
 

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
  ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ 
 ∆ΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ 
 ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
                                                                  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
                                              Από το Πρακτικό της µε αριθµ  4/2018 
                                         συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Ψαρών. 
                                                  

ΘΕΜΑ :Προγραµµατισµός προσλήψεων για την πρόσληψη προσωπικού µε σχέση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα 

Αρ. Απόφασης: 19/2018 
Στα Ψαρά σήµερα την 13η του µήνα Φεβρουαρίου του έτους 2018 ηµέρα της εβδοµάδας 

Τρίτη και ώρα  18:00 το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Ψαρών συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση 
στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Καταστήµατος Ψαρών, ύστερα από την µε αριθµό πρωτ. 
198/8-2-2018 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 οκτώ (8) 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.Κουτσοδόντη Αγγελική                                                                                
4.Κουτσοδόντη Βασιλική                                                                                4.Μπεναρδής Γεώργιος                                                                                  
5.Κουτσοδόντη Καλλιόπη                                                                      5.Μπουλαζέρη Μαργαρίτα                                                                                
6.Παπαµιχάλης Ιωάννης                                                                                 
7.Χατζησκουλίδης Χρήστος                                                                              
8.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 4o θέµα της ηµερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στο ∆ήµαρχο, ο οποίος έθεσε υπόψη των µελών τα 
εξής: 
Όπως γνωρίζετε, λόγω της δυσµενούς δηµοσιονοµικής κατάστασης στην οποία βρίσκεται η χώρα, και 
στο πλαίσιο της περιστολής των κρατικών δαπανών, έχει περιοριστεί δραστικά η δυνατότητα των 
φορέων του δηµοσίου, ΟΤΑ και λοιπών ΝΠ∆∆ ως προς την πραγµατοποίηση πάσης φύσεως 
προσλήψεων. 
Οι φορείς µπορούν να προβαίνουν στην πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου 
ή τη σύναψη συµβάσεων µίσθωσης έργου για την κάλυψη εποχικών, παροδικών ή πρόσκαιρων 
αναγκών για την πραγµατοποίηση συγκεκριµένων έργων, καθώς και στο πλαίσιο υλοποίησης 
προγραµµάτων. 
 Σε περίπτωση που τα αιτήµατα των φορέων αφορούν την πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου 
ορισµένου χρόνου για την κάλυψη αµιγώς εποχικών αναγκών, σύµφωνα µε την παρ.8 του άρθρου 9 
του ν.3812/2009, όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 1 του άρθρου 8 του Ν. 4325/2015, προβλέπεται 
ότι για τους φορείς της παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν.2190/1994, όπως τροποποιήθηκε µε τις διατάξεις 
της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν.3812/2009, έως την 31η Ιανουαρίου κάθε έτους εκδίδεται απόφαση 
των Υπουργών Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονοµικών και του οικείου κατά 
περίπτωση Υπουργού, που δηµοσιεύεται στο Φύλλο Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως µε την οποία 
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καθορίζεται ο µέγιστος επιτρεπόµενος αριθµός ατόµων για κάλυψη εποχικών αναγκών και 
εξειδικεύονται ανά υπηρεσία ή φορέα, οι εποχικές ανάγκες.  
Για το εν λόγω προσωπικό ισχύουν οι περιορισµοί της παρ. 3 του άρθρου 37 του Ν.3986/2011. 
Σύµφωνα µε την παρ 6 του άρθρου 11 του ν. 3833/10 όπως αναριθµήθηκε και αντικαταστάθηκε το 
πρώτο εδάφιο από την περιπτ. δ της παρ. 4 του άρθρου 3 του Ν.3899/2010 (ΦΕΚ 212/17.12.2010 
τεύχος Α) και αντικαταστάθηκε εκ νέου µε την παρ.3 του άρθρου 37 του Ν. 3986/11 (ΦΕΚ 
152/01.07.2011 τεύχος Α), και µε το άρθρο πρώτο περιπτ. 1 και 2 υποπαρ.Ζ.5 του ν.4093/12 ορίζονται 
τα εξής:  
«Οι εγκρίσεις πρόσληψης προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου και 
συµβάσεων µίσθωσης έργου για το έτος 2011 περιορίζονται κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) 
σε σχέση µε τις αντίστοιχες εγκρίσεις του έτους 2010 και κατά δέκα τοις εκατό (10%) επιπλέον το 
2012. Για τα έτη 2013 και 2014 το ποσοστό προσδιορίζεται σε 20% σε σχέση µε το προηγούµενο έτος 
και για τα έτη 2015 και 2016 σε 10% σε σχέση µε το προηγούµενο έτος.  
Οι ανωτέρω περιορισµοί δεν ισχύουν για τις εγκρίσεις πρόσληψης προσωπικού µε σχέση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου και συµβάσεων µίσθωσης έργου που εντάσσονται στο πλαίσιο 
ερευνητικών, αναπτυξιακών συµβολαίων και συγχρηµατοδοτούµενων, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
και τρίτους, έργων, εφόσον η µισθοδοσία του ως άνω προσωπικού δεν επιβαρύνει καθ' οιονδήποτε 
τρόπο τον Κρατικό Προϋπολογισµό. Ο περιορισµός αυτός δεν ισχύει για προσλήψεις προσωπικού 
ορισµένου χρόνου που γίνονται για κάλυψη απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών. 
Στην εγκύκλιο Υπ. ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης ∆ΙΠΑΑ∆/Φ.2.9/52/οικ.41210/29.11.2017 
επισηµαίνεται ότι για τα επόµενα έτη αν και δεν έχει θεσπιστεί αντίστοιχη νοµοθετική ρύθµιση µε την 
προαναφερόµενη για τον κατ' έτος περιορισµό των προσλήψεων προσωπικού µε σχέση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου και συµβάσεων µίσθωσης έργου σε σχέση µε το προηγούµενο 
έτος, δεδοµένου όµως ότι οι ανωτέρω περιορισµοί θεσπίστηκαν ως απαραίτητο δηµοσιονοµικό µέτρο 
για την περιστολή των κρατικών δαπανών και αφού η προσπάθεια που καταβάλλεται για την ορθή και 
ασφαλή διαχείριση των δηµοσιονοµικών προβληµάτων της χώρας συνεχίζεται, κρίνεται απαραίτητο ο 
αριθµός των εγκρίσεων για πρόσληψη προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου 
χρόνου και συµβάσεων µίσθωσης έργου για το έτος 2018 να διατηρηθεί στα ίδια επίπεδα µε το 
προηγούµενο έτος. 
Ως εκ τούτου καλούνται οι Υπηρεσίες, κατόπιν συνετής εκτίµησης των αναγκών τους, ο αριθµός των 
αιτηµάτων για την έγκριση πρόσληψης του προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
ορισµένου χρόνου και συµβάσεων µίσθωσης έργου που θα περιλαµβάνεται στο αίτηµά τους προς την 
Επιτροπή της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει, για το έτος 2018 να µην υπερβαίνει τον αριθµό των 
αντίστοιχων εγκρίσεων που χορηγήθηκαν κατά το προηγούµενο έτος. 
Οι περιπτώσεις πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου ή σύναψης συµβάσεων 
έργου για τις οποίες απαιτείται αποστολή αιτήµατος από τους φορείς της αυτοδιοίκησης, προκειµένου 
να λάβουν έγκριση είτε από την Επιτροπή της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει, είτε µε την έκδοση 
απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης, είναι οι εξής:  
1. για προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου και τη σύναψη συµβάσεων µίσθωσης έργου 
από τους ΟΤΑ α' και β' Βαθµού µε κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους,  
2. για προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου και τη σύναψη συµβάσεων µίσθωσης έργου 
στα ΝΠΙ∆ της αυτοδιοίκησης µε προέλευση των πιστώσεων από ιδίους πόρους  
3. για προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα (άρθρο 12 παρ. 14 
Ν. 4071/2012, όπως αντικαταστάθηκε  µε το άρθρο 107 του Ν.4483/17) σε ΟΤΑ α' βαθµού και ΝΠΙ∆ 
αυτών,  
4. για προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου και τη σύναψη συµβάσεων µίσθωσης έργου µε 
κάλυψη της δαπάνης υπό τη µορφή αντιτίµου (άρθρο 12 παρ. 14 Ν. 4071/2012, όπως 
αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 107 του Ν.4483/17) σε ΟΤΑ α' και β' βαθµού και ΝΠΙ∆ αυτών.  
Όσον αφορά τους φορείς που υπάγονται στην ανωτέρω διαδικασία έγκρισης, αυτοί είναι:  

• Οι ΟΤΑ α' βαθµού (δήµοι, ΝΠ∆∆ αυτών, δηµοτικά ιδρύµατα, Σύνδεσµοι ΟΤΑ)  
• Οι πάσης φύσεως επιχειρήσεις, εταιρείες κ.λπ. των ΟΤΑ α' και β' βαθµού, των οποίων οι 

συµβάσεις εγκρίνονται πλέον από την Επιτροπή της ΠΥΣ 33/2006 όπως ισχύει (άρθρο ένατο 
παρ.20α του ν.4057/2012, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 41 παρ. 1α του Ν. 4325/2015).  
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Έτσι, 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 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών και ∆ιοικητικής 
Ανασυγκρότησης, οι ανωτέρω φορείς πρέπει να αποστείλουν τα αιτήµατά τους διά των υπηρεσιών 
των Αποκεντρωµένων ∆ιοικήσεων, στο Υπουργείο Εσωτερικών, προκειµένου να προωθηθούν για 
έγκριση.  
 
Στα πλαίσια των ανωτέρω και σύµφωνα µε τις οδηγίες του εγγράφου ΥΠ.ΕΣ 3449/05.02.2018 οι 
αρµόδιες υπηρεσίες µας συνέταξαν τους σχετικούς πίνακες, λαµβάνοντας υπόψη τις άκρως 
απαραίτητες ανάγκες σε προσωπικό, προκειµένου να υποβληθούν τα αιτήµατα για τον 
προγραµµατισµό του έτους 2018, στην οικεία Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση, για την πρόσληψη 
προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα (άρθρο 
12 παρ.14 του ν.4071/2012, µε το άρθρο 107 του Ν.4483/2017)  
 
Σηµειώνεται ότι µε την υπ’ αριθ. 71/2017 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου, ο ∆ήµος µας απέστειλε 
αίτηµα για την κάλυψη τριών (3) Οργανικών θέσεων µόνιµου προσωπικού, δύο (2) θέσεων ΥΕ 
Εργατών Καθαριότητας και µίας (1) θέσης ∆Ε Τεχνιτών Ηλεκτρολόγων, στις ανταποδοτικές 
υπηρεσίες καθαριότητας, ενώ µε την υπ’ αριθ. 63/2017 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου εγκρίθηκε η 
σύναψη νέων συµβάσεων µε δύο (2) ήδη εργαζόµενους στις θέσεις αυτές, µέχρι την κατάρτιση των 
προσωρινών πινάκων διοριστέων στις θέσεις αυτές, ήτοι έως την 31-3-2018, σύµφωνα µε τις οδηγίες 
του άρθρου 24 του Ν.4479/17 και της εγκυκλίου ΥΠ.ΕΣ. εγκ.19/ οικ.22159/30.06.2017. 
 
Λόγω των αυξηµένων εποχικών αναγκών που δηµιουργούνται από τη µεγάλη πληθυσµιακή αύξηση 
που παρουσιάζεται στην περιοχή ευθύνης του δήµου, ιδίως κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου 
καθώς και των κενών που θα προκύψουν από τις άδειες του υπηρετούντος προσωπικού, είναι 
αναγκαίο να υποβάλλουµε αίτηµα για την έγκριση προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου 
διάρκειας έως οκτώ µήνες. 
Αξίζει να σηµειωθεί ότι φέτος οι αιτούµενες θέσεις εργατών καθαριότητας είναι µειωµένες κατά µία 
σε σχέση µε το προηγούµενο έτος. 
 
Το ∆.Σ. αφού άκουσε την ανωτέρω εισήγηση και έλαβε υπόψη: 

• το άρθρο 12 παρ.14 του ν.4071/2012 όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 107 του Ν.4483/17 
• την παρ 6 του άρθρου 11 του ν. 3833/10 όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο πρώτο περιπτ. 1 

και 2 υποπαρ.Ζ.5 του ν.4093/12   
• 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 , όπως αντικαταστάθηκε  µε το 

άρθρο 41 παρ. 1α του Ν. 4325/2015   
• 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΄) 
• την εγκ. ΥΠ.ΕΣ 3449/05.02.2018 
• την εγκύκλιο Υπ. ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης ∆ΙΠΑΑ∆/Φ.2.9/52/οικ.41210/29.11.2017 
• την υπ’ αριθ. 71/2017 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου για την αποστολή αιτήµατος για την 

πρόσληψη µόνιµου προσωπικού σε ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας  
• την υπ’ αριθ. 63/2017 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου περί έγκρισης σύναψης νέων 

συµβάσεων µε τους ήδη απασχολούµενους στις ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας 
• τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 4479/2017 (ΦΕΚ 94/Α/2017) 
• την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ.19/ οικ.22159/30.06.2017 
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• την υπ’ αριθ. 17884/30-5-2017 απόφαση του ΥΠ.ΕΣ. µε την οποία για το έτος 2017 εγκρίθηκε 
η απασχόληση  τριών (3) ατόµων  µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου για 
την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα 

• τις εξασφαλισµένες πιστώσεις στον προϋπολογισµό του ∆ήµου Ψαρών έτους 2018 
 

 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  
 
Α. Εγκρίνει τον προγραµµατισµό προσλήψεων έτους 2018, καθώς και τους σχετικούς πίνακες 
προγραµµατισµού έτους 2018 που αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας, για την πρόσληψη 
προσωπικού µε σύµβαση µίσθωσης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου 
-ενός (1) ατόµου ΥΕ Καθαριότητας για χρονικό διάστηµα απασχόλησης οχτώ (8) µηνών, για την 
κάλυψη αναγκών υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα του δήµου µας. 
Κρίνεται αναγκαία λόγω των αυξηµένων εποχικών αναγκών που δηµιουργούνται από τη µεγάλη 
πληθυσµιακή αύξηση που παρουσιάζεται στην περιοχή ευθύνης του δήµου, ιδίως κατά τη διάρκεια της 
θερινής περιόδου καθώς και των κενών που θα προκύψουν από τις άδειες του υπηρετούντος 
προσωπικού. 
-ενός (1) ατόµου ΥΕ Εργάτης Ύδρευσης/Άρδευσης - Αποχέτευσης για χρονικό διάστηµα 
απασχόλησης οχτώ (8) µηνών, για την κάλυψη αναγκών υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα του 
δήµου µας. 
Κρίνεται αναγκαία διότι δεν υπηρετεί στο δήµο µας εργάτης µε την αντίστοιχη ειδικότητα και οι 
ανάγκες της υπηρεσίας καλύπτονται πληµµελέστατα από τον ήδη υπηρετούντα υπάλληλο στο δήµο, 
ειδικότητας ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων. 
Επίσης πρέπει να ληφθούν υπόψη οι αυξηµένες εποχικές ανάγκες που δηµιουργούνται από τη µεγάλη 
πληθυσµιακή αύξηση που παρουσιάζεται στην περιοχή ευθύνης του δήµου, ιδίως κατά τη διάρκεια της 
θερινής περιόδου. Η τουριστική κίνηση αυξάνεται κατακόρυφα κατά τους θερινούς µήνες, λόγω της 
αθρόας προσέλευσης επισκεπτών που διαµένουν σε ιδιόκτητες οικείες ή ενοικιαζόµενα δωµάτια- 
ξενοδοχεία. Εύλογο αποτέλεσµα είναι η κατακόρυφη αύξηση των αναγκών στον τοµέα της ύδρευσης 
άρδευσης & αποχέτευσης του νησιού µας. Το ανωτέρω προσωπικό θα εκτελεί εργασίες που 
απαιτούνται για την καλή και άρτια λειτουργία του υδρευτικού /αρδευτικού δικτύου και της 
αποχέτευσης. 
 
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. 
  
Β. Βεβαιώνει ότι: 
1. πριν την έναρξη ισχύος του αρ. 24 του ν. 4479/2017 απασχολούνταν στις ανταποδοτικές υπηρεσίες 
καθαριότητας του ∆ήµου δύο (2) εργαζόµενοι µε συµβάσεις εργασίας ορισµένου χρόνου  
2. απασχολούνται δύο (2) εργαζόµενοι στις ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας του ∆ήµου µε 
συµβάσεις εργασίας ορισµένου χρόνου σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 63/2017 απόφαση ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου και µέχρι την κατάρτιση των προσωρινών πινάκων διοριστέων και σε κάθε περίπτωση όχι 
πέραν της 31.3.2018 στα πλαίσια της παρ. 2 του άρθρου 24 του ν. 4479/2017  
3. έχει υποβληθεί αίτηµα µε την υπ’ αριθ. 71/2017 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου για την κάλυψη 
τριών (3) οργανικών θέσεων µόνιµου προσωπικού 

Γ. Οι προσλήψεις θα βαρύνουν αντίστοιχα τους κάτωθι Κ.Α. του προϋπολογισµού έτους 2018 του 
σκέλους των εξόδων του ∆ήµου.  

• Κ.Α. 20-6041.001 µε τίτλο «Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων Καθ/τας» 
• Κ.Α. 20-6054.001 µε τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ» 
• Κ.Α. 25-6041.001 µε τίτλο «Τακτικές αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων» και  
• Κ.Α. 25-6054.001 µε τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου προσωπικού ΙΚΑ» 

 
∆. Η παρούσα να κοινοποιηθεί στην αποκεντρωµένη διοίκηση προκειµένου να δροµολογηθούν οι 
διαδικασίες για την έγκριση των αιτούµενων προσλήψεων. 
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Ε. Εξουσιοδοτεί τον κ. ∆ήµαρχο 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 19/2018 
 
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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ΠΙΝΑΚΑΣ Β - ΑΝΤΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (3α) 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ: ΑΙΓΑΙΟΥ  

Ο.Τ.Α.: ∆ΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ  

   
Προσωπικό (Ν.2190/1994)   

Εποχικό προσωπικό (άρθρο 21 παρ. 1) 

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ 
** 
ΠΕ 

** 
ΤΕ 

** 
∆Ε 

** 
ΥΕ 

Αριθµός Φ.Ε.Κ. του ισχύοντος 
Ο.Ε.Υ. 

Προβλεπόµενες 
θέσεις Ι.∆.Ο.Χ. 

στον Ο.Ε.Υ. 

***Κ.Α.Ε. του 
προϋπολογισµού 

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ 
∆ΑΠΑΝΗ 

ΜΙΣΘΟ∆ΟΣΙΑΣ (για 
κάθε ειδικότητα 

χωριστά) 

*** 
ΣΥΝΟΛΟ 

∆ΑΠΑΝΗΣ 
ΜΙΣΘΟ∆ΟΣΙΑΣ 

 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ       1  2019/9-9-2011 τ.Β'   8  
20-6041.001 

 20-6054.001  
6.290€  &  
1.174,62€ 

 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΑΡ∆ΕΥΣΗΣ & 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

      1  2019/9-9-2011 τ.Β'   8  
25-6041.001 

 25-6054.001  
10.560€ & 
2.771,96€  

                  

                  

                  

                   

                  

                  

                  

                  

                  

                  

  
 20.896,58€ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

**Συµπληρώνετε τον αριθµό των ατόµων ανά εκπαιδευτική βαθµίδα. 

***Συµπληρώνεται υποχρεωτικά.. 

           

         ΥΠΟΓΡΑΦΗ/ΣΦΡΑΓΙ∆Α 
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