
ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ  

ΛΟΚΟ ΘΟΡΗΛΘΗΑ                                 

ΓΖΚΟ ΒΔΙΟΤ- ΒΟΥΑ                  

ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ            

Α Π Ο  Π Α  Κ Α 

Από ηο Ππακηικό ηηρ απιθ. 11/23 ΚΑΡΣΗΟΤ 2022 ΣΑΘΣΗΘΖ  

                  ζςνεδπίαζηρ ηηρ ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ηος Γήμος ΒΔΙΟΤ - ΒΟΥΑ.- 

 

ΑΡΗΘΚΟ  ΑΠΟΦΑΖ   81/2022. 

  Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Βέινπ-Βόραο πνπ απνηειείηαη από ηνπο: α) Παπαθπξηάθν  

Αλλίβα, Γήκαξρν Βέινπ- Βόραο, σο Πξόεδξν, β) Σδξάιε Μηραήι, γ) Σηάρν Αλδξέα, δ) Καιιίξε Μαξία, ε) 

Μπεθηάξε Γεκήηξην, ζη) Μαλάβε Αζαλάζην ηνπ Παλαγηώηε, θαη δ) Βνπδνύξε Νηθόιαν, σο κέιε, 

ζπλεδξίαζε ζήκεξα ηελ 23η  Καπηίος 2022, ημέπα  Σεηάπηη  και ώπα 11:30  ζε ΣΑΘΣΗΘΖ 

ζπλεδξίαζε θαη ύζηεξα από πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο κε αξ. πξση. 1752/18.03.2022  πνπ 

θνηλνπνηήζεθε λόκηκα θαη εκπξόζεζκα ζε θάζε έλα από ηα κέιε ηεο    ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

Ν.3852/2010 & ηνπ Ν. 4555/2018 θαη αλαξηήζεθε ζηνλ πίλαθα αλαθνηλώζεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ 

Καηαζηήκαηνο, γηα λα ζπδεηήζεη θαη λα πάξεη απόθαζε γηα ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

   Σηε ζπλεδξίαζε ήηαλ παξόληα ηα κέιε: α]Παπαθπξηάθνο Αλλίβαο- Γήκαξρνο Βέινπ-Βόραο, Πξόεδξνο, 

β] Σδξάιεο Μηραήι, γ] Σηάρνο Αλδξέαο, δ] Καιιίξε Μαξία , ε] Μπεθηάξεο Γεκήηξηνο θαη απόληεο νη : α] 

Μαλάβεο Π. Αζαλάζηνο θαη β] Βνπδνύξεο Νηθόιανο, έηζη ππήξρε ε λόκηκε απαξηία. 

  Τνλ θ. Βνπδνύξε πνπ απνπζίαδε αλαπιήξσζε ν θ. Καξαθσηηάο. 

  Σηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε θαη ε ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ Μπαθώιε Παλαγηώηα γηα ηελ ηήξεζε ησλ 

πξαθηηθώλ.          

Θέμα 10ο :  Ππόζλητη πποζυπικού με ζύμβαζη επγαζίαρ οπιζμένος σπόνος ζύμθυνα με ηιρ 

διαηάξειρ ηος άπθπος 206 ηος ν.3584/2007 για ηην ανηιμεηώπιζη ππόζκαιπυν αναγκών 

Πςπαζθάλειαρ  διάπκειαρ έυρ ηέζζεπιρ (4) μήνερ. 

 

    Ο Πξόεδξνο ηεο Ο.Δ. εηζεγνύκελνο ην  δέκαηο  ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, ζέηεη ππόςε  

ησλ κειώλ ηεο Ο.Δ.,  όηη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ Ν. 4795/2021 ε πεξ.δ)  

ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ72 ηνπ Ν. 3852/2010 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο : «δ. απνθαζίδεη γηα ηελ ππνβνιή  

αηηεκάησλ πξόζιεςεο ηνπ πάζεο θύζεσο πξνζσπηθνύ,… θαζώο θαη γηα ηελ αλαγθαηόηεηα πξόζιεςεο  

ηνπ πξνζσπηθνύ ησλ άξζξσλ 106, 209, 211 ηνπ Ν.3584/2007 θαη 36 ηνπ Ν. 4765/2021». 

    Σηε ζπλέρεηα ν Πξόεδξνο ζέηεη ππόςε ησλ κειώλ ηελ εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Πεξηβάιινληνο, ε νπνία  

έρεη σο θάησζη :  

ΔΙΗΓΗΗ 

ΘΔΜΑ: «Ππόζλητη πποζυπικού με ζύμβαζη επγαζίαρ οπιζμένος σπόνος ζύμθυνα με ηιρ διαηάξειρ ηος 

άπθπος 206 ηος ν.3584/2007 για ηην ανηιμεηώπιζη ππόζκαιπυν αναγκών Πςπαζθάλειαρ  διάπκειαρ έυρ 
ηέζζεπιρ (4) μήνερ». 

ύκθσλα κε ην άξζξν 206 ηνπ λ.3584/07 επηηξέπεηαη ε πξόζιεςε πποζυπικού οποιαζδήποηε 
ειδικόηηηαρ κε ζύκβαζε εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξόλνπ από ηνπο Ο.Σ.Α. γηα ηελ αληηκεηώπηζε καηεπειγοςζών 
εποσικών ή ππόζκαιπυν αναγκών, κε ζύκβαζε εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξόλνπ ηεο νπνίαο ε δηάξθεηα δελ ππεξβαίλεη 
ηνπο δύο (2) μήνερ, μέζα ζε ζςνολικό διάζηημα δώδεκα (12) μηνών.  

Καη' εμαίξεζε, ε πξόζιεςε πξνζσπηθνύ ηεο αλσηέξσ θαηεγνξίαο πνπ απαζρνιείηαη ζηελ πςπαζθάλεια θαη 
ηε ναςαγοζυζηική κάλςτη ησλ αθηώλ γίλεηαη κε ζύκβαζε εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξόλνπ, ηεο νπνίαο ε δηάξθεηα 
δελ ππεξβαίλεη ηνπο ηέζζεπιρ(4)μήνερ ζε ζπλνιηθό δηάζηεκα δώδεθα (12) κελώλ. (άξζξν 116 ηνπ Ν. 4547/2018 

πνπ αληηθαηέζηεζε ην δεύηεξν εδάθην ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 206 ηνπ λ. 3584/2007 (Α'143)). 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-116-%CE%B4%CE%B9%CE%AC%CF%81%CE%BA%CE%B5%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CF%85%CE%BC%CE%B2%CE%AC%CF%83%CE%B5%CF%89%CE%BD-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%89%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D/
ΑΔΑ: ΨΤ2ΩΩ9Π-Ο16



Ο θνξέαο πνπ δηελεξγεί ηελ πξόζιεςε απνζηέιιεη ηνλ πίλαθα ησλ πξνζιεπηέσλ θάζε θνξά ζην Α..Δ.Π., 

θαζώο θαη όινπο ηνπο πίλαθεο πξνζιεπηέσλ θάζε έηνπο, ην αξγόηεξν κέρξη ηελ 31ε Ιαλνπαξίνπ ηνπ επόκελνπ 
έηνπο. Η πξόζιεςε ηνπ πξνζσπηθνύ ησλ αλσηέξσ παξαγξάθσλ δελ ππάγεηαη ζηε δηαδηθαζία έγθξηζεο ηεο Π.Τ. 
33/2006 (ΦΔΚ 280 Α'), όπσο ηζρύεη.  

Έσονηαρ ςπότη: 

 Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 206 ηνπ Ν.3584/2007 θαη ηνπ αξζ.116 ηνπ Ν. 4547/2018. 

 Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ Ν.3812/09«Αλακόξθσζε ζπζηήκαηνο πξνζιήςεσλ ζην Γεκόζην ηνκέα θαη 
άιιεο δηαηάμεηο» 

 Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 12 παξ. 14 ηνπ λ.4071/2012. 
 Σηο δηαηάμεηο ησλ γ΄ θαη δ΄ εδαθίσλ ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 31 ηνπ Ν.2218/1994. 
 Σνλ ΟΔΤ ηνπ Γήκνπ Βέινπ-Βόραο όπσο ηζρύεη  
 Σν γεγνλόο όηη ε πξόζιεςε επνρηθνύ πξνζσπηθνύ γηα ηελ ππξαζθάιεηα, εμαηξείηαη από ηελ δηαδηθαζία 

πξνγξακκαηηζκνύ πξνζιήςεσλ θαη δελ απαηηείηαη έγθξηζε ηεο ΠΤ. 
 Σελ αλάγθε πξόζιεςεο ζπκβαζηνύρσλ: α) κε εηδηθόηεηα ΤΔ εξγαηώλ ππξαζθάιεηαο, γηα ηελ επάλδξσζε δπν 

(2) ππξνθπιαθίσλ (ζέζεηο: ηηκάγθαο θαη Φνπθά) θαηά ηελ αληηππξηθή πεξίνδν  
 
Δηζεγνύκαζηε ηελ πξόζιεςε πξνζσπηθνύ ηεηπάμηνηρ(4) απαζρόιεζεο, ήηοι για ηην σπονική πεπίοδο από 01-
06-2022 έυρ 30-09-2022, ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζην άξζξν 206 παξ.1 λ.3584/2007 θαη ηνπ αξζ.116 ηνπ Ν. 
4547/2018, σο θαησηέξσ θαηά θιάδν/εηδηθόηεηα, αξηζκό ζέζεσλ, ππεξεζία, Κ.Α. πηζηώζεσλ θαη δηάξθεηα 

ζπκβάζεσλ: 

 

ΚΛΑΓΟ/ 
ΔΙΓΙΚΟ 
ΣΗΣΑ 

ΘΔΔΙ ΤΠΗΡΔΙΑ Κ.Α.Δ ΠΙΣΩΔΩΝ 
ΓΙΑΡΚΔΙΑ 

ΤΜΒΑΔΩΝ 

ΤΔ   
εξγαηώλ 

ππξαζθάιεηαο 

 
2 

 

 
Λνηπέο Τπεξεζίεο 70.6041.01 

70.6054.01 

έσο  
ηέζζεξηο (4) 

κήλεο 

 
ηνλ πξνϋπνινγηζκό έηνπο 2022 ηνπ Γήκνπ καο έρνπλ εγγξαθεί πηζηώζεηο ζηνπο ΚΑΔ 70.6041.01 θαη 70.6054.01 
γηα ηελ θάιπςε ηεο κηζζνδνζίαο ηνπ ππό πξόζιεςε πξνζσπηθνύ ζύκθσλα κε ηελ επηζπλαπηόκελε βεβαίσζε από ην 
ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ, ΛΟΓΙΣΗΡΙΟΤ & ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ. 

 
 
 

 

 

  Ύζηεξα από ηα παξαπάλσ θαιεί ηε Ο.Δ. λα απνθαζίζεη ζρεηηθά.  

  Η Ο.Δ. κεηά από ζπδήηεζε θαη αθνύ άθνπζε ηνλ Πξόεδξν, 

Α Π Ο Φ Α  Η Ε Δ Η     ΟΚΟΦΩΛΑ 

1. Εγθρίλεη ηελ πρόζιευε προζφπηθού ηεηράκελες (4) απαζτόιεζες, ήηοη γηα ηελ τροληθή περίοδο από 

01-06-2022 έφς 30-09-2022, ζύκθφλα κε ηα ορηδόκελα ζηο άρζρο 206 παρ.1 λ.3584/2007, φς 

θαηφηέρφ θαηά θιάδο/εηδηθόηεηα, αρηζκό ζέζεφλ, σπερεζία, Κ.Α. πηζηώζεφλ θαη δηάρθεηα ζσκβάζεφλ: 

ΚΛΑΓΟ/ 
ΔΙΓΙΚΟ 
ΣΗΣΑ 

ΘΔΔΙ ΤΠΗΡΔΙΑ Κ.Α.Δ ΠΙΣΩΔΩΝ 
ΓΙΑΡΚΔΙΑ 

ΤΜΒΑΔΩΝ 

ΤΔ   

εξγαηώλ 
ππξαζθάιεηαο 

 

2 
 

 

Λνηπέο Τπεξεζίεο 70.6041.01 
70.6054.01 

έσο  

ηέζζεξηο (4) 
κήλεο 

 

2. Βεβαιώνει όηι η πρόζληψη ηοσ ανωηέρω προζωπικού  θα βαρύνει ηοσς κάηωθι κωδικούς ηοσ 

πξνϋπνινγηζκνύ έηνπο 2022 ηνπ ζθέινπο ησλ εμόδσλ ηνπ Γήκνπ:  

Ο Πποφζηάμενορ Γ/νζηρ Πεπιβάλλονηορ 
Γπ.Βαμβάηζικορ Παναγιώηηρ (MSc., PhD) 

TE13 Tεσν. Γευπονίαρ 

 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-116-%CE%B4%CE%B9%CE%AC%CF%81%CE%BA%CE%B5%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CF%85%CE%BC%CE%B2%CE%AC%CF%83%CE%B5%CF%89%CE%BD-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%89%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D/
ΑΔΑ: ΨΤ2ΩΩ9Π-Ο16



  α) από ηνλ ΘΑΔ 70.6041.01 κε ηίηιν «Ταθηηθέο απνδνρέο εθηάθησλ ππαιιήισλ», κε ην πνζό ησλ 

9.000,00 € 

   β) από ηνλ ΚΑΔ 70.6054.01 κε ηίηιν «Δηζθνξά εξγνδόηε ππέξ ΔΦΚΑ έθηαθηνπ πξνζσπηθνύ», πνζό 

48.400,00€, (ην πνζό αθνξά ζε εηζθνξά ππέξ ΔΦΚΑ όινπ ηνπ ΙΓΟΧ πξνζσπηθνύ ηεο ππεξεζίαο 70). 

 

 Η απόθαζε απηή έιαβε α/α : 81/2022 
  Αθνύ ζπληάρζεθε ε παξνύζα, ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί:  

      Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ ΟΗΘ. Δ.                                     ΣΑ ΚΔΙΖ ΣΖ ΟΗΘ. Δ. 

                                                                               1.- δπάληρ Κισαήλ 

                                                                               2.- ιάσορ Ανδπέαρ 

                                                                               3.- Θαλλίπη Καπία 

     ΑΛΛΗΒΑ ΠΑΠΑΘΤΡΗΑΘΟ                               4.- Κπεκιάπηρ Γημήηπιορ 

            5.- Θαπαθυηιάρ Γεώπγιορ     

 

Ακπιβέρ απόζπαζμα 

Εεςγολαηιό.- 

O ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ ΟΗΘ.Δ 

 

   ΠΑΠΑΘΤΡΗΑΘΟ ΑΛΛΗΒΑ 
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