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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
       ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
         ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ

  Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
   Πρακτικού 4/2011 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Θέμα 1ο .- Προγραμματισμός  προσλήψεων  προσωπικού  έτους  2011,  με 
σχέση    εργασίας  ιδιωτικού  δικαίου  ορισμένου  χρόνου  και 
σύμβασης μίσθωσης έργου

Αριθμός Απόφασης  23/2011

Σήμερα στις  26 του μήνα Φεβρουαρίου του έτους 2011 ημέρα Σάββατο και ώρα 
6:00 μ.μ.  το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αγιάς συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση 
στην  αίθουσα  συνεδρίασης  «Χρυσαλίδα»  στην  Αγιά,  ύστερα  από  την  με  αριθμ. 
πρωτ.2470/21-2-2011 πρόσκληση του  Προέδρου του Δ.Σ.  κ.  Σουλιώτη Θεοδώρου 
που  δημοσιεύθηκε  στον  ειδικό  χώρο  ανακοινώσεων  του  Δήμου  της  έδρας  και 
επιδόθηκε στους Συμβούλους αυτού (άρθρο 67 του Ν. 3852/2010) για συζήτηση και 
λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα  της ημερήσιας διάταξης.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης  ο Πρόεδρος του Δ.Σ. διαπίστωσε ότι σε 
σύνολο είκοσι επτά ( 27 )   Δημοτικών Συμβούλων ήταν:  

                               
Π  Α  Ρ  Ο  Ν  Τ   Ε   Σ  

1. Αργύρης Νικόλαος 2. Μαυρογιάννης Αντώνιος
3. Βατζιάς Αντίγονος 4. Μπάτσικας Βασίλειος
5. Βαλάρης Γεώργιος 6. Μπελιάς Αντώνιος
7. Ζέϊκος Γεώργιος 8. Πατσάς Κυριάκος
9. Γιαννουλέα Χριστίνα 10. Ριζούλης Στέφανος
11. Γκουτζουλίκας Γεώργιος 12. Σκάρπου – Δουλμέ Αγγελική
13. Καλαγιάς Γρηγόριος 14. Σμυρλής Βασίλειος
15. Καψάλης Βασίλειος 16. Σουλιώτης Θεόδωρος
17. Κουτσαντάς Βασίλειος 18. Συρακούλης Γεώργιος
19. Λέτσιος Βασίλειος 20. Τριανταφύλλου Αθανάσιος
21. Μαρούδας Ρίζος 22. Τσιτσές Δημήτριος
23. Ξαφάρας Χρήστος
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Α Π Ο Ν Τ Ε Σ

Προσκλήθηκαν και οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων καθώς 
και οι  εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων και διαπίστωσε ότι σε σύνολο είκοσι δύο 
(22)  Προέδρων και εκπροσώπων ήταν:                                 

Π  Α  Ρ  Ο  Ν  Τ   Ε   Σ

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παρέστη ο Δήμαρχος Γκουντάρας Αντώνιος
Τα  πρακτικά  της  συνεδρίασης  τήρησε  ο  υπάλληλος  του  Δήμου  Δημηνίκος 

Αντώνιος.
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την διαπίστωση απαρτίας 

κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

1. Βόγιας Δημήτριος 2. Σκαπέτης Γεώργιος
3. Γιάνναρος Γεώργιος 4. Τσαγκάλης Αντώνιος

1. Πατσιαβούδης Στέργιος 2. Ριζάκης Δημήτριος
3. Αλβίζος Δημήτριος 4. Λάμπρου Ευάγγελος
5. Πλατής Βασίλειος 6. Πατσαβούρας Ιωάννης
7. Ράντζος Νικόλαος 8. Χριστοδούλου Βασίλειος
9. Παπαδημητρίου Νίκος 10. Χαλάτσης Αντώνιος
11. Αγγελακόπουλος Ρίζος 12. Κοσμάς Νικόλαος
13. Γούλης Δημήτριος 14. Ζιούλη Αναστασία
15. Κυριάκου Αθανάσιος 16. Μπουρντένας Γρηγόριος
17. Μπελιάς Αθανάσιος 18. Μπαράκος Γεώργιος
19. Περπερής Ευάγγελος

1. Δαλακούρας Θεόδωρος 2. Πραντζίδης Δημήτριος
3. Οικονόμου Στέλιος
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      Στο σημείο αυτό και  σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου  67  παρ.  7  του  Ν. 
3852/2010,  ο  Πρόεδρος  έθεσε  υπόψη  στο  Σώμα  ένα  θέμα  εκτός 
ημερήσιας  διάταξης για  συζήτηση και  λήψη απόφασης,  αναφορικά  με 
«Προγραμματισμός  προσλήψεων  προσωπικού  έτους  2011,  με  σχέση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και σύμβασης μίσθωσης 
έργου» για το λόγο ότι υπάρχει προθεσμία στην υποβολή των αιτημάτων.

      Στην συνέχεια ζήτησε από τους δημοτικούς συμβούλους αν αποδέχονται την 
συζήτηση  και  λήψη  αποφάσεων  ως  κατεπείγον  στο  παραπάνω  εκτός 
ημερήσιας διάταξης θέμα.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την ομόφωνη αποδοχή των 
παραπάνω  εκτός  ημερήσιας  διάταξης  θέματος  από  το  σύνολο  των  μελών  του 
δημοτικού συμβουλίου  εισηγήθηκε ως κατωτέρω:

Θέμα 1ο .- Προγραμματισμός  προσλήψεων  προσωπικού  έτους  2011,  με 
σχέση    εργασίας  ιδιωτικού  δικαίου  ορισμένου  χρόνου  και 
σύμβασης μίσθωσης έργου

Αριθμός Απόφασης  23/2011
Για το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης εισηγήθηκε ο Δήμαρχος και είπε τα 

εξής:
Σύμφωνα  το  υπ’  αριθμ.3123/19306/25-2-2011  ΕΠΕΙΓΟΝ-  FAX της 

Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  Θεσσαλίας  –  Στερεάς  Ελλάδας,  Γενική  Δ/νση 
Εσωτερικής Λειτουργίας, Δ/νση Διοίκησης, Τμήμα Τοπ. Αυτ/σης  & Ν.Π. Λάρισας, 
με θέμα «Προγραμματισμός προσλήψεων για τις άμεσες επείγουσες ανάγκες στους 
ΟΤΑ α΄ και β ΄βαθμού», και λαμβάνοντας υπόψη την με α.π.Δ/ΠΠ/Φ.2.9/31/οικ.80/3-
1-2011 Εγκύκλιο  της  Γενικής  Γραμματείας  Δημόσιας  Διοίκησης  & Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης  του  ΥΠ.ΕΣ.Α  &  Η.Δ.  θα  πρέπει  άμεσα  να  προβούμε  στον 
προγραμματισμό προσλήψεων προσωπικού για το έτος 2011.

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 :
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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). 

Οι  ίδιες  ρυθμίσεις  προβλέφθηκαν  και  στις  διατάξεις  του  Ν.  3584/07  (Κώδικα 
Δημοτικών Υπαλλήλων)

Συνεπώς, ο προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού των ΟΤΑ α΄ βαθμού και 
των νομικών του προσώπων αφορά μόνο τις ανάγκες που καλύπτονται με προσωπικό:
Α.- Με σύμβαση εργασίας έως οκτώ μήνες (άρθρο 21 παρ. 1 και 2 του ν. 2190/94).
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)

Στα πλαίσια του προγραμματισμού προσλήψεων του έτους 2011, και έπειτα από 
την έκδοση του Ν. 3812/09, και σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του άρθρου 3. παρ.4 
περ.δ  του  ν.3899/2010  εκδόθηκε  η  εγκύκλιος  του  ΥΠΕΣΑΗΔ 
ΔΙΠΠ/Φ.2.9/31/οικ.80/3-1-2011,  ζητείται ο προγραμματισμός των προσλήψεων και 
η  συμπλήρωση  και  αποστολή   των  σχετικών  επισυναπτόμενων  πινάκων  στο 
υπουργείο. 

    Συγκεκριμένα 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 (πλην του ανταποδοτικού) και  προσωπικού 
για  την  σύναψη  συμβάσεων  μίσθωσης  έργου  με  φυσικά  πρόσωπα   άρθρο  6  Ν. 
2527/97. 
      Καταγράφοντας 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:

Α.  Προσωπικό  με  σχέση  εργασίας  Ιδιωτικού  Δικαίου  ορισμένου  χρόνου 
άρθρο 21 Ν.2190/1994 (πλην των ανταποδοτικών)

1. Για την ναυαγοσωστική κάλυψη των ακτών της δημοτικής ενότητας Μελιβοίας τους  
καλοκαιρινούς μήνες, η οποία επιβάλλεται στις χαρακτηρισμένες ως πολυσύχναστες  
ακτές που έχει ο Δήμος μας.

 Τέσσερις (4) Ναυαγοσώστες ΔΕ 24 για χρονικό διάστημα τριών μηνών.  
2. Για  την  συντήρηση  ηλεκτροφωτισμού  δημοτικών  αλσών,  πλατειών,  οδών  στην  

ευρύτερη περιοχή όπου τους καλοκαιρινούς μήνες είναι πολλαπλάσια σε σχέση με  
τον υπόλοιπο χρόνο.

 Δύο (2) Ηλεκτρολόγους ΔΕ 24 για χρονικό διάστημα οκτώ μηνών.  
3. Για την συντήρηση και διαμόρφωση της αγροτικής οδοποιίας του Δήμου.
 Τρεις  (3) Χειριστές ισοπεδωτή γαιών ΔΕ28 για χρονικό διάστημα οκτώ μηνών.
 Τρεις (3) Χειριστές μηχανημάτων έργου ΔΕ28 για χρονικό διάστημα οκτώ μηνών.
 ΄Ένα (1) Χειριστή πολυμηχανήματος ΔΕ 28 για χρονικό διάστημα οκτώ μηνών.
 Ένα (1) Οδηγό φορτηγού ΔΕ 28 για χρονικό διάστημα οκτώ μηνών.
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4. Για  τις  ανάγκες  των  Κέντρων  Πληροφόρησης,  εξυπηρέτησης  τουριστών  και  
επισκεπτών, την ώθηση της τουριστικής κίνησης, την εύρεση καταλυμάτων κ.λ.π.  

 Έξι (6) Διοικητικούς  υπαλλήλους ΔΕ1 για χρονικό διάστημα οκτώ μηνών. 
5. Για τις ανάγκες Πρασίνου  
 ΄Ένα (1) Δενδροκηπουρό για χρονικό διάστημα οκτώ μηνών.
6. Για τις ανάγκες της υπηρεσίας Τεχνικών Έργων και Περιβάλλοντος.  
 ΄Ένα (1) Δασολόγο ΠΕ για χρονικό διάστημα οκτώ μηνών.
7. Για τις ανάγκες του Ν.Π.Δ.Δ. «Ηρακλείδης»
1. Δύο (2) Διοικητικούς  υπαλλήλους ΔΕ1 για χρονικό διάστημα οκτώ μηνών. 
8. Για τις ανάγκες της Κοινωφελής Επιχείρησης «Καλυψώ»
 Δύο (2)  ατόμων Γενικών καθηκόντων ΥΕ  για χρονικό διάστημα οκτώ μηνών.
 Ένα  (1) Διοικητικό υπάλληλο ΔΕ1 για χρονικό διάστημα οκτώ μηνών
9. Για τις ανάγκες της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Αγιάς
 Ένα  (1) Χειριστή μηχανήματος έργου ΔΕ28 για χρονικό διάστημα οκτώ μηνών.
 Ένα  (1) Μηχανολόγο Μηχανικό ΤΕ για χρονικό διάστημα οκτώ μηνών.
 Τέσσερις  (4)  Καταμετρητές  Υδρομετρητών  ΥΕ  για  χρονικό  διάστημα  οκτώ 

μηνών.
  Δύο (2) Εργάτες γενικών καθηκόντων ΥΕ για χρονικό διάστημα οκτώ μηνών.
 Ένα  (1) Υδραυλικό ΔΕ για χρονικό διάστημα οκτώ μηνών.
10. Για τις ανάγκες της Ανώνυμης Εταιρίας «Δημοτικό Κάμπινγκ Στομίου»
 Δύο (2) Διοικητικούς υπαλλήλους ΔΕ1 για χρονικό διάστημα τεσσάρων μηνών.
 Ένα  (1) Φύλακα ΥΕ για χρονικό διάστημα τεσσάρων μηνών.
 Ένα  (1) άτομο στην ρεσεψιόν ΔΕ1 για χρονικό διάστημα τεσσάρων μηνών.
 Ένα  (1) άτομο στην ρεσεψιόν  ΔΕ1 για χρονικό διάστημα τριών μηνών.
11. Για τις ανάγκες του Λιμενικού Ταμείου. 
 Ένα  (1) Διοικητικό υπάλληλο ΔΕ1 για χρονικό διάστημα τεσσάρων μηνών.
 Δύο (2) Φύλακες ΥΕ για χρονικό διάστημα τεσσάρων μηνών.

Β. Προσωπικό με Σύμβαση μίσθωσης έργου 
1. Κοινωφελή Επιχείρηση «Καλυψώ»
 Δύο (2) Εκπαιδευτικούς Μουσικής ΤΕ για χρονικό διάστημα εννέα μηνών
 Δύο (2) Εκπαιδευτικούς Μουσικούς εγχόρδων οργάνων ΤΕ για χρονικό διάστημα 

εννέα μηνών 
 Ένα (1) Εκπαιδευτικό Μουσικό φωνητικών μαθημάτων ΤΕ για χρονικό διάστημα 

εννέα μηνών 
 Δύο  (2)  Εκπαιδευτικούς  Μουσικούς  θεωρητικών  μαθημάτων  ΤΕ  για  χρονικό 

διάστημα εννέα μηνών
 Δύο  (2)  Εκπαιδευτικούς  Μουσικούς  πληκτροφόρων  οργάνων  ΤΕ  για  χρονικό 

διάστημα εννέα μηνών
2. Για τις ανάγκες του Ν.Π.Δ.Δ. «Ηρακλείδης»
 Ένα (1) Βρεφονηπιοκόμο ΤΕ για χρονικό διάστημα έντεκα μηνών.
2. Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Αγιάς
 Δύο (2) Καταμετρητές ΥΕ για χρονικό διάστημα ενός έτους

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 θα προβλεφθεί σχετική πίστωση στους Κ.Α. του 
προϋπολογισμό  του  Δήμου  οικ.  έτος  2011  το  ύψος  του  ποσού  της  δαπάνης 
μισθοδοσίας (μισθός – δώρα – επιδόματα) και ασφαλιστικής κάλυψης. 
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Οι παραπάνω θέσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έχουν προβλεφθεί στo 
Ο.Ε.Υ. του Δήμου μας.

Ακολούθως  ο  Πρόεδρος  κάλεσε  το  συμβούλιο  να  αποφασίσει  σχετικά  με  τον 
προγραμματισμό των προσλήψεων του  έτους 2011 για τις κατηγορίες προσωπικού 
που στην εισήγηση αναλυτικά αναφέρονται.

Το Δ.Σ. άκουσε την εισήγηση του προέδρου και έπειτα από διαλογική συζήτηση 
αφού έλαβε υπόψη του: 

• Τους Οργανισμούς Εσωτερικής Υπηρεσίας των συνεννούμενων ΟΤΑ.
• 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 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ ΔΙΠΠ/Φ.2.9/20/οικ.31336/21.12.2009
• Τις  διατάξεις  του  Ν.2190/1994,  όπως  ισχύει  μετά  τις  τροποποιήσεις  και 

συμπληρώσεις των Ν.2225/1994,  2247/1994,  2266/1994, 2349/1995,  2527/1997, 
2738/1999,  3051/2002,  3146/2003,  3174/2003,  3200/2003,  3260/2004,  3320/2005 
και 3812/08.

• Την υπ’ αριθ. 33/06  Π.Υ.Σ. όπως ισχύει
• Την υπ’ αριθ. 55/98  Π.Υ.Σ. όπως ισχύει
• Την υπ’ αριθ. 236/94 Π.Υ.Σ. όπως ισχύει
• Το άρθρο 21 παρ. 1 και 2 του ν. 2190/94, το άρθρο 21 παρ. 3 του ν. 2190/94, 

το άρθρο 6 του ν. 2577/97, το άρθρο 6 παρ. 5 του ν. 3146/12003, το άρθρο 22 παρ. 4 
του ν. 3274/2004, το άρθρο 6 παρ. 5 του ν. 3146/2003, το άρθρο 20 του ν. 2190/94

• Τις διατάξεις του Π.Δ. 50/2001, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τα Π.Δ. 
347/2003 (Φ.Ε.Κ. 315 Α΄) και 44/2005 (Φ.Ε.Κ. 63 Α΄).

• Το ν. 3812/09
•  Την  με  α.π.Δ/ΠΠ/Φ.2.9/31/οικ.80/3-1-2011  Εγκύκλιο  της  Γενικής 

Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του ΥΠ.ΕΣ.Α & 
Η.Δ.

• Τις εξασφαλισμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό του Δήμου Αγιάς.  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Α. Ζητά την έγκριση πρόσληψης: 
1. Για  είκοσι  δύο  (22)  θέσεις  με  σχέση  εργασίας  Ιδιωτικού  Δικαίου  ορισμένου 

χρόνου  υπαλλήλων, διαφόρων ειδικοτήτων για το έτος 2011, όλες τις δημοτικές 
υπηρεσίες  ορισμένες  εποχές  του  χρόνου  παρουσιάζουν  αύξηση  εργασιών  και 
κρίνεται απαραίτητη η πρόσληψη του προσωπικού για την αντιμετώπισή τους και 
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.
Οι  παραπάνω προσλήψεις  κατά ειδικότητα  φαίνονται  στους  επισυναπτόμενους 

πίνακες οι οποίοι αποτελούν  αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας. 
Για τις προσλήψεις του προσωπικού των   είκοσι δύο (22) θέσεων έχει προβλεφθεί 

σχετική πίστωση στον προϋπολογισμό του Δήμου οικ. έτος 2011.
2. Για τις ανάγκες του Ν.Π.Δ.Δ. «Ηρακλείδης»

Δύο (2) θέσεις
3. Για τις ανάγκες της Κοινωφελής Επιχείρησης «Καλυψώ»
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Τρεις (3) θέσεις 
4. Για τις ανάγκες της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Αγιάς

Εννέα  (9) θέσεις 
5. Για τις ανάγκες της Ανώνυμης Εταιρίας «Δημοτικό Κάμπινγκ Στομίου»

Πέντε (5) θέσεις 
6. Για τις ανάγκες του Λιμενικού Ταμείου. 

Τρεις  (3) θέσεις 
Β. Προσωπικό με Σύμβαση μίσθωσης έργου 

1. Για τις ανάγκες του Ν.Π.Δ.Δ. «Ηρακλείδης»
Μία  (1) θέση 

2. Κοινωφελή Επιχείρηση «Καλυψώ»
Εννέα (9) θέσεις

3. Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Αγιάς
Δύο (2) θέσεις 
Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες ώστε 

να εκδοθεί η προκήρυξη των θέσεων, έπειτα από τη σχετική έγκριση της τριμελούς εξ 
υπουργών επιτροπής της ΠΥΣ 33/06. 
     Ο δημοτικός σύμβουλος Μαρούδας Ρίζος (επικεφαλής ελάσσονος μειοψηφίας) δεν 
συμφωνεί με τις προσλήψεις και δήλωσε.
    «Πρέπει όλοι μας να προσπαθούμε να γίνονται μόνιμες προσλήψεις προσωπικού σε  
υπηρεσίες, οι οποίες κατοχυρώνουν τα δικαιώματα των εργαζομένων, τις αμοιβές τους  
και τις συντάξεις τους και όχι να υπάρχουν τέτοιου είδους προσλήψεις οι οποίες δίνουν  
απλά ψεύτικες ελπίδες στους εργαζόμενους.
     Βλέπω την ανάγκη των προσλήψεων αυτών για τον Δήμο μας, αλλά δεν θα τις  
εγκρίνω γιατί δεν μπορεί να ζήσει κάποιος με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου  
και ειδικά στις σημερινές συνθήκες, επίσης ούτε και τον Δήμο καλύπτουν τέτοιου είδους  
προσλήψεις γιατί χρειάζεται να έχει σε κάθε τομέα εξειδικευμένο μόνιμο προσωπικό». 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 23/2011.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφηκε ως κατωτέρω.

      O Πρόεδρος του Δ.Σ.                          Τα παρόντα Μέλη του δημοτικό Συμβούλιο
      Σουλιώτης Θεόδωρος 

Ακριβές Αντίγραφο
Ο Δήμαρχος

Αντώνης Ν. Γκουντάρας


	      Στο σημείο αυτό και σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 67 παρ. 7 του Ν. 3852/2010, ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη στο Σώμα ένα θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης για συζήτηση και λήψη απόφασης, αναφορικά με «Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού έτους 2011, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και σύμβασης μίσθωσης έργου» για το λόγο ότι υπάρχει προθεσμία στην υποβολή των αιτημάτων.
	      Στην συνέχεια ζήτησε από τους δημοτικούς συμβούλους αν αποδέχονται την συζήτηση και λήψη αποφάσεων ως κατεπείγον στο παραπάνω εκτός ημερήσιας διάταξης θέμα.
	Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφηκε ως κατωτέρω.

