
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό της αρίθμ. 8/2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου-Αράχωβας-
Αντίκυρας,
Αρ. Απόφασης: 111/2016

ΘΕΜΑ: Πρόσληψη προσωπικού 2 ατόμων ΠΕ και εν ελλείψει  ΔΕ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ για την
αντιμετώπιση κατεπειγουσών πρόσκαιρων αναγκών μέχρι 3 μήνες

Εισηγητής: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΡ. ΤΡΟΜΠΟΥΚΗ

Στο Δίστομο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 30η του μήνα Μαΐου του έτους 2016  και ώρα
7:00 μμ συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από την αρίθμ.
3017 – 26/5/2016 έγγραφη πρόσκληση του κ. Προέδρου που επιδόθηκε σε κάθε ένα σύμβουλο, στο
Δήμαρχο, στα Συμβούλια των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης».
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο κ. Πρόεδρος διαπίστωσε, παρόντος και του  κ. Δημάρχου
Γεωργακού Ιωάννη, ότι σε σύνολο 21 μελών παραβρέθηκαν 18 μέλη:

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ Α Π Ο Ν Τ Ε Σ
1) Γιαννέλος Ευστάθιος Πρόεδρος 1) Καπλάνης Παναγιώτης
2) Βαλαούρας Νικόλαος 2) Αγγελόπουλος Γεώργιος
3) Τρομπούκη-Βαρσάμη Χαρίκλεια 3) Γαλάνης Παναγιώτης
4) Ράπτης Ανδρέας Οι οποίοι δεν προσήλθαν
5) Σύρος Ιωάννης αν και προσκλήθηκαν νόμιμα
6) Γραντζιώτης Θωμάς
7) Ζήσης Λουκάς
8) Οικονόμου Κωνσταντίνος
9) Λαγός Δημήτριος
10) Καστρίτης Ευστάθιος
11) Μπέλλος Θεόδωρος
12) Πατσαντάρας Ιωάννης
13) Κεφάλας Γεώργιος
14) Μίχος Ιωάννης
15) Μπακούρος Δημήτριος
16) Πανουργιάς Αθανάσιος
17) Φουντά Κοτρογιάννου Παναγιώτα
18) Ζάκκας Λουκάς

Στην συνεδρίαση αυτή παραβρέθηκε και η Θεοδώρα Κατσιάμπα, υπάλληλος του Δήμου, για την
τήρηση των πρακτικών. Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης την  7:00 μμ ώρα για
συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης
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Σύμφωνα με  το  άρθρο  206 του  ν.  3584/07,  όπως τροποποιήθηκε  με  την  παρ.  2  του  άρθρου 41 του  Ν.
4325/2015, ορίζονται τα εξής: 
«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 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 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 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 παρ. 15 του άρθρου 21 του Ν.2190/1994, όπως συμπληρώθηκε και
ισχύει.
2.Επιτρέπεται  η  πρόσληψη  υπαλλήλου  αντίστοιχης  ειδικότητας  με  σύμβαση  εργασίας  ιδιωτικού  δικαίου
ορισμένου χρόνου, κατά παρέκκλιση των σχετικών διατάξεων, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών
που εμφανίζονται  σε  περίπτωση  απουσίας  τακτικού,  μοναδικού  στον  κλάδο υπαλλήλου,  λόγω κυήσεως,
τοκετού και μητρότητας, αργίας ή διαθεσιμότητας και για το χρονικό διάστημα διάρκειας του κωλύματος.
3. Η πρόσληψη του προσωπικού των ανωτέρω παραγράφων δεν υπάγεται στη διαδικασία έγκρισης της ΠΥΣ
33/2006 (ΦΕΚ 280 Α'), όπως ισχύει.»

Επίσης σύμφωνα με την περιπτ. ιε της παρ 2 του άρθρου 14 του Ν. 2190/94, όπως τροποποιήθηκε με το
άρθρο  1  του  ν.  3812/09  ορίζεται  ότι  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.  Ο υπολογισμός  του δωδεκαμήνου  γίνεται  σύμφωνα με την  παράγραφο 2  του
άρθρου 21 του ν. 2190/1994. 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 στο ΑΣΕΠ, καθώς και όλους τους πίνακες προσληπτέων
κάθε έτους, το αργότερο μέχρι την 31η Ιανουαρίου του επόμενου έτους. Το ΑΣΕΠ διενεργεί έλεγχο για τη
συνδρομή  των  όρων  πρόσληψης  της  παρούσας  περίπτωσης.  Εάν  κατά  τον  έλεγχο  διαπιστωθεί  ότι
απασχολείται  ή  απασχολήθηκε  προσωπικό  κατά  παράβαση  των  πιο  πάνω  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.

Η παραλία του Αγίου Ισιδώρου έχει και φέτος βραβευτεί με τη ΓΑΛΑΖΙΑ ΣΗΜΑΙΑ. Σύμφωνα με το  κριτήριο 27
που είναι απαραίτητο για την ένταξή μας στο εν λόγω πρόγραμμα :

« Ασφάλεια, ναυαγοσωστικά, πρώτες βοήθειες, υπηρεσίες και εγκαταστάσεις

Κριτήριο 27.Ακτή που έχει χαρακτηρισθεί πολυσύχναστη από τα κατά τόπους Λιμεναρχεία πρέπει να είναι
εφοδιασμένη με επαρκή αριθμό ναυαγοσωστών σε υπηρεσία κατά τη διάρκεια της κολυμβητικής
περιόδου  καθώς  και  με  επαρκή  ναυαγοσωστικά  εφόδια,  τα  οποία  να  είναι  διαθέσιμα  και  σε
εμφανή  θέση  για  τους  λουόμενους.
Σε ακτή με μικρό αριθμό λουομένων είναι απαραίτητα τα ναυαγοσωστικά εφόδια και η συνεχής
παρουσία υπεύθυνου ατόμου.

Υποχρεωτικό Κριτήριο:
Σε  όλες  τις
περιοχές/χώρες

… Η παροχή των ναυαγοσωστικών εφοδίων στην  ακτή αποτελεί  ένα μόνο στοιχείο της στρατηγικής  που
αφορά στην πληροφόρηση και εκπαίδευση.
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Η παρουσία των ναυαγοσωστών σε ακτή με τη Γαλάζια Σημαία συντελεί στην αύξηση της ασφάλειας των
λουομένων, ειδικά στις πολυσύχναστες ακτές. Σ’ αυτές τις ακτές πρέπει να υπάρχει ικανοποιητικός αριθμός
ναυαγοσωστών ανάλογα με τα χαρακτηριστικά της ακτής.»

Η  αντιδήμαρχος  Αντίκυρας  και  αρμόδια  επί  θεμάτων  προσωπικού  προτείνει  την  πρόσληψη  δύο  (2)
ναυαγοσωστών για την παραλία του Αγίου Ισιδώρου.

Η δαπάνη των  αποδοχών  των δύο ναυαγοσωστών  κατηγορίας ΠΕ και εν ελλείψει ΔΕ,  για χρονική περίοδο
από υπογραφής σύμβασης και έως 15 Σεπτεμβρίου με μέγιστο διάστημα τους τρεις (3) μήνες, θα βαρύνουν
τους ΚΑ 70.6041.001  με το ποσό των 7.200,00€ € για τακτικές αποδοχές και ΚΑ 70.6054.001 με το ποσό των
1.800,00€ € για εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ. 

Κατόπιν των ανωτέρω σας καλώ να ψηφίσουμε σχετικά:

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη: 

 την εισήγηση της Αντιδημάρχου
 το άρθρο 206 του Ν. 3584/07, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 41 του Ν. 4325/2015 
 την περιπτ. ιε της παρ 2 του άρθρου 14 του Ν. 2190/94, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του ν.

3812/09
 την εξασφαλισμένη πίστωση στον προϋπολογισμό του έτους 2016 του Δήμου  
 την Εγκύκλιο 33 του ΥΠΕΣΔΔΑ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 29825/7-7-2003 
 την Εγκύκλιο 5 του ΥΠΕΣΔΔΑ  οικ 5345/4-2-2005
 το Α.Π. οικ.8907/14.02.2007 του ΥΠΕΣΔΔΑ 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Εγκρίνει την πρόσληψη προσωπικού για την κάλυψη εκτάκτων κατεπειγουσών εποχιακών αναγκών για
ναυαγοσωστικές  υπηρεσίες  στην  παραλία  του  Αγίου  Ισιδώρου   για  την  περίοδο  του  καλοκαιριού  και
συγκεκριμένα  από υπογραφής σύμβασης  και  το πολύ μέχρι  15.9.2016 (και  όχι  πέραν 3μήνου),  για τους
λόγους που αναφέρονται στο εισαγωγικό μέρος, και συγκεκριμένα:

α/α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΧΡΟΝ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1 ΠΕ και εν ελλείψει ΔΕ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΕΣ Δύο (2) Έως 3 μήνες

Η δαπάνη των  αποδοχών  των δύο ναυαγοσωστών   θα βαρύνουν τους ΚΑ 70.6041.001  με το ποσό των
7.200,00€ € για τακτικές αποδοχές και  ΚΑ 70.6054.001 με το ποσό των 1.800,00€ € για εργοδοτικές εισφορές
υπέρ ΙΚΑ. 

Β. Αναθέτει στον κ. Δήμαρχο τις παραπέρα ενέργειες σύμφωνα με το νόμο.
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Η απόφαση πήρε αριθμό 8/111/2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ Βαλαούρας Νικόλαος Τρομπούκη-Βαρσάμη 

Χαρίκλεια
Ράπτης Ανδρέας

Σύρος Ιωάννης Γραντζιώτης Θωμάς Ζήσης Λουκάς
Οικονόμου 
Κωνσταντίνος

Λαγός Δημήτριος Καστρίτης Ευστάθιος

Μπέλλος Θεόδωρος Πατσαντάρας 
Ιωάννης

Κεφάλας Γεώργιος

Μίχος Ιωάννης Μπακούρος 
Δημήτριος

Πανουργιάς 
Αθανάσιος

Φουντά Κοτρογιάννου 
Παναγιώτα

Ζάκκας Λουκάς

Ακριβές Απόσπασμα 31 Μαΐου 2016

Ο Δήμαρχος Διστόμου – Αράχοβας - Αντίκυρας

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΣ

ΑΔΑ: 7ΗΞΧΩ9Σ-ΨΑΝ


	Η παραλία του Αγίου Ισιδώρου έχει και φέτος βραβευτεί με τη ΓΑΛΑΖΙΑ ΣΗΜΑΙΑ. Σύμφωνα με το κριτήριο 27 που είναι απαραίτητο για την ένταξή μας στο εν λόγω πρόγραμμα :
	« Ασφάλεια, ναυαγοσωστικά, πρώτες βοήθειες, υπηρεσίες και εγκαταστάσεις
	Κριτήριο 27.Ακτή που έχει χαρακτηρισθεί πολυσύχναστη από τα κατά τόπους Λιμεναρχεία πρέπει να είναι εφοδιασμένη με επαρκή αριθμό ναυαγοσωστών σε υπηρεσία κατά τη διάρκεια της κολυμβητικής περιόδου καθώς και με επαρκή ναυαγοσωστικά εφόδια, τα οποία να είναι διαθέσιμα και σε εμφανή θέση για τους λουόμενους. Σε ακτή με μικρό αριθμό λουομένων είναι απαραίτητα τα ναυαγοσωστικά εφόδια και η συνεχής παρουσία υπεύθυνου ατόμου.
	ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ



		2016-06-03T08:44:28+0300
	Athens




