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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της με αριθμ  3/2016 

συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ψαρών.

Αρ. Απόφασης :  24/2016                                               
Στα Ψαρά σήμερα την 12η του μήνα Μαρτίου του έτους 2016 ημέρα της εβδομάδος Σάββατο
και ώρα 18:00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ψαρών συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση
στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Ψαρών, ύστερα από την με αριθμό
Πρωτ.  267/8-3-2016  έγγραφη  πρόσκληση  της  Προέδρου  του,  η  οποία  επιδόθηκε  και
δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87). 
Διαπιστώθηκε πως υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο δεκατριών  (13) μελών
παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση επτά (7) και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1) Κουτσοδόντη Αγγελική
2) Χατζησκουλίδης Χρήστος
3) Δημητρέλης Νικόλαος
4) Παπαμιχάλης Ιωάννης
5) Κουτσοδόντη Καλλιόπη
6) Κουτσοδόντη Βασιλική
7) Κούτικα Αγγελική

Ο Δήμαρχος Κωνσταντίνος Βρατσάνος προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση.
Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε η Γιάννη Αρχόντισσα, υπάλληλος του Δήμου.

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας η πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και πρότεινε
να συζητηθεί και το εξής εκτός ημερήσιας διάταξης θέμα:
1) Έγκριση παράτασης προγραμματικής σύμβασης για τη λειτουργία γραφείου ανταποκριτή ΟΑΕΔ

στο Δήμο Ψαρών.
Το  Δ.Σ.  αποδέχεται  ομόφωνα  τη  πρόταση  της  προέδρου  και  εισηγούμενη  το  4ο θέμα  της
ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον κ. Δήμαρχο 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 ΝΠΔΔ ως προς την πραγματοποίηση
πάσης φύσεως προσλήψεων.

Οι  φορείς  μπορούν  επίσης  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.
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ΘΕΜΑ: Προγραμματισμός προσλήψεων για την πρόσληψη προσωπικού
με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με κάλυψη της
δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους

          ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Βρατσάνος Μάρκος 
2) Μπουλαζέρη Μαργαρίτα
3) Φρατζέσκου Αθηνά
4) Βασιλικής Ιωάννης
5) Θυριανός  Μιχαήλ
6) Μπεναρδής Γεώργιος

 (Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα).
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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  και  μετά  από  αίτηση  του  αρμόδιου  φορέα  εκδίδεται  απόφαση  των
Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομικών και του οικείου κατά
περίπτωση Υπουργού, που δημοσιεύεται στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως με την οποία
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.»

Από τον περιορισμό αυτό εξαιρείται το προσωπικό ανταποδοτικού χαρακτήρα, το προσωπικό
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και οι απασχολούμενοι με σύμβαση έργου που αμείβονται
αποκλειστικά από έσοδα υπό τη μορφή αντιτίμου καθώς και το προσωπικό που απασχολείται
στο  πλαίσιο  συγχρηματοδοτούμενων  κοινοτικών  προγραμμάτων,  κατά  το  σκέλος  που  δεν
επιβαρύνεται ο Κρατικός Προϋπολογισμός ή οι Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι.

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  Διοικητικής
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 την αρχική πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου από τους
ΟΤΑ α και β βαθμού στο πλαίσιο προγραμμάτων

3. για  προσωπικό  ιδιωτικού  δικαίου  ορισμένου  χρόνου  και  τη  σύναψη  συμβάσεων
μίσθωσης έργου στα ΝΠΙΔ της αυτοδιοίκησης με προέλευση των πιστώσεων από ιδίους
πόρους
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4. για την αρχική πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στα ΝΠΙΔ
της αυτοδιοίκησης στο πλαίσιο προγραμμάτων

5. για προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα (άρθρο
12 παρ. 14 Ν. 4071/2012, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 48 του Ν. 4325/2015) σε
ΟΤΑ α' βαθμού και ΝΠΙΔ αυτών, 

6. 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 48 του Ν. 4325/2015) σε ΟΤΑ α' και β'
βαθμού και ΝΠΙΔ αυτών.

Όσον αφορά τους φορείς που υπάγονται στην ανωτέρω διαδικασία έγκρισης, αυτοί είναι:

•Οι ΟΤΑ α' βαθμού (δήμοι, ΝΠΔΔ 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). 

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 Διοικητικής Ανασυγκρότησης, οι ανωτέρω φορείς πρέπει να αποστείλουν τα αιτήματά τους
διά  των  υπηρεσιών  των  Αποκεντρωμένων  Διοικήσεων,  στο  Υπουργείο  Εσωτερικών,
προκειμένου να προωθηθούν για έγκριση.

Στα πλαίσια των ανωτέρω και σύμφωνα με τις οδηγίες του εγγράφου   ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. οικ.
5420/22.02.2016  οι  αρμόδιες  υπηρεσίες  μας  συνέταξαν  τους  σχετικούς  πίνακες  και
δικαιολογητικά,  λαμβάνοντας  υπόψη  τις  άκρως  απαραίτητες  ανάγκες  σε  προσωπικό,
προκειμένου να υποβληθούν τα αιτήματα για τον προγραμματισμό του έτους 2016, στην
οικεία  Αποκεντρωμένη  Διοίκηση,  για  την  πρόσληψη  προσωπικού    ιδιωτικού  δικαίου
ορισμένου χρόνου με κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

 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   
 τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.4071/2012, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 48 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.Δ. 50/2001, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
 τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου (ΦΕΚ 2019/9-9-2011 τ.Β΄) 
 την εγκ. ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. οικ. 5420/22.02.2016
 τις εξασφαλισμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό του Δήμου Ψαρών έτους 2016
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Η Πρόεδρος

Υπογραφή

Τα Μέλη

Υπογραφές

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Εγκρίνει  τον προγραμματισμό των προσλήψεων του έτους 2016, καθώς και  τους σχετικούς
πίνακες προγραμματισμού έτους 2016 που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας, για
την  πρόσληψη  προσωπικού  με  σύμβαση  μίσθωσης  εργασίας  ιδιωτικού  δικαίου  ορισμένου
χρόνου,  συνολικού  αριθμού  ενός  (1)  ατόμου ΥΕ  ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΧΩΡΩΝ ΥΕ 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  κρίνεται  απαραίτητη  για  να  καλύψει  ο  δήμος  την
ανάγκη καθαριότητας των δημοτικών κτιρίων του (Δημοτικό 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 τη συγκεκριμένη εργασία.

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. Οι προσλήψεις θα βαρύνουν αντίστοιχα τους κάτωθι Κ.Α. του προϋπολογισμού έτους 2016
του σκέλους των εξόδων του Δήμου. 

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

Γ. Η παρούσα να κοινοποιηθεί στην αποκεντρωμένη διοίκηση προκειμένου να δρομολογηθούν
οι διαδικασίες για την έγκριση των αιτούμενων προσλήψεων.
 
Δ. Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο 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  24/2016
Γι αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.
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Ακριβές Απόσπασμα
Ο Δήμαρχος Ψαρών

Κωνσταντίνος Βρατσάνος
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β -   ΟΤΑ Α’ & Β’ Βαθμού και ΝΠΔΔ αυτών (με κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους)
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ: ΑΙΓΑΙΟΥ 
Ο.Τ.Α.: ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ 

Ν.Π.Δ.Δ.:  
Προσωπικό (Ν.2190/1994)  

Λοιπό Προσωπικό* Συνολικά
αιτήματα

Σ.Μ.Ε.
για το
2016

Αριθμός Φ.Ε.Κ. του
ισχύοντος Ο.Ε.Υ.

Προβλεπόμενες
θέσεις Ι.Δ.Ο.Χ.

στον Ο.Ε.Υ.

***Κ.Α.Ε. του
προϋπολογισμού

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ
ΔΑΠΑΝΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ

(για κάθε ειδικότητα
χωριστά)

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΠΥΣ

ΠΟΥ
ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ

ΤΟ  2015
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

**
ΠΕ

**
ΤΕ

**
ΔΕ

**
ΥΕ

ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 
ΧΩΡΩΝ 

    1  1 2019/9-9-2011 τ.Β΄  8
 10-6041.001 &
10-6054.001 

  11.300,00 &  3.000,00
  0/0

           
           
           
            
           
           
           
           
           

           
           
* Αναγράφονται όλες οι λοιπές περιπτώσεις συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου.

**Συμπληρώνεται τον αριθμό των ατόμων ανά εκπαιδευτική βαθμίδα.

ΥΠΟΓΡΑΦΗ/ΣΦΡΑΓΙΔΑ

ΑΔΑ: 6Δ84ΩΗΧ-ΚΚ5
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