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ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα,  29  Ιουνίου  2021
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

Αριθ. Πρωτ.: 48310
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΠΡΟΣ:
Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27
Τ.Κ. 101.83, Αθήνα

1. Περιφέρειες & Π.Ε. της χώρας
2. Δήμοι της χώρας

ΚΟΙΝ: 1. Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της 
χώρας
2. Κ.Ε.Δ.Ε. info@kedke.gr
3. ΕΝ.Π.Ε. info@enpe.gr
4. Α.Σ.Ε.Π. enimerosi@asep.gr 

Θ Ε Μ Α : Πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID 19 
από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) με τις διατάξεις 
των άρθρων 74 ν.4745/2020 και 175 ν. 4764/2020

ΣΧΕΤ.: Τα Α.Π. 91546/24-12-2020 και 9755/8-2-2021 έγγραφά μας

Κατόπιν των ανωτέρω σχετικών εγγράφων μας, με τα οποία παρείχαμε αναλυτικές 
οδηγίες σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 74 του ν.4745/2020 (A’ 214), όπως 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 175 του ν. 4764/2020 (Α’ 256), για την πρόσληψη προσωπικού 
για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID 19 από τους Οργανισμούς Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και τα νομικά πρόσωπα αυτών και μετά από πληθώρα ερωτημάτων 
που έχουν κατατεθεί στην υπηρεσία μας, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις, δόθηκε η δυνατότητα πρόσληψης προσωπικού 
στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και στα νομικά πρόσωπα αυτών, για την κάλυψη άμεσων 
αναγκών λήψης προληπτικών ή κατασταλτικών μέτρων λόγω σοβαρής απειλής της 
δημόσιας υγείας, σύμφωνα με το άρθρο 20 του ν.2190/1994, όπως ισχύει. 

Όπως σας είχαμε ενημερώσει με το 9755/8-2-2021 έγγραφό μας, οι εν λόγω 
συμβάσεις έχουν εκ του νόμου διάρκεια που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους οκτώ (8) μήνες 
και ως εκ τούτου, οι συμβάσεις που συνήφθησαν έως τις 28-2-2021 δύνανται να 
εξαντλήσουν την μέγιστη χρονική διάρκεια των οκτώ (8) μηνών.
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Συνεπώς, Ο.Τ.Α., των οποίων οι αρμόδιες οικονομικές επιτροπές έλαβαν απόφαση 
σύναψης συμβάσεων βάσει του ως άνω νομοθετικού πλαισίου μέχρι την ανωτέρω 
προβλεπόμενη ημερομηνία, δύνανται, εφόσον οι ανάγκες εξακολουθούν να υφίστανται και 
εφόσον δεν έχει εξαντληθεί η μέγιστη προβλεπόμενη από το νόμο χρονική διάρκεια των 
οκτώ (8) μηνών για τις ήδη συναφθείσες συμβάσεις, να παρατείνουν την διάρκεια αυτών  
μέχρι της εξάντλησης των οκτώ (8) μηνών με λήψη απόφασης της οικείας επιτροπής.

Παρακαλούμε όπως ενημερώσετε άμεσα τα νομικά πρόσωπα αρμοδιότητάς σας για 
την εφαρμογή των ανωτέρω.

Εσωτερική Διανομή
Γραφείο Υπουργού
Γραφείο Αν. Υπουργού
Γραφείο Γενικής Γραμματέως
Ανθρώπινου Δυναμικού Δημ. Τομέα

Η Γενική Γραμματέας

Π.  Χαραλαμπογιάννη
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