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ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Σας γνωρίζουμε ότι με την αριθ. 31996/25-4-2019 (ΑΔΑ: 6ΔΖΟ465ΧΘ7-368) απόφαση του
Υπουργού Εσωτερικών επιχορηγήθηκε ο Δήμος μας με το ποσό των € 68.000,00, για την κάλυψη
των δράσεων πυροπροστασίας και με την αριθ. 438/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας
έγινε αποδεκτή η παραπάνω επιχορήγηση.

Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 206 του ν. 3584/07 «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών &
Κοινοτικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143/Α΄/2007), όπως αντικαταστάθηκε με αυτές της παραγράφου 1 του
άρθρου 116 του ν. 4547/2018 (ΦΕΚ 102/Α΄/2018),προβλέπεται ότι, κατ’ εξαίρεση, η πρόσληψη
προσωπικού που απασχολείται στην πυρασφάλεια γίνεται με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, της
οποίας η διάρκεια δεν δύναται να υπερβαίνει τους τέσσερις (4) μήνες σε συνολικό διάστημα δώδεκα
(12) μηνών.

Με τις διατάξεις της παρ. 22 του άρθρου 12 του Ν. 4071/2012, οι συγκεκριμένες προσλήψεις
εξαιρέθηκαν από την υποχρέωση έγκρισης της ΠΥΣ 33/2006 όπως ισχύει.
Σύμφωνα με το από 24-6-2019συνημμένο υπηρεσιακό σημείωμα της Δ/νσης Περιβάλλοντος-
Καθαριότητας-Πολιτικής Προστασίας, προκειμένου να αντιμετωπισθούν εποχιακές ανάγκες του Δήμου
μας για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας, υπάρχει ανάγκη πρόσληψης εποχικού προσωπικού
συνολικά 18 ατόμωνμε σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, ως εξής:

Ειδικότητα Αρ. ατόμων Χρον. διάρκεια
ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων 16 2 μήνες
ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων
(Σύνθετο Σκαπτικό 113HP)

1 3 μήνες

ΔΕ Οδηγών Γ΄ Κατηγορίας 1 3 μήνες

Σύμφωνα με σχετική βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, στον προϋπολογισμό
του Δήμου μας τρέχοντος έτους και στους ΚΑ 20/6041.002 με τίτλο «Αποδοχές έκτακτου προσωπικού
για την κάλυψη της πυροπροστασίας» και ΚΑ 20/6054 με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου
προσωπικού» υπάρχουν γραμμένες πιστώσεις, οι οποίες πρόκειται να διατεθούν για τη μισθοδοσία του
παραπάνω προσωπικού.

Με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 28 «Ρύθμιση προσλήψεων και υπηρεσιακών μεταβολών
κατά τις προεκλογικές περιόδους» του ν. 2190/94, όπως αντικαταστάθηκε με αυτές της παρ. 2 του
άρθρου 82 του ν. 4604/2019, προβλέπεται ότι: «5. Οι περιορισμοί των παραγράφων 1 και 2 δεν ισχύουν,
ως προς τις προσλήψεις προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και τη σύναψη συμβάσεων
μίσθωσης έργου, καθώς και τις προπαρασκευαστικές αυτών ενέργειες, από τους Ο.Τ.Α. και τα νομικά
πρόσωπα αυτών, προκειμένου για τις ειδικότητες των ναυαγοσωστών, των υδρονομέων άρδευσης, των
χειριστών μηχανημάτων, των εργαζομένων στους τομείς της πυρασφάλειας, των παιδικών σταθμών,
της καθαριότητας, των Κέντρων Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η.), των αμειβομένων μέσω



προγραμμάτων ΕΣΠΑ, των εργαζομένων στις παιδικές κατασκηνώσεις και των απασχολούμενων στα
προγράμματα δακοκτονίας, καθώς και ως προς τις προσλήψεις που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο των
προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα της υποπαραγράφου ΙΔ.1 της παρ. ΙΔ του άρθρου πρώτου του ν.
4152/2013 (Α΄ 107).» 

Ύστερα από τα παραπάνω παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει την πρόσληψη ή
μη του ως άνω προσωπικού με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. για την κάλυψη των δράσεων πυροπροστασίας
του Δήμου Βέροιας για το έτος 2019.
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