
 

ΘΕΜΑ: « Αίτημα παράτασης συμβάσεων προσληφθέντων  

λόγω covid 19 » 

   

Κύριε Υπουργέ,  

               Σύμφωνα με ότι με τις διατάξεις του Άρθρου 24 της από 14-3-2020 

Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, όπως κυρώθηκε με τον ν. 4682/2020 (ΦΕΚ 
Α/104) «Κύρωση: α)… β)… και γ) της από 14.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα 
αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-
19» (Α’ 64) και άλλες διατάξεις», εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος 
κίνδυνος εμφάνισης και διασποράς κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου 
βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, και πάντως για χρονικό διάστημα 
που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος της 
παρούσας, οι συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου που συνάπτουν οι ΟΤΑ α’ 
και β΄βαθμού δυνάμει της παρ.1 του άρθρου 206 του Κώδικα Κατάστασης 
Δημοτικών & Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν. 3584/2007) και της περ. ιε της παρ. 2 του 
άρθρου 1 του ν.3812/09, μπορεί να έχουν διάρκεια έως τέσσερις (4) μήνες». 

 Δεδομένου ότι εξακολουθούν να υφίστανται οι συνθήκες που επέβαλλαν τις 
προσλήψεις αυτές, παρακαλούμε όπως προχωρήσετε σε νομοθετική ρύθμιση 
για την ισόχρονη παράταση των συμβάσεων που έχουν συναφθεί. 

 Η απομάκρυνση προσωπικού (συμβασιούχων) τη δεδομένη χρονική 
στιγμή, με το δεύτερο κύμα της πανδημίας να είναι σε εξέλιξη, θα προκαλέσει 
σοβαρά προβλήματα στην λειτουργία των ΟΤΑ καθώς κρίσιμες υπηρεσίες των 
Δήμων θα μείνουν χωρίς υποστήριξη. 

 Λόγω της σοβαρότητας του θέματος παρακαλούμε για την θετική 
ανταπόκρισή σας. 

 
Σας Ευχαριστούμε.   

 

Με Εκτίμηση 

       Γιάννης Κουράκης                                          Γιάννης Μαλανδράκης 
  Πρόεδρος Π.Ε.Δ Κρήτης                                   Γραμματέας Π.Ε.Δ Κρήτης     
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              Ηράκλειο,  19/11/2020     
               Αρ. Πρωτ:  866 

                
                    
                          ΠΡΟΣ:   
 

- Υπουργό Εσωτερικών 
   κ. Π. Θεοδωρικάκο  
 
ΚΟΙΝ:  -   ΚΕΔΕ  

            (Υπόψη Προέδρου και Μελών ΔΣ) 
 

- Δήμοι Κρήτης 
- Μέλη ΔΣ ΠΕΔ Κρήτης 
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