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Συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΔΕΜ  
του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας της 05-07-2016

        
           Αρ. Αποφ. 31/2016  

                                            

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Λήψη απόφασης για πρόσληψη προσωπικού με δίμηνη απασχόληση για την 
αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών της ΚΔΕΜ .

 
Στο  Μαρκόπουλο  Μεσογαίας  σήμερα  την  5η του  μηνός  Ιουλίου   έτους  2016 

ημέρα  της  εβδομάδος  Τρίτη  και  ώρα  13:00  και  στο  Δημοτικό  Κατάστημα  του  Δήμου 

Μαρκοπούλου  συνήλθε  σε  τακτική  συνεδρίαση  το  Διοικητικό  Συμβούλιο  της  ΚΔΕΜ του 

Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας,  κατόπιν της  υπ’  αριθμόν  574/01-07-2016 εγγράφου 

προσκλήσεως του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη.

Αφού  διαπιστώθηκε  νόμιμη  απαρτία,  δηλαδή  σε  σύνολο  εννέα  (9) βρέθηκαν 

παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1) Πολίτης Ιωάννης               Δημ. Σύμβουλος ως Πρόεδρος
  2) Σταμπέλος Θεοφάνης        Δημ. Σύμβουλος ως Αντιπρόεδρος 

                    3) Ορφανός Γεώργιος            Δημ. Σύμβουλος ως μέλος
                  4)  Δημητρίου Χρήστος           Δημότης ως μέλος

    5) Μαντζουράνη Όλγα           Δημότισσα ως μέλος
    

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1) Ρούσης Άγγελος, 2) Γιαννάκης Γεώργιος, 3) Αδάμος Γεώργιος, 4)       Γέγος 

Σπυρίδων                 
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Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Κολιαβασίλη Νικόλαο, Δημοτικό Υπάλληλο.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 3ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης εξέθεσε στο Δ.Σ. της ΚΔΕΜ 

ότι: Ο Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων, ο οποίος κυρώθηκε με 

το άρθρο πρώτο του ν.3584/2007(ΦΕΚ Α΄ 143) και, σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο του 

ίδιου νόμου, ισχύει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (28.6.2007), 

πλην των άρθρων 87 έως και 89, ορίζει στο άρθρο 205, με τίτλο «Πρόσληψη προσωπικού 

για  αντιμετώπιση εποχικών  -  περιοδικών  και  πρόσκαιρων αναγκών»,  ότι:  «1.  Οι  Ο.Τ.Α. 

επιτρέπεται να απασχολούν προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 

χρόνου, για την αντιμετώπιση εποχικών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών, με τις 

προϋποθέσεις και τη διαδικασία των παρ. 2−17 του άρθρου 21 του ν. 2190/1994, όπως 

ισχύει…» και στο άρθρο 206, με τίτλο «Προσωπικό για κατεπείγουσες εποχικές ή πρόσκαιρες 

ανάγκες  Ο.Τ.Α.»,  ότι:  «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.  ……  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. ... 3. Η πρόσληψη του προσωπικού των ανωτέρω παραγράφων δεν 

υπάγεται στη διαδικασία έγκρισης της Π.Υ.Σ. 33/2006 (ΦΕΚ 280 Α΄), όπως ισχύει». Από το 

συνδυασμό των ανωτέρω διατάξεων προκύπτει  ότι  οι Ο.Τ.Α.μπορούν να προσλαμβάνουν 

προσωπικό  οποιασδήποτε  ειδικότητας  με  σύμβαση εργασίας  ιδιωτικού δικαίου  ορισμένου 

χρόνου,μέγιστης διάρκειας δύο (2) μηνών, σε συνολικό διάστημα δώδεκα μηνών, χωρίς την 

τήρηση της διαδικασίας έγκρισης της Π.Υ.Σ. 33/2006, καθώς και της προβλεπόμενης στο 

άρθρο 21 του ν.2190/1994 τυπικής διαδικασίας, υπό την προϋπόθεση ότι η πρόσληψη του 

προσωπικού αυτού είναι απολύτως αναγκαία για την αντιμετώπιση, αποκλειστικά και μόνο, 

εποχιακών  ή  πρόσκαιρων  αναγκών  με  κατεπείγοντα  χαρακτήρα. Προς  αποφυγή  δε 

καταστρατήγησης  του  νόμου,  η φύση  των  αναγκών  ως  «κατεπειγουσών  εποχιακών  ή 

πρόσκαιρων»  δεν  αρκεί  να  μνημονεύεται αόριστα στις  οικείες  διοικητικές  αποφάσεις 

πρόσληψης προσωπικού, αλλά πρέπει να εξειδικεύεται σ΄ αυτές κατά τρόπο σαφή, με την 

παράθεση συγκεκριμένων και επαρκών στοιχείων, ώστε να καθίσταται δυνατός ο έλεγχος 

της  συνδρομής  της  τιθέμενης  από  τη  διάταξη  του  άρθρου  206  παρ.  1  του  Κώδικα 

Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων προϋπόθεσης.  Περαιτέρω, η εν λόγω 

προϋπόθεση πρέπει  να συντρέχει  τόσο κατά το χρόνο της πρόσληψης,  όσο και κατά το 

χρόνο της απασχόλησης των συμβασιούχων υπαλλήλων. 

  Και για την πληρότητα της εισήγησης προσθέτουμε εισέτι:   Ειδικά με το άρθρο 206 

του  ανωτέρω  Κώδικα  θεσπίζεται  η  δυνατότητα  πρόσληψης  από  τους  Ο.Τ.Α.  α΄  βαθμού 

προσωπικού  με  σύμβαση εργασίας  ιδιωτικού  δικαίου ορισμένου  χρόνου,  διάρκειας  δύο (2) 

μηνών, υπό την προϋπόθεση ότι η πρόσληψή του είναι απολύτως αναγκαία για την κάλυψη 

2

ΑΔΑ: ΩΘΗΩΩΛΝ-ΨΩ9



κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών. Η διαδικασία αυτή, ως εκ του κατεπείγοντος 

χαρακτήρα των προς κάλυψη εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, θεσπίζεται ελαστική (πρβλ. 

άρθρο 205 του ίδιου Κώδικα, όπου ρυθμίζεται η περίπτωση της πρόσληψης προσωπικού, με 

σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας μέχρι οκτώ μηνών, για την 

αντιμετώπιση εποχικών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών, με τις προϋποθέσεις και 

τη διαδικασία των παρ. 2-17 του άρθρου 21 του ν. 2190/1994), κατά το ότι δεν προϋποθέτει τη 

διενέργεια  διαγωνισμού,  παρεκκλίνοντας  από  το  γενικό  κανόνα  πρόσβασης  σε  θέσεις  του 

Δημοσίου  και  του  ευρύτερου  δημοσίου  τομέα  με  επιλογή  βάσει  προκαθορισμένων  και 

αντικειμενικών κριτηρίων και με μόνη εγγύηση τον ex post έλεγχο από την οικεία ανεξάρτητη 

διοικητική  αρχή (ΑΣΕΠ) της  τηρήσεως των ουσιαστικών προϋποθέσεων του κατεπείγοντος 

εποχικού ή πρόσκαιρου χαρακτήρα των προς κάλυψη αναγκών.  Προς τούτο δε οι  σχετικές 

συμβάσεις είναι μικρής διάρκειας.

   Ως  κατεπείγουσες εποχικές  ή  πρόσκαιρες  νοούνται  οι  ανάγκες  εκείνες  που  έχουν 

περιοδικό  χαρακτήρα  ή  περιορισμένη  χρονική  διάρκεια  και  οφείλονται  σε  έκτακτα 

γεγονότα,  τα  οποία  εκφεύγουν  της  αναμενόμενης  εξελίξεως  της  προγραμματισμένης 

δραστηριότητος των Ο.Τ.Α. και απαιτούν άμεση ενίσχυση του προσωπικού των οικείων 

υπηρεσιών προς αντιμετώπιση αυτών. Δεν μπορούν να θεωρηθούν κατεπείγουσες εποχικές 

ή πρόσκαιρες,  αλλά πάγιες  και διαρκείς,  οι  ανάγκες που καλύπτονται από το τακτικό 

προσωπικό (βλ. Ελ.Συν. Ι Τμ. πρ. 17/2013). 

  Ο δε χαρακτηρισμός των αναφυομένων αναγκών ως κατεπειγουσών συναρτάται προς το εάν η 

μη έγκαιρη αντιμετώπισή τους, στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, θα επιφέρει δυσμενείς και 

μη αναστρέψιμες συνέπειες για την υπηρεσία και το δημόσιο σκοπό που αυτή θεραπεύει      

(βλ. Ελ. Συν. πράξεις Ι Τμ. 124/2012, 100, 219, 231/2011, 195/2010, 230/2009). 

  Εξάλλου, η συνδρομή των προϋποθέσεων αυτών πρέπει να προκύπτει τόσο κατά το χρόνο 

έκδοσης της σχετικής με τη διαπίστωση της φύσης των αναγκών απόφασης όσο και κατά 

το  χρόνο  πρόσληψης  του  προσωπικού  και  απασχόλησής  του  (βλ.  Ελ.  Συν.  πρ.  Ι  Τμ. 

68/2012, 103, 8/2009). Προκειμένου δε να καθίσταται εφικτός ο δικαστικός έλεγχος τήρησης 

των  ουσιαστικών  προϋποθέσεων  της  όλως  εξαιρετικής  αυτής  διαδικασίας  απαιτείται  να 

προκύπτει με σαφήνεια από τα στοιχεία της συγκεκριμένης υπόθεσης ότι η πρόσληψη και η 

απασχόληση προσωπικού με την  προεκτεθείσα διάταξη,  συνδέεται  ευθέως,  λειτουργικά  και 

χρονικά  με  την  εξυπηρέτηση  των  εποχικών  ή  πρόσκαιρων  αναγκών,  για  την  κάλυψη  των 

οποίων  επιβάλλεται  η  απασχόλησή  του.  Εφόσον  δε,  από  τα  στοιχεία  του  φακέλου  δεν 

προκύπτει με ειδική, πλήρη και επαρκή αιτιολογία ότι η πρόσληψη του εκτάκτου προσωπικού 

πραγματοποιείται με σκοπό την κάλυψη αναγκών τέτοιας εξαιρετικής φύσης, η σύναψη των 

σχετικών συμβάσεων δεν είναι νόμιμη, ως εκ τούτου δεν είναι νόμιμη και η από τις συμβάσεις 
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αυτές απορρέουσα αξίωση των προσληφθέντων προς απόληψη των σχετικών αποδοχών (πρβλ. 

Ελ. Συν. Πράξεις Ι Τμ. 53/2011,  103, 8/2009, 294, 34/2007).

     Ως εκ τούτου θεωρούμε ότι βάσει των ανωτέρω συντρέχουν εν όλω οι προϋποθέσεις για την 

πρόσληψη προσωπικού με δίμηνη απασχόληση (αρχής γενομένης το μήνα Αύγουστο 2016) για 

την κάλυψη των παρακάτω κατεπειγουσών αναγκών:
Α) 13  (Δεκατριών)  εργατών  γενικών  καθηκόντων  κατηγορίας  ΥΕ  για  λόγους  Δημόσιας 

Υγείας και  πιο ειδικά για τη συλλογή φερτών ακαθάρτων υλικών(αργών λίθων εν γένει, 

σκύρων, χαλίκων, άμμου, ξύλων, απορριμμάτων), τα οποία εκβλήθησαν πλησίον της ακτής 

της  Πλάζ  Αυλακίου  (περιοχή  Κορώνη),  η  οποία  συγκεντρώνει  καθημερινά  εκατοντάδες 

λουόμενους  και  δη  ανηλίκους.  Χρήζει  μάλιστα  κατεπείγουσας  αντιμετώπισης,  λόγω  της 

ταχείας επέκτασης και της νοσηρότητας  του φαινομένου.

Β) 1.1(ενός) γυμναστή κατηγορίας ΠΕ και  2. 1 (μιας) νοσηλεύτριας κατηγορίας ΤΕ για την 

κάλυψη αναγκών προγράμματος Δημιουργικής Απασχόλησης, το οποίο θα συντείνει λόγω της 

σοβούσας  οικονομικής  κρίσης  στην  ελάφρυνση  των  οικογενειακών  βαρών  των 

συμμετεχόντων  οικογενειών  και  θα  πραγματοποιείται  κατόπιν  προγράμματος  στον 

οργανωμένο  χώρο  της  Πλάζ  Αυλακίου,  όπου  θα  περιλαμβάνει  αθλοπαιδιές,  μαθήματα 

κολύμβησης, περιβαλλοντική αγωγή κλπ.

Στη  συνέχεια  ο  κ.  Πρόεδρος  κάλεσε  το  Διοικητικό  Συμβούλιο  της  ΚΔΕΜ  να  αποφασίσει 

σχετικά.  

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού άκουσε τον Πρόεδρο αυτού

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την πρόσληψη προσωπικού με δίμηνη απασχόληση (αρχής γενομένης το μήνα Αύγουστο) για 

την κάλυψη των παρακάτω κατεπειγουσών αναγκών:
Α) 13 (Δεκατριών)  εργατών  γενικών  καθηκόντων  κατηγορίας  ΥΕ  για  λόγους  Δημόσιας 

Υγείας και  πιο ειδικά για τη συλλογή φερτών ακαθάρτων υλικών(αργών λίθων εν γένει, 

σκύρων, χαλίκων, άμμου, ξύλων, απορριμμάτων), τα οποία εκβλήθησαν πλησίον της ακτής 

της  Πλάζ  Αυλακίου  (περιοχή  Κορώνη),  η  οποία  συγκεντρώνει  καθημερινά  εκατοντάδες 

λουόμενους  και  δη  ανηλίκους.  Χρήζει  μάλιστα  κατεπείγουσας  αντιμετώπισης,  λόγω  της 

ταχείας  επέκτασης  και  της  νοσηρότητας   του  φαινομένου.  Οι  ανωτέρω  προσλήψεις 

συνάδουν και με το καταστατικό της Επιχείρησης, όπου στους σκοπούς περιλαμβάνεται και 

«…28.Η προστασία του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων και η συμμετοχή σε δράσεις 

και  προγράμματα,  που  έχουν  σχέση  με  τη  διαχείριση  του  φυσικού  και  αστικού 

περιβάλλοντος….».

Β) 1.1(ενός) γυμναστή κατηγορίας ΠΕ και 2.1 (μιας)  νοσηλεύτριας κατηγορίας ΤΕ για την 

κάλυψη αναγκών προγράμματος Δημιουργικής Απασχόλησης, το οποίο θα συντείνει λόγω της 

σοβούσας  οικονομικής  κρίσης  στην  ελάφρυνση  των  οικογενειακών  βαρών  των 

συμμετεχόντων  οικογενειών  και  θα  πραγματοποιείται  κατόπιν  προγράμματος  στον 
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οργανωμένο  χώρο  της  Πλάζ  Αυλακίου,  όπου  θα  περιλαμβάνει  αθλοπαιδείες,  μαθήματα 

κολύμβησης,  περιβαλλοντική  αγωγή  κλπ.  Οι  ανωτέρω  προσλήψεις  συνάδουν  και  με  το 

καταστατικό  της  Επιχείρησης,  όπου  στους  σκοπούς  περιλαμβάνεται  και  «1.Η  ανάληψη, 

κατάρτιση και υλοποίηση προγραμμάτων στον εκπαιδευτικό και επιμορφωτικό τομέα για την 

κοινωνική, πολιτιστική και οικονομική ανάπτυξη της περιοχής …» καθώς και «2.Η εκπόνηση 

προγραμμάτων και η συμμετοχή σε προγράμματα (πολιτιστικά, παιδαγωγικά, εκπαιδευτικά, 

επιμορφωτικά κ.α.).

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 31/2016.

     Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως ακολούθως:

ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ ΚΔΕΜ

            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                       ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                  ΣΤΑΜΠΕΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ
                                                                  ΟΡΦΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
                                                                  ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 
                                                                  ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΗ ΟΛΓΑ
         ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΛΙΤΗΣ                         
                                                                   
                                                                     
                                                                      Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
                                                                     
                                                            ΚΟΛΙΑΒΑΣΙΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
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