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ΑΔΑ: ΨΦ5Ω46ΜΓΗΖ-ΞΨΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 18ης/24-05-2022 συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής Βελβεντού.
Αριθ. απόφασης: 56/2022
ΘΕΜΑ:

Πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή
πρόσκαιρων αναγκών

Στο Βελβεντό, σήμερα, την 24η του μηνός Μαΐου, του έτους 2022, ημέρα της
εβδομάδας Τρίτη και ώρα 20.30, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βελβεντού,
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, στο Δημαρχείο Βελβεντού, ύστερα από την αριθμ.
πρωτ. 1508/19-5-2022 πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε νόμιμα, σύμφωνα
με το άρθρο 75 του Ν.3852/10.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω επτά (7) μέλη:
Παρόντες
1 Στεργίου Μανώλης, Δήμαρχος
2 Αχίλλας Γεώργιος
3 Αγγέλης Δημήτριος
4 Εμμανουήλ Δημήτριος
5 Κουκόλη Σοφία
6 Τσιτσιόκας Νικόλαος
7 Τέτος Νικόλαος

Απόντες

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Ελένη Ζορζοβίλη, υπάλληλο του Δήμου
Βελβεντού, κλάδου ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού.
Ο Πρόεδρος εισήγαγε προς συζήτηση το 3ο θέμα, αναφέροντας 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: «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.
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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.
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.»
Ο Δήμος Βελβεντού κατά την αντιπυρική περίοδο κρίνεται απαραίτητο να
προβεί έγκαιρα και αποτελεσματικά σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες που θα
εξασφαλίσουν την ετοιμότητά του για την αντιπυρική προστασία, με σκοπό την
αποφυγή πρόκλησης πυρκαγιών.
Για το λόγο αυτό κρίνεται επιτακτική η ανάγκη πρόσληψης εποχικού προσωπικού με
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την αντιμετώπιση δράσεων
πυροπροστασίας και συγκεκριμένα για την πραγματοποίηση των κάτωθι εποχικών
εργασιών:
• Καθαρισμός κοινόχρηστων χώρων (πλατείες, πάρκα κτλ.) από αυτοφυή
βλάστηση.
• Συλλογή εύφλεκτων υλικών και απορριμμάτων που αποτελούν εστίες
ανάφλεξης.
• Αποψίλωση χόρτων και γενικότερα τον καθαρισμό του οδικού δικτύου του
Δήμου (δημοτικοί, αγροτικοί και δασικοί δρόμοι), προκειμένου να διευκολυνθεί
παράλληλα και το έργο των εποχούμενων περιπόλων και όλων των αναγκαίων
μέσων και μηχανημάτων σε περίπτωση επείγουσας κατάστασης.
Οι ανωτέρω εργασίες δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν από το υφιστάμενο
προσωπικό που υπηρετεί στο Τμήμα Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Πολιτικής
Προστασίας, λόγω υποστελέχωσης του, ενώ τα καθήκοντα των μόνιμων υπαλλήλων
δεν επιτρέπουν τη συνεχή και καθημερινή απασχόληση τους και με αυτά τα καθήκοντα
της πυροπροστασίας.
Για τους ανωτέρω λόγους εισηγούμαι στην Οικονομική Επιτροπή σύμφωνα με
το άρθρο 3 παρ. 1 του Ν. 4623/2019 την έγκριση πρόσληψης δύο (2) ατόμων,
ειδικότητας ΥΕ εργατών (πυροπροστασίας), με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου , διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών.
Η δαπάνη μισθοδοσίας του ανωτέρω προσωπικού θα βαρύνει τους Κ.Α.
35.6041.01 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές έκτακτου προσωπικού» και 35.6054.01
«Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού» του σκέλους εξόδων του
προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 (σχετ. η με αρ. πρωτ. 1462/16-05-2022 Βεβαίωση
της Δ/σης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών).
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:
▪ την εισήγηση του Δημάρχου
▪ το άρθρο 72 του Ν.3852/10, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
▪ το άρθρο 206 του Ν. 3584/07, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
▪ την παρ.2 του άρθρου 54 του Ν.4662/2020
▪ την περιπτ. ιε της παρ 2 του άρθρου 2 του Ν. 4765/21
▪ τις εξασφαλισμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό του έτους 2022 του Δήμου
▪ την Εγκύκλιο 33 του ΥΠΕΣΔΔΑ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 29825/7-7-2003
▪ την Εγκύκλιο 5 του ΥΠΕΣΔΔΑ οικ 5345/4-2-2005
▪ το Α.Π. οικ.8907/14.02.2007 του ΥΠΕΣΔΔΑ
▪ την με αριθ. Πρωτ. 1462/16-05-2022 βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

[2]

ΑΔΑ: ΨΦ5Ω46ΜΓΗΖ-ΞΨΥ
Α. Εγκρίνει την πρόσληψη προσωπικού για την κάλυψη εκτάκτων κατεπειγουσών
εποχιακών αναγκών, για τους λόγους που αναφέρονται στο εισαγωγικό μέρος, και
συγκεκριμένα:
α/α
1

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΥΕ Εργατών Καθαριότητας

Δύο (2)

ΧΡΟΝ.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Τέσσερις (4) μήνες

Η δαπάνη μισθοδοσίας του ανωτέρω προσωπικού θα βαρύνει τους Κ.Α.
35.6041.01 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές έκτακτου προσωπικού» και 35.6054.01
«Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού» του σκέλους εξόδων του
προϋπολογισμού οικ. έτους 2022
Β. Αναθέτει στον κ. Δήμαρχο τις παραπέρα ενέργειες σύμφωνα με το νόμο.

Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 56/2022
Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως
ακολούθως.
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

(σφραγίδα – υπογραφή)

(υπογραφές)
Ακριβές απόσπασμα

Βελβεντό, 24 Μαΐου 2022
Ο Πρόεδρος

Μανώλης Κ. Στεργίου
Δήμαρχος Βελβεντού
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