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Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς

Αναρτητέα στο διαδίκτυο
Αγιά, 01.03.2017
Αριθμ. πρωτ.: 1472

Διεύθυνση: Καλυψώς Αλεξούλη 27, Αγιά
Ταχ/κος Κώδικας: 40003
Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας
Τηλέφωνο: 2494350100-2494350315
Τηλεομοιοτυπία: 2494350320
email: i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
27/2017
από το πρακτικό της 3ης/ 28.02.2017 τακτικής συνεδρίασης του
Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς
Θέμα 2ο :

Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού Ανταποδοτικών Υπηρεσιών 3 ατόμων 8μηνης διάρκειας.

Στην Αγιά, στην αίθουσα συνεδριάσεων «Χρυσαλλίδα», σήμερα Τρίτη 28.02.2017, ώρα 14:00 (2:00μ.μ.),
συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς, μετά από την με αριθμό
πρωτοκόλλου 1326/23.02.2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου Ιωάννη Αργυρούλη, που δημοσιεύθηκε
στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 3 του ν. 4071/2012 και στον
ειδικό χώρο ανακοινώσεων της έδρας του Δήμου και επιδόθηκε στους Δημοτικούς Συμβούλους και στους
Προέδρους - Εκπροσώπους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρο
67 του ν. 3852/2010 και του άρθρου 77 παρ. 6 του ν. 4172/2013.
Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο
είκοσι επτά ( 27 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν:
Παρόντες
1. Αργυρούλης Ιωάννης, Πρόεδρος
2. Αγγελακόπουλος Ρίζος
4. Βατζιάς Αντίγονος
6. Γιαννουλέα Χριστίνα
8. Ζιούλη Αναστασία
10. Κασίδας Ιωάννης
12. Μάρκου Σωτήριος
14. Μασούρας Γεώργιος
16. Ολύμπιος Αθανάσιος
18. Σιμούλης Θωμάς
20. Σκαρκάλης Χρήστος
22. Σμυρλής Βασίλειος
24. Τριανταφύλλου Ευθύμιος

3. Αναστασίου Ιωάννης
5. Γιάνναρος Γεώργιος
7. Γκουτζουλίκας Γεώργιος
9. Καλαγιάς Γρηγόριος
11. Κούκας Γεώργιος
13. Μπάτσικας Βασίλειος
15. Λέτσιος Βασίλειος
17. Ριζούλης Στέφανος
19. Σκαπέτης Αντώνιος
21. Σουλιώτης Θεόδωρος
23. Τριανταφύλλου Αθανάσιος
25. Τσιώνης Αστέριος
Απόντες

26. Μαρούδα - Λιαράτσικα Χαδίνα (Νίνα)
που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

27. Μπεϊνάς Αντώνιος
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Επίσης διαπίστωσε ότι από το σύνολο των είκοσι δύο (22) Πρόεδρων και Εκπροσώπων των Δημοτικών και
Τοπικών Κοινοτήτων, που κλήθηκαν νόμιμα, παρόντες ήταν οι: Λάμπρου Ευάγγελος (Μεγαλοβρύσου) και
Σωτήριος Τσιάρας (Σωτηρίτσας).
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Αγιάς Αντώνης Γκουντάρας.
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παραβρέθηκε ο Προϊστάμενος του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών
Ιωάννης Σπανός.
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο υπάλληλος του Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών Ιωάννης
Μπουρνάκας.
Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Πριν τη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης ο Πρόεδρος Ιωάννης Αργυρούλης γνωστοποίησε στο
Σώμα τις επιστολές των δημοτικών Συμβούλων Αντώνιου Μπεϊνά και Θωμά Σιμούλη με τις οποίες
δηλώνουν την ανεξαρτητοποίησή τους από την παράταξη της μείζονος μειοψηφία «Δώτιον Πεδίον».
Στη συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης:
Θέμα 2ο :

Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού Ανταποδοτικών Υπηρεσιών 3 ατόμων 8μηνης διάρκειας.

Το θέμα εισηγήθηκε ο Αντιδήμαρχος Βασίλειος Λέτσιος, που έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τα
εξής:
Όπως γνωρίζετε, λόγω της δυσμενούς δημοσιονομικής κατάστασης στην οποία βρίσκεται η χώρα, και στο
πλαίσιο της περιστολής των κρατικών δαπανών, έχει περιοριστεί δραστικά η δυνατότητα των φορέων του
δημοσίου, ΟΤΑ και λοιπών ΝΠΔΔ ως προς την πραγματοποίηση πάσης φύσεως προσλήψεων.
Οι φορείς μπορούν επίσης να προβαίνουν στην πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
ή τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου για την κάλυψη εποχικών, παροδικών ή πρόσκαιρων αναγκών,
για την πραγματοποίηση συγκεκριμένων έργων, καθώς και στο πλαίσιο υλοποίησης προγραμμάτων.
Σε περίπτωση που τα αιτήματα των φορέων αφορούν την πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου για την κάλυψη αμιγώς εποχικών αναγκών, σύμφωνα με την παρ.8 του άρθρου 9 του
ν.3812/2009, , όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 8 του Ν. 4325/2015, προβλέπεται ότι για
τους φορείς της παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν.2190/1994, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της παρ. 1
του άρθρου 1 του Ν.3812/2009, έως την 31η Ιανουαρίου κάθε έτους και μετά από αίτηση του αρμόδιου
φορέα εκδίδεται απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομικών και
του οικείου κατά περίπτωση Υπουργού, που δημοσιεύεται στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως με την
οποία καθορίζεται ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός ατόμων για κάλυψη εποχικών αναγκών και
εξειδικεύονται ανά υπηρεσία ή φορέα, οι εποχικές ανάγκες. Για το εν λόγω προσωπικό ισχύουν οι
περιορισμοί της παρ. 3 του άρθρου 37 του Ν.3986/2011.
Σύμφωνα με την παρ 6 του άρθρου 11 του ν. 3833/10 όπως αναριθμήθηκε και αντικαταστάθηκε το πρώτο
εδάφιο από την περιπτ. δ της παρ. 4 του άρθρου 3 του Ν.3899/2010 (ΦΕΚ 212/17.12.2010 τεύχος Α) και
αντικαταστάθηκε εκ νέου με την παρ.3 του άρθρου 37 του Ν. 3986/11 (ΦΕΚ 152/01.07.2011 τεύχος Α), και
με το άρθρο πρώτο περιπτ. 1 και 2 υποπαρ.Ζ.5 του ν.4093/12 ορίζονται τα εξής: «Οι εγκρίσεις πρόσληψης
προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και συμβάσεων μίσθωσης έργου για το
έτος 2011 περιορίζονται κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) σε σχέση με τις αντίστοιχες εγκρίσεις του
έτους 2010 και κατά δέκα τοις εκατό (10%) επιπλέον το 2012. Για τα έτη 2013 και 2014 το ποσοστό
προσδιορίζεται σε 20% σε σχέση με το προηγούμενο έτος και για τα έτη 2015 και 2016 σε 10% σε σχέση με το
προηγούμενο έτος. Οι ανωτέρω περιορισμοί δεν ισχύουν για τις εγκρίσεις πρόσληψης προσωπικού με σχέση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και συμβάσεων μίσθωσης έργου που εντάσσονται στο πλαίσιο
ερευνητικών, αναπτυξιακών συμβολαίων και συγχρηματοδοτούμενων, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και
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τρίτους, έργων, εφόσον η μισθοδοσία του ως άνω προσωπικού δεν επιβαρύνει καθ' οιονδήποτε τρόπο τον
Κρατικό Προϋπολογισμό. Ο περιορισμός αυτός δεν ισχύει για προσλήψεις προσωπικού ορισμένου χρόνου που
γίνονται για κάλυψη απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών.»
Οι περιπτώσεις πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή σύναψης συμβάσεων έργου
για τις οποίες απαιτείται αποστολή αιτήματος από τους φορείς της αυτοδιοίκησης, προκειμένου να λάβουν
έγκριση είτε από την Επιτροπή της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει, είτε με την έκδοση Απόφασης του
Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, είναι οι εξής:
1. για προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου από
τους ΟΤΑ α' και β' Βαθμού με κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους,
2. για προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου στα
ΝΠΙΔ της αυτοδιοίκησης με προέλευση των πιστώσεων από ιδίους πόρους
3. για προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα (άρθρο 12 παρ.
14 Ν. 4071/2012, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 48 του Ν. 4325/2015) σε ΟΤΑ α' βαθμού
και ΝΠΙΔ αυτών,
4. για προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με
κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου (άρθρο 12 παρ. 14 Ν. 4071/2012, όπως
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 48 του Ν. 4325/2015) σε ΟΤΑ α' και β' βαθμού και ΝΠΙΔ αυτών.
Όσον αφορά τους φορείς που υπάγονται στην ανωτέρω διαδικασία έγκρισης, αυτοί είναι:
- Οι ΟΤΑ α' βαθμού (δήμοι, ΝΠΔΔ αυτών, δημοτικά ιδρύματα, Σύνδεσμοι ΟΤΑ)
- Οι πάσης φύσεως επιχειρήσεις, εταιρείες κ.λπ. των ΟΤΑ α' και β' βαθμού, των οποίων οι συμβάσεις
εγκρίνονται πλέον από την Επιτροπή της ΠΥΣ 33/2006 όπως ισχύει (άρθρο ένατο παρ.20α του
ν.4057/2012, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 41 παρ. 1α του Ν. 4325/2015).
Έτσι, για την πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και τη σύναψη συμβάσεων
μίσθωσης έργου, εφόσον απαιτείται χορήγηση έγκρισης, είτε από την Επιτροπή της ΠΥΣ 33/2006 όπως
ισχύει, είτε υπό τη μορφή έκδοσης Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης, οι ανωτέρω φορείς πρέπει να αποστείλουν τα αιτήματά τους διά των υπηρεσιών των
Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, στο Υπουργείο Εσωτερικών, προκειμένου να προωθηθούν για έγκριση.
Στα πλαίσια των ανωτέρω και σύμφωνα με τις οδηγίες του εγγράφου ΥΠ.ΕΣ. οικ: 3948/06.02.2017 οι
αρμόδιες υπηρεσίες μας συνέταξαν τους σχετικούς πίνακες και δικαιολογητικά, λαμβάνοντας υπόψη
τις άκρως απαραίτητες ανάγκες σε προσωπικό, προκειμένου να υποβληθούν τα αιτήματα για τον
προγραμματισμό του έτους 2017, στην οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση, για την πρόσληψη
προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα (άρθρο 48 του
ν.4325/2015 ΦΕΚ47/Α/2015).
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω εισηγούμαι όπως εγκρίνεται τον προγραμματισμό των προσλήψεων του
έτους 2017, καθώς και τους σχετικούς πίνακες προγραμματισμού, που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της
παρούσας, για την:
Α. Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού
χαρακτήρα (άρθρο 48 του ν.4325/2015 ΦΕΚ47/Α/2015):
Τρείς(3) εργάτες γενικών καθηκόντων για χρονικό διάστημα απασχόλησης οκτώ μηνών. Ο λόγος για τον
οποίο απαιτείται η πρόσληψη του προσωπικού αυτού είναι η μη επαρκής στελέχωση της Υπηρεσίας
Καθαριότητας από μόνιμο προσωπικό, η οποία βέβαια θα στελεχωθεί κατά του καλοκαιρινούς μήνες από
εργάτες του προγράμματος Κοινωνικής απασχόλησης του ΟΑΕΔ ενώ μετά την λήξη των συμβάσεων
δηλαδή τους Χειμερινούς Μήνες η δυσχερής λειτουργίας της θα επανέλθει.
Οι προσλήψεις θα βαρύνουν αντίστοιχα τους κάτωθι Κ.Α. του προϋπολογισμού έτους 2017 του σκέλους
των εξόδων του Δήμου Αγιάς:
- ΚΑ 20/6041.02 με τίτλο αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων ποσού 26.000,00€.
- Κ.Α.20/6054.02 εργοδοτικές εισφορές εκτάκτων υπαλλήλων ποσού 10.000,00€.
Β. Η παρούσα να κοινοποιηθεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση προκειμένου να δρομολογηθούν οι
διαδικασίες για την έγκριση των αιτούμενων προσλήψεων.

ΑΔΑ: 7Ν01Ω6Ι-ΥΤΕ

Σελίδα 4 από 5

Ακολούθησαν τοποθετήσεις:
Ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης ελάσσονος μειοψηφίας «Λαϊκή Συσπείρωση Δήμου Αγιάς» Ιωάννης
Κασίδας είπε στην τοποθέτησή του: «Τα ίδια Παντελάκη μου, τα ίδια Παντελή μου. Ξανά τα ίδια και τα
ίδια. Δημοτικές Αρχές και Δημοτικά Συμβούλια, φυτώρια του ίδιου φαινομένου συνεχώς. Υλοποίηση
άκριτη των Κρατικών, Κεντρικών κατευθύνσεων που το μόνο που έχουν να κάνουν είναι να κατοχυρώνουν
τις λεγόμενες ελαστικές εργασιακές σχέσεις. Άντε καλά, είναι κατεύθυνση του Υπουργείου και δεν
μπορείτε να κάνετε αλλιώς. Θέλετε να κάνετε Επιτροπή για να βγάλετε ψήφισμα για τους δασικούς
χάρτες. Γιατί δεν κάνετε κι ένα ομόφωνο ψήφισμα που να καταγγέλλετε τις Υπουργικές αποφάσεις και να
διεκδικείτε μόνιμο προσωπικό για να καλύπτει τις ανάγκες και να παρέχει τις υπηρεσίες στους πολίτες.
Γιατί δεν βγάζουμε ένα ψήφισμα απέναντι στην Κυβέρνηση και σε όλους που είναι πίσω απ’ αυτή, που να
διεκδικούμε χρηματοδοτήσεις. Γιατί αποδεχόμαστε έτσι, άκριτα ότι η Πατρίδα έχει ανάγκη, μόνο όταν
πρόκειται για τις λαϊκές ανάγκες. Όταν πρόκειται για τα συμφέροντα των μεγάλων επιχειρηματιών εκεί η
Πατρίδα δεν έχει ανάγκη, εκεί πρέπει να τα δίνει απλόχερα. Να γιατί στην ουσία αποτελείτε και σεις
πολιτικό προσωπικό της άρχουσας τάξης. Γιατί υλοποιείτε όλα αυτά τα ζητήματα, επί χρόνια τώρα, χωρίς
να έχετε την παραμικρή διεκδίκηση. Και βέβαια ως «Λαϊκή Συσπείρωση» διαφωνούμε και
καταψηφίζουμε».
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη :
- την εισήγηση του Αντιδημάρχου Βασίλειου Λέτσιου,
- τις διατάξεις του ν.2190/1994 (Α΄28): «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και
ρύθμιση θεμάτων διοίκησης», όπως ισχύει και ιδίως του άρθρου 21,
- τις διατάξεις του άρθρου 49 παρ 8 του ν. 3943/2011: (Α΄ 66): «Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής,
στελέχωση των ελεγκτικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών»,
- τις διατάξεις του Ένατου άρθρου παρ.20α του ν.4057/2012(Α΄54): «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων
Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου», όπως
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 41 παρ.1α του ν. 4325/2015 (Α΄47): «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης
- Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες
διατάξεις»,
- 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. 50/2001 (Α΄39): «ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΟΝΤΟΛΟΓΙΟΥ», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει ,
- την εγκ. ΥΠ.ΕΣ. οικ: 3948/06.02.2017,
- τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Αγιάς (ΦΕΚ 1584/Β/30-6-2011 & ΦΕΚ
2888/Β/20-12-2011),
- την υπ’ αριθμ. πρωτ. 1306/23-2-2017 της βεβαίωση οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου Αγιάς,
- τις εισηγήσεις των αρμόδιων υπηρεσιών,
- την τοποθέτηση του επικεφαλής της παράταξης ελάσσονος μειοψηφίας «Λαϊκή Συσπείρωση Δήμου
Αγιάς»,
και μετά από συζήτηση

Αποφασίζουμε κατά πλειοψηφία
Α. Εγκρίνουμε τον προγραμματισμό των προσλήψεων του έτους 2017, καθώς και τους σχετικούς πίνακες
προγραμματισμού, που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας, για την πρόσληψη προσωπικού με
σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα (άρθρο 48 του
ν.4325/2015 ΦΕΚ47/Α/2015) και συγκεκριμένα τριών (3) εργατών γενικών καθηκόντων για χρονικό
διάστημα απασχόλησης οκτώ μηνών. Ο λόγος για τον οποίο απαιτείται η πρόσληψη του προσωπικού
αυτού είναι η μη επαρκής στελέχωση της Υπηρεσίας Καθαριότητας από μόνιμο προσωπικό, η οποία ναι
μεν θα στελεχωθεί κατά του καλοκαιρινούς μήνες από εργάτες του προγράμματος Κοινωνικής
απασχόλησης του ΟΑΕΔ, αλλά μετά την λήξη των συμβάσεων, δηλαδή τους χειμερινούς μήνες η δυσχερής
λειτουργίας της θα επανέλθει.
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Β. Οι προσλήψεις θα βαρύνουν αντίστοιχα τους κάτωθι Κ.Α. του προϋπολογισμού έτους 2017 του σκέλους
των εξόδων του Δήμου Αγιάς.
- ΚΑ 20.6041.02 με τίτλο αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων ποσού 26.000,00€.
- Κ.Α.20.6054.02 εργοδοτικές εισφορές εκτάκτων υπαλλήλων ποσού 10.000,00€.
Γ. Η παρούσα να κοινοποιηθεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση προκειμένου να δρομολογηθούν οι
διαδικασίες για την έγκριση των αιτούμενων προσλήψεων.
Μειοψήφισε ο Ιωάννης Κασίδας, επικεφαλής της παράταξης ελάσσονος μειοψηφίας «Λαϊκή Συσπείρωση
Δήμου Αγιάς», για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό κομμάτι της παρούσας.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 27/2017.
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.

Ο Πρόεδρος

Το Δημοτικό Συμβούλιο
Τα παρόντα μέλη
Ακριβές Αντίγραφο
Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου
Ιωάννης Αργυρούλης

