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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
από το πρακτικό της 5ης/ 22-2-2012
τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Θέμα 1ο ΕΗΔ:

Προγραμματισμός πρόσληψης προσωπικού για αντιμετώπιση
εποχιακών και πρόσκαιρων αναγκών, με σύμβαση εργασίας έως
οκτώ μήνες (άρθρο 21 παρ. 1 και 2 του ν. 2190/94).

Στην Αγιά σήμερα 22/2/2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30 μμ. στην αίθουσα
συνεδριάσεων «Χρυσαλλίδα», συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το
Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αγιάς, μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου
2195/17-2-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κου Σουλιώτη Θεόδωρου, που
δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων της
έδρας του Δήμου και επιδόθηκε στους Δημοτικούς Συμβούλους και σε Προέδρους –
Εκπροσώπους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, κατά περίπτωση, σύμφωνα
με τις παρ.5 και 8 του άρθρο 67 του Ν. 3852/2010.
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει
απαρτία, αφού σε σύνολο είκοσι επτά ( 27 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν:
Παρόντες
1. Σουλιώτης Θεόδωρος (Πρόεδρος)
2. Αργυρούλης Ιωάννης
3. Βαλάρης Γεώργιος
4. Βατζιάς Αντίγονος
5. Βόγιας Δημήτριος
6. Γιάνναρος Γεώργιος
7. Γιαννουλέα Χριστίνα
8. Γκουτζουλίκας Γεώργιος
9. Καψάλης Βασίλειος
10. Κουτσαντάς Βασίλειος
11. Λέτσιος Βασίλειος
12. Μαρούδας Ρίζος
13. Μπάτσικας Βασίλειος
14. Μπελιάς Αντώνιος
15. Ξαφάρας Χρήστος
16. Πατσάς Κυριάκος
17. Σιμούλης Θωμάς
18. Σκάρπου – Δουλμέ Αγγελική
19. Σμυρλής Βασίλειος
20. Στάθης Νικόλαος
21. Συρακούλης Γεώργιος
22. Τριανταφύλλου Αθανάσιος
Απόντες
23. Αργύρης Νικόλαος
24. Καλαγιάς Γρηγόριος
25. Μαυρογιάννης Αντώνιος
26. Τσαγκάλης Αντώνιος
27. Τσιτσές Δημήτριος
που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
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Επίσης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο είκοσι δύο (22) Προέδρων και
Εκπροσώπων των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων ήταν:
Παρόντες
1. Αγγελακόπουλος Ρίζος (Στομίου)
2. Αλβίζος Δημήτριος (Αμυγδαλής)
3. Κυριάκου Αθανάσιος (Ομολίου)
4. Λάμπρου Ευάγγελος (Μεγαλοβρύσου)
5. Μπαράκος Γεώργιος (Γερακαρίου)
6. Μπελιάς Αθανάσιος (Μελιβοίας)
7. Πατσαβούρας Ιωάννης (Μεταξοχωρίου) 8. Πατσιαβούδης Στέργιος (Αγιάς)
9. Πλατής Βασίλειος (Δήμητρας)
10. Πραντσίδης Δημήτριος (Σκλήθρου)
11. Ράντζος Νικόλαος (Μαρμαρίνης)
Απόντες
12. Γούλης Δημήτριος (Παλαιοπύργου)
13. Δαλακούρας Θεόδωρος (Καστρίου)
14. Ζιούλη Αναστασία (Αετολόφου)
15. Κοσμάς Νικόλαος (Ελάφου)
16. Μπουρντένας Γρηγόριος (Ανάβρας)
17. Οικονόμου Στέλιος (Καρίτσας)
18. Παπαδημητρίου Νίκος (Ανατολής)
19. Περπερής Ευάγγελος (Σκήτης)
20. Ριζάκης Δημήτριος (Σωτηρίτσας)
21. Χαλάτσης Αντώνιος (Ποταμιάς)
22. Χριστοδούλου Βασίλειος(Νερομύλων)
που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν και παραβρέθηκαν: ο Δήμαρχος κ. Γκουντάρας
Αντώνης και οι υπηρεσιακοί παράγοντες κ.κ. Σπανός Ιωάννης, Τσίπας Ηλίας και
Παπακώστας Δημήτριος.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν εκπρόσωποι συλλόγων γονέων και κηδεμόνων
και γονείς μαθητών των δημοτικών Σχολείων Στομίου, Ομολίου και Καρίτσας.
Τα πρακτικά τήρησε ο ειδικός γραμματέας Μπουρνάκας Γιάννης.
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και
έδωσε το λόγο στο Δήμαρχο που ενημέρωσε το Σώμα για τρέχοντα θέματα και
απάντησε σε ερωτήσεις των δημοτικών συμβούλων.
Στη συνέχεια και πριν τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης το
Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα, μετά από αίτημα του Δημάρχου και του
δημοτικού συμβούλου κου Βασίλειου Λέτσιου τη συζήτηση στο τέλος της
συνεδρίασης, των παρακάτω θεμάτων εκτός της ημερήσιας διάταξης:
Θέμα 1ο ΕΗΔ: Προγραμματισμός πρόσληψης προσωπικού, με σύμβαση εργασίας μέχρι
οκτώ μηνών, για την αντιμετώπιση εποχικών ή άλλων πρόσκαιρων αναγκών..
Θέμα 2ο ΕΗΔ: Αποδοχή και κατανομή ποσού 33.969,60€ στις σχολικές επιτροπές του
Δήμου Αγιάς από τη χρηματοδότηση με τίτλο: «Λειτουργικές δαπάνες σχολείων έτους
2012 – Α’ κατανομή».
Θέμα 3ο ΕΗΔ: Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου στην Πορτογαλία, για τις ανάγκες του
προγράμματος Life+.
Θέμα 4ο ΕΗΔ: Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012.
Πριν τη συζήτηση του 30ο θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησε για
λόγους υγείας ο κ. Μαρούδας Ρίζος.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, εισηγήθηκε ως κατωτέρω
τα θέματα της συνεδρίασης:
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Θέμα 1ο ΕΗΔ:

Προγραμματισμός πρόσληψης προσωπικού για αντιμετώπιση
εποχιακών και πρόσκαιρων αναγκών, με σύμβαση εργασίας έως
οκτώ μήνες (άρθρο 21 παρ. 1 και 2 του ν. 2190/94).
Ο Πρόεδρος για το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στoν
Δημοτικό Σύμβουλο κ. Βασίλειο Λέτσιο, που είπε:
«Με τις διατάξεις της ΠΥΣ 33/06 συνεχίστηκε η αναστολή των διορισμών και
προσλήψεων στο Δημόσιο τομέα, συμπεριλαμβανόμενων και των Οργανισμών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης και των νομικών τους προσώπων. Στους ανωτέρω φορείς είχε επιτραπεί
κατ’ εξαίρεση, ο διορισμός ή η πρόσληψη προσωπικού ύστερα από έγκριση επιτροπής
αποτελούμενης από τους Υπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών και το Γενικό Γραμματέα του
Υπουργικού Συμβουλίου (Τριμελής εξ Υπουργών Επιτροπή της ΠΥΣ 55/1998, όπως
ισχύει).
Ειδικά για τους ΟΤΑ Α’ βαθμού, καθιερώθηκε σταδιακά (με τις διατάξεις της παρ.
8 του άρθρου 18 του Ν. 2539/97, του άρθρου 9 του Ν. 2623/98 και των παρ. 5α και 5β
του άρθρου 27 του Ν. 3013/02 και ολοκληρώθηκε με τις διατάξεις της παρ. 3 του
άρθρου 30 του ν. 3274/2004) η δυνατότητα πρόσληψης όλων πλέον των κατηγοριών
και κλάδων μόνιμου προσωπικού, πάντα υπό την αιγίδα του ΑΣΕΠ, αλλά χωρίς να
απαιτείται η έγκριση της Τριμελούς εξ Υπουργών επιτροπής της ΠΥΣ 33/06.
Επίσης, όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρονται οι ΠΥΣ 55/98 και ΠΥΣ
236/1994, νοείται πλέον η ΠΥΣ 33/06. Συνεπώς εξακολουθούν να ισχύουν όλες οι
εξαιρέσεις οι οποίες ίσχυαν σχετικά με την μη έγκριση ορισμένων κατηγοριών
προσωπικού, από τα αρμόδια όργανα (π.χ. μόνιμο προσωπικό για τους Δήμους ή
προσωπικό που προσλαμβάνεται με δίμηνες συμβάσεις κλπ).
Το ίδιο επίσης ισχύει και για τις κάτωθι κατηγορίες προσλήψεων έκτακτου
προσωπικού:
1. Αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών από :
α. Πλημμύρες, σεισμούς, πυρκαγιές και παγετούς
β. εξαιτίας άλλων γεγονότων, από τα οποία προκύπτει άμεσος κίνδυνος ζωής ή
περιουσίας και εφόσον ο νόμος ή συγκεκριμένη περιοχή του κηρυχθεί σε κατάσταση
έκτακτης ανάγκης. (άρθρο 20 του ν. 2190/94),
2. Αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών (άρθρο 6 παρ. 5
του ν. 3146/2003),
3. Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών έργων που εκτελούνται με αυτεπιστασία. (άρθρο
22 παρ. 4 του ν. 3274/2004),
4. Αντιμετώπιση αναγκών ανταποδοτικών υπηρεσιών (άρθρο 6 παρ. 5 του ν.
3146/12003) και
Οι ίδιες ρυθμίσεις προβλέφθηκαν και στις διατάξεις του Ν. 3584/07 (Κώδικα
Δημοτικών Υπαλλήλων).
Συνεπώς, ο προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού των ΟΤΑ Α’ βαθμού, που
απαιτεί την έγκριση από την αρμόδια τριμελή επιτροπή, αφορά και τις ανάγκες που
καλύπτονται με προσωπικό:
α. με σύμβαση εργασίας έως οκτώ μήνες (άρθρο 21 παρ. 1 και 2 του ν. 2190/94).
(εκτός ανταποδοτικών υπηρεσιών, έργων με αυτεπιστασία και απρόβλεπτων και
επειγουσών αναγκών).
β. με σύμβαση εργασίας έως ένα έτος, για την υλοποίηση προγραμμάτων, (άρθρο
21 παρ. 3 του ν. 2190/94) και
γ. με σύμβαση μίσθωσης έργου (άρθρο 6 του ν. 2577/97).
Ειδικότερα για τους ΟΤΑ εκδόθηκε η εγκύκλιος ΥΠ.ΕΣ.Α.&Η.Δ.
οικ.9089/24.02.2011 «Προγραμματισμός προσλήψεων για τις άμεσες επείγουσες
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ανάγκες στους ΟΤΑ α' και β' βαθμού», η οποία ισχύει έως και σήμερα εφόσον δεν έχει
εκδοθεί νεώτερή της.
Όσον αφορά το Δήμο μας θα πρέπει να υποβάλλουμε για έγκριση αιτήματα για
πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου που καλύπτει πρόσκαιρες
ή εποχικές ανάγκες άρθρου 21 Ν. 2190/94, εκτός του ανταποδοτικού χαρακτήρα που
έχουν υποβληθεί με την υπ’ αριθμ.17/2012 απόφασή μας. Καταγράφοντας αυτές τις
ανάγκες μας και λαμβάνοντας υπόψη την ιδιομορφία και το σύνολο των δράσεων του
Δήμου προτείνω να προβούμε στην πρόβλεψη του παρακάτω προσωπικού ανά
κατηγορία:
Προσωπικό με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου άρθρου 21
του Ν.2190/1994 (πλην των ανταποδοτικών)
1. Για την ναυαγοσωστική κάλυψη των ακτών κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, η
οποία επιβάλλεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ 23/2000 «Καθορισμός
περιπτώσεων υποχρεωτικής πρόσληψης ναυαγοσώστη, σε οργανωμένες ή μη
παραλίες, για την προστασία των λουομένων στο θαλάσσιο χώρο», στις
χαρακτηρισμένες ως πολυσύχναστες ακτές του Δήμου μας, τέσσερις (4)
ναυαγοσώστες ΔΕ 24 για χρονικό διάστημα τριών μηνών.
2. Για τις ανάγκες των Δημοτικών Καταστημάτων Αγιάς και Στομίου, καθώς και για
το Γραφείο Πολεοδομίας του Δήμου, τρεις (3) διοικητικούς υπαλλήλους ΔΕ1 για
χρονικό διάστημα έως οκτώ μηνών.
Η πρόσληψη του παραπάνω προσωπικού θα καλύψει τις ανάγκες του Δήμου, οι
οποίες επικεντρώνονται στην σωστή, και έρρυθμη λειτουργία αναφορικά με την
εξυπηρέτηση του κοινού, των δημοτών μας και των επισκεπτών - παραθεριστών κατά
τους καλοκαιρινούς μήνες που το ελάχιστο μόνιμο προσωπικό μας δεν δύναται να
καλύψει.
Για τις παραπάνω προσλήψεις έχει προβλεφθεί σχετική πίστωση στους Κ.Α. του
προϋπολογισμό του Δήμου οικ. έτος 2012 το ύψος του ποσού της δαπάνης μισθοδοσίας
(μισθός – δώρα – επιδόματα) και ασφαλιστικής κάλυψης.
Οι παραπάνω θέσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έχουν προβλεφθεί στo
Ο.Ε.Υ. του Δήμου μας.
Το αίτημά μας θα υποβληθεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας, συνοδευόμενο από:
 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου,
 βεβαίωση της οικονομικής υπηρεσίας ότι έχουν προβλεφθεί στον προϋπολογισμό
οικονομικού έτους 2012 οι σχετικές πιστώσεις για την κάλυψη της δαπάνης
μισθοδοσίας του προσωπικού.
 τους πίνακες που επισυνάπτονται στην εγκύκλιο ΔΙΠΠ/Φ.2.9/31/οικ.80/3.1.2011
(παράρτημα Β) της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης & Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης του ΥΠΕΣ, συμπληρωμένους.
 Αντίγραφο του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας, , στον οποίο θα πρέπει να
έχουν προβλεφθεί οι θέσεις του αιτούμενου προσωπικού, σύμφωνα με την
παράγραφο 1 του άρθρου 205 του ΚΚΔΚΥ (ν.3584/2007).
Σύμφωνα με τα παραπάνω, σας καλούμε να αποφασίσουμε σχετικά με τον
προγραμματισμό των προσλήψεων του έτους 2012 για τις κατηγορίες προσωπικού που
προανέφερα. Συγκεκριμένα προτείνουμε την πρόσληψη 7 ατόμων όπως εμφανίζονται
στο συνημμένο πίνακα της ΔΙΠΠ/Φ.2.9/31/οικ.80/3.1.2011, που σας έχει διαμοιραστεί
με την ημερήσια διάταξη».
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Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη:
 την εισήγηση του δημοτικού συμβούλου κου Βασίλειου Λέτσιου
 τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.
 την 5345/Εγκ.5/4-2-2005 εγκύκλιο του ΥΠΕΣΔΔΑ,
 την αρ.57 Α.Π.64282/22-12-2004 εγκύκλιο του ΥΠΕΣΔΔΑ,
 το αριθ. ΔΙΠΠ/Φ.2.9/οικ. 2351/2-2-2006 του ΥΠΕΣΔΔΑ ,
 έγγραφο αριθ. οικ.8907/14-2-07 του ΥΠΕΣΔΔΑ,
 την
ΔΙΠΠ/Φ.2.9/31/οικ.80/3.1.2011
«Προγραμματισμός
Προσλήψεων
Προσωπικού έτους 2011»,
 την ΥΠ.ΕΣ.Α.&Η.Δ. οικ.9089/24.02.2011 «Προγραμματισμός προσλήψεων για
τις άμεσες επείγουσες ανάγκες στους ΟΤΑ α' και β' βαθμού»
 την περίπτωση δ της παρ 4 του άρθρου 3 του ν. 3899/2010,
 τις διατάξεις του Ν.2190/1994, όπως ισχύει και ιδίως του άρθρου 21,
 την υπ’ αριθ. 33/06 Π.Υ.Σ. όπως ισχύει (και τις Π.Υ.Σ. υπ’ αριθ. 55/98 και
236/94 όπως ισχύουν),
 τις διατάξεις του Π.Δ 23/2000 «Καθορισμός περιπτώσεων υποχρεωτικής
πρόσληψης ναυαγοσώστη, σε οργανωμένες ή μη παραλίες, για την προστασία των
λουομένων στο θαλάσσιο χώρο»,
 τις διατάξεις του Π.Δ. 50/2001, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
 τις εισηγήσεις των αρμόδιων υπηρεσιών και
 τις εξασφαλισμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό του Δήμου Αγιάς
Οικονομικού Έτους 2012 που προκύπτουν από τη βεβαίωση της οικονομικής
υπηρεσίας και

Αποφασίζει ομόφωνα
Α. Εγκρίνει τους σχετικούς πίνακες προγραμματισμού προσλήψεων έτους 2012, μη
ανταποδοτικού χαρακτήρα, όπως εμφανίζονται στον συνημμένο πίνακα (παράρτημα
Β) που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.
Οι λόγοι πρόσληψης του προσωπικού είναι η ναυαγοσωστική κάλυψη των
χαρακτηρισμένων ως πολυσύχναστων ακτών του Δήμου Αγιάς και η κάλυψη των
αναγκών με διοικητικό προσωπικό των Δημοτικών Καταστημάτων Αγιάς, Στομίου
και Πολεοδομίας και ο αριθμός των ατόμων ανά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα και
έχουν ως εξής:
Α/Α
Ειδικότητα
Κατηγορία
Αριθμός ατόμων
Διάρκεια σε μήνες
Ναυαγοσώστης
ΔΕ
4
Τρεις (3) μήνες
1.
Διοικητικός
ΔΕ1
3
Έως οκτώ (8) μήνες
2.
Β. Οι δαπάνες μισθοδοσίας των προσληφθέντων θα βαρύνουν τους κάτωθι κωδικούς
αριθμούς, του σκέλους των εξόδων, του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012
του Δήμου Αγιάς:
1. Κωδικός αριθμός 02.70.6041.01, «Τακτικές αποδοχές εκτάκτου προσωπικού
ναυαγοσωστών», ποσό 12.500,00€.
2. Κωδικός αριθμός 02.70.6054, «Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου προσωπικού
ναυαγοσωστών», ποσό 5.500,00€.
3. Κωδικός αριθμός 02.10.6041.01, «Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων», ποσό
12.500,00€.
4. Κωδικός αριθμός 02.10.6054, «Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου προσωπικού»,
ποσό 5.500,00€.

ΑΔΑ: Β4ΠΩΩ6Ι-ΗΨΘ
Σελίδα 6 από 6
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΓΙΑΣ

Γ. Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να
εκδοθεί η προκήρυξη των θέσεων, έπειτα από τη σχετική έγκριση της τετραμελούς εξ
υπουργών επιτροπής της ΠΥΣ 33/06.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 57/2012.
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.

Ο Πρόεδρος

Το Δημοτικό Συμβούλιο
Τα παρόντα μέλη
Ακριβές Αντίγραφο
Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου
Σουλιώτης Θεόδωρος

