
 

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
  ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ 
 ∆ΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ 
 ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
                                                                  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
                                              Από το Πρακτικό της µε αριθµ  17/2017 
                                         συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Ψαρών. 
            

ΘΕΜΑ: Πρόσληψη προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου 
χρόνου µε κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους 

Αρ. Απόφασης: 72/2017 
Στα Ψαρά σήµερα την 19η του µήνα Σεπτεµβρίου του έτους 2017 ηµέρα της εβδοµάδας 

Τρίτη και ώρα  20:00 το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Ψαρών συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση 
στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Καταστήµατος Ψαρών, ύστερα από την µε αριθµό πρωτ. 
1308/14-9-2017 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε νόµιµα, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87). 

∆ιαπιστώθηκε πως υπάρχει νόµιµη απαρτία δεδοµένου ότι σε σύνολο δεκατριών (13) µελών 
παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση εννέα (9) και ονοµαστικά οι: 
 
Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ Α Π Ο Ν Τ Ε Σ 
1.Βασιλική Ευαγγελία                                                                                  1.Βασιλικής Ιωάννης                                                                
2.∆ηµητρέλης Νικόλαος                                                                                 2.Βρατσάνος Μάρκος                                                                                    
3.Κούτικα Αγγελική                                                                                    3.Μπουλαζέρη Μαργαρίτα                                                                                
4.Κουτσοδόντη Αγγελική                                                       4.Παπαµιχάλης Ιωάννης                                                                                 
5.Κουτσοδόντη Βασιλική                                                                                
6.Κουτσοδόντη Καλλιόπη                                                                                
7.Μπεναρδής Γεώργιος                                                                                  
8.Χατζησκουλίδης Χρήστος                                                                              
9.Χαχούλης Φώτης                                                                                      

(Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν 
 νόµιµα) 

 
Ο ∆ήµαρχος Κωνσταντίνος Βρατσάνος προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση. 
Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε η Γιάννη Αρχόντισσα, υπάλληλος του ∆ήµου. 
Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας η πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούµενη 
το 1o θέµα της ηµερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στο ∆ήµαρχο, ο οποίος έθεσε υπόψη των µελών τα 
εξής: 
Για την πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου και τη σύναψη συµβάσεων 
µίσθωσης έργου, εφόσον απαιτείται χορήγηση έγκρισης, είτε από την Επιτροπή της ΠΥΣ 33/2006 
όπως ισχύει, είτε υπό τη µορφή έκδοσης Κοινής Απόφασης των Υπουργών Οικονοµικών, ∆ιοικητικής 
Μεταρρύθµισης & Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και Εσωτερικών, οι φορείς πρέπει να αποστείλουν 
τα αιτήµατά τους διά των υπηρεσιών των Αποκεντρωµένων ∆ιοικήσεων, στο Υπουργείο Εσωτερικών, 
προκειµένου να προωθηθούν για έγκριση.  
Στο πλαίσιο αυτό και σύµφωνα µε τις οδηγίες της εγκυκλίου του εγγράφου ΥΠ.ΕΣ. οικ. 
3948/06.02.2017 οι υπάλληλοι του ∆ήµου µας συνέταξαν τους σχετικούς πίνακες, προκειµένου να 
υποβληθούν τα αιτήµατα για την πρόσληψη προσωπικού µε σχέση Ι∆ΟΧ. Με την υπ΄αρ. 9/2017 
απόφαση µας εγκρίναµε τον προγραµµατισµό των προσλήψεων έτους 2017, καθώς και τους σχετικούς 
πίνακες προγραµµατισµού προσλήψεων προσωπικού έτους 2017 για τις κατηγορίες προσωπικού µε 
σχέση µίσθωσης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου µε κάλυψη της δαπάνης από τους 
Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους.     
Σύµφωνα µε το υπ΄αρ. πρωτ. 9108/4-8-2017 έγγραφο της ∆/νσης Προσωπικού Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών κατόπιν της υπ΄ αρ. πρωτ. 
∆ΙΠΑΑ∆/Φ.ΕΓΚΡ./109/20015/01-8-2017 απόφασης της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ.1 της αριθµ. 
33/2006 ΠΥΣ «Αναστολή διορισµών και προσλήψεων στο ∆ηµόσιο Τοµέα» (ΦΕΚ 280/Α’) όπως 
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ισχύει, εγκρίθηκε η πρόσληψη ενός (1) ατόµου, µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου 
χρόνου, για την κάλυψη εποχικών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών. Στο ίδιο έγγραφο 
αναφέρονται επίσης τα εξής:  
«Εφόσον έγινε περικοπή στο αίτηµά σας, ο καθορισµός των ειδικοτήτων του ανωτέρω προσωπικού 
ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου θα γίνει από το οικείο Συµβούλιο, βάσει των αντίστοιχων 
αιτηµάτων που είχαν υποβληθεί στο πλαίσιο του προγραµµατισµού προσλήψεων έκτακτου προσωπικού 
έτους 2017. 
Η πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 21 του 
ν.2190/1994 όπως ισχύει και της παρ. 2 του άρθρου 14 του ν.2190/1994, όπως ισχύει σε περίπτωση που 
η πρόσληψη αφορά σε εκπαιδευτικό – διδακτικό προσωπικό, καλλιτέχνες, δηµοσιογράφους, για χρονικό 
διάστηµα έως οκτώ (8) µήνες ή έως εννέα (9) µήνες για τις αναγνωρισµένες σχολές και έως έντεκα (11) 
µήνες για  τους παιδικούς σταθµούς. 
Η πρόσληψη συντελείται υποχρεωτικά εντός αποκλειστικής προθεσµίας έξι (6) µηνών, από την έκδοση 
των εγκριτικών αποφάσεων της Επιτροπής της αριθµ. 33/2006 ΠΥΣ (άρθρο 20 του ν.4305/2014).»  
Με την την υπ΄αρ. 9/2017 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου εγκρίθηκε ο προγραµµατισµός των 
προσλήψεων του έτους 2017, καθώς και οι σχετικοί πίνακες προγραµµατισµού, για την πρόσληψη 
προσωπικού µε σύµβαση µίσθωσης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικού 
αριθµού ενός (1) ατόµου ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ για χρονικό διάστηµα 
απασχόλησης οχτώ (8) µηνών, µε σκοπό την κάλυψη αναγκών υπηρεσιών των οποίων το προσωπικό 
αµείβεται µε κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους,. 
Η πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού κρίθηκε απαραίτητη για να καλύψει ο δήµος την ανάγκη 
καθαριότητας των δηµοτικών κτιρίων του (∆ηµοτικό Κατάστηµα, Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων, 
«Ξενώνας», Κέντρο Νεότητας κλπ) για το µεταβατικό στάδιο µέχρι τη δροµολόγηση των διαδικασιών 
για την επίλυση αυτού του θέµατος, αφού δεν υπηρετεί υπάλληλος αντίστοιχης ειδικότητας για να 
εκτελέσει την συγκεκριµένη εργασία. 
 
Το ∆.Σ. αφού άκουσε την ανωτέρω εισήγηση και έλαβε υπόψη: 

• το άρθρο 12 παρ.14 του ν.4071/2012 
• την περίπτωση δ της παρ 4 του άρθρου 3 του ν. 3899/2010 
• τις διατάξεις του Ν.2190/1994, όπως ισχύει και ιδίως του άρθρου 21  
• την παρ 8 του άρθρου 49 του ν. 3943/2011 
• τις διατάξεις της παρ.20α του Ένατου άρθρου του ν.4057/2012  
• τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.4071/2012 
• Την υπ’ αριθ. 33/06 Π.Υ.Σ. όπως ισχύει (και τις Π.Υ.Σ. υπ’ αριθ. 55/98 και 236/94 όπως 

ισχύουν) 
• τις διατάξεις του Π.∆. 50/2001, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  
• τον Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας του ∆ήµου (ΦΕΚ 2019/9-9-2011 τ.Β΄) όπως έχει 

τροποποιηθεί (ΦΕΚ 1854/13-06-2012 τ.Β’) και ισχύει έως σήµερα 
• την εγκ. ΥΠ.ΕΣ. οικ. 3948/06.02.2017 
• την υπ΄αρ. 9/2017 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου για τον προγραµµατισµό προσλήψεων 

έτους 2017 
• το υπ΄αρ. πρωτ. 9108/4-8-2017 έγγραφο της ∆/νσης Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης του 

ΥΠ.ΕΣ. 
•  την υπ΄ αρ. πρωτ. ∆ΙΠΑΑ∆/Φ.ΕΓΚΡ./109/20015/01-8-2017 απόφαση της Επιτροπής του 

άρθρου 2 παρ.1 της αριθµ. 33/2006 ΠΥΣ όπως ισχύει 
• τις εξασφαλισµένες πιστώσεις στον προϋπολογισµό του ∆ήµου Ψαρών έτους 2017 
• την ανάγκη καθαριότητας των δηµοτικών κτιρίων του δήµου  
• το γεγονός ότι στο δήµο δεν υπηρετεί υπάλληλος αντίστοιχης ειδικότητας για να εκτελέσει την 

συγκεκριµένη εργασία 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α. Την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, ενός (1) 
ατόµου ειδικότητας: 
ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ οχτάµηνης διάρκειας για την κάλυψη των 
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αναγκών καθαριότητας των δηµοτικών κτιρίων (∆ηµοτικό Κατάστηµα, Αίθουσα Πολλαπλών 
Χρήσεων, «Ξενώνας», Κέντρο Νεότητας κλπ) 
 
Β. Τα τυπικά προσόντα ανάλογα µε την ειδικότητα, η διαδικασία και οι προϋποθέσεις, θα 
προσδιοριστούν από το ΑΣΕΠ και τη σχετική προκήρυξη, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. 
  
Γ. Οι προσλήψεις θα βαρύνουν αντίστοιχα τους κάτωθι Κ.Α. του προϋπολογισµού έτους 2017 του 
σκέλους των εξόδων του ∆ήµου:  
  

Κ.Α. 10-6041.001 µε τίτλο «Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων επί σύµβαση» και 
Κ.Α. 10-6054.001 µε τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού ΙΚΑ» 

 
∆. Για την κάλυψη της δαπάνης µισθοδοσίας της ανωτέρω πρόσληψης θα εγγραφούν οι ανάλογες 
πιστώσεις και στον προϋπολογισµό οικ. Έτους 2018. 
 
Ε. Την Εξουσιοδότηση του κ. ∆ήµαρχου ώστε να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να 
εκδοθεί η προκήρυξη για την πλήρωση των θέσεων, ανάλογα µε τις ανάγκες και έπειτα από την 
έγκριση των αρµοδίων οργάνων. 
                                                                     
 

  Αυτή η Απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό  72/2017 
 
Γι αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως 
 
 
Ο Πρόεδρος                                  Ακριβές Απόσπασµα                                       Τα Μέλη   
 Υπογραφή                                    Ο ∆ήµαρχος Ψαρών                                       Υπογραφές 
 
 
                                                   Κωνσταντίνος Βρατσάνος 
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