
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΟΥ     

 Αριθ. Απόφ:  109/2014 
 

Α    Π    Ο    Σ    Π    Α    Σ    Μ    Α 

από το 17
ο 
πρακτικό της 18-10-2014  

συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου  

Δήμου Κάσου 

 

Θέμα: «Έγκριση διενέργειας προσλήψεων ΙΔΟΧ δίμηνης διάρκειας για αντιμετώπιση 

έκτακτων αναγκών» 
   

Στην Κάσο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα  18
η
  Οκτωβρίου 2014 ημέρα Σάββατο 

και ώρα 17:30,   συνήλθε σε  τακτική  συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Κάσου, μετά 

από την υπ’ αριθμόν 3559/14-10-2014 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού 

Συμβουλίου  σε καθένα από τους Δημοτικούς Συμβούλους καθώς και στη Δήμαρχο Κάσου 

σύμφωνα με τις διατάξεις του  άρθρου 67 του Ν. 3852/2010. 

Αφού διαπιστώθηκε ότι παρίσταται η  Δήμαρχος Κάσου και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία 

δεδομένου ότι σε σύνολο 13 μελών βρέθηκαν παρόντα δώδεκα (12)  μέλη, ήτοι: 

 

 Παρόντες      Απόντες 
1. Συμσερίδης Νικόλαος   Πρόεδρος           1) Μαστροπαύλος Νικόλαος  

2. Δημητρίου Ευαγγελία   Γραμματέας   (προσήλθε κατά τη συζήτηση του 5
ου

 θέματος)    

3. Παμπαφίκος Γεώργιος   Μέλος 

4. Μαλανδρή Μαρία   Μέλος    

5. Ζάγορας Αντώνιος     Μέλος      

6. Παπαγεωργίου Βασίλειος   Μέλος  

7. Γενειάδου-Περσελή Λαμπρινή       Μέλος 

8. Περσελής Κωνσταντίνος   Μέλος 

9. Ιερομόναχος Αντώνιος   Μέλος 

10. Δασκαλάκη Ιουλία   Μέλος 

11. Παρλής Εμμανουήλ   Μέλος 

12. Κρητικός Νικήτας   Μέλος  
   

 

     Η Δημοτική υπάλληλος Φιλιππίδη Φωτεινή, τήρησε τα πρακτικά. 

Στη συνέχεια o κ. Πρόεδρος προχώρησε σε ψηφοφορία για το κατεπείγον ή μη του 
θέματος. 

To Σώμα  αποφάσισε ομόφωνα το κατεπείγον του θέματος και τη συζήτησή του. 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2
ο
 θέμα προ ημερήσιας διάταξης εξέθεσε ότι ως γνωστόν ο 

Δήμος Κάσου δεν έχει ούτε το βασικό προσωπικό για τις στοιχειώδες ανάγκες της 

Υπηρεσίας.          

 Σύμφωνα με το άρθρο 206 του ν. 3584/07 ορίζονται τα εξής:  

«1.Ειδικά επιτρέπεται η πρόσληψη προσωπικού οποιασδήποτε ειδικότητας με σύμβαση 

εργασίας ορισμένου χρόνου από τους Ο.Τ.Α. για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών 

ή πρόσκαιρων αναγκών, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν 

υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών. Ο 

υπολογισμός του δωδεκαμήνου γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 21 του ν. 
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2738/1999 (ΦΕΚ 180 Α'). Παράταση ή σύναψη νέας σύμβασης μέσα στο ανωτέρω 

δωδεκάμηνο διάστημα ή μετατροπή της σύμβασης σε αορίστου χρόνου είναι αυτοδικαίως 

άκυρες. Ο φορέας που διενεργεί την πρόσληψη αποστέλλει τον πίνακα των προσληπτέων 

κάθε φορά στο Α.Σ.Ε.Π., καθώς και όλους τους πίνακες προσληπτέων κάθε έτους, το 

αργότερο μέχρι την 31η Ιανουαρίου του επόμενου έτους. Το Α.Σ.Ε.Π. διενεργεί έλεγχο για τη 

συνδρομή των όρων πρόσληψης της παρούσας περίπτωσης. Εάν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί 

ότι απασχολείται ή απασχολήθηκε προσωπικό κατά παράβαση των ανωτέρω διατάξεων, 

εφαρμόζεται η παράγραφος 15 του άρθρου 21 του ν. 2190/1994, όπως συμπληρώθηκε και 

ισχύει. 

2.Επιτρέπεται η πρόσληψη υπαλλήλου αντίστοιχης ειδικότητας με σύμβαση εργασίας 

ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, κατά παρέκκλιση των σχετικών διατάξεων, για την 

αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών που εμφανίζονται σε περίπτωση απουσίας τακτικού, 

μοναδικού στον κλάδο υπαλλήλου, λόγω κυήσεως, τοκετού και μητρότητας, αργίας ή 

διαθεσιμότητας και για το χρονικό διάστημα διάρκειας του κωλύματος. 

3. Η πρόσληψη του προσωπικού των ανωτέρω παραγράφων δεν υπάγεται στη διαδικασία 

έγκρισης της ΠΥΣ 33/2006 (ΦΕΚ 280 Α'), όπως ισχύει.» 

 

Επίσης σύμφωνα με την περιπτ. ιε της παρ 2 του άρθρου 14 του Ν. 2190/94, όπως 

τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του ν. 3812/09 ορίζεται ότι εξαιρείται των διαδικασιών του ν. 

2190/94 το προσωπικό που προσλαμβάνεται για αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή 

πρόσκαιρων αναγκών, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν 

υπερβαίνει τους δύο μήνες μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα μηνών. Ο υπολογισμός του 

δωδεκαμήνου γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 21 του ν. 2190/1994. 

Παράταση ή σύναψη νέας σύμβασης μέσα στο ανωτέρω δωδεκάμηνο διάστημα ή μετατροπή 

της σύμβασης σε αορίστου χρόνου είναι αυτοδικαίως άκυρες. Ο φορέας που διενεργεί την 

πρόσληψη αποστέλλει τον πίνακα των προσληπτέων στο ΑΣΕΠ, καθώς και όλους τους 

πίνακες προσληπτέων κάθε έτους, το αργότερο μέχρι την 31η Ιανουαρίου του επόμενου 

έτους. Το ΑΣΕΠ διενεργεί έλεγχο για τη συνδρομή των όρων πρόσληψης της παρούσας 

περίπτωσης. Εάν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι απασχολείται ή απασχολήθηκε προσωπικό 

κατά παράβαση των πιο πάνω διατάξεων, εφαρμόζεται η παράγραφος 15 του άρθρου 21 του 

ν. 2190/1994, όπως συμπληρώθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 5 του ν. 2527/1997. 

 

Στον Δήμο Κάσου δεν υπηρετεί κανένας μόνιμος υπάλληλος με αποτέλεσμα οι εποχικοί που 

απασχολούνται στον Δήμο να μην επαρκούν να καλύψουν διάφορες έκτακτες και 

κατεπείγουσες ανάγκες όπως: 
 

1.Μεταφορά και αποκατάσταση του  δημοτικού αρχείου το οποίο είναι αποθηκευμένο σε 

ακατάλληλο   κτήριο με αποτέλεσμα να υποστεί φθορά που προς το παρόν δεν είναι 

δυνατόν να εκτιμηθεί  . Η αποκατάσταση περιλαμβάνει και την δημιουργία ψηφιακού 

αρχείου  με την χρήση  scanner.  

2. Επιχωμάτωση των σκουπιδιών στην χωματερή του νησιού και διάνοιξη αγροτικών 

δρόμων  κυρίως αυτών που οδηγούν στις θέσεις των γεωτρήσεων καθώς και άλλες εργασίες 

που σχετίζονται με την καθαριότητα στον δήμο. 

3. Καθαρισμός δρόμων από πέτρες και χώμα από κατολισθήσεις λόγω βροχοπτώσεων που 

δημιουργούν πρόβλημα στην ασφάλεια των οδηγών. 
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4. (α)κυρίως για την καθαριότητα σε χώρους που αποτελούν εστίες μολύνσεως ( χαλάσματα  

κλπ) διότι έχουν μετατραπεί σε σκουπιδότοπους  και καταφύγια τρωκτικών  (β)στην 

αποκομιδή αδρανών υλικών από τον κατοικημένο ιστό του νησιού (γ)στον καθαρισμό του 

κτηρίου όπου είναι αποθηκευμένο το αρχείο του δήμου αλλά και άλλων δημόσιων κτηρίων. 

Για την αντιμετώπιση των παραπάνω αναγκών προτείνεται η πρόσληψη:  

 2 Διοικητικών Υπαλλήλων 

 1 Χειριστής χωματουργικών μηχανημάτων 

 1 Οδηγός φορτηγών 

 6 Εργατών Γενικών Καθηκόντων 

Η δαπάνη των  αποδοχών  των δύο (2) διοικητικών υπαλλήλων ΔΕ, του ενός (1) χειριστή 

μηχανημάτων ΔΕ και ενός (1) οδηγού φορτηγού ΔΕ, για χρονική περίοδο ενός διμήνου, θα 

βαρύνουν τον ΚΑ 10/6041  με το ποσό των 7.664,00 € για τακτικές αποδοχές και  τον ΚΑ 

10/6054 με ποσό 2.003,00 € για εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ. Οι ανωτέρω πιστώσεις 

είναι εξασφαλισμένες και εγγεγραμμένες στον Προϋπολογισμό 2014. 

Η δαπάνη των  αποδοχών  των έξη (6) Εργατών Γενικών Καθηκόντων ΥΕ, για χρονική 

περίοδο ενός διμήνου, θα βαρύνουν τον ΚΑ 25/6041  με το ποσό των 10.560,00 € για 

τακτικές αποδοχές και  τον ΚΑ 25/6054 με ποσό  2.593,54 € για εργοδοτικές εισφορές υπέρ 

ΙΚΑ. Οι ανωτέρω πιστώσεις είναι εξασφαλισμένες και εγγεγραμμένες στον Προϋπολογισμό 

2014.       

Κατόπιν των ανωτέρω σας καλώ να ψηφίσουμε σχετικά: 

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του  

 την εισήγηση Προέδρου 

 το άρθρο 206 του Ν. 3584/07  

 την περιπτ. ιε της παρ 2 του άρθρου 14 του Ν. 2190/94, όπως τροποποιήθηκε με το 

άρθρο 1 του ν. 3812/09 

 την εξασφαλισμένη πίστωση στον προϋπολογισμό του έτους 2014 του Δήμου   

 την Εγκύκλιο 33 του ΥΠΕΣΔΔΑ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 29825/7-7-2003  

 την Εγκύκλιο 5 του ΥΠΕΣΔΔΑ  οικ 5345/4-2-2005 

 το Α.Π. οικ.8907/14.02.2007 του ΥΠΕΣΔΔΑ  

 την με αριθ. Πρωτ. 3609/16-10-2014 βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Α. Εγκρίνει την πρόσληψη προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα  για την κάλυψη εκτάκτων 

κατεπειγουσών εποχιακών αναγκών του Δήμου Κάσου, για τους λόγους που αναφέρονται 

στο εισαγωγικό μέρος, και συγκεκριμένα: 

α/α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΧΡΟΝ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

1 Διοικητικοί ΔΕ    2 Δύο -2- μήνες 
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2 Χειριστής χωματουργικών 

μηχανημάτων ΔΕ 

1 Δύο -2- μήνες 

3 Οδηγός Φορτηγών ΔΕ 1 Δύο -2- μήνες 

4 Εργάτες/εργάτριες Γενικών 

Καθηκόντων 

6 Δύο-2- μήνες 

Η δαπάνη των  αποδοχών  των δύο (2) διοικητικών υπαλλήλων ΔΕ, του ενός (1) χειριστή 

μηχανημάτων ΔΕ και ενός (1) οδηγού φορτηγού ΔΕ, για χρονική περίοδο ενός διμήνου, θα 

βαρύνουν τον ΚΑ 10/6041  με το ποσό των 7.664,00 € για τακτικές αποδοχές και  τον ΚΑ 

10/6054 με ποσό 3.048,74 € για εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ. Οι ανωτέρω πιστώσεις 

είναι εξασφαλισμένες και εγγεγραμμένες στον Προϋπολογισμό 2014. 

Η δαπάνη των  αποδοχών  των έξη (6) Εργατών Γενικών Καθηκόντων ΥΕ, για χρονική 

περίοδο ενός διμήνου, θα βαρύνουν τον ΚΑ 25/6041  με το ποσό των 10.560,00 € για 

τακτικές αποδοχές και  τον ΚΑ 20/6054 με ποσό  2.593,54 € για εργοδοτικές εισφορές υπέρ 

ΙΚΑ. Οι ανωτέρω πιστώσεις είναι εξασφαλισμένες και εγγεγραμμένες στον Προϋπολογισμό 

2014.        

Η απόφαση πήρε α/α 109/2014. 
     

  Ο Πρόεδρος        Τα Μέλη 

Υπ: Συμσερίδης Νικόλαος        

      

     Υπ: Μαλανδρή Μαρία 

     Υπ: Παμπαφίκος Γεώργιος 

     Υπ: Δημητρίου Ευαγγελία 

     Υπ: Μαστροπαύλος Νικόλαος  

     Υπ: Ζάγορας Αντώνιος  

     Υπ: Παπαγεωργίου Βασίλειος  

     Υπ: Γενειάδου Λαμπρινή 

     Υπ: Περσελής Κωνσταντίνος 

     Υπ: Ιερομόναχος Αντώνιος 

        Υπ: Παρλής Εμμανουήλ 

        Υπ: Κρητικός Νικήτας 

Ακριβές Απόσπασμα 

από το Βιβλίο Πρακτικών 

Ο Πρόεδρος ΔΣ Κάσου 

 

Συμσερίδης Νικόλαος 
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