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Α Π Ο Φ Α Σ Η  

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ 

Έχοντας υπόψη : 

   1.Τις διατάξεις : 

i. Του άρθρου 12 παρ. 22 του ν. 4071/2012 (Φ.Ε.Κ. 85/τ.Α΄/11.4.2012) «Ρυθμίσεις για την 

τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 

2009/50/ΕΚ.».  

ii. των άρθρων 225 και 238 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α)  

iii. της περ. ιε της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3812/2009 (ΦΕΚ 234/τ.Α΄/28.12.2009) 

«Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις». 

iv. της παρ. 1 του άρθρου 206 του ν. 3854/2007 (Φ.Ε.Κ. 143/τ.Α΄/28.6.2007) «Κώδικας 

Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με το 

άρθρο 42 παρ.2 του ν.4325/2015(ΦΕΚ 47/τ.Α΄/11.05.2015) «Εκδημοκρατισμός της 

Διοίκησης-Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση 

αδικιών και άλλες διατάξεις». 

v.του Π.Δ. 143/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης  Διοίκησης Αιγαίου» (ΦΕΚ 236/τ.Α). 

vi. Τις διατάξεις άρθρου 56 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/τ.Α’/14.06.2014), «Επείγουσες 

ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» και του άρθρου 28, παρ.1 του 

Ν.4325/2015(ΦΕΚ 47/τ.Α΄/11.05.2015) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης-Καταπολέμηση 

Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες 

διατάξεις». 
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vii. Την πράξη 4 του Υπουργικού Συμβουλίου της 06.02.2015 (ΦΕΚ24/τ.Α΄/06.02.2015), 

«Αποδοχή παραιτήσεων των Γενικών Γραμματέων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της 

χώρας». 

  2. Το με αριθ. πρωτ. οικ. 23440/12-06-2012 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα 

«Πρόσληψη προσωπικού με δίμηνες συμβάσεις για την κάλυψη κατεπειγουσών ή πρόσκαιρων ή 

εποχικών αναγκών». 

  3. Την αριθ. 304/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου για πρόσληψη  

προσωπικού με τρίμηνες συμβάσεις εργασίας για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών και 

πρόσκαιρων αναγκών. 

   

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

α) Βρίσκουμε νόμιμη, αφού ελέγχθηκε ως προς τη νομιμότητά της, την αριθ. 304/2015 απόφαση 

του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ρόδου αναφορικά με την πρόσληψη οκτώ (8) ΔΕ Ναυαγοσωστών 

με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τρεις (3) μήνες για την κάλυψη 

εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών που άπτονται της ασφάλειας και της προστασίας των λουομένων 

λόγω της έναρξης της  καλοκαιρινής περιόδου. 

β) Επισημαίνουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 206 του ν.3584/07 (ΦΕΚ 

2143/τ.Α΄/28.06.2007) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η απασχόληση του προσωπικού αυτού που 

προσλαμβάνεται με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, δεν πρέπει να υπερβαίνει τους τρεις μήνες 

μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα μηνών. Ο υπολογισμός του δωδεκάμηνου γίνεται σύμφωνα  με 

την παρ.2 του άρθρου 21 του ν. 2738/1999(Α΄180).Παράταση ή σύναψη νέας σύμβασης μέσα στο 

ανωτέρω δωδεκάμηνο διάστημα ή μετατροπή της σύμβασης σε αορίστου χρόνου είναι αυτοδικαίως 

άκυρες. Ο πίνακας των προσληπτέων, όπως και συνολικά όλοι οι πίνακες προσληπτέων κάθε έτους, 

θα πρέπει να στέλνονται στο ΑΣΕΠ το αργότερο μέχρι την 31η Ιανουαρίου του επόμενου έτους. Το 

ΑΣΕΠ διενεργεί έλεγχο για τη συνδρομή των όρων πρόσληψης της παρούσας περίπτωσης.  

γ) Υπενθυμίζουμε ότι η πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού δεν απαιτεί την έγκριση της εξ 

Υπουργών Επιτροπής  της 33/2006 ΠΥΣ και δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 21 του 

Ν.2190/1994. 

 

     Ο ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα 

        

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ 

Κοινοποίηση: 

Δήμο Ρόδου 
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