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Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αγιάς 

                   

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Αναρτητέα στο διαδίκτυο 

Αγιά, 28.04.2021 

Αριθμ. πρωτ.: 4593 

 
Διεύθυνση: Σοφοκλή Ευστρατιάδη 7Α, 400 03 Αγιά 

Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας  

Τηλέφωνο: 2494350100 - 2494350315 

Email: i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

80/2021 
από το πρακτικό της 9ης/27.04.2021 τακτικής 

 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς 

 με τη χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων 

 

 

Θέμα 4ο : Έγκριση πρόσληψης εποχικού  προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου 

με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών. 

 

 

Σήμερα Μ. Τρίτη 27.04.2021, ώρα 14:00, συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγιάς, με τη 

χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων (εφαρμογή zoom), μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου  

4459/23.04.2021 (ημερομηνία γνωστοποίησης 23.04.2021) πρόσκληση του Προέδρου της. 

 

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. Κορδίλας Δημήτριος, μέλος 

3. Κρανιώτης Ευάγγελος, μέλος (Αντιδήμαρχος) 4. Μπαρμπέρης Πέτρος, μέλος (Αντιδήμαρχος) 

5. Σκαρκάλης Χρήστος, μέλος 6. Τριανταφύλλου Αθανάσιος, αναπληρωματικό μέλος1 

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 του Ν.4682/20 

και σύμφωνα με την ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.: 71342/06.11.2020 (ΦΕΚ 4899/06.11.2020 τεύχος Β’)  (ήδη ΚΥΑ 

Δ1α/Γ.Π.οικ. 17698/19.03.2021 (ΦΕΚ 1076/20.03.2021 τεύχος Β'), όπως τροποποιήθηκε από την ΚΥΑ 

Δ1α/Γ.Π.οικ. 17974/22.03.2021 (ΦΕΚ 1119/22.03.2021 τεύχος Β'). 

 
1 Αναπλήρωσε τον Ιωάννη Αγγελάκα 

http://www.dimosagias.gr/apofaseis/apofaseis-oikonomikis-epitropis.html
mailto:i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr
https://dimosnet.gr/blog/laws/404866/
https://dimosnet.gr/blog/laws/440029/
https://dimosnet.gr/blog/laws/440029/
https://dimosnet.gr/blog/laws/440259/
https://dimosnet.gr/blog/laws/440259/
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Θέμα 4ο : Έγκριση πρόσληψης εποχικού  προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου 

με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών. 

 

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 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 περιπτ. ιε της παρ 2 του άρθρου 2 του Ν. 4765/21, εξαιρείται των διαδικασιών του 

ν. 4765/21 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 (2) μήνες 

μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών.  

 

Ο υπολογισμός του δωδεκαμήνου γίνεται σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 38 του Ν. 4765/21. 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 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 πιο πάνω διατάξεων, εφαρμόζεται η παρ. 8 του άρθρου 51 του Ν. 4765/21. 

 

Κατόπιν τούτου, η υπηρεσία καθαριότητας για να αντιμετωπίσει τιςπαραπάνω έκτακτες και κατεπείγουσες 

εποχιακές αυξημένες ανάγκες, θα απαιτηθεί η πρόσληψη ενός (1) εργάτη καθαριότητας.  
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Η δαπάνη των  αποδοχών  του ενός (1) εργάτη  στο τμήμα καθαριότητας ΥΕ,  για χρονική περίοδο ενός 

τετράμηνου, θα βαρύνουν τον ΚΑ.02.70.6041.06 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές  εκτάκτων υπαλλήλων » 

και τον ΚΑ.02.70.6054.07 με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού» υπέρ ΕΦΚΑ. Οι 

ανωτέρω πιστώσεις είναι εξασφαλισμένες και εγγεγραμμένες στον Προϋπολογισμό 2021. 

 

Σύμφωνα με την περίπτ. δ της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 

του άρθρου 38 του Ν.4795/21 η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για την υποβολή αιτημάτων πρόσληψης 

του πάσης φύσεως προσωπικού, συμπεριλαμβανομένων των δικηγόρων και νομικών συμβούλων με σχέση 

έμμισθης εντολής και των συμβασιούχων μίσθωσης έργου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, καθώς και 

για την αναγκαιότητα πρόσληψης του προσωπικού των άρθρων 206, 209, 211 του ν. 3584/2007 και 36 του 

ν. 4765/2021. 

 

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω αλλά και: 

1. Την έλλειψη μονίμου ή με άλλη σχέση εργασίας προσωπικού στο για την κάλυψη των παραπάνω 

κατεπειγουσών αναγκών, 

2. Την εύρυθμη λειτουργία της Υπηρεσίας Καθαριότητας 

 

εισηγούμαστε: την πρόσληψη προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, 

τετράμηνης απασχόλησης, και συγκεκριμένα  (1) ατόμου με την παρακάτω ειδικότητα: 

1. Ένα άτομο (1) κατηγορίας ΥΕ εργατών Καθαριότητας 4μηνών  

 

 

 

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:  

- την εισήγηση του Προέδρου, 

- 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 72 παρ.1 περιπτ. δ του Ν. 3852/2010 (Α΄87) : «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,  

- τις διατάξεις του άρθρου 54 παρ.2 του Ν.4662/2020 (Α΄27): «Εθνικός Μηχανισμός Διαχείρισης 

Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων, αναδιάρθρωση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής 

Προστασίας, αναβάθμιση συστήματος εθελοντισμού πολιτικής προστασίας, αναδιοργάνωση του 

Πυροσβεστικού και άλλες διατάξεις.»,  

- τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ 2 περ. ιε’ του Ν. 4765/21, (Α΄6): «Εκσυγχρονισμός του συστήματος 

προσλήψεων στον δημόσιο τομέα και ενίσχυση του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού 

(Α.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις.», 

- την Εγκύκλιο 33 του ΥΠΕΣΔΔΑ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 29825/7-7-2003 με θέμα: «Θέματα προσωπικού 

και αιρετών οργάνων ΟΤΑ α βαθμού», 

- την Εγκύκλιο 5 του ΥΠΕΣΔΔΑ  οικ 5345/4-2-2005 με θέμα: «Προσλήψεις προσωπικού στους ΟΤΑ 

α΄ βαθμού»  

- την υπ’ αριθμ. 1/2021 (ΑΔΑ: 66ΤΠΩ6Ι-66Γ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς, η οποία 

επικυρώθηκε με την υπ’ αριθμ. 33911/2021 (ΑΔΑ: 68Μ9ΟΡ10-ΗΜ5) απόφαση του Συντονιστή 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας και με την οποία ψηφίστηκε ο 

Προϋπολογισμός Εσόδων – Εξόδων και το Τεχνικό Πρόγραμμα Έργων Δήμου Αγιάς έτους 2021, 

- την εξασφαλισμένη πίστωση στον προϋπολογισμό του έτους 2021 του Δήμου Αγιάς και τις υπ’ 

αριθμ. 4374/22-04-2021 (ΑΔΑ: 6Π38Ω6Ι-Φ3Ν) και 4375/22-04-2021 (ΑΔΑ: ΩΚΕ6Ω6Ι-ΟΗ4) 

αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης του διατάκτη του Δήμου Αγιάς, 

-  την ψηφοφορία που διενεργήθηκε  
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Αποφασίζουμε  ομόφωνα  

 
Α. Εγκρίνουμε την πρόσληψη εκτάκτου προσωπικού με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου για την 

αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 στην υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου Αγιάς, 

για τους λόγους που αναφέρονται στο εισαγωγικό μέρος και συγκεκριμένα ενός ατόμου (1) της κατηγορίας 

ΥΕ εργατών Καθαριότητας και για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών.  

 
Β. Η δαπάνη της μισθοδοσίας θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου Αγιάς οικον. Έτους 2021 και 

συγκεκριμένα τους κωδικούς των εξόδων 02.70.6041.06 «Τακτικές αποδοχές  εκτάκτων υπαλλήλων και 

02.70.6054.07 «Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού», σύμφωνα με τις υπ’ αριθμ. 4374/22-04-

2021 (ΑΔΑ: 6Π38Ω6Ι-Φ3Ν) και 4375/22-04-2021 (ΑΔΑ: ΩΚΕ6Ω6Ι-ΟΗ4) αποφάσεις ανάληψης 

υποχρέωσης του διατάκτη του Δήμου Αγιάς. 

 

Γ. Εξουσιοδοτούμε το Δήμαρχο Αγιάς Αντώνη Γκουντάρα για τις επιπλέον ενέργειες. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 80/2021. 

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται. 

 

Η Οικονομική Επιτροπή 

Ο Πρόεδρος   Τα παρόντα μέλη 

 

Ακριβές Αντίγραφο 

Ο Πρόεδρος 

της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

Αντώνης Ν. Γκουντάρας 
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