
                                     Α   Π   Ο      Π   Α      Μ   Α 

                                      ------------------------------------- 

Από ην 1
ν  

ηνπ 2012 πξαθηηθό ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Κάζνπ. 

Αξηζκόο απόθαζεο 6/2012. 

                                                              Π ε ξ ί ι ε ς ε 

                                                              ------------------ 

Αίηεκα γηα έγθξηζε πξνζιήςεσλ ηεο Δπηηξνπήο ηεο ΠΤ 33-2006 γηα θάιπςε  

αλαγθώλ αληαπνδνηηθνύ ραξαθηήξα. 

 

    ηελ Κάζν θαη ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα ζήκεξα 24 Ιαλνπαξίνπ 2012 εκέξα 

Σξίηε θαη ώξα 18:00   ζπλήιζε ζε  ζπλεδξίαζε ην Γεκνηηθό πκβνύιην Κάζνπ, κεηά 

από ηελ κε αξηζκ. πξση. 192/19-1-2012 πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γεκνηηθνύ 

πκβνπιίνπ πνπ δόζεθε  ζε θαζέλα από ηνπο Γεκνηηθνύο πκβνύινπο θαζώο θαη ζην 

Γήκαξρν Κάζνπ ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ  άξζξνπ 67 ηνπ Ν. 3852/2010. 

    Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη παξίζηαηαη ν  Γήκαξρνο Κάζνπ θαη όηη ππάξρεη λόκηκε 

απαξηία δεδνκέλνπ όηη ζε ζύλνιν 13 κειώλ βξέζεθαλ παξόληα 10 κέιε, ήηνη: 

            Παξόληεο                                                                 Απόληεο 

            ------------                                                                 ----------- 

1.- Ισάλλεο   Αζπξάο, Πξόεδξνο            1.- Αληώληνο Υαηδεπέηξνπ, εθηόο Κάζνπ   

2.-  Μαξία Φξαγθνύιε,  Γξακκαηέαο     2.- Ηιίαο Γαιαλάθεο, εθηόο Κάζνπ 

3.-  Γεώξγηνο Κνπξηαληάθεο,  Μέινο     3.- Ισάλλεο Μνλδάλνο, εθηόο Κάζνπ 

4.- Μελάο      Ιεξνκόλαρνο,        ΄΄                

5.- Μελάο      Μαιαλδξήο,          ΄΄          

6.- Κσλ/λνο     Μελάο,                ΄΄ 

7.- Δκκαλνπήι νθίιιαο,           ΄΄           

8.- Δκκαλνπήι Μαλνύζνο,         ΄΄ 

9.- Ισάλλεο Νηθνιάνπ,               ΄΄ 

10.- Δπαγγειία Γεκεηξίνπ,        ΄΄ 

 

      Ο Γεκνηηθόο Τπάιιεινο Βαζίιεηνο Βηληηάδεο, ηήξεζε ηα πξαθηηθά. 

      Ο Πξόεδξνο εηζεγνύκελνο ην 4
ν
 ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο εμέζεζε όηη κε ηηο 

δηαηάμεηο ηεο ΠΤ 33/06 ζπλερίζηεθε ε αλαζηνιή ησλ δηνξηζκώλ θαη πξνζιήςεσλ 

ζην Γεκόζην Σνκέα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ Οξγαληζκώλ Σνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο θαη ησλ λνκηθώλ ηνπο πξνζώπσλ. ηνπο αλσηέξσ θνξείο είρε 

επηηξαπεί θαη΄ εμαίξεζε, ν δηνξηζκόο ή ε πξόζιεςε πξνζσπηθνύ ύζηεξα από έγθξηζε 

ηεο Δπηηξνπήο απνηεινύκελεο από ηνπο Τπνπξγνύο Δζσηεξηθώλ, Γεκόζηαο 

Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο, Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθώλ θαη ην Γεληθό 

Γξακκαηέα ηνπ Τπνπξγηθνύ πκβνπιίνπ (Σξηκειήο εμ Τπνπξγώλ Δπηηξνπή ηεο ΠΤ 

55/1998 όπσο ηζρύεη). 

      Με ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 205 ηνπ Ν.3584/2007 (ΦΔΚ 143
Α
) νξίδνληαλ όηη εηδηθά 

ην πξνζσπηθό πνπ πξνζιακβάλεηαη γηα θάιπςε αληαπνδνηηθνύ ραξαθηήξα δελ 

ππάγεηαη ζηε δηαδηθαζία έγθξηζεο ηεο ΠΤ 33/2006 (ΦΔΚ 280
Α
) όπσο ηζρύεη. 

      Όκσο ζύκθσλα κε ηελ παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 49 ηνπ Ν.3943/2011 θαηαξγήζεθε ε 

παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 205 ηνπ Ν.3584/2007 (ΦΔΚ 143
Α
). Δπίζεο νη δηαηάμεηο ηεο 

πεξίπησζεο δ΄ ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν.3899/2010 (ΦΔΚ 212
Α
0 δελ ηζρύνπλ 

γηα ην πξνζσπηθνύ ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ, πνπ πξνζιακβάλεηαη ζηνπο 

Ο.Σ.Α. γηα θάιπςε αλαγθώλ αληαπνδνηηθνύ ραξαθηήξα (θαζαξηόηεηα, 

ειεθηξνθσηηζκόο θ.ι.π.). 

       Γειαδή κε βάζε ηα αλσηέξσ, νη απνθάζεηο πξνζιήςεσλ πξνζσπηθνύ 

αληαπνδνηηθνύ ραξαθηήξα ππόθεηληαη από 31/3/2011 ζηελ έγθξηζε ηεο ΠΤ 



33/2006, ελώ παξάιιεια δελ ηζρύεη ε κείσζε ησλ εγθξίζεσλ πξόζιεςεο 

πξνζσπηθνύ γηα αληαπνδνηηθέο ππεξεζίεο κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ 

νξηζκέλνπ ρξόλνπ θαη νη ζπκβάζεηο κίζζσζεο έξγνπ γηα ην έηνο 2012 θαηά δέθα 

πέληε ηνηο εθαηό (15 %) ζε ζρέζε κε ηηο αληίζηνηρεο εγθξίζεηο ηνπ έηνπο 2010 θαη ηνπ 

δέθα ηνηο εθαηό (10 %) γηα θάζε έλα από ηα επόκελα έηε πνπ πξνβιέπεηαη από ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 37 ηνπ Ν.3986/2011. 

       Με ην έγγξαθν ΤΠ.Δ. νηθ. 1586/13-1-2012, δεηείηαη από ηνπο Ο.Σ.Α. πνπ 

πξνζιακβάλνπλ πξνζσπηθό αληαπνδνηηθνύ ραξαθηήξα, βάζεη ησλ ηζρπνπζώλ 

δηαηάμεσλ (Γήκνπο θαη ΦΟΓΑ ππό ηε κνξθή ΝΠΓΓ), εθ όζνλ αληηκεησπίδνπλ 

ειιείςεηο ζε ηέηνην πξνζσπηθό, λα απνζηείινπλ άκεζα ηα αηηήκαηά ηνπο δηά ησλ 

ππεξεζηώλ ζην Τπνπξγείν, πξνθεηκέλνπ λα πξνσζεζνύλ  γηα έγθξηζε ζηελ Δπηηξνπή 

ηεο ΠΤ 33/2006 όπσο ηζρύεη, ρσξίο λα αλακέλνπλ ηελ εγθύθιην εηήζηνπ 

πξνγξακκαηηζκνύ πξνζιήςεσλ, αιιά πάληα βέβαηα κε ηελ ηήξεζε ηεο 

πξνβιεπόκελεο δηαδηθαζίαο (απόθαζε Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, βεβαίσζε ύπαξμεο 

πηζηώζεσλ, πξόβιεςε ζέζεσλ ζηνλ Οξγαληζκό Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο θ.ι.π.), όπσο 

είλαη γλσζηή από πξνεγνύκελεο εγθπθιίνπο. 

      πλεπώο επεηδή δελ έρεη εθδνζεί αθόκα ε εγθύθιηνο γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκό 

πξνζιήςεσλ έηνπο 2012, εθδόζεθε ε εγθύθιηνο ηνπ ΓΙΠΠ/Φ.2.9/31νηθ.80/3.1.2011 

΄΄Πξνγξακαηηζκόο πξνζιήςεσλ Πξνζσπηθνύ έηνπο 2011΄΄ γεληθά γηα ηνλ 

πξνγξακκαηηζκό ησλ πξνζιήςεσλ ζην δεκόζην. Δηδηθόηεξα γηα ηνπο ΟΣΑ εθδόζεθε 

ε εγθύθιηνο ΤΠ.Δ.Α.& Η.Γ. νη.9089/24-2-2011 ΄΄Πξνγξακκαηηζκόο πξνζιήςεσλ 

γηα ηηο άκεζεο επείγνπζεο αλάγθεο ζηνπο ΟΣΑ α΄ θαη β΄ βαζκνύ΄΄. 

     Με βάζεη ηηο αλσηέξσ εγθπθιίνπο γηα ηελ έγθξηζε πξόζιεςεο πξνζσπηθνύ κε 

ζύκβαζε εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξόλνπ, νη ΟΣΑ α΄ βαζκνύ ζα ππνβάινπλ ηα αηηήκαηά 

ηνπο ζηηο αξκόδηεο Γ/λζεηο Απνθέληξσζεο θαη Σνπ. Απη/ζεο, ζπλνδεπόκελα από: 

1.- Απόθαζε Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, ζηελ νπνία λα πεξηγξάθεηαη ιεπηνκεξώο ν 

ιόγνο, γηα ηνλ νπνίν απαηηείηαη ε πξόζιεςε ηέηνηνπ είδνπο πξνζσπηθνύ, θαηά 

βαζκίδα εθπαίδεπζεο θαη εηδηθόηεηα.  

2.- Βεβαίσζε ηεο Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο όηη ζα πξνβιεθζνύλ ζηνλ πξνϋπνινγηζκό 

ηνπο νη ζρεηηθέο πηζηώζεηο γηα ην έηνο πξνγξακκαηηζκνύ. 

3.- Σνπο πίλαθεο πνπ επηζπλάπηνληαη ζηελ εγθύθιην ΓΙΠΠ/Φ.2.9/31νηθ.80/3.1.2011 

(παξάξηεκα Β) ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Γεκόζηαο δηνίθεζεο & Ηιεθηξνληθήο 

Γηαθπβέξλεζεο ηνπ ΤΠ.Δ. ζπκπιεξσκέλνπο. 

4.- Αληίγξαθν ηνπ Οξγαληζκνύ Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο , εθόζνλ πξόθεηηαη γηα ΟΣΑ 

α΄ βαζκνύ, ζηνλ νπνίν ζα πξέπεη λα έρνπλ πξνβιεθζεί νη ζέζεηο ηνπ αηηνύκελνπ 

πξνζσπηθνύ, ζύκθσλα κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 205 ηνπ ΚΚΓΤ (Ν.3584/2007). 

    Σν Γ.. κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε αθνύ άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ θαη 

έρνληαο ππ όςε ηνπ ηα πξναλαθεξόκελα έγγξαθα : 

 

                                          Α π ν θ α ζ ί δ ε η   Ο κ ό θ σ λ α  : 

 

1.-  Αλαβάιιεη ηελ ιήςε απόθαζεο επί ηνπ ζέκαηνο κέρξη ηεο έγθξηζεο ηνπ 

Οξγαληζκνύ Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο, ν νπνίνο ήδε έρεη απνζηαιεί ζην Φ.Δ.Κ. γηα 

δεκνζίεπζε. 

 

      Η απόθαζε πήξε α/α/ 6/2012. 

 

 

 

 



Ο ΠΡΟΔΓΡΟ                      ΣΑ ΜΔΛΗ                                 Ο ΓΗΜΑΡΥΟ 

ππ:Ι. ΑΠΡΑ                ππ: Μ. ΦΡΑΓΚΟΤΛΗ                ππ:Γ.Δ.ΔΡΩΣΟΚΡΙΣΟ                    

                                        ππ: Μ. ΙΔΡΟΜΟΝΑΥΟ                                                          

                                        ππ: Γ. ΚΟΤΡΙΑΝΣΑΚΗ 

                                        ππ: Μ. ΜΑΛΑΝΓΡΗ                  Ο ΔΙΓ.ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 

                                        ππ:: Κ.Μ.ΜΗΝΑ                        ππ : Β.ΒΙΝΣΙΑΓΗ 

                                        ππ: ΔΜΜ. ΟΦΙΛΛΑ 

                                        ππ: ΔΜΜ. ΜΑΝΟΤΟ 

                                       ππ:  Ι.Ν.ΝΙΚΟΛΑΟΤ 

                                        ππ: ΔΤΑΓ. ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ 

    

                         ΩΣΟ ΑΠΟΠΑΜΑ ΑΠΟ                  Ο ΔΙΓ.ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 

                         ΣΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΣΙΚΩΝ 

                          Ο  ΓΗΜΑΡΥΟ ΚΑΟΤ 

 

                                                                                      ΒΑΙΛΔΙΟ Γ.  ΒΙΝΣΙΑΓΗ 

 

                ΓΗΜΗΣΡΙΟ ΔΜΜ.ΔΡΩΣΟΚΡΙΣΟ 

 

 

 

 

 


