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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                         ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: ..5η/2018..  
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ                                                                 της ..27/3/2018.. 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 
                               ..Αριθ. Απόφασης: 96/2018.. 
                      

ΘΕΜΑ 30ο: «Πρόσληψη  εποχικού προσωπικού με τρίμηνες συμβάσεις για την 
αντιμετώπιση εποχικών  αναγκών  στην υπηρεσία  της Πολιτικής Προστασίας έτους 
2018». 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το Πρακτικό της 5ης/27-3-2018 Δημόσιας Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού 

Συμβουλίου. 
Σήμερα την ..27η  Μαρτίου 2018.. ημέρα ..Τρίτη.. και ώρα ..18:30.. το Δημοτικό 

Συμβούλιο του Δήμου Διονύσου συνήλθε σε Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση, συνεχιζόμενη 
κατόπιν διακοπής της την Τρίτη 20-3-2018  και τη Δευτέρα 26-3-2018, σε εφαρμογή του 
άρθρου 3 παρ. 6 του κανονισμού λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου (Α.Δ.Σ.134/27-06-
2011), λόγω πέρας του ωραρίου, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, 
στο Πολιτιστικό Πνευματικό Κέντρο της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου επί της οδού 
Ευαγγέλου Πεντζερίδη 3, ύστερα από την υπ’ αριθ. .. 10156/16-3-2018.. πρόσκληση που 
δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε σε κάθε Σύμβουλο χωριστά και στον κ. Δήμαρχο σύμφωνα με τις 
διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης), τις διατάξεις του άρθρου 95 
«Σύγκληση και λειτουργία του Δ. Σ.» και 96 «Τόπος συνεδρίασης, απαρτία και λήψη 
αποφάσεων του Δ.Σ.» του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ),  για συζήτηση και λήψη απόφασης στα 
θέματα της ημερήσιας διάταξης: 

 
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης η πρόεδρος διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας 
δεδομένου ότι από τα ..41.. μέλη του δημοτικού συμβουλίου παρόντα  ήταν ..32.. ήτοι: 

              ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
1.   ΖΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΝΑ), Πρόεδρος 
2.   ΜΠΑΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ. 
3.   ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. 
4.   ΔΑΡΔΑΜΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. 
5.   ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ. 
6.   ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. 
7.   ΤΑΟΥΞΗ–ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΔΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ. 
8.   ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ-ΑΚΡΙΤΙΔΗ   ΑΓΓΕΛΑ. 
9.   ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
10.  ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ. 
11.  ΝΤΟΥΝΤΑ-ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ           

ΧΡΥΣΟΥΛΑ( ΣΟΥΛΑ). 
12.  ΛΥΡΟΥΔΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. 
13.  ΜΠΕΤΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ. 
14.  ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. 
15.  ΓΚΙΖΕΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. 

             ΑΠΟΝΤΕΣ  
1. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
2. ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ. 
3. ΣΤΑΪΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ. 
4. ΚΑΓΙΑΛΗ ΕΛΠΙΣ. 
5. ΚΡΙΕΜΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ. 
6. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ. 
7. ΖΥΓΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. 
8. ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ. 
9. ΥΦΑΝΤΗΣ ΗΛΙΑΣ. 
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Οι απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι νομίμως και εμπροθέσμως κληθέντες, δεν παρέστησαν στη 
σημερινή Συνεδρίαση. 
Σημειώνεται ότι στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν  ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας 
Άνοιξης κ. Πιπέρης Χαράλαμπος, ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αγ. Στεφάνου κ. 
Κασαπάκης και ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Κρυονερίου κ. Χριστόπουλος 
Δημήτριος. 
 
 
 Ο Δήμαρχος κ. Διονύσιος Ζαμάνης  νομίμως κληθείς  παρίσταται στη συνεδρίαση . 
 Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κ. Παππά Ελευθερία υπάλληλος του Δήμου για την 

τήρηση των πρακτικών. 
 Το 31ο θέμα προτάθηκε να συζητηθεί πρώτο, λόγω της παρουσίας προσωπικού στη 

συνεδρίαση. 
 Τα θέματα με α/α 14, 18 και 19 αποσύρθηκαν από την Η.Δ. 
 

..Αριθ. Απόφασης: 96/2018.. 
 
 ΘΕΜΑ 30ο: «Πρόσληψη  εποχικού προσωπικού με τρίμηνες συμβάσεις για την 

αντιμετώπιση εποχικών  αναγκών  στην υπηρεσία  της Πολιτικής Προστασίας έτους 
2018». 

 
Ο Προεδρεύων Αντιπρόεδρος  μετά την εκφώνηση του ..30ου..  της ημερήσιας διάταξης 
θέματος έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο  Ανθρωπίνου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας κ. 
Δαρδαμάνης Βασίλειος να προβεί στην εισήγηση του θέματος. 
 
Ο Αντιδήμαρχος κ. Δαρδαμάνης Βασίλειος είπε τα εξής: 
 
Σύμφωνα με το υπ αριθ.10126/3734/06-02-2018 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής, οι προσλήψεις εποχικού προσωπικού για την πυρασφάλεια στους ΟΤΑ Α΄βαθμού 
εξαιρούνται από τον προγραμματισμό προσλήψεων. 
 
     Στο άρθρο 206 του ν. 3584/07  όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 41 του 

Ν. 4325/11-05-2015 ορίζονται τα εξής:  

16.  ΡΑΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
17.  ΚΑΛΑΦΑΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
18.  ΚΟΝΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ. 
19. ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ. 
20.  ΚΑΡΑΣΑΡΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ. 
21.  ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
22.  ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
23.  ΜΠΙΤΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. 
24.  ΑΥΓΕΡΗ-ΒΟΥΚΛΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. 
25.  ΛΟΥΚΑΤΟΥ ΑΝΘΗ. 
26.  ΦΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
27.  ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ. 
28.  ΣΩΚΟΥ ΖΩΗ. 
29.  ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ-ΣΟΦΙΑ. 
30.  ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ. 
31.  ΙΣΣΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ. 
32.  ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. 

ΑΔΑ: 6ΙΘΘΩ93-ΠΑ5



 3/5 

«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 στην 
πυρασφάλεια γίνεται με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν 
υπερβαίνει τους τρεις(3) μήνες μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών. 

 Ο υπολογισμός του δωδεκαμήνου γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 21 του ν. 
2190/1994 (ΦΕΚ 28 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. 2190/1994, όπως συμπληρώθηκε με την παράγραφο 7 
του άρθρου 5 του ν. 2527/1997 και ισχύει. 

2.  Σύμφωνα με την Α.Π οικ.27404/31-07-2015 εγκύκλιο ,με τις δ/ξεις του άρθρου 41 παρ.2 του 
ν.4325/2015 δόθηκε δυνατότητα στους πρωτοβάθμιους Ο.ΤΑ. να προσλαμβάνουν προσωπικό 
ορισμένου χρόνου με διάρκεια σύμβασης έως τρεις μήνες για τις ανάγκες της πυρασφάλειας 
χωρίς να απαιτείται έγκριση της επιτροπής  της ΠΥΣ33/2006 όπως ισχύει και χωρίς την τήρηση 
των κριτηρίων και της διαδικασίας του ν.2190/1994  όπως ισχύει. 

Ο Δήμος Διονύσου αποτελείται από επτά (7) Δημοτικές Κοινότητες που στο σύνολό τους 
περικλείονται από δασώδεις εκτάσεις. Προκειμένου ο Δήμος να καλύψει τις ανάγκες 
πυροπροστασίας πρέπει να προβεί στην πρόσληψη έκτακτου εποχικού προσωπικού με 
σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου η διάρκεια των οποίων δεν θα ξεπερνά τους τρεις (3)   
μήνες μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα μηνών. 

Μετά τα παραπάνω και έχοντας υπόψη:   

 το άρθρο 206 του Ν. 3584/07, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 41 του Ν 4325/15. 
 την περίπτ. ιε της παρ 2 του άρθρου 14 του Ν. 2190/94, όπως τροποποιήθηκε με το 

άρθρο 1 του ν. 3812/09. 
 το άρθρο 65 του Ν. 3852/2010 «Καλλικράτης». 
 τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.). 
 τις διατάξεις του Ν.4057/2012 « Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών 

Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (ΦΕΚ 54 Α )» 
 

Προτείνεται στο Δημοτικό Συμβούλιο, να λάβει σχετική απόφαση για την πρόσληψη έκτακτου 
προσωπικού, έξι  (6) εργατών πολιτικής προστασίας κατηγορίας ΥΕ  κλάδου ΥΕ 16  και δύο 
(2) οδηγών κατηγορίας ΔΕ κλάδου Δε 29,  διάρκειας τριών (3)  μηνών κατά τη περίοδο της 
αντιπυρικής περιόδου. 

Η πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού κρίνεται απαραίτητη,   κατά τη διάρκεια της θερινής 
περιόδου, για την πρόληψη και την αντιμετώπιση των πυρκαγιών με σκοπό την 
πυροπροστασία της περιοχής, την προστασία της δημόσιας περιουσίας, την προστασία του 
φυσικού μας πλούτου και ειδικότερα των δασικών εκτάσεων από τον κίνδυνο πυρκαγιάς λόγω 
των υψηλών θερμοκρασιών και των αυξημένων αναγκών που επιφέρει η θερινή περίοδος. 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να κατέχουν τα τυπικά προσόντα που προβλέπονται από τις 
δ/ξεις των Π.Δ 37α/1987,22/1990 και Π.Δ 50/2001 «Καθορισμός των προσόντων διορισμού».   
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Η δαπάνη μισθοδοσίας του υπό πρόσληψη προσωπικού θα βαρύνει τον Κ.Α : 70.6041.0002  
με εγγεγραμμένη πίστωση 24.500,00 ευρώ, για  τακτικές αποδοχές  και τον  Κ.Α: 70.6054.0001 
με εγγεγραμμένη πίστωση 7.105,00 ευρώ, για εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ. 

Τέλος το λόγο έλαβε η Δ.Σ. κ. Σώκου Ζωή, ως επικεφαλής της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση 
Διονύσου» και είπε τα εξής: «Θεωρώ ότι είναι σοβαρό το θέμα της φύλαξης και της 
πυρόσβεσης και επιβάλλεται να υπάρχει μόνιμο προσωπικό και για τους λόγους αυτούς θα 
καταψηφίσω». 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη: 

 Την εισήγηση. 
 Τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.). 
 Τις διατάξεις των άρθρων 93 και  95 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.) (ΦΕΚ 114/8-6-2006, τεύχος 

Α΄).  
 Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/07, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 41 του Ν 

4325/15. 
 Τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ.2 περίπτ. ιε του Ν.2190/1994. 
 Τις διατάξεις του άρθρου 41 παρ.2 του Ν.4325/2015. 
 Τις διατάξεις του Ν.4057/2012 « Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών 

Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (ΦΕΚ 54 Α )». 
 Τις διατάξεις των Π.Δ 37α/1987, 22/1990 και Π.Δ 50/2001 «Καθορισμός των προσόντων 

διορισμού». 
 Την Α.Π οικ.27404/31-07-2015 εγκύκλιο. 
 Το υπ αριθ.10126/3734/06-02-2018 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. 
 Τις τοποθετήσεις των Δημοτικών Συμβούλων (λεπτομέρειες στα απομαγνητοφωνημένα 

πρακτικά). 
 

                     
Α   Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι Κ Α Τ Α           Π Λ Ε  Ι  Ο Ψ Η Φ Ι Α 

                                         Με     ψήφους    19  Υπέρ     και   1    Κατά      
 
   
Μειοψηφούσης της ΔΣ κ. Σώκου Ζωής για τους λόγους που ανέφερε στην τοποθέτησή της και 
αναλυτικά καταγράφηκε στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.  
                           
Εγκρίνει την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού, έξι  (6) εργατών πολιτικής προστασίας 
κατηγορίας ΥΕ  κλάδου ΥΕ 16  και δύο (2) οδηγών κατηγορίας ΔΕ κλάδου Δε 29,  διάρκειας 
τριών (3)  μηνών κατά τη περίοδο της αντιπυρικής περιόδου. 

Η πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού κρίνεται απαραίτητη, κατά τη διάρκεια της θερινής 
περιόδου, για την πρόληψη και την αντιμετώπιση των πυρκαγιών με σκοπό την 
πυροπροστασία της περιοχής, την προστασία της δημόσιας περιουσίας, την προστασία του 
φυσικού μας πλούτου και ειδικότερα των δασικών εκτάσεων από τον κίνδυνο πυρκαγιάς λόγω 
των υψηλών θερμοκρασιών και των αυξημένων αναγκών που επιφέρει η θερινή περίοδος. 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να κατέχουν τα τυπικά προσόντα που προβλέπονται από τις 
δ/ξεις των Π.Δ 37α/1987,22/1990 και Π.Δ 50/2001 «Καθορισμός των προσόντων διορισμού».   

Η δαπάνη μισθοδοσίας του υπό πρόσληψη προσωπικού θα βαρύνει τον Κ.Α : 70.6041.0002  
με εγγεγραμμένη πίστωση 24.500,00 ευρώ, για  τακτικές αποδοχές  και τον  Κ.Α: 70.6054.0001 
με εγγεγραμμένη πίστωση 7.105,00 ευρώ, για εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ. 
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στο διαδικτυακό τόπο του προγράμματος «Διαύγεια». 
 
Αφού αναγνώστηκε υπογράφεται ως εξής: 
 
      Ο  ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ        ΤΑ  ΜΕΛΗ       

       ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                                 ΜΠΑΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 
                                                                       ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. 
                                                                              ΔΑΡΔΑΜΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. 

                                                                 ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ. 
                                                                 ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. 
ΚΑΡΑΣΑΡΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ                 ΤΑΟΥΞΗ-ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΔΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ.  
                                                                 ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ-ΑΚΡΙΤΙΔΗ ΑΓΓΕΛΑ.   
                                                                 ΣΤΑΙΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ.  
                                                                 ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
                                                                 ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ. 
                                                                 ΝΤΟΥΝΤΑ-ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ 
                                                                 ΧΡΥΣΟΥΛΑ. 
                                                                 ΜΠΕΤΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ. 
                                                                 ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. 
                                                                 ΡΑΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
                                                                 ΚΑΛΑΦΑΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
                                                                 ΜΠΙΤΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. 
                                                                 ΦΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
                                                                 ΖΥΓΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. 
                                                                 ΣΩΚΟΥ ΖΩΗ. 
                                                              

Εσωτερική Διανομή 
- Γραφείο Δημάρχου. 
- Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας. 
- Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών. 
- Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Διαφάνειας με την ευθύνη 

για την ανάρτηση της παρούσης στην ιστοσελίδα του Δήμου. 
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