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ζςνεδπιάζευρ ηος Γημοηικού ςμβοςλίος  

Γήμος Κάζος 

 

Θέμα: « Ππογπαμμαηιζμόρ πποζλήτευν πποζυπικού με ζσέζη επγαζίαρ ιδιυηικού 

δικαίος οπιζμένος σπόνος έηοςρ 2013 » 
   

Σηελ Κάζν θαη ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα ζήκεξα  19
ε
  Μαξηίνπ 2013 εκέξα Τξίηε θαη ώξα 

12:00   ζπλήιζε ζε  έθηαθηε  ζπλεδξίαζε ην Γεκνηηθό Σπκβνύιην Κάζνπ, κεηά από 

ηειεθσληθή πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ  ζε θαζέλα από ηνπο 

Γεκνηηθνύο Σπκβνύινπο 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 12 κειώλ βξέζεθαλ παξόληα 9 κέιε, ήηνη: 

 Παπόνηερ      Απόνηερ 
1. Ισάλλεο   Αζπξάο Πξόεδξνο 1. Ηιίαο  Γαιαλάθεο εθηόο Κάζνπ   

2. Μαξία Φξαγθνύιε Γξακκαηέαο 2. Αληώληνο Φαηδεπέηξνπ  εθηόο Κάζνπ   

3. Μελάο Ιεξνκόλαρνο Μέινο   3. Ισάλλεο Μνλδάλνο, αλ θαη λόκηκα  

4. Κσλζηαληίλνο Μελάο  Μέινο                    πξνζθιήζεθε 

5. Γεώξγηνο Κνπξηαληάθεο   Μέινο 4. Δκκαλνπήι Σνθίιιαο,   -//- 

6. Δπαγγειία Γεκεηξίνπ Μέινο 5. Φσηεηλή Αξπαηδή,   -//- 

7. Δκκαλνπήι Μαλνύζνο Μέινο  

8. Ισάλλεο Νηθνιάνπ Μέινο 

  
 

Η Γεκνηηθή ππάιιεινο Φηιηππίδε Φσηεηλή, ηήξεζε ηα πξαθηηθά. 

Πξόεδξνο εηζεγνύκελνο ην 1ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο είπε ηα εμήο:  

Όπσο γλσξίδεηε, ιόγσ ηεο δπζκελνύο δεκνζηνλνκηθήο θαηάζηαζεο ζηελ νπνία βξίζθεηαη ε 

ρώξα, θαη ζην πιαίζην ηεο πεξηζηνιήο ησλ θξαηηθώλ δαπαλώλ, έρεη πεξηνξηζηεί δξαζηηθά ε 

δπλαηόηεηα ησλ θνξέσλ ηνπ δεκνζίνπ, ΟΤΑ θαη ινηπώλ ΝΠΓΓ σο πξνο ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε πάζεο θύζεσο πξνζιήςεσλ. 

Οη θνξείο κπνξνύλ επίζεο λα πξνβαίλνπλ ζηελ πξόζιεςε πξνζσπηθνύ ηδησηηθνύ δηθαίνπ 

νξηζκέλνπ ρξόλνπ ή ηε ζύλαςε ζπκβάζεσλ κίζζσζεο έξγνπ γηα ηελ θάιπςε επνρηθώλ, 

παξνδηθώλ ή πξόζθαηξσλ αλαγθώλ, γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ζπγθεθξηκέλσλ έξγσλ, θαζώο 

θαη ζην πιαίζην πινπνίεζεο πξνγξακκάησλ. 

Οη πεξηπηώζεηο πξόζιεςεο πξνζσπηθνύ ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ ή ζύλαςεο 

ζπκβάζεσλ έξγνπ γηα ηηο νπνίεο απαηηείηαη απνζηνιή αηηήκαηνο από ηνπο θνξείο ηεο 

απηνδηνίθεζεο, πξνθεηκέλνπ λα ιάβνπλ έγθξηζε είηε από ηελ Δπηηξνπή ηεο ΠΥΣ 33/2006, 

όπσο ηζρύεη, είηε κε ηελ έθδνζε Κνηλήο Απόθαζεο ησλ Υπνπξγώλ Γηνηθεηηθήο 

Μεηαξξύζκηζεο & Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, Δζσηεξηθώλ θαη Οηθνλνκηθώλ, είλαη νη 

εμήο: 

ΑΔΑ: ΒΕΔ8ΩΕΙ-Υ0Ξ



α) Πποζυπικό ιδιυηικού δικαίος οπιζμένος σπόνος κε ζπκβάζεηο κέγηζηεο διάπκειαρ 

οκηώ ή, πξνθεηκέλνπ γηα παιδικούρ ζηαθμούρ, έληεθα κελώλ γηα ηελ θάιπςε παξνδηθώλ 

αλαγθώλ, ή έυρ ένα έηορ με δςναηόηηηα ανανέυζηρ, εθόζνλ πξόθεηηαη γηα ζπκβάζεηο ζην 

πιαίζην ηεο πινπνίεζεο κοινοηικών ή λοιπών ζςγσπημαηοδοηούμενυν ππογπαμμάηυν. 

Σεκεησηένλ όηη έγθξηζε απαηηείηαη θαη γηα ηελ αλαλέσζε ησλ ζπκβάζεσλ πνπ ζπλάπηνληαη 

ζην πιαίζην πινπνίεζεο πξνγξακκάησλ, εθόζνλ παξέρεηαη ηέηνηα δπλαηόηεηα από ηηο 

θείκελεο δηαηάμεηο (άξζξν 21 παξ.3 ηνπ λ.2190/1994 όπσο ηζρύεη), 

β) ςμβάζειρ μίζθυζηρ έπγος, κέγηζηεο δηάξθεηαο ελόο έηνπο 

γ) Πξνζσπηθό ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ κέγηζηεο δηάξθεηαο ζύκβαζεο νθηώ 

κελώλ, γηα ηελ κάλςτη αναγκών ανηαποδοηικού σαπακηήπα (θαζαξηόηεηα, θσηηζκόο, 

ύδξεπζε θ.ιπ.) 

δ) Πξνζσπηθό ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ θαη ζπκβαζηνύρνη κίζζσζεο έξγνπ 

ακεηβόκελνη απνθιεηζηηθά από έζοδα πποεπσόμενα από ανηίηιμο πνπ εηζπξάηηεη ν θνξέαο 

γηα ηελ παξνρή ηεο ζπγθεθξηκέλεο ππεξεζίαο ζηνπο σθεινύκελνπο (π.ρ. δεκνηηθά σδεία). 

Όζνλ αθνξά ηνπο θνξείο πνπ ππάγνληαη ζηελ αλσηέξσ δηαδηθαζία έγθξηζεο, απηνί είλαη: 

•Οη ΟΤΑ α' βαζκνύ (δήκνη, ΝΠΓΓ απηώλ, δεκνηηθά ηδξύκαηα, Σύλδεζκνη ΟΤΑ) 

• Οη πάζεο θύζεσο επηρεηξήζεηο, εηαηξείεο θ.ιπ. ησλ ΟΤΑ α' θαη β' βαζκνύ, ησλ νπνίσλ νη 

ζπκβάζεηο εγθξίλνληαη πιένλ από ηελ Δπηηξνπή ηεο ΠΥΣ 33/2006 όπσο ηζρύεη (άξζξν 

έλαην παξ.20α ηνπ λ.4057/2012).  

Έηζη, γηα ηελ πξόζιεςε πξνζσπηθνύ ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ θαη ηε ζύλαςε 

ζπκβάζεσλ κίζζσζεο έξγνπ, εθόζνλ απαηηείηαη ρνξήγεζε έγθξηζεο, είηε από ηελ Δπηηξνπή 

ηεο ΠΥΣ 33/2006 όπσο ηζρύεη, είηε ππό ηε κνξθή έθδνζεο Κνηλήο Απόθαζεο ησλ 

Υπνπξγώλ Οηθνλνκηθώλ, Γηνηθεηηθήο Μεηαξξύζκηζεο & Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη 

Δζσηεξηθώλ, νη αλσηέξσ θνξείο πξέπεη λα απνζηείινπλ ηα αηηήκαηά ηνπο δηά ησλ 

ππεξεζηώλ ησλ Απνθεληξσκέλσλ Γηνηθήζεσλ, ζην Υπνπξγείν Δζσηεξηθώλ, πξνθεηκέλνπ 

λα πξνσζεζνύλ γηα έγθξηζε.  

Σηα πιαίζηα ησλ αλσηέξσ θαη ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο εγθπθιίνπ ηνπ ΤΠ.Δ. 

οικ.8920/06.03.2013 ν Γήκνο καο ζπλέηαμε ηνπο ζρεηηθνύο πίλαθεο, πξνθεηκέλνπ λα 

ππνβιεζνύλ ηα αηηήκαηα γηα ηελ πξόζιεςε πξνζσπηθνύ κε ζρέζε ΙΓΟΦ.  

Τν Γ.Σ. αθνύ έιαβε ππόςε ηνπ  

 ηνλ Οξγαληζκό Δζσηεξηθήο Υπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ (ΦΔΚ Β 120/3-2-2012). 

 ηελ πεξίπησζε δ ηεο παξ 4 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ. 3899/2010 

 ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.2190/1994, όπσο ηζρύεη θαη ηδίσο ηνπ άξζξνπ 21  

 ηελ παξ 8 ηνπ άξζξνπ 49 ηνπ λ. 3943/2011 

 ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.20α ηνπ Έλαηνπ άξζξνπ ηνπ λ.4057/2012  

 ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ λ.4071/2012 

 Τελ ππ’ αξηζ. 33/06  Π.Υ.Σ. όπσο ηζρύεη (θαη ηηο Π.Υ.Σ. ππ’ αξηζ. 55/98 θαη 236/94 

όπσο ηζρύνπλ) 

 ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 50/2001, όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη  

 ηελ εγκύκλιο ΤΠ.Δ. οικ.8920/06.03.2013 

 ηηο εμαζθαιηζκέλεο πηζηώζεηο ζηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ Γήκνπ Κάζνπ έηοςρ 2013   
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. 
  

  
ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α. Δγθξίλεη ηνλ πξνγξακκαηηζκό ησλ πξνζιήςεσλ ηνπ έηνπο 2013, θαζώο θαη ηνπο 

ζρεηηθνύο πίλαθεο πξνγξακκαηηζκνύ πξνζιήςεσλ πξνζσπηθνύ έηοςρ 2013  πνπ απνηεινύλ 

αλαπόζπαζην ηκήκα ηεο παξνύζαο, γηα ηηο θάησζη καηηγοπίερ πποζυπικού με ζσέζη  

επγαζίαρ ιδιυηικού δικαίος οπιζμένος σπόνος, υρ εξήρ:  

Α1. Γιοικηηικό πποζυπικό 

Τελ πξόζιεςε δύν (2) αηόκσλ ΓΔ Γηνηθεηηθνύ – Λνγηζηηθνύ γηα ηνλ ιόγν όηη ζηνλ Γήκν 

καο δελ ππεξεηεί θαλέλαο δηνηθεηηθόο ππάιιεινο κε απνηέιεζκα  ν Γήκνο λα κελ κπνξεί 

λα αληαπνθξηζεί ζηηο απμεκέλεο αξκνδηόηεηεο ηνπ. 

Α2.Πποζυπικό ςπηπεζιών ανηαποδοηικού σαπακηήπα 

α.- Δλόο (1) Οδεγνύ Απηνθηλήησλ ΓΔ                                                                                                                

β. - Δλόο (1) Οδεγνύ Απνξξηκκαηνθόξνπ ΓΔ  

γ.- Δλόο (1) Βνεζνύ πδξαπιηθνύ ΥΔ 

δ.- Δλόο (1) Ηιεθηξνιόγνπ ελαεξίηε ΓΔ 

ε. - Γύν (2) Δξγαηώλ Καζαξηόηεηαο ΥΔ 

ζη. - Γύν (2) Δξγαηώλ Γεληθώλ Καζεθόλησλ ΥΔ 

Ο ιόγνο γηα ηνλ νπνίν απαηηείηαη ε πξόζιεςε ησλ παξαπάλσ αηόκσλ είλαη όηη ζηνλ Γήκν 

Κάζνπ ΓΔΝ ππεξεηεί θαλέλαο κόληκνο ππάιιεινο ζηελ Υπεξεζία ηεο Καζαξηόηεηαο, ηεο 

Ύδξεπζεο θαη ηνπ Ηιεθηξνθσηηζκνύ κε απνηέιεζκα λα αληηκεησπίδνπκε νμύηαην 

πξόβιεκα. 

Τα ηππηθά πξνζόληα αλάινγα κε ηελ εηδηθόηεηα, ε δηαδηθαζία θαη νη πξνϋπνζέζεηο, ζα 

πξνζδηνξηζηνύλ από ην ΑΣΔΠ θαη ηε ζρεηηθή πξνθήξπμε, ζύκθσλα κε ηελ θείκελε 

λνκνζεζία.  

Β. Η παξνύζα λα θνηλνπνηεζεί ζηελ απνθεληξσκέλε δηνίθεζε πξνθεηκέλνπ λα 

δξνκνινγεζνύλ νη δηαδηθαζίεο γηα ηελ έγθξηζε ησλ αηηνύκελσλ πξνζιήςεσλ. Δμνπζηνδνηεί 

ηνλ θ. Γήκαξρν λα πξνβεί ζε όιεο ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο ώζηε λα εθδνζεί ε πξνθήξπμε 

γηα ηελ πιήξσζε ησλ ζέζεσλ, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο έπεηηα από ηελ έγθξηζε ησλ 

αξκνδίσλ νξγάλσλ. 

Η απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό 23/2013. 

Αθνύ αλαγλώζηεθε ην πξαθηηθό απηό ππνγξάθεηαη σο αθνινύζσο. 
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Ο  ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΑ ΜΔΛΖ Ο ΓΖΜΑΡΥΟ 

ςπ: Ηυάννηρ Αζππάρ    Γημήηπιορ  Δμμ. Δπυηόκπιηορ  

 ςπ: Μαπία Φπαγκούλη 

 ςπ: Μηνάρ Β. Ηεπομόνασορ 

 ςπ: Κυνζηανηίνορ Μ. Μηνάρ Ζ Διδική Γπαμμαηέαρ 

                   ςπ: Γεώπγιορ Κοςπιανηάκηρ ςπ: Φυηεινή Ηυαν. Φιλιππίδη 

            ςπ: Δςαγγελία  Γημηηπίος 

 ςπ: Δμμανοςήλ Μανούζορ 

 ςπ: Ηυάννηρ Νικολάος 

  

  

 

        υζηό  απόζπαζμα από          Ζ Διδική Γπαμμαηέαρ 

          ηο βιβλίο ππακηικών                                    

       Ο ΓΖΜΑΡΥΟ ΚΑΟΤ 

 

 

 

 

   

     Γημήηπιορ Δμμ. Δπυηόκπιηορ  Φυηεινή Ηυαν. Φιλιππίδη 
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