
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΟΥ     

  Αριθ. Απόφ:  53/2015 
 

Α    Π    Ο    Σ    Π    Α    Σ    Μ    Α 

από το 6
ο 

πρακτικό της 24-03-2015  

συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου  

Δήμου Κάσου 

 

Θέμα : «Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 

ορισμένου χρόνου για υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα (άρθρο 12 παρ. 14 του 

ν.4071/2012) έτους 2015» 

    Στην Κάσο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα 24 Μαρτίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 17:30  

συνήλθε σε  τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Κάσου, μετά από την πρόσκληση του 

Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου  σε καθένα από τους Δημοτικούς Συμβούλους (Aριθμ. 

Πρωτ. 990/19.3.2015) καθώς και στη Δήμαρχο Κάσου σύμφωνα με τις διατάξεις του  άρθρου 67 

του Ν. 3852/2010. 

    Αφού διαπιστώθηκε ότι παρίσταται η Δήμαρχος  Κάσου κα Μαίρη Σορώτου Τσανάκη και ότι 

υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 13 μελών βρέθηκαν παρόντα δέκα (10) μέλη, 

ήτοι: 

           Παρόντες:                                                               Απόντες 

1. Συμσερίδης Νικόλαος, Πρόεδρος Δ.Σ     1. Μαλανδρή Μαρία, εκτός Κάσου 

2. Δημητρίου Ευαγγελια, Γραμματέας       2. Παμπαφίκος Γεώργιος, εκτός Κάσου 

3. Παπαγεωργίου Βασίλειος, Μέλος          3. Ιερομόναχος Αντώνιος, εκτός Κάσου 

4. Γενειάδου Λαμπρινή, Μέλος 

5. Περσελής Κωνσταντίνος, Μέλος               

6. Δασκαλάκη Ιουλία, Μέλος                     

7. Παρλής Εμμανουήλ, Μέλος 

8. Κρητικός Νικήτας, Μέλος 

9. Μαστροπαύλος Νικόλαος, Μέλος 

10. Ζάγορας Αντώνιος  

 

Η Δημοτική υπάλληλος Φωτεινή Φιλιππίδη, τήρησε τα πρακτικά. 

 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε 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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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 Κοινής Απόφασης των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης & 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Εσωτερικών και Οικονομικών, είναι οι εξής: 

α) Προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με συμβάσεις μέγιστης διάρκειας οκτώ ή, 

προκειμένου για παιδικούς σταθμούς, έντεκα μηνών για την κάλυψη παροδικών αναγκών, ή έως 

ένα έτος με δυνατότητα ανανέωσης, εφόσον πρόκειται για συμβάσεις στο πλαίσιο της 

υλοποίησης κοινοτικών ή λοιπών συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων. Σημειωτέον ότι 

έγκριση απαιτείται και για την ανανέωση των συμβάσεων που συνάπτονται στο πλαίσιο 

υλοποίησης προγραμμάτων, εφόσον παρέχεται τέτοια δυνατότητα από τις κείμενες διατάξεις 

(άρθρο 21 παρ.3 του ν.2190/1994 όπως ισχύει), 

β) Συμβάσεις μίσθωσης έργου, μέγιστης διάρκειας ενός έτους 

γ) Προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μέγιστης διάρκειας σύμβασης οκτώ μηνών, για 

την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα (καθαριότητα, φωτισμός, ύδρευση κ.λπ.) 

δ) Προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και συμβασιούχοι μίσθωσης έργου αμειβόμενοι 

αποκλειστικά από έσοδα προερχόμενα από αντίτιμο που εισπράττει ο φορέας για την παροχή της 

συγκεκριμένης υπηρεσίας στους ωφελούμενους (π.χ. δημοτικά ωδεία). 

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).  

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 Κοινής Απόφασης των Υπουργών 

Οικονομικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Εσωτερικών, 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 της εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. 

οικ.7057/25.02.2015 ο Δήμος μας συνέταξε τους σχετικούς πίνακες, προκειμένου να υποβληθούν 

τα αιτήματα για τον προγραμματισμό του έτους 2015, στην οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση , για 

την πρόσληψη προσωπικού με σχέση ΙΔΟΧ, υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα (άρθρο 12 

παρ.14 του ν. 4071/2012, έτους 2015.  

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του  

 τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου (ΦΕΚ Β 120/3-2-2012). 

 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  
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 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.Δ. 50/2001, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  

 την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. οικ. 7057/25.02.2015 

 τις εξασφαλισμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό του Δήμου Κάσου έτους 2015 

  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α. Εγκρίνει τον προγραμματισμό των προσλήψεων του έτους 2015 (μετά από μια τροποποίηση που 

πρότεινε ο κος Ζάγορας Αντώνιος σχετικά με τον αριθμό εργατών γενικών καθηκόντων και των 

τεχνιτών υδραυλικών), καθώς και τους σχετικούς πίνακες προγραμματισμού προσλήψεων 

προσωπικού έτους 2015  που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας, για τις κάτωθι 

κατηγορίες προσωπικού με σχέση  εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ως εξής:  

Α.Προσωπικό υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα 

α.- Ενός (1) Οδηγού Αυτοκινήτων ΔΕ                                                                                                                

β. - Ενός (1) Οδηγού Απορριμματοφόρου ΔΕ  

γ.- Δύο (2) Τεχνιτών Υδραυλικών ΔΕ 

δ.- Ενός (1) Ηλεκτρολόγου εναερίτη ΔΕ 

ε. - Δύο (2) Εργατών Καθαριότητας ΥΕ 

στ. - Τριών (3) Εργατών Γενικών Καθηκόντων ΥΕ 

Ο λόγος για τον οποίο απαιτείται η πρόσληψη των παραπάνω ατόμων είναι ότι στον Δήμο Κάσου 

δεν υπηρετεί κανένας μόνιμος υπάλληλος στην Υπηρεσία της Καθαριότητας, της Ύδρευσης και 

του Ηλεκτροφωτισμού με αποτέλεσμα να αντιμετωπίζουμε οξύτατο πρόβλημα. 

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.  

B. Οι προσλήψεις θα βαρύνουν αντίστοιχα τους κάτωθι Κ.Α. του προϋπολογισμού έτους 2015 του 

σκέλους των εξόδων του Δήμου. 

Κ.Α. 20/6041 – 20/6054 

Κ.Α. 20/6041 – 20/6054 

Κ.Α. 25/6041 – 25/6054 

Κ.Α. 20/6041 – 20/6054 

Κ.Α. 20/6041 – 20/6054 

Κ.Α. 25/6041 – 25/6054 
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Γ. Η παρούσα να κοινοποιηθεί στην αποκεντρωμένη διοίκηση προκειμένου να δρομολογηθούν οι 

διαδικασίες για την έγκριση των αιτούμενων προσλήψεων. 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 έπειτα από την έγκριση των αρμοδίων οργάνων.                   

Η απόφαση πήρε α/α 53. 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

              O Πρόεδρος      Τα Μέλη 

 

                                                                                                  Δημητρίου Ευαγγελία 

          Νικόλαος Συμσερίδης Παπαγεωργίου Βασίλειος  

 Γενειάδου Λαμπρινή 

 Περσελής Κων/νος 

 Δασκαλάκη Ιουλία 

 Παρλής Εμμανουήλ 

 Κρητικός Νικήτας 

 Μαστροπαύλος Νικόλαος 

 Ζάγορας Αντώνιος 

 

  

 

Ακριβές Απόσπασμα 

από το Βιβλίο Πρακτικών 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ Κάσου 

 

 

Συμσερίδης  Νικόλαος 
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