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ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 10/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
Αριθ. Απόφασης 176/2015
«Περί προσλήψεως προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή πρόσκαιρων
αναγκών και μέχρι δύο ή κατ΄ εξαίρεση τρεις μήνες».
Στους Μολάους σήμερα στις τριάντα (30) του μηνός Ιουνίου 2015, ημέρα της εβδομάδος
Τρίτη και ώρα 18,00, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μονεμβασίας σε τακτική
δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου
Μονεμβασίας, ύστερα από την με αριθμό 10/25.06.2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η
οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του
Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών
βρέθηκαν παρόντα τα δέκα εννέα (19) δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Αβδούλος Σπύρος
Πρόεδρος Δ.Σ.
1. Χαραμή–Νατιώτη Αλεξάνδρα Γραμ. Δ.Σ.
2. Βελιώτης Ευστάθιος
Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
2. Βουνελάκης Γεώργιος
3. Καλογερίνης Ηλίας
Αντιδήμαρχος
3. Λεκάκης Δημήτριος
4. Κουτσονικολής Χαράλαμπος Αντιδήμαρχος
4. Μαρούσης Χαράλαμπος
5. Μαυρομιχάλης Κων/νος
Αντιδήμαρχος
5. Πετράκης Χρήστος
6. Σουρλάς Ιωάννης
Αντιδήμαρχος
6. Δουμάνη Σοφία
7. Τραϊφόρος Παναγιώτης
Αντιδήμαρχος
7. Λυριωτάκης Ιωάννης
8. Τσαφατίνου Κατερίνα
Αντιδήμαρχος
8. Σταθάκης Νεκτάριος
9. Αλειφέρη Παναγιώτα
10. Γεωργακάκου Αικατερίνη
11. Δρίβας Θεόδωρος
12. Κολλιάκος Ιωάννης
13. Νεραντζουλάκη – Ρεπαπίνου Ζωή
14. Παπαδάκης Πιερρής
15. Σπυριδάκου Θεοδούλη
16. Χριστάκος Σταύρος
17. Κόκκορης Παναγιώτης
18. Κουλουβάκος Βασίλειος
19. Αναγνωστοπούλου Ελένη
Η Συνεδρίαση έγινε παρόντος του Δημάρχου κ. Ηρακλή Τριχείλη.
Από τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων, των Τοπικών Κοινοτήτων και των
εκπροσώπων των Τοπικών Κοινοτήτων, παραβρέθηκαν οι: Κοντοσταθάκος Ευθύμιος της Δ.Κ.
Μολάων, Γεώργας Σωτήριος Τ.Κ. Αγγελώνας, Μάρκος Παναγιώτης Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου, Μπίλιας
Γεώργιος Τ.Κ. Αγίου Νικολάου Μον/σίας, Κουσούλης Γεώργιος Τ.Κ. Ελίκας, Αρτινιός Παναγιώτης
Τ.Κ. Λιρών, Σκαρμούτσος Παναγιώτης Τ.Κ. Μεταμόρφωσης, Καρούνης Μιχαήλ Τ.Κ. Πακίων,
Σαργκάνης Γεώργιος Τ.Κ. Συκέας.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κ. Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του Δήμου για την
τήρηση των πρακτικών.
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Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το δέκατο τρίτο (13ο) θέμα της
ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον αντιδήμαρχο κ. Μαυρομιχάλη Κωνσταντίνο ο οποίος
είπε τα εξής:
Λαμβάνοντας υπόψη:
Α. Tο άρθρο 206 του ν. 3584/07, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 41
του Ν. 4325/2015, όπου ορίζονται τα εξής:
«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 στην πυρασφάλεια και τη
ναυαγοσωστική κάλυψη των ακτών γίνεται με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου της οποίας
η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών.
Ο φορέας που διενεργεί την πρόσληψη αποστέλλει τον πίνακα των προσληπτέων κάθε φορά στο
Α.Σ.Ε.Π.».
Β. Την περίπτ. ιε της παρ 2 του άρθρου 14 του Ν. 2190/94, όπως τροποποιήθηκε με το
άρθρο 1 του ν. 3812/09, σύμφωνα με την οποία: 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.
Γ. Την παρ. 20α του ένατου άρθρου του Ν.4057/2012 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με
την παρ. 22 του άρθρου 12 του Ν. 4071/12, σύμφωνα με την οποία:
«Για την κίνηση
διαδικασιών πρόσληψης ή διορισμού μόνιμου προσωπικού, προσωπικού με σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, καθώς και προσωπικού με θητεία, με σύμβαση ορισμένου
χρόνου η μίσθωσης έργου η οποιασδήποτε άλλης μορφής στους φορείς της παρ. 1 του άρθρου
14 του ν. 2190/1994 (Α΄ 28) απαιτείται προηγούμενη έγκριση της ΠΥΣ 33/2006 (Α΄ 280),
«εξαιρουμένης της πρόσληψης εκτάκτου προσωπικού για την εκτέλεση έργων με αυτεπιστασία
και των υδρονομέων άρδευσης, καθώς και της πρόσληψης προσωπικού για την 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
στους φορείς της αυτοδιοίκησης. Για τις πιο πάνω κατηγορίες προσωπικού εφαρμόζονται οι
διατάξεις των άρθρων 209 και 211 του ν. 3584/2007, όπως ισχύουν».
Η προστασία της ανθρώπινης ζωής, της υγείας και της περιουσίας των πολιτών αποτελεί
μια από τις βασικές προτεραιότητες του Δήμου Μονεμβασίας στο πλαίσιο της κοινωνικής του
αποστολής, αλλά και υποχρέωσή του σύμφωνα με το (Ν. 3013/2002, Άρθρο 3).
Η προετοιμασία για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών σε επίπεδο Ο.Τ.Α. αποτελεί
τεράστια ευθύνη και χρειάζεται αποτελεσματική οργάνωση και άρτιο συντονισμό.
Τα τελευταία χρόνια η περιοχή της νότιας Λακωνίας βρίσκεται συνεχώς στις περιοχές που
σημειώνονται υψηλές θερμοκρασίες σε συνδυασμό με ισχυρότατους ανέμους με αποτέλεσμα να
είναι ιδιαίτερα αυξημένος ο κίνδυνος για πυρκαγιές.
Ειδικότερα τον Αύγουστο με τα μελτέμια κάθε χρόνο παρατηρείται να εκδηλώνονται
πυρκαγιές πολλές εξ αυτών κοντά σε κατοικημένες περιοχές με απρόβλεπτες συνέπειες και
κίνδυνο εκτεταμένων ζημιών και καταστροφής τόσο της δημόσιας όσο και της ιδιωτικής
περιουσίας αλλά θέτοντας παράλληλα σε κίνδυνο την ασφάλεια των πολιτών.
Οι ανάγκες πυροπροστασίας του Δήμου Μονεμβασίας (πρόληψη πυρκαγιάς, φύλαξη χώρων
του Δήμου και καθαρισμός αυτών όπου απαιτείται ), μπορούν να αντιμετωπιστούν με δώδεκα
(12) θέσεις εργατών πυρασφάλειας και δύο (2) θέσεις οδηγών για την εκτέλεση εργασιών που
δεν θα υπερβαίνουν το χρονικό διάστημα των τριών (3) μηνών και συγκεκριμένα από το
δεύτερο δεκαήμερο του Ιουλίου έως το δεύτερο δεκαήμερο του Οκτωβρίου.
Με το υπάρχον μόνιμο και Ι.Δ.Α.Χ. προσωπικό του Δήμου είναι αδύνατον να καλυφθούν οι
υποχρεώσεις αυτές και καθώς οι ανάγκες αυτές είναι έκτακτες και κατεπείγουσες θα πρέπει να
τις καλύψουμε με πρόσληψη εποχικού προσωπικού ορισμένου χρόνου τρίμηνης διάρκειας.
Κατόπιν αυτών εισηγούμαστε τη λήψη απόφασης για την πρόσληψη προσωπικού για την
αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών με τρίμηνη σύμβαση.
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Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση:
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
1. Την πρόσληψη δύο (2) οδηγών και δώδεκα (12) εργατών πυρασφάλειας με σύμβαση
εργασίας ορισμένου χρόνου, η διάρκεια της οποίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τρεις (3)
μήνες μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών και συγκεκριμένα από το δεύτερο
δεκαήμερο μηνός Ιουλίου μέχρι το δεύτερο δεκαήμερο μηνός Οκτωβρίου.
2. Η πρόσληψη των ανωτέρω είναι απολύτως αναγκαία και απαραίτητη, για την
αντιμετώπιση των αναγκών πυρασφάλειας και ειδικότερα:
Η προστασία της ανθρώπινης ζωής, της υγείας και της περιουσίας των πολιτών αποτελεί
μια από τις βασικές προτεραιότητες του Δήμου Μονεμβασίας στο πλαίσιο της κοινωνικής του
αποστολής, αλλά και υποχρέωσή του σύμφωνα με το (Ν. 3013/2002, Άρθρο 3).
Η προετοιμασία για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών σε επίπεδο Ο.Τ.Α. αποτελεί
τεράστια ευθύνη και χρειάζεται αποτελεσματική οργάνωση και άρτιο συντονισμό.
Τα τελευταία χρόνια η περιοχή της νότιας Λακωνίας βρίσκεται συνεχώς στις περιοχές που
σημειώνονται υψηλές θερμοκρασίες σε συνδυασμό με ισχυρότατους ανέμους, με αποτέλεσμα να
είναι ιδιαίτερα αυξημένος ο κίνδυνος για πυρκαγιές.
Ειδικότερα τον Αύγουστο με τα μελτέμια, κάθε χρόνο παρατηρείται να εκδηλώνονται
πυρκαγιές πολλές εξ αυτών κοντά σε κατοικημένες περιοχές, με απρόβλεπτες συνέπειες και
κίνδυνο εκτεταμένων ζημιών και καταστροφής τόσο της δημόσιας όσο και της ιδιωτικής
περιουσίας, αλλά θέτοντας παράλληλα σε κίνδυνο την ασφάλεια των πολιτών.
Η αντιμετώπιση των αναγκών πυρασφάλειας σ’ αυτό το χρονικό διάστημα, δεν μπορεί να
αντιμετωπιστεί με το υπάρχον προσωπικό του δήμου, καθώς η χρονική αυτή περίοδος συμπίπτει
με την έντονη τουριστική κίνηση που παρουσιάζει η περιοχή και που έχει σαν αποτέλεσμα την
έντονη δραστηριότητα σε όλες τις υπηρεσιακές δομές του Δήμου και καθώς οι ανάγκες αυτές
είναι εποχικές, έκτακτες και κατεπείγουσες, θα πρέπει να καλυφθούν με τους υπό πρόσληψη
εργάτες.
Με το υπάρχον μόνιμο και Ι.Δ.Α.Χ. προσωπικό του Δήμου, είναι αδύνατον να καλυφθούν οι
υποχρεώσεις αυτές και καθώς οι ανάγκες αυτές είναι έκτακτες και κατεπείγουσες, θα πρέπει
να τις καλύψουμε με πρόσληψη εποχικού προσωπικού ορισμένου χρόνου τρίμηνης διάρκειας.
3. Συνοπτικά οι ειδικότητες με τα αντίστοιχα τυπικά προσόντα, η διάρκεια της σύμβασης
και ο αριθμός των ατόμων, έχουν ως εξής:
α/α
1.

Ειδικότητα

Τυπικά Προσόντα

ΔΕ Οδηγών

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
α)
Δίπλωμα
Επαγγελματικής
Κατάρτισης
ΙΕΚ
ειδικοτήτων: (α) Τεχνικού Αυτοκινήτων Οχημάτων ή (β)
Εκπαιδευτή Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων ή
Πτυχίο Α' ή Β' κύκλου σπουδών ΤΕΕ ειδικότητας
Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου ή
Απολυτήριος τίτλος Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου
τμήματος Μηχανικών Αυτοκινήτων ή
Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης ειδικότητας Μηχανών Αυτοκινήτου ή
Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν. 1346/1983
ειδικότητας Μηχανοτεχνίτη Αυτοκινήτου ή συναφούς
ειδικότητας, δηλαδή:
- Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου ή
- Ηλεκτρομηχανικών Συστημάτων και Αυτοματισμού
Αυτοκινήτου ΤΕΕ ή
-Ηλεκτρικού
Συστήματος
Αυτοκινήτου
ΤΕΣ
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή
- Ηλεκτροτεχνίτη Αυτοκινήτου Σχολής Μαθητείας του
ΟΑΕΔ του ν. 1346/1983 ή
- Ηλεκτρολόγου Αυτοκινήτων Οχημάτων ή Τεχνικού

Διάρκεια
σύμβασης
3 μήνες

Αριθμός
ατόμων
2
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Μηχανοτρονικής ΙΕΚ ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής
μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης
ειδικότητας.
β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ΄
κατηγορίας και
γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) για
όσους απέκτησαν άδεια οδήγησης αυτοκινήτου της
κατηγορίας Γ΄
από την 10η Σεπτεμβρίου 2009,
σύμφωνα με τα ισχύοντα).
δ) Να πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που
προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του
πρώτου μέρους του ν. 3584/07 (υποβολή υπεύθυνης
δήλωσης)
αν το
υπ. αριθ. α στοιχείο δεν πληρείται
αντικαθίσταται από:
α) Οποιοσδήποτε απολυτήριος τίτλος σχολικής μονάδας
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή
ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, τηρουμένων των
λοιπών στοιχείων.
ή
α) Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης
(απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που
έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο
δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος
κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή
απολυτήριος
τίτλος
Εργαστηρίων
Ειδικής
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του
άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος
ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη
εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών, μετά την
απόκτηση της
άδειας οδήγησης αυτοκινήτου,
τηρουμένων των λοιπών στοιχείων.

2.

ΥΕ Εργατών
Πυρασφάλε
ιας

ή
α) Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης
(απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που
έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο
δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος
κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή
απολυτήριος
τίτλος
Εργαστηρίων
Ειδικής
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του
άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος
ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία
τουλάχιστον έξι (6) μηνών, μετά την απόκτηση της
άδειας οδήγησης αυτοκινήτου, τηρουμένων των λοιπών
στοιχείων.
α) Δεν απαιτούνται τυπικά προσόντα.
β) Να πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που
προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του
πρώτου μέρους του ν. 3584/07 (υποβολή υπεύθυνης
δήλωσης).

3 μήνες
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4. Στον προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2015 έχουν προβλεφθεί οι
κατωτέρω πιστώσεις:
 Στον Κ.Α. 70-6041 πίστωση ποσού 82.000,00 € και στον Κ.Α. 70-6054 πίστωση ποσού
22.566,95 €, από τις οποίες θα πληρωθούν τα υπό πρόσληψη άτομα, μαζί με τις
ασφαλιστικές υποχρεώσεις τους.
Μειοψηφούσης της κας Αναγνωστοπούλου Ελένης, επειδή κατά τη γνώμη της οι υπάλληλοι
αυτοί πρέπει να είναι μόνιμοι.
Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 176/2015.
Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.
Ο Πρόεδρος
Η Γραμματέας
Τα Μέλη
Αβδούλος Σπύρος
Απούσα
Βελιώτης Ευστάθιος Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
Καλογερίνης Ηλίας Αντιδήμαρχος
Κουτσονικολής Χαράλαμπος Αντιδήμαρχος
Μαυρομιχάλης Κων/νος Αντιδήμαρχος
Σουρλάς Ιωάννης Αντιδήμαρχος
Τραϊφόρος Παναγιώτης Αντιδήμαρχος
Τσαφατίνου Κατερίνα Αντιδήμαρχος
Αλειφέρη Παναγιώτα
Γεωργακάκου Αικατερίνη
Δρίβας Θεόδωρος
Κολλιάκος Ιωάννης
Νεραντζουλάκη-Ρεπαπίνου Ζωή
Παπαδάκης Πιερρής
Σπυριδάκου Θεοδούλη
Χριστάκος Σταύρος
Κόκκορης Παναγιώτης
Κουλουβάκος Βασίλειος
Αναγνωστοπούλου Ελένη
Ακριβές Απόσπασμα
Η Ειδική Γραμματέας
Παπαδάκη Ευγενία
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