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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
Από το αριθ. 16/2020 πρακτικό συνεδρίασης 

 

 Σήμερα στις 23 του μήνα Ιουνίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00’ το 
Διοικητικό Συμβούλιο της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τεμπών, συνήλθε σε τακτική 
«κεκλεισμένων των θυρών» συνεδρίαση, στο πλαίσιο λήψης μέτρων αντιμετώπισης των 
αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του Κορωναιού covid-19 & της ανάγκης περιορισμού 
της διάδοσής του, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 4663/19-06-2020 πρόσκληση του 
Προέδρου αυτής κ. Μητσογιάννη Νικ.  (άρθρο 75 του Ν. 3852/2010) για την συζήτηση και 
λήψη απόφασης στο κατωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης. 
 Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 
ΕΠΤΑ ( 7 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι  ΕΞΙ ( 6 ): 

 
                       Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ                    Α Π Ο Ν Τ Ε Σ   

1. Μητσογιάννης Νικ.  1. Κρικώνης  Χρήστος  

2. Κυρίτσης Γεώργιος                     

3. Γκατζόγιας Παν.                    

4. Ζαρδούκας Κων.   
5. Τσεργάς Κων/νος    

6. Κολλάτος Κων.   

7. --               Αν και νόμιμα κληθέντες 

 
Στη συνεδρίαση ορίσθηκε ειδικός γραμματέας  η  Κοντογιάννη  Παρασκευή  

υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών. 
Ο  Πρόεδρος,  ύστερα από την διαπίστωση ύπαρξης απαρτίας και αφού πρώτα 

ομόφωνα αποφάσισαν για την συζήτηση του Εκτός Ημερήσιας Διάταξης θέματος,  κήρυξε 
την έναρξη της συνεδρίασης εισάγοντας το θέμα της ημερήσιας διάταξης για συζήτηση.   
 

ΘΕΜΑ (10ο). «Πρόσληψη προσωπικού κατεπειγουσών  πρόσκαιρων εποχικών αναγκών»             
Αριθμός   Απόφασης ( 100 ) 
 

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. 
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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 περιπτ. ιε 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. 
 

α) Ο Δήμος  Τεμπών διαθέτει σε σύνολο πέντε μηχανήματα έργου και τρεις χειριστές, από 
τους οποίους ο ένας έχει συνταξιοδοτηθεί προσωρινά λόγω αναπηρίας και ο δεύτερος είναι 
σε άδεια ειδικού σκοπού. 
Αυτή τη στιγμή στερούμαστε του κατάλληλου εξειδικευμένου προσωπικού και εξαιτίας των 
πρόσφατων έντονων βροχοπτώσεων, οι αγροτικοί δρόμοι στο σύνολο σχεδόν της έκτασης 
του Δήμου μας έχουν υποστεί εκτεταμένες φθορές. Επίσης, οι αγροτικοί δρόμοι στο σύνολο 
σχεδόν της έκτασης του Δήμου μας έχουν γεμίσει χόρτα, δυσκολεύοντας ή ακόμα και 
καθιστώντας αδύνατη την πρόσβαση των αγροτών στις εκμεταλλεύσεις τους. 
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 Κατόπιν τούτου, για να αντιμετωπιστούν οι παραπάνω έκτακτες και κατεπείγουσες 
εποχιακές αυξημένες ανάγκες, θα απαιτηθεί η πρόσληψη ενός  (1)  ΔΕ Χειριστή 
μηχανημάτων έργου.  
Η πρόσληψη θα βαρύνει αντίστοιχα τους κάτωθι Κ.Α του προϋπολογισμού του έτους 2020 
του σκέλους των εξόδων του Δήμου: 

 Κ.Α. 02.30.6041.01 (τακτικές αποδοχές) με το ποσό των  3.300,00 € 

 Κ.Α. 02.30.6054.01 (ασφαλιστικές εισφορές) με ποσό      1.200,00 € 
 Οι ανωτέρω πιστώσεις είναι εξασφαλισμένες και εγγεγραμμένες στον 
Προϋπολογισμό 2020. 
    

 Και κάλεσε την Ο.Ε. ν’ αποφασίσει σχετικά. 
 Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση της υπηρεσίας, 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, την παρ.2 του άρθρου 54 
του Ν.4662/2020, την περιπτ. ιε της παρ 2 του άρθρου 14 του Ν. 2190/94, όπως 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του ν. 3812/09, την εξασφαλισμένη πίστωση στον 
προϋπολογισμό του έτους 2020  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. 3760/5-6-2020 βεβαίωση της 
Οικονομικής Υπηρεσίας  και μετά από διαλογική συζήτηση. 
 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  Ο μ ό φ ω ν α  
 

Α)  Εγκρίνει την πρόσληψη προσωπικού ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη εκτάκτων 
κατεπειγουσών εποχιακών αναγκών στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Τεμπών συνολικά 
ενός (1) ατόμου, για τους λόγους που αναφέρονται στο εισαγωγικό μέρος, και 
συγκεκριμένα: 

α/α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΧΡΟΝ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

1 ΔΕ Χειριστή μηχανημάτων έργου 1 μέχρι 3 μήνες  

 

 Η πρόσληψη θα βαρύνει αντίστοιχα τους κάτωθι Κ.Α. του προϋπολογισμού του έτους 2020 
του σκέλους των εξόδων του Δήμου: 

 Κ.Α. 02.30.6041.01 (τακτικές αποδοχές) με το ποσό των  3.300,00 € 

 Κ.Α. 02.30.6054.01 (ασφαλιστικές εισφορές) με ποσό      1.200,00 € 
 Οι ανωτέρω πιστώσεις είναι εξασφαλισμένες και εγγεγραμμένες στον Προϋπολογισμό 2020. 
 

B)     Αναθέτει στον κ. Δήμαρχο τις παραπέρα ενέργειες σύμφωνα με το νόμο. 
 
 Η παρούσα απόφαση έλαβε τον αριθμό   100/2020. 
………………………………………………………………………………………………………. 
 Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση 
 Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται από όλα τα παρόντα μέλη του 
Δημοτικού Συμβουλίου ως παρακάτω: 

 
Ο Πρόεδρος          Τα Μέλη 

               (υπογραφή)                    (υπογραφές) 
Πιστό αντίγραφο 

           O Πρόεδρος Ο.Ε.    
 
 
         Μητσογιάννης Νικ. 
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