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ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

57/2020
από το πρακτικό της 10ης/22.05.2020 τακτική
συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς
Θέμα 1ο : Πρόσληψη εποχικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου,
για κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας.
Στην Αγιά, σήμερα Παρασκευή 22.05.2020, ώρα 12:00 μ.μ. συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική
Επιτροπή του Δήμου Αγιάς, με τη χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 1
της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος A’) η οποία κυρώθηκε νομοθετικά
με το άρθρο 2 (άρθρο 10) του Ν.4682/2020, μετά την με αριθμό πρωτοκόλλου 4093/18.05.2020 έγγραφη
πρόσκληση του Προέδρου της, που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και γνωστοποιήθηκε στα
μέλη της σύμφωνα με τις διατάξεις άρθρου 75 παρ. 6 του Ν.3852/2010 (Α΄87).
Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο
επτά ( 7 ) μελών ήταν:
Παρόντες
1. Γκουντάρας Αντώνης, Πρόεδρος
2. Αγγελάκας Ιωάννης, μέλος
3. Κορδίλας Δημήτριος, μέλος
4. Κρανιώτης Ευάγγελος, μέλος (Αντιδήμαρχος)
5. Μπαρμπέρης Πέτρος, μέλος (Αντιδήμαρχος)
6. Σκαρκάλης Χρήστος, μέλος (Αντιδήμαρχος)
7. Τσιώνης Αστέριος, μέλος
Τα πρακτικά της συνεδρίασης (με χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων) τήρησε ο Ιωάννης Μπουρνάκας,
διοικητικός υπάλληλος του Δήμου Αγιάς.
Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, η οποία διεξήχθη με τη χρήση
τηλεπικοινωνιακών μέσων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος A’) η οποία κυρώθηκε νομοθετικά με το άρθρο 2 (άρθρο 10) του
Ν.4682/2020.
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Θέμα : Πρόσληψη εποχικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου,
για κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας.
Το θέμα εισηγήθηκε ο Πρόεδρος που έθεσε υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής τα εξής:
Σύμφωνα με το άρθρο 206 του ν. 3584/07, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 41 του Ν.
4325/2015 και την παρ. 2 του άρθρου 4 της Πράξης Νομοθ. Περιεχομένου (ΦΕΚ 102/26.08.2015 τεύχος
Α’) και το άρθρο 116 του Ν.4547/2018, 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. Κατ' εξαίρεση, η
πρόσληψη προσωπικού της ανωτέρω κατηγορίας που απασχολείται στις δημοτικές κατασκηνώσεις γίνεται με
σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες σε συνολικό
διάστημα δώδεκα (12) μηνών, και η πρόσληψη προσωπικού που απασχολείται στην πυρασφάλεια και τη
ναυαγοσωστική κάλυψη των ακτών γίνεται με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, της οποίας η διάρκεια δεν
υπερβαίνει τους τέσσερις (4) μήνες σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών. Ο υπολογισμός του
δωδεκάμηνου γίνεται σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 21 του Ν.2738/1999 (Α' 180). 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 παρ. 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.
3. Η πρόσληψη του προσωπικού των ανωτέρω παραγράφων δεν υπάγεται στη διαδικασία έγκρισης της ΠΥΣ
33/2006 (ΦΕΚ 280 Α'), όπως ισχύει.»
Σύμφωνα με το άρθρο 116 του Ν.4547/2018: «2. Συμβάσεις διάρκειας τριών (3) μηνών που συνάφθηκαν,
σύμφωνα με το άρθρο 41 του ν. 4325/2015 (Α' 47) για τις ανάγκες της πυρασφάλειας και της ναυαγοσωστικής
κάλυψης των ακτών, μπορούν να παραταθούν με απόφαση του αρμοδίου προς διορισμό οργάνου μέχρι τη
συμπλήρωση τεσσάρων (4) μηνών.»
Σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 54 του Ν.4662/2020: «Για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή
πρόσκαιρων αναγκών, στις κατ΄ εξαίρεση, στο εδάφιο β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 206 του ν. 3584/2007
(Α΄ 143), προβλεπόμενες περιπτώσεις πρόσληψης από τους Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού, προσωπικού με σύμβαση
εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας που δεν υπερβαίνει τους τέσσερις (4) μήνες σε συνολικό διάστημα
δώδεκα (12) μηνών, περιλαμβάνονται και οι χειριστές μηχανημάτων έργου.»
Επίσης σύμφωνα με την περίπτωση της παρ 2 του άρθρου 14 του Ν. 2190/94, όπως τροποποιήθηκε με το
άρθρο 1 του ν. 3812/09 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.
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Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, αλλά και :
1. τις ανάγκες για τη διάνοιξη των ζωνών πυροπροστασίας στις δασικές και θαμνώδεις εκτάσεις, τον
καθαρισμό των πρανών αγροτικών δρόμων που βρίσκονται εντός δασικών περιοχών, τον καθαρισμό
από τα ξερά χόρτα και βάτα παραμελημένων ιδιωτικών οικοπέδων και τον καθαρισμό περιαστικών
δασών και αλσυλλίων του Δήμας μας, για την περίοδο Ιούνιος – Οκτώβριος.
2. την έλλειψη μονίμου ή με άλλη σχέση εργασίας προσωπικού στον Δήμο μας για την κάλυψη των
παραπάνω κατεπειγουσών εποχικών αναγκών,
3. την αριθμ. πρωτ.: 26258/28-04-2020 (ΑΔΑ: ΩΚΓΔ46ΜΤΛ6-ΝΣ2) απόφαση του Υπουργού
Εσωτερικών με την οποία κατανεμήθηκε στον δήμο μας το ποσό 53.800,00 για κάλυψη αναγκών
δαπανών πυροπροστασίας,
4. τον προϋπολογισμό του Δήμου Οικονομικού Έτους 2020 ο οποίος ψηφίστηκε με την υπ. αριθμ. :
204/2019 (ΑΔΑ:6 Ε0ΞΩ6Ι-ΙΓ3) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς και επικυρώθηκε με την
υπ’ αριθμ. 398/3934/21-01-2020 (ΑΔΑ: Ω74ΝΟΡ10-ΨΘ3) απόφαση του συντονιστή της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας,
5. την υπ’ αριθμ. 68/2020 (ΑΔΑ: 6ΨΥΝΩ6Ι-ΩΞΒ) απόφαση του δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς με την
οποία αναμορφώθηκε ο προϋπολογισμός του τρέχοντος οικονομικού έτους και εγγράφηκαν σ’ αυτόν
οι πιστώσεις για την πρόσληψη προσωπικού δράσεων πυροπροστασίας,
6. την υπ’ αριθμ. 4119/19-05-2020 βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Αγιάς
εισηγούμαστε: την πρόσληψη προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,
τετράμηνης απασχόλησης, και συγκεκριμένα δυο (2) ατόμων με την παρακάτω ειδικότητα:
α/α
1.

Ειδικότητα
Γενικών Καθηκόντων ΔΕ

Αριθμός
2

Χρονική Διάρκεια
τέσσερις - 4- μήνες

Για την πρόσληψη του παραπάνω προσωπικού έχει προβλεφθεί στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους
2020, στον ΚΑ.02.30.6041.02 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων Ο.Χ. (Κάλυψη δράσεων
πυροπροστασίας)» και πίστωση ποσού 8.200,00€ στον ΚΑ.02.30.6054.02 με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές
υπαλλήλων Ο.Χ. (Κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας)» και πίστωση ποσού 3.100,00€.
Για το θέμα καταγράφηκαν, με τη χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων, οι παρακάτω τοποθετήσεις:
- Ιωάννης Αγγελάκας, μέλος της Επιτροπής: «Συνηγορούμε στην πρόσληψη εποχικού προσωπικού με
διαφανείς διαδικασίες. Δηλ προκήρυξη, ανακοίνωση σε γνωστή εφημερίδα, υποβολή αιτήσεων,
συμμετοχές και επιλογή ατόμων. Δεν είδαμε τίποτα από αυτά. Με ποιο τρόπο επιλέγετε και καλείτε
πρόσωπα; Αδιαφάνεια στο έπακρο! Λέμε Ναι στις προσλήψεις, Όχι στις αυταρχικές διαδικασίες της
δημοτικής μειοψηφίας. Σας καλούμε να εφαρμόσετε την νομιμότητα και όχι την ιδιοτελή τακτοποίηση
υμετέρων - φίλων σας».
-

Αντώνης Γκουντάρας Πρόεδρος της Επιτροπής: «Οι διαδικασίες κάθε πρόσληψης που γίνεται στο
δήμο μας ακολουθεί τα βήματα που προβλέπονται από τη νομοθεσία. Η προκήρυξη, η ανακοίνωση
στον τύπο, η υποβολή αιτήσεων και η επιλογή ατόμων ακολουθούν την απόφαση της Επιτροπής και
δεν προηγούνται».
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Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:
- την εισήγηση του Προέδρου,
- τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ 2 περιπτ. ιε του ν. 2190/1994 (Α΄28): «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για
την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του ν.
3812/2009 (Α΄234): «Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις»,
- τις διατάξεις του άρθρου 206 του ν. 3584/2007 (Α΄143): «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών
και Κοινοτικών Υπαλλήλων», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 41 παρ. 2 του ν. 4325/2015 (Α΄47)
«Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση.
Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις», το άρθρο 4 παρ. 2 της Πράξη Νομοθ. Περιεχομένου
(Α΄102): «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την ομαλή λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης»
και το άρθρο 116 του Ν.4547/2018 (Α΄102): «Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις.»,
- τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2ιε΄ του Ν. 3812/2009 (Α’ 234): «Αναμόρφωση συστήματος
προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις»,
- τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ.1 του Ν. 3852/2010 (Α΄87) : «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
- τις διατάξεις του Ν.4623/19 (Α’ 134): «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την
ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα.»,
- τον προϋπολογισμό του Δήμου Οικονομικού Έτους 2020 ο οποίος ψηφίστηκε με την υπ. αριθμ. :
204/2019 (ΑΔΑ:6 Ε0ΞΩ6Ι-ΙΓ3) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς και επικυρώθηκε με την υπ’
αριθμ. 398/3934/21-01-2020 (ΑΔΑ: Ω74ΝΟΡ10-ΨΘ3) απόφαση του συντονιστή της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας,
- την υπ’ αριθμ. 68/2020 (ΑΔΑ: 6ΨΥΝΩ6Ι-ΩΞΒ) απόφαση του δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς με την
οποία αναμορφώθηκε ο προϋπολογισμός του τρέχοντος οικονομικού έτους και εγγράφηκαν σ’ αυτόν οι
πιστώσεις για την πρόσληψη προσωπικού δράσεων πυροπροστασίας,
- την υπ’ αριθμ. 4119/19-05-2020 βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Αγιάς
- τη συζήτηση και την ψηφοφορία που διενεργήθηκε

Αποφασίζο υμε ο μό φωνα
Α. Εγκρίνουμε την πρόσληψη προσωπικού για την πυρασφάλεια - πυροπροστασία των δασών του Δήμου
Αγιάς, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών, για
τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό κομμάτι της παρούσας και συγκεκριμένα την πρόσληψη δύο
(2) ατόμων, με την παρακάτω ειδικότητα:
α/α
Ειδικότητα
Αριθμός
Χρονική Διάρκεια
1.
Γενικών Καθηκόντων ΔΕ
2
τέσσερις - 4- μήνες
Β. Εγκρίνουμε τη δαπάνη για τη μισθοδοσία και τις εισφορές του παραπάνω προσωπικού, που έχουν
προβλεφθεί και θα βαρύνουν το σκέλος των εξόδων του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 και
συγκεκριμένα τους κωδικούς αριθμούς της Υπηρεσίας Τεχνικών Έργων:
Κωδικός Αριθμός
Τίτλος
Ποσό
02.30.6041.02
Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων Πυροπροστασίας
8.200,00€
02.30.6054.02
Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού Πυροπροστασίας
3.100,00€
Γ. Εξουσιοδοτούμε το Δήμαρχο Αγιάς Αντώνη Γκουντάρα για τις επιπλέον ενέργειες.
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Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 57/2020.
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.
Η Οικονομική Επιτροπή
Ο Πρόεδρος
Τα παρόντα μέλη
Ακριβές Αντίγραφο
Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής
Αντώνης Ν. Γκουντάρας

