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ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ 
 

 
 

ΘΕΜΑ: Πρόσληψη δύο (2) ΔΕ Γενικών  Καθηκόντων, για την πυρασφάλεια-
πυροπροστασία δασών του Δήμου Αγιάς. 

 
Α Π Ο Φ Α Σ Η  163/2020 

Ο Δήμαρχος Αγιάς 
Έχοντας υπόψη : 
1.- Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3582/2010 <Νέα Αρχιτεκτονική 
της Αυτ/σης Και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα 
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ> (ΦΕΚ 87/τ.Α/07-06-2010). 
2.- Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.3584/2007 « Κώδικας 
Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών » (ΦΕΚ 143/Τ.α/28-6-2007) 
3.- Τις διατάξεις της περ. ιε παρ.2 του Ν.2190/94, όπως τροποποιήθηκε 
με το άρθρο 1 του Ν.3812/09 σύμφωνα με τις οποίες η πρόσληψη του 
προσωπικού του άρθρου 20 παρ. 4 του Ν. 2738/99 ΦΕΚ 180 δεν 
υπάγεται στη διαδικασία έγκρισης της ΠΥΣ 33/2006 ( ΦΕΚ 280 Α΄) 
όπως ισχύει. 
4.- Τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 22 του Ν.4071/2012 <Ρυθμίσεις 
για την τοπική Ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη 
διοίκηση – Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ>. 
5.- Την αριθ. 57/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 

Αγιάς με την οποία εγκρίνεται η πρόσληψη δύο (2) ατόμων ΔΕ Γενικών 
Καθηκόντων 
 Οι ανωτέρω θα απασχοληθούν με σύμβαση εργασίας ορισμένου 
χρόνου διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών για την κάλυψη δράσεων 
πυροπροστασίας στις δασικές εκτάσεις του Δήμου μας , σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Ν.3584/2007 για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, 
εποχιακών και πρόσκαιρων αναγκών. 
6.- Την βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Αγιάς . 
9.- Την αριθ. 4468/2020 Ανακοίνωση του Δήμου Αγιάς . 
10.- Τις αιτήσεις  των ενδιαφερομένων όπου ζητούν  την πρόσληψη στο 
Δήμο Αγιάς με τετράμηνη σύμβαση για την αντιμετώπιση 
κατεπειγουσών, εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών για τη κάλυψη 
δράσεων Πυροπροστασίας του Δήμου μας. 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε 
Προσλαμβάνουμε από 22-6-2020 έως 21-10-2020 με σύμβαση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας τεσσάρων (4) 
μηνών, ήτοι: 

Δρόλια Βασιλική , ΔΕ Γενικών Καθηκόντων 
Βλάχος Θεόδωρος, ΔΕ Γενικών Καθηκόντων 

 

ΑΔΑ: 6ΩΩΘΩ6Ι-ΜΥΓ



για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών, πρόσκαιρων αναγκών 
σύμφωνα με την αριθ. 57/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
του Δήμου Αγιάς. 
Με τη λήξη της πρόσληψης οι ανωτέρω αποχωρούν από τον Δήμο 
χωρίς καμία άλλη ειδοποίηση και λαμβάνουν τις αποδοχές που 
προβλέπονται για την απασχόλησή του έως την ημέρα της απόλυσης, 
χωρίς οποιοδήποτε αποζημίωση από την αιτία αυτή. 
Η δαπάνη μισθοδοσίας του ανωτέρω θα βαρύνει τον ΚΑ 02.30.6041.02 
<αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων> του προϋπολογισμού του Δήμου 
οικονομικού έτους 2020. 
 
 
                                                                               Ο Δήμαρχος Αγιάς 
 
 
 
 
                                                                        Αντώνιος Ν. Γκουντάρας 
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