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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
από το πρακτικό της 4ης/ 15-4-2014
τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Θέμα 6ο ΕΗΔ:

Έγκριση πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου δίμηνης (2μηνης) για την ναυαγοσωστική κάλυψη των
ακτών του Δήμου Αγιάς.

Στην Αγιά, σήμερα 15 Απριλίου 2014, ημέρα Μεγάλη Τρίτη και ώρα 19:00
(7:00μ.μ.), στην αίθουσα συνεδριάσεων «Χρυσαλλίδα», συνήλθε σε δημόσια
τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς, μετά από την με αριθμό
πρωτοκόλλου 4719/11-4-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κου Ιωάννη
Αργυρούλη, που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με την παρ. 3
του άρθρου 6 του Ν.4071/2012 και στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων της έδρας του
Δήμου και επιδόθηκε στους Δημοτικούς Συμβούλους και στους Προέδρους –
Εκπροσώπους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, κατά περίπτωση, σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.
Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη
απαρτία, αφού σε σύνολο είκοσι επτά ( 27 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν:
Παρόντες
1. Αργυρούλης Ιωάννης, Πρόεδρος
2. Αργύρης Νικόλαος
3. Βαλάρης Γεώργιος
4. Γιάνναρος Γεώργιος
5. Γιαννουλέα Χριστίνα
6. Γκουτζουλίκας Γεώργιος
7. Καλαγιάς Γρηγόριος
8. Καψάλης Βασίλειος
9. Λέτσιος Βασίλειος
10. Μαρούδας Ρίζος
11. Μαυρογιάννης Αντώνιος
12. Μπάτσικας Βασίλειος
13. Μπελιάς Αντώνιος
14. Πατσάς Κυριάκος1
15. Σιμούλης Θωμάς
16. Σουλιώτης Θεόδωρος
17. Στάθης Νικόλαος
18. Τριανταφύλλου Αθανάσιος
Απόντες
19. Βατζιάς Αντίγονος
20. Βόγιας Δημήτριος
21. Κουτσαντάς Βασίλειος
22. Ξαφάρας Χρήστος
23. Σμυρλής Βασίλειος
24. Συρακούλης Γεώργιος
25. Σκάρπου – Δουλμέ Αγγελική
26. Τσιτσές Δημήτριος
27. Τσαγκάλης Αντώνιος
που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
1

Αποχώρησε πριν αρχίσει η συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης.
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Επίσης διαπίστωσε ότι από το σύνολο των είκοσι δύο (22) Πρόεδρων και
Εκπροσώπων των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, που κλήθηκαν νόμιμα,
παρόντες ήταν οι: Αγγελακόπουλος Ρίζος (Στομίου), Ζιούλη Αναστασία
(Αετολόφου), Κούκας Γεώργιος (Αγιάς), Λάμπρου Ευάγγελος (Μεγαλοβρύσου),
Μπελιάς Αθανάσιος (Μελιβοίας), Πλατής Βασίλειος (Δήμητρας) και Ράντζος
Νικόλαος (Μαρμαρίνης).
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν και παραβρέθηκαν: ο Δήμαρχος Αγιάς κ. Γκουντάρας
Αντώνης και οι υπηρεσιακοί παράγοντες κ.κ. Σπανός Ιωάννης και Παπακώστας
Δημήτριος. Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο ειδικός γραμματέας Μπουρνάκας
Ιωάννης.
Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Ακολούθως το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα, μετά από πρόταση του
επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας κου Πατσά Κυριάκου, να αναβάλει τη συζήτηση
του 5ου θέματος της ημερήσιας διάταξης και στη συνέχεια προχώρησε στη συζήτηση
των θεμάτων της συνεδρίασης.
Θέμα 6ο ΕΗΔ:

Έγκριση πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου δίμηνης (2μηνης) για την ναυαγοσωστική κάλυψη των
ακτών του Δήμου Αγιάς.

Το ανωτέρω θέμα συζητήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 67
του Ν.3852/2010 και το εισήγαγε για συζήτηση ο Δήμαρχος, κ Αντώνης Γκουντάρας,
θέτοντας υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής:
«Θέτω υπόψη σας:
- τις διατάξεις του άρθρου 206 του ν. 3584/07 με τις οποίες ορίζονται τα εξής:
«1.Ειδικά επιτρέπεται η πρόσληψη προσωπικού οποιασδήποτε ειδικότητας με
σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου από τους Ο.Τ.Α. για την αντιμετώπιση
κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, με σύμβαση εργασίας ορισμένου
χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες μέσα σε συνολικό
διάστημα δώδεκα (12) μηνών. Ο υπολογισμός του δωδεκαμήνου γίνεται σύμφωνα
με την παράγραφο 2 του άρθρου 21 του ν. 2738/1999 (ΦΕΚ 180 Α'). Παράταση ή
σύναψη νέας σύμβασης μέσα στο ανωτέρω δωδεκάμηνο διάστημα ή μετατροπή της
σύμβασης σε αορίστου χρόνου είναι αυτοδικαίως άκυρες. Ο φορέας που διενεργεί
την πρόσληψη αποστέλλει τον πίνακα των προσληπτέων κάθε φορά στο Α.Σ.Ε.Π.,
καθώς και όλους τους πίνακες προσληπτέων κάθε έτους, το αργότερο μέχρι την 31η
Ιανουαρίου του επόμενου έτους. Το Α.Σ.Ε.Π. διενεργεί έλεγχο για τη συνδρομή των
όρων πρόσληψης της παρούσας περίπτωσης. Εάν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι
απασχολείται ή απασχολήθηκε προσωπικό κατά παράβαση των ανωτέρω
διατάξεων, εφαρμόζεται η παράγραφος 15 του άρθρου 21 του ν. 2190/1994, όπως
συμπληρώθηκε και ισχύει.
2.Επιτρέπεται η πρόσληψη υπαλλήλου αντίστοιχης ειδικότητας με σύμβαση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, κατά παρέκκλιση των σχετικών
διατάξεων, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών που εμφανίζονται σε
περίπτωση απουσίας τακτικού, μοναδικού στον κλάδο υπαλλήλου, λόγω κυήσεως,
τοκετού και μητρότητας, αργίας ή διαθεσιμότητας και για το χρονικό διάστημα
διάρκειας του κωλύματος.
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3. Η πρόσληψη του προσωπικού των ανωτέρω παραγράφων δεν υπάγεται στη
διαδικασία έγκρισης της ΠΥΣ 33/2006 (ΦΕΚ 280 Α'), όπως ισχύει».
τις διατάξεις της περιπτ. ιε’ της παρ. 2 του άρθρου 14 του Ν. 2190/94, όπως
αυτές τροποποιήθηκαν με το άρθρο 1 του Ν. 3812/09, με τις οποίες ορίζεται ότι:
εξαιρείται των διαδικασιών του Ν. 2190/94 το προσωπικό που προσλαμβάνεται για
αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, με σύμβαση
εργασίας ορισμένου χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους δύο μήνες
μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα μηνών. Ο υπολογισμός του δωδεκαμήνου
γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 21 του ν. 2190/1994. Παράταση
ή σύναψη νέας σύμβασης μέσα στο ανωτέρω δωδεκάμηνο διάστημα ή μετατροπή
της σύμβασης σε αορίστου χρόνου είναι αυτοδικαίως άκυρες. Ο φορέας που
διενεργεί την πρόσληψη αποστέλλει τον πίνακα των προσληπτέων στο ΑΣΕΠ,
καθώς και όλους τους πίνακες προσληπτέων κάθε έτους, το αργότερο μέχρι την 31η
Ιανουαρίου του επόμενου έτους. Το ΑΣΕΠ διενεργεί έλεγχο για τη συνδρομή των
όρων πρόσληψης της παρούσας περίπτωσης. Εάν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι
απασχολείται ή απασχολήθηκε προσωπικό κατά παράβαση των πιο πάνω
διατάξεων, εφαρμόζεται η παράγραφος 15 του άρθρου 21 του ν. 2190/1994, όπως
συμπληρώθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 5 του ν. 2527/1997».
τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4257/2014 με τις οποίες τροποποιήθηκε εκ
νέου το άρθρο 17 του ν. 3870/2010 ως εξής: «Οι διατάξεις του άρθρου 28 του ν.
2190/1994 (Α' 28) ισχύουν για το χρονικό διάστημα του ενός μηνός που
προηγείται της ημερομηνίας διεξαγωγής των περιφερειακών και δημοτικών
εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των αιρετών οργάνων. Κατά την πρώτη
εφαρμογή του παρόντος οι περιορισμοί του παρόντος δεν ισχύουν για την πρόσληψη
προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και τη σύναψη συμβάσεων
μίσθωσης έργου, καθώς και τις προπαρασκευαστικές αυτών ενέργειες, από τους
Ο.Τ.Α. και τα νομικά πρόσωπα αυτών, προκειμένου για τις ειδικότητες των
ναυαγοσωστών, των υδρονομέων άρδευσης, των χειριστών μηχανημάτων, των
εργαζομένων στους τομείς της πυρασφάλειας, των παιδικών σταθμών, της
καθαριότητας, των Κέντρων Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η.) και
των αμειβομένων μέσω προγραμμάτων ΕΣΠΑ, των εργαζομένων στις Παιδικές
Κατασκηνώσεις.»

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω αλλά και:
1. την ημερομηνία διεξαγωγή των περιφερειακών και δημοτικών εκλογών,
2. ότι οι ακτές της Δημοτικής Ενότητας Μελιβοίας είναι χαρακτηρισμένες ως
πολυσύχναστες, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 23//2000 και στην περίπτωση
που δεν προσληφθούν έγκαιρα ναυαγοσώστες, για την κάλυψη τους, θα επιβληθούν
πρόστιμα στο Δήμο μας,
3. την έλλειψη μονίμου ή με άλλη σχέση εργασίας προσωπικού στον Δήμο μας για την
κάλυψη των παραπάνω αναγκών,
4. τον προϋπολογισμό του Δήμου Οικονομικού Έτους 2014 και τη βεβαίωση της
Οικονομικής Υπηρεσίας, από τα οποία προκύπτει και βεβαιώνεται ότι υπάρχουν οι
πιστώσεις που απαιτούνται για την κάλυψη της μισθοδοσίας του προσωπικού,
εισηγούμαι: την πρόσληψη τεσσάρων (4) ναυαγοσωστών ΔΕ24, για την άμεση
ναυαγοσωστική κάλυψη των ακτών της δημοτικής ενότητας Μελιβοίας, με σύμβαση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, δίμηνης απασχόλησης».
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Ακολούθησαν ερωτήσεις και τοποθετήσεις:
Ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης ελάσσονος μειοψηφίας «Λαϊκή Συσπείρωση»
κ. Μαρούδας Ρίζος είπε στην τοποθέτησή του: «Πρέπει όλοι μας να προσπαθούμε να
γίνονται προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, οι οποίες κατοχυρώνουν τα δικαιώματα των
εργαζομένων, τις αμοιβές και τις συντάξεις τους και όχι να υπάρχουν τέτοιου είδους
προσλήψεις οι οποίες δίνουν απλά ψεύτικες ελπίδες στους εργαζόμενους. Βλέπω την
ανάγκη των προσλήψεων αυτών για τον Δήμο μας, όμως δεν θα τις εγκρίνω γιατί δεν
μπορεί να ζήσει κάποιος με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου και ειδικά στις
σημερινές συνθήκες, αλλά ούτε και τον Δήμο καλύπτουν τέτοιου είδους προσλήψεις
γιατί χρειάζεται να έχει σε κάθε τομέα εξειδικευμένο μόνιμο προσωπικό».
Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη:
- την εισήγηση του Δημάρχου,
- τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/07,
- τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010,
- τις διατάξεις της περιπτ. ιε της παρ. 2 του άρθρου 14 του Ν. 2190/94, όπως
τροποποιήθηκε με αυτές του άρθρου 1 του ν. 3812/09,
- τις διατάξεις του άρθρου 78 του ν. 4257/2014,
- τις διατάξεις του Π.Δ. 23//2000 (ΦΕΚ 18/07.02.2000 τεύχος Α)
«Καθορισμός προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας σχολών ναυαγοσωστικής
εκπαιδεύσεως. Καθορισμός προϋποθέσεων χορηγήσεως αδείας ναυαγοσώστη από
τις Λιμενικές Αρχές ως και καθορισμός των υποχρεώσεων του ναυαγοσώστη κατά
την άσκηση των καθηκόντων του. Καθορισμός περιπτώσεων υποχρεωτικής
προσλήψεως ναυαγοσώστη, σε οργανωμένες ή μη παραλίες, για την προστασία
των λουομένων στο θαλάσσιο χώρο»,
- τις εξασφαλισμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό του έτους 2014 του Δήμου,
- τις έκτακτες ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου,
- τη βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας,
- την αρνητική ψήφο του δημοτικού συμβούλου κου Μαρούδα Ρίζου,
και μετά από συζήτηση

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Α. Εγκρίνει την πρόσληψη τεσσάρων (4) ναυαγοσωστών ΔΕ24, με σύμβαση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης απασχόλησης, με σκοπό την
άμεση ναυαγοσωστική κάλυψη των ακτών της Δημοτικής Ενότητας Μελιβοίας και
για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό κομμάτι της παρούσας.
Για την πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού θα εφαρμοσθεί η διαδικασία που
προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.3584/2007, όπως αυτές ισχύουν
σήμερα.
Β. Εγκρίνει τη δαπάνη για τη μισθοδοσία και τις εισφορές του προσωπικού που θα
βαρύνει το σκέλος των εξόδων του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014 και
συγκεκριμένα τους παρακάτω κωδικούς αριθμούς:
Κωδικός
Τίτλος
Ποσό
Αριθμός
02.70.6041.03
Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων Ο.Χ. ναυαγοσωστών 8.004,21
Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων Ο.Χ.
02.70.6054.04
3.600,98
ναυαγοσωστών
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Γ. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Αγιάς για τις περαιτέρω ενέργειες.
Μειοψήφισε ο επικεφαλής της παράταξης ελάσσονος μειοψηφίας: «Λαϊκή
Συσπείρωση» κ. Μαρούδας Ρίζος για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό
κομμάτι της παρούσας.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 87/2014.
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.
Το Δημοτικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
Τα παρόντα μέλη
Ακριβές απόσπασμα
Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου
Αργυρούλης Ιωάννης
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