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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ – ΧΟΛΑΡΓΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 28
Πρόσληψη Προσωπικού με Σχέση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου,
Δίμηνης Διάρκειας, για Έκτακτες και Κατεπείγουσες Ανάγκες, Σύμφωνα με το
άρθρο 204 του Ν.3584/2007 .
Πρακτικό της με αριθ. 4/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου
Παπάγου – Χολαργού, της 18ης του μηνός Φεβρουαρίου, του έτους 2015.
Στο Χολαργό σήμερα, 18/02/2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00, το Δημοτικό
Συμβούλιο του Δήμου Παπάγου – Χολαργού συνήλθε σε τακτική δημόσια
συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Χολαργού, ύστερα από την με αριθμό πρωτ.
2764/12-02-2015, πρόσκληση του Προέδρου του, που επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε
νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87).
Διαπιστώθηκε πως υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών
παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση 29 και ονομαστικά οι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Οικονόμου Δ., Παρίση Χ., Δεμέστιχας Π., Αυγουρόπουλος Α., Βεντουζά Ε., Χατζής Μ.,
Τσικρικώνη Α. – Μ., Νικάκη Β., Ρουφογάλη Δ., Σουρανή Α., Βαλυράκης Α., Αρβανίτη
Γ., Τσουροπλής Γ., Δημητριάδου Μ., Τράκας Μ., Σιαμάνης Β., Σκουτέρης Ι.,
Χαρακτινιώτης Α., Τίγκας Κ. – Π., Κουτάκης Ν., Ζήκας Π., Γεωργακοπούλου Ε., Κεχρής
Ι., Φασούλη Α., Κουγιουμτζόπουλος Χ., Στάππας Ν., Νικολάου Δ., Ρεμούνδος Γ.,
Πολυκαλά Χ.
ΑΠΟΝΤΕΣ
Αθανασάκου Μ., Μπουφούνου Β., Τούτουζας Δ., Αποστολόπουλος Ν., (οι οποίοι δεν
προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα).
Επίσης προσκλήθηκαν και οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων Παπάγου και
Χολαργού κκ Γρηγόριος Λαζαράκος και Κατερίνα Γκούμα, αντίστοιχα.
Στη συνεδρίαση παρόντες ήταν επίσης ο Δήμαρχος κ. Ηλίας Αποστολόπουλος και ο
δημοτικός υπάλληλος κ. Χρίστος Πουρνάρας για την τήρηση των πρακτικών της
συνεδρίασης.
Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αναφερόμενος 11ο θέμα της
ημερήσιας διάταξης, έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ Αυγουρόπουλο, ο οποίος
είπε τα κάτωθι:

ΑΔΑ: 7ΘΔΕΩΞ1-0ΕΣ
Όπως είναι γνωστό, οι ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου μας σε προσωπικό, είναι
αυξημένες, δεδομένης της μη πρόσληψης μόνιμου προσωπικού και ως εκ τούτου
κρίνεται αναγκαία η κάλυψη των έκτακτων και κατεπειγουσών αναγκών από
προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.
Οι εν λόγω ανάγκες αναλύονται ως κάτωθι:
Α. Προσωπικό Υπηρεσίας Καθαριότητας:
Η Δ/νση ΠΕ.ΚΑ.ΠΡΑ. του Δήμου Παπάγου – Χολαργού, με το από 12/2/2015
υπηρεσιακό της σημείωμα, ενημέρωσε τη Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών ότι το
δυναμικό της υπηρεσίας καθαριότητας δεν επαρκεί για την κάλυψη όλων των
υποχρεώσεών της.
Δεδομένου ότι οι τρέχουσες συμβάσεις 8μηνης διάρκειας λήγουν στο τέλος
Μαρτίου 2015 και επειδή η έγκριση νέων συμβάσεων είναι χρονοβόρα, κρίνεται
αναγκαία η σύναψη συμβάσεων δίμηνης διάρκειας.
Ο απαραίτητος αριθμός προσωπικού για την κάλυψη των κατεπειγουσών αναγκών
της υπηρεσίας καθαριότητας είναι:
1.
2.

3.

30 (τριάντα) άτομα κλάδου / ειδικότητας ΥΕ Εργατών Καθαριότητας,
4 (τέσσερα) άτομα κλάδου / ειδικότητας ΔΕ Οδηγών Καθαριότητας με
δίπλωμα Γ΄ κατηγορίας, κάρτα ψηφιακού ταχογράφου και Πιστοποιητικό
Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ),
1 (ένα) άτομο κλάδου / ειδικότητας ΔΕ Οδηγών Καθαριότητας με δίπλωμα
Γ΄ και Ε΄ κατηγορίας, κάρτα ψηφιακού ταχογράφου και Π.Ε.Ι.

Η δαπάνη των αποδοχών του έκτακτου προσωπικού καθαριότητας θα βαρύνει τους
Κ.Α.: 20.6041.0001 & 20.6054.0004 του Προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2015.
Β. Προσωπικό Υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας (φύλαξη και προστασία
παρυφών Υμηττού, λόφου Τσακού και αστικού πρασίνου καθώς και
πυρασφάλεια αυτών):
Το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας της Δ/νσης ΠΕ.ΚΑ.ΠΡΑ. του Δήμου Παπάγου –
Χολαργού, με το από 12/2/2015 υπηρεσιακό της σημείωμα, ενημέρωσε τη Δ/νση
Διοικητικών Υπηρεσιών για την κάλυψη των έκτακτων και κατεπειγουσών αναγκών
φύλαξης και προστασίας των παρυφών του Υμηττού, λόφου Τσακού και του
αστικού πρασίνου καθώς και της πυρασφάλειας αυτών κατά τους θερινούς μήνες.
Ο απαραίτητος αριθμός προσωπικού για την κάλυψη των κατεπειγουσών αναγκών
της υπηρεσίας πολιτικής προστασίας είναι:
1.
2.

18 (δέκα όκτώ) άτομα κλάδου / ειδικότητας ΥΕ Εργατών Γενικών
Καθηκόντων,
2 (δύο) άτομα κλάδου / ειδικότητας ΔΕ Οδηγών με κάρτα ψηφιακού
ταχογράφου και Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ιδιότητας (ΠΕΙ).

Η δαπάνη των αποδοχών του προσωπικού αυτού θα βαρύνει τον Κ.Α.:
20.6041.0001 & 20.6054.0004 του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015.
Γ. Προσωπικό Δημιουργικής Απασχόλησης μαθητών δημοτικού σχολείου:
Προκειμένου να αντιμετωπιστεί η ανάγκη δημιουργικής απασχόλησης των μαθητών
δημοτικού σχολείου, που προκύπτει από τη λήξη του εκπαιδευτικού έτους έως τη
λήψη των καλοκαιρινών αδειών από την εργασία των γονέων και λόγω της
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δυσχερούς οικονομικής κατάστασης αρκετών οικογενειών, προτείνεται η πρόσληψη
προσωπικού για χρονικό διάστημα από 19/6/2015 έως και 31/07/2015.
Σύμφωνα με το από 13/2/2015 υπηρεσιακό σημείωμα του Τμήματος Παιδείας, Διά
Βίου Μάθησης και Πολιτισμού του Δήμου μας, ο απαραίτητος αριθμός προσωπικού
για την κάλυψη των αναγκών δημιουργικής απασχόλησης μαθητών δημοτικών
σχολείων του Δήμου Παπάγου – Χολαργού είναι:
Α) Επτά (7) άτομα για την Δημοτική Κοινότητα Χολαργού, δηλαδή:
1.
2.

3.

4 (τέσσερα) άτομα κλάδου / ειδικότητας ΠΕ Εκπαιδευτικών (τουλάχιστον
ένας με ειδικότητα στη ψυχολογία),
2 (δύο) άτομα κλάδου / ειδικότητας ΠΕ Καθηγητών Φυσικής Αγωγής (κατά
προτίμηση, ο ένας Καθηγητής Φυσικής Αγωγής με ειδικότητα ελληνικών
χορών. Εφόσον δεν υπάρχουν αιτήσεις με αυτή την ειδικότητα, θα
προσληφθεί Καθηγητής Φυσικής Αγωγής με άλλη ειδικότητα ).
1 (ένα) άτομο κλάδου / ειδικότητας ΥΕ Εργατών Καθαριότητας.

Β) Πέντε (5) άτομα για την Δημοτική Κοινότητα Παπάγου, δηλαδή:
4.
5.
6.

3 (τρία) άτομα κλάδου / ειδικότητας ΠΕ Εκπαιδευτικών,
1 (ένα) άτομο κλάδου / ειδικότητας ΠΕ Καθηγητών Φυσικής,
1 (ένα) άτομο κλάδου / ειδικότητας ΥΕ Εργατών Καθαριότητας.

Θα ληφθεί υπόψη στην πρόσληψη η εμπειρία σε παρεμφερή προγράμματα.
Η δαπάνη των αποδοχών του παραπάνω αναφερόμενου έκτακτου προσωπικού θα
βαρύνει τους Κ.Α. 15.6041.0001 και 15.6054.0004 του προϋπολογισμού
οικονομικού έτους 2015.
Οι δίμηνες συμβάσεις για κατεπείγουσες ανάγκες εξακολουθούν να εξαιρούνται
από τις διατάξεις του Ν.2190/94, σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ.2 εδάφ. ιε του
ν.3812/2009, καθώς και από την έγκριση της ΠΥΣ 33/2006 όπως ισχύει.
Ως εκ τούτου, εξακολουθούν να συνάπτονται με τις προϋποθέσεις και τη
διαδικασία του άρθρου 206 παρ.1 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και
Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν.3584/2007).
Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007 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 μηνών.
Ο υπολογισμός του δωδεκαμήνου γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 2 του
άρθρου 21 του Ν. 2738/99 (ΦΕΚ 180 Α).
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. 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 παράγραφος 15 του
άρθρου 21 του Ν. 2190/94, όπως συμπληρώθηκε και ισχύει.
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Στην παρ. 3 του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007 αναφέρεται ότι η πρόσληψη του
προσωπικού των ανωτέρω παραγράφων δεν υπάγεται στη διαδικασία έγκρισης της
ΠΥΣ 33/2006 (ΦΕΚ 280 Α΄), όπως ισχύει.
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις
διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό
Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,
ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Εγκρίνει την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου, δίμηνης διάρκειας, για έκτακτες και κατεπείγουσες ανάγκες,
σύμφωνα με το άρθρο 204 του Ν.3584/2007 και την εισήγηση, ως κάτωθι:.
Α) Προσωπικό Υπηρεσίας Καθαριότητας:
1.
2.

3.

30 (τριάντα) άτομα κλάδου / ειδικότητας ΥΕ Εργατών Καθαριότητας,
4 (τέσσερα) άτομα κλάδου / ειδικότητας ΔΕ Οδηγών Καθαριότητας με
δίπλωμα Γ΄ κατηγορίας, κάρτα ψηφιακού ταχογράφου και Πιστοποιητικό
Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ),
1 (ένα) άτομο κλάδου / ειδικότητας ΔΕ Οδηγών Καθαριότητας με δίπλωμα
Γ΄ και Ε΄ κατηγορίας, κάρτα ψηφιακού ταχογράφου και Π.Ε.Ι.

Β. Προσωπικό Υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας (φύλαξη και προστασία
παρυφών Υμηττού, λόφου Τσακού και αστικού πρασίνου καθώς και
πυρασφάλεια αυτών):
1.
2.

18 (δέκα οκτώ) άτομα κλάδου / ειδικότητας ΥΕ Εργατών Γενικών
Καθηκόντων,
2 (δύο) άτομα κλάδου / ειδικότητας ΔΕ Οδηγών με κάρτα ψηφιακού
ταχογράφου και Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ιδιότητας (ΠΕΙ).

Γ. Προσωπικό Δημιουργικής Απασχόλησης μαθητών δημοτικού σχολείου:
Α) Επτά (7) άτομα για την Δημοτική Κοινότητα Χολαργού, δηλαδή:
1.
2.

3.

4 (τέσσερα) άτομα κλάδου / ειδικότητας ΠΕ Εκπαιδευτικών (τουλάχιστον
ένας με ειδικότητα στη ψυχολογία),
2 (δύο) άτομα κλάδου / ειδικότητας ΠΕ Καθηγητών Φυσικής Αγωγής (κατά
προτίμηση, ο ένας Καθηγητής Φυσικής Αγωγής με ειδικότητα ελληνικών
χορών. Εφόσον δεν υπάρχουν αιτήσεις με αυτή την ειδικότητα, θα
προσληφθεί Καθηγητής Φυσικής Αγωγής με άλλη ειδικότητα ).
1 (ένα) άτομο κλάδου / ειδικότητας ΥΕ Εργατών Καθαριότητας.

Β) Πέντε (5) άτομα για την Δημοτική Κοινότητα Παπάγου, δηλαδή:
4.
5.
6.

3 (τρία) άτομα κλάδου / ειδικότητας ΠΕ Εκπαιδευτικών,
1 (ένα) άτομο κλάδου / ειδικότητας ΠΕ Καθηγητών Φυσικής,
1 (ένα) άτομο κλάδου / ειδικότητας ΥΕ Εργατών Καθαριότητας.

Μειοψήφησε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ Ρεμούνδος.
Λευκό
«ψήφισαν»
οι
Δημοτικοί
Κουγιουμτζόπουλος, Στάππας.

Σύμβουλοι

κκ

Γεωργακοπούλου,
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Κατά τη διαδικασία της ψηφοφορίας απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κκ
Δεμέστιχας, Ρουφογάλη, Τσουροπλής, Ζήκας, Πολυκαλά.

Ο Πρόεδρος

Ο Γραμματέας
Δημήτριος Τούτουζας

Δημήτριος Οικονόμου

Τα Μέλη
Παρίση Χ., Αυγουρόπουλος Α., Βεντουζά Ε., Χατζής Μ., Τσικρικώνη Α. – Μ., Νικάκη
Β., Σουρανή Α., Βαλυράκης Α., Αρβανίτη Γ., Δημητριάδου Μ., Τράκας Μ., Σιαμάνης
Β., Σκουτέρης Ι., Χαρακτινιώτης Α., Τίγκας Κ. – Π., Κουτάκης Ν., Γεωργακοπούλου Ε.,
Κεχρής Ι., Φασούλη Α., Κουγιουμτζόπουλος Χ., Στάππας Ν., Νικολάου Δ., Ρεμούνδος
Γ.

