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Α Π Ο  Π Α  Μ Α 

 

Από ην Πξαθηηθό ηεο αξηζ. 17/23-12-2019 πλεδξίαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο 

Γεκνηηθήο Κνηλσθεινύο Δπηρείξεζεο  Αικσπίαο 

 

 

Αξηζ. απ. 60/2019 1o ΘEMA: Έγθξηζε Πξόζιεςεο πξνζσπηθνύ γηα ηελ 

αληηκεηώπηζε θαηεπεηγνπζώλ επνρηθώλ ή πξόζθαηξσλ αλαγθώλ 

κε δίκελε ζύκβαζε 

 

 

ηελ Αξηδαία  θαη ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλσθεινύο Δπηρείξεζεο   

Αικσπίαο ζήκεξα 23 Γεθεκβξίνπ 2019, εκέξα ηεο εβδνκάδαο Γεπηέξα θαη ώξα 16:00κ.κ. 

ζπγθεληξώζεθε ην   Γηνηθεηηθό  πκβνύιην ηεο Γεκνηηθήο Κνηλσθεινύο Δπηρείξεζεο Αικσπίαο, 

ύζηεξα από ηελ αξ.πξση.:2283/18-12-2019 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο, πνπ δόζεθε 

ζηνλ θαζέλα  ύκβνπιν ρσξηζηά  ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο αξηζ. 43254/31-7-2007 (ΦΔΚ 

1492/Β΄ /17-8-2007) Απόθαζεο ηνπ Τπνπξγνύ Δζσηεξηθώλ  γηα ζπδήηεζε θαη ιήςε απνθάζεσλ 

ζην παξαπάλσ ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη ε λόκηκε απαξηία (παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 4 ηεο αξηζ. 

43254/31-7-2007 δεδνκέλνπ όηη ζε ζύλνιν ελλέα (9) κειώλ βξέζεθαλ παξόληα ελλέα (9) κέιε 

δειαδή  

 

 

                         ΠΑΡΟΝΣΔ                               ΑΠΟΝΣΔ  

1. ΛΔΜΟΝΗΓΖ ΓΔΩΡΓΗΟ (Πρόεδρος)           

2. ΜΖΝΣΖ ΝΗΚΟΛΑΟ (Αντ/δρος)                

3. ΓΗΑΝΣΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ (Μέλος)              

4. ΦΟΤΝΣΟΤΚΗΓΟΤ ΑΘΖΝΑ (Μέλος)                                     

5. ΣΡΗΑΝΣΑΦΤΛΛΗΓΟΤ ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ (Μέλος)                

6. ΝΗΚΟΛΑΪΓΖ ΒΑΗΛΔΗΟ (Μέλος) 

7. ΛΗΟΤΓΚΑ ΓΔΩΡΓΗΟ (Μέλος) 

6. ΟΤΡΣΕΑΝΖ ΓΖΜΖΣΡΑ (Μέλος) 

7. ΚΑΡΑΠΑΝΟΤ ΓΔΩΡΓΗΑ (Μέλος) 

 
 

 

ηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε θαη ε Βαζηιεηάδνπ Υξηζηίλα ππάιιεινο ηεο ΓΗ.Κ.Δ.Α. γηα 

ηελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθώλ. 

       Ο Πξόεδξνο ηνπ  Γ. ηεο Γεκνηηθήο Κνηλσθεινύο Δπηρείξεζεο Αικσπίαο ύζηεξα από ηε 



δηαπίζησζε λόκηκεο απαξηίαο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη ζηελ εηζήγεζή ηνπ  γηα  ην 

1
ν
 ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο, έζεζε ππόςε ησλ κειώλ ηνπ πκβνπιίνπ: 

Σελ αλάγθε γηα πξόζιεςε πξνζσπηθνύ γηα ηελ αληηκεηώπηζε θαηεπεηγνπζώλ επνρηθώλ ή 

πξόζθαηξσλ αλαγθώλ κε δίκελε ζύκβαζε, θαζώο ε επηρείξεζε ζα έρεη άκεζε αλάγθε πξνζσπηθνύ 

γηα ην ακέζσο επόκελν δηάζηεκα.  

ύκθσλα κε ην άξζξν 206 ηνπ λ. 3584/07 όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 41 ηνπ λ. 4325/2015 

νξίδνληαη ηα εμήο:  

«1.Δηδηθά επηηξέπεηαη ε πξόζιεςε πξνζσπηθνύ νπνηαζδήπνηε εηδηθόηεηαο κε ζύκβαζε εξγαζίαο 

νξηζκέλνπ ρξόλνπ από ηνπο Ο.Σ.Α. γηα ηελ αληηκεηώπηζε θαηεπεηγνπζώλ επνρηθώλ ή πξόζθαηξσλ 

αλαγθώλ, κε ζύκβαζε εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξόλνπ ηεο νπνίαο ε δηάξθεηα δελ ππεξβαίλεη ηνπο δύν 

(2) κήλεο κέζα ζε ζπλνιηθό δηάζηεκα δώδεθα (12) κελώλ. 

Ο ππνινγηζκόο ηνπ δσδεθακήλνπ γίλεηαη ζύκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ λ. 

2738/1999 (ΦΔΚ 180 Α').  

Παξάηαζε ή ζύλαςε λέαο ζύκβαζεο κέζα ζην αλσηέξσ δσδεθάκελν δηάζηεκα ή κεηαηξνπή ηεο 

ζύκβαζεο ζε ανξίζηνπ ρξόλνπ είλαη απηνδηθαίσο άθπξεο.  

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. 

Σν Α..Δ.Π. δηελεξγεί έιεγρν γηα ηε ζπλδξνκή ησλ όξσλ πξόζιεςεο ηεο παξνύζαο πεξίπησζεο. 

Δάλ θαηά ηνλ έιεγρν δηαπηζησζεί όηη απαζρνιείηαη ή απαζρνιήζεθε πξνζσπηθό θαηά παξάβαζε 

ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ, εθαξκόδεηαη ε παξάγξαθνο 15 ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ λ. 2190/1994, όπσο 

ζπκπιεξώζεθε κε ηελ παξάγξαθν 7 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ. 2527/1997. 

2.Δπηηξέπεηαη ε πξόζιεςε ππαιιήινπ αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ 

δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ, θαηά παξέθθιηζε ησλ ζρεηηθώλ δηαηάμεσλ, γηα ηελ αληηκεηώπηζε 

θαηεπεηγνπζώλ αλαγθώλ πνπ εκθαλίδνληαη ζε πεξίπησζε απνπζίαο ηαθηηθνύ, κνλαδηθνύ ζηνλ 

θιάδν ππαιιήινπ, ιόγσ θπήζεσο, ηνθεηνύ θαη κεηξόηεηαο, αξγίαο ή δηαζεζηκόηεηαο θαη γηα ην 

ρξνληθό δηάζηεκα δηάξθεηαο ηνπ θσιύκαηνο. 

3. Η πξόζιεςε ηνπ πξνζσπηθνύ ησλ αλσηέξσ παξαγξάθσλ δελ ππάγεηαη ζηε δηαδηθαζία έγθξηζεο 

ηεο ΠΤ 33/2006 (ΦΔΚ 280 Α'), όπσο ηζρύεη.» 

Δπίζεο ζύκθσλα κε ηελ πεξίπη. ηε ηεο παξ 2 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ Ν. 2190/94, όπσο ηξνπνπνηήζεθε 

κε ην άξζξν 1 ηνπ λ. 3812/09 νξίδεηαη όηη εμαηξείηαη ησλ δηαδηθαζηώλ ηνπ λ. 2190/94 ην 

πξνζσπηθό πνπ πξνζιακβάλεηαη γηα αληηκεηώπηζε θαηεπεηγνπζώλ ή επνρηθώλ ή πξόζθαηξσλ 

αλαγθώλ, κε ζύκβαζε εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξόλνπ ηεο νπνίαο ε δηάξθεηα δελ ππεξβαίλεη ηνπο δύν 

κήλεο κέζα ζε ζπλνιηθό δηάζηεκα δώδεθα κελώλ.  

Σν πξόβιεκα κείδνλνο ζεκαζίαο πνπ αληηκεησπίδεη ε επηρείξεζε «Γεκνηηθή Κνηλσθειήο 

Δπηρείξεζε Αικσπίαο» είλαη απηό ηεο έιιεηςεο νδεγώλ γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ σθεινύκελσλ 

ηνπ Πξνγξάκκαηνο ¨Βνήζεηα ζην πίηη¨.  

Απηή ηε ζηηγκή ε επηρείξεζε απαζρνιεί 2 (δύν) νδεγνύο κε ζρέζε εξγαζίαο Ιδησηηθνύ δηθαίνπ 

Οξηζκέλνπ ρξόλνπ, νη νπνίνη νύηνο ή άιισο δελ επαξθνύλ γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ πέληε δνκώλ 

ηνπ Πξνγξάκκαηνο ¨Βνήζεηα ζην πίηη¨ πνπ πινπνηεί ε ΓΗ.Κ.Δ.Α. θαη κάιηζηα ν έλαο εθ ησλ 

νπνίσλ ζα πάξεη άκεζα άδεηα αλαηξνθήο ηέθλνπ. 

πλέπεηα όισλ ησλ παξαπάλσ είλαη ζην επόκελν δηάζηεκα ε επηρείξεζε λα παξακέλεη κε έλαλ 

νδεγό γηα ηελ εμππεξέηεζε πέληε (5) δνκώλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο ¨Βνήζεηα ζην πίηη¨ νπόηε δελ 

θαιύπηεη ηεο αλάγθεο ηεο, κε απνηέιεζκα λα απαηηείηαη επηπξόζζεην πξνζσπηθό γηα ηελ 

δηαζθάιηζε  ηηο νκαιήο ιεηηνπξγίαο ηηο επηρείξεζεο.  

Καηόπηλ ηνύηνπ, ε επηρείξεζε «Γεκνηηθή Κνηλσθειήο Δπηρείξεζε Αικσπίαο» γηα λα 

αληηκεησπίζεη ηηο παξαπάλσ έθηαθηεο θαη θαηεπείγνπζεο αλάγθεο ηελ  πεξίνδν Ιαλνπάξηνο 2020- 

Φεβξνπάξηνο 2020, ζα απαηηεζεί ε πξόζιεςε ησλ παξαθάησ εηδηθνηήησλ: 

 

 



Α/

Α 

Δηδηθόηεηα Αξηζκόο Υξνληθή 

δηάξθεηα 

1 Γ.Δ. Οδεγώλ 2 2 κήλεο 

 ΤΝΟΛΗΚΟ 

ΑΡΗΘΜΟ 

2 2 κήλεο 

 

Η ζπλνιηθή δαπάλε ησλ παξαπάλσ εηδηθνηήησλ  γηα ρξνληθή πεξίνδν ελόο δηκήλνπ ζα βαξύλεη ηνλ  

Κ.Α. 02.04.01.60.0000 κε ηίηιν «Απνδνρέο πξνζσπηθνύ Βνήζεηα ζην πίηη» θαη ηνλ 

Κ.Α.02.04.01.60.0001 κε ηίηιν «Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο κηζζνδνζίαο Βνήζεηα ζην πίηη» ηνπ 

πξνϋπνινγηζκνύ εμόδσλ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2020. Οη αλσηέξσ πηζηώζεηο είλαη εμαζθαιηζκέλεο θαη 

εγγεγξακκέλεο ζηνλ Πξνϋπνινγηζκό 2020. 

 

ηε ζπλέρεηα ν Πξόεδξνο θάιεζε ην ζπκβνύιην λα απνθαζίζεη ζρεηηθά.  

 

Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην αθνύ άθνπζε ηνλ πξόεδξν θαη έπεηηα από δηαινγηθή ζπδήηεζε αθνύ 

έιαβε ππόςε ηνπ  

1. ην άξζξν 206 ηνπ Ν. 3584/07 όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 41 ηνπ λ. 4325/2015 

2. ηελ πεξηπη. ηε ηεο παξ 2 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ Ν. 2190/94, όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 1 

ηνπ λ. 3812/09 

3. ην άξζξν  257 παξ. 2  ηνπ Γεκνηηθνύ θαη Κνηλνηηθνύ Κώδηθα (Ν.3463/2006) 

4. ηνλ Δζσηεξηθό θαλνληζκό Τπεξεζηώλ ηεο επηρείξεζεο, όπσο ηζρύεη ζήκεξα 

5. ηελ εμαζθαιηζκέλε πίζησζε ζηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ έηνπο  2020 όπσο απηόο ςεθίζηεθε 

κε ηελ αξηζ. 55/2019 απόθαζε Γ..   ηεο  ΓΗ.Κ.Δ.Αικσπίαο 

6. ηελ Δγθύθιην 33 ηνπ ΤΠΔΓΓΑ Αξηζ. Πξση.: νηθ. 29825/7-7-2003  

7. ην Α.Π. νηθ.8907/14.02.2007 ηνπ ΤΠΔΓΓΑ 

8. ηηο αλάγθεο ηεο επηρείξεζεο 

9.  ηελ ινηπή θείκελε ηζρύνπζα λνκνζεζία 

 

 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α. Δγθξίλεη ηελ πξόζιεςε πξνζσπηθνύ κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ  

γηα ηελ θάιπςε εθηάθησλ θαηεπεηγνπζώλ επνρηαθώλ αλαγθώλ ζηελ επηρείξεζε «Γεκνηηθή 

Κνηλσθειήο Δπηρείξεζε Αικσπίαο» γηα ηελ πεξίνδν Ιαλνπάξην 2020 – Φεβξνπάξην  2020, γηα ηνπο 

ιόγνπο πνπ αλαθέξνληαη ζην εηζαγσγηθό κέξνο, θαη ζπγθεθξηκέλα: 

 

Α/Α Δηδηθόηεηα Αξηζκόο Υξνληθή 

δηάξθεηα 

1 Γ.Δ. Οδεγώλ        2 2 κήλεο 

 ΤΝΟΛΗΚΟ 

ΑΡΗΘΜΟ 

       2 2 κήλεο 

 

 

Β. Η ζπλνιηθή δαπάλε ζα βαξύλεη ηνλ Κ.Α. 02.04.01.60.0000 κε ηίηιν «Απνδνρέο πξνζσπηθνύ 

Βνήζεηα ζην πίηη» θαη ηνλ Κ.Α.02.04.01.60.0001 κε ηίηιν «Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο κηζζνδνζίαο 

Βνήζεηα ζην πίηη » ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ εμόδσλ νηθνλνκηθνύ έηνπο  2020. 



 

Γ. Οξίδεη όηη, γηα ηελ πξόζιεςε ηνπ παξαπάλσ πξνζσπηθνύ ζα εθαξκνζηεί ε δηαδηθαζία πνπ 

πξνβιέπεηαη από ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 206 ηνπ Ν.3584/07, όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 

41 ηνπ λ. 4325/2015 

 

Γ. Δμνπζηνδνηεί ηνλ Πξόεδξν ηεο Δπηρείξεζεο λα πξνβεί ζε όιεο ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο ώζηε 

λα νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία πξόζιεςεο πξνζσπηθνύ γηα δίκελε απαζρόιεζε θαη ε ππνγξαθή 

ησλ ζπκβάζεσλ. 

   

Ζ απόθαζε απηή έιαβε αύμ. Αξηζ. 60/2019 
 

                  Αθνύ  ζπληάρζεθε  θαη αλαγλώζηεθε ην πξαθηηθό απηό, ππνγξάθεηαη σο εμήο: 

 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ                                                                       ΣΑ  ΜΔΛΗ 

   (ππνγξαθή)                                                                          (ππνγξαθέο) 

 

 

 

 

Αθξηβέο Απόζπαζκα 
Αξηδαία 23/12/2019 

Ο Πξόεδξνο  ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο ΓΖ.Κ.Δ.Α 

 

 

 

ΛΔΜΟΝΗΓΖ ΓΔΩΡΓΗΟ 

 

 

 

 


