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                                                                                      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 

 

Αριθμ. Απόφασης  60 /2015       ΘΕΜΑ: «Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού ιδιωτικού  

                                                                     δικαίου ορισμένου χρόνου και σύναψη συμβάσεων  

                                                                     μίσθωσης έργου με κάλυψη της δαπάνης από τους  

                                                                     Κεντρικούς αυτοτελείς πόρους»  
                           

       Πάτμος και στην αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος Χώρας, σήμερα την 4
η
  του μηνός   

Μαρτίου  του έτους 2015, ημέρα Τετάρτη   και ώρα  14.00  συνήλθε σε έκτακτη  συνεδρίαση το 

Δημοτικό Συμβούλιο Πάτμου κατόπιν της αριθμ. 1184/3-3-2015  εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου 

του, επιδοθείσα σε κάθε ένα εκ των Συμβούλων, σύμφωνα με  το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 

Α΄/87/7-6-2010). 

 Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία αφού επί συνόλου δεκαεπτά (17) μελών ευρέθησαν παρόντα δέκα τρία 

(13), παρισταμένου και του  κ. Δημάρχου. 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΎΜΒΟΥΛΟΙ 

1. ΓΑΜΠΙΕΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 10. ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΟΣ 

2. ΣΗΜΑΝΤΗΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 11. ΦΕΓΓΑΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

3. ΜΑΥΡΟΥ ΝΟΜΙΚΗ 12. ΜΑΥΡΩΝΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 

4. ΜΑΡΑΒΕΛΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 13. ΤΣΑΜΠΑΛΑΚΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ 

5. ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ   

6. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΣ ΜΙΧΑΗΛ   

7. ΠΕΝΤΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ   

8. ΚΟΚΚΩΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ   

9. ΚΛΕΟΥΔΗ ΑΝΘΟΥΛΑ   

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ, αν και κλήθηκαν νόμιμα  

1. ΜΑΥΡΟΓΑΛΟΥ ΕΛΕΝΗ  2. ΓΡΥΛΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ  

3. ΣΚΕΜΠΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 4. ΤΟΥΡΤΟΥΛΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ 

Παρίσταται επίσης η Ελισσαίου Ελένη, Διοικητική υπάλληλος για την τήρηση των πρακτικών. 

    Ο Πρόεδρος  εισηγήθηκε  το 1α
ο
 θέμα της ημερησίας διατάξεως κι έθεσε υπόψη του Δημοτικού 

Συμβουλίου:  

1.- 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. 

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, είναι απαραίτητο να αποστέλλουν αιτήματα παροχής γνωμοδότησης για πλήρωση θέσεων 

εποχικών αναγκών στις υπηρεσίες των ΑΔ, οι οποίες εν συνεχεία θα διαβιβάζουν αυτά στο ΥΠΕΣ,  

προκειμένου να εκδοθεί η προβλεπόμενη απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης & 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Εσωτερικών, ύστερα από γνώμη του ΑΣΕΠ.  
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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), 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 

ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) κατ' έτος για τα έτη έως και το 2015. 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.» 

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. (πρώτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 

11 του ν. 3833/2010, όπως αντικαταστάθηκε και αναριθμήθηκε με την παρ. 4δ του άρθρου 3 του ν. 

3899/2010, με τοπρώτο εδάφιο τηςπαρ.3 του άρθρου 37 του ν.3986/2011 και με το άρθρο πρώτο περιπτ. 

1 και 2 υποπαρ.Ζ.5 του ν.4093/12) (ΥΠ. Δ.Μ.&Η.Δ. ΔIΔΑΔ-ΔIΠIΔΔ/οικ. 26188/12.11.2012) 

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 Κοινής 

Απόφασης των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Εσωτερικών 

και Οικονομικών, 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 προσωπικό 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 

4. για προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα (άρθρο 10 του 

ν.4257/2014) σε ΟΤΑ α' βαθμού και ΝΠΙΔ αυτών,  

5. για προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου 

με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου (άρθρο 10 του ν.4257/2014) σε ΟΤΑ α' και β' 

βαθμού και ΝΠΙΔ αυτών. 
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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 του εγγράφου  ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. οικ.7057/25.02.2015   

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 2015, στην οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση, για την πρόσληψη 

προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με κάλυψη 

της δαπάνης από τους Κεντρικούς αυτοτελείς πόρους  

2.- Την εισήγηση του κ. Δημάρχου η οποία παρατίθεται παρακάτω: 
«Κατόπιν της αριθμ. 7057/25-2-2015 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής 

Ανασυγκρότησης,  εισηγούμαι για το έτος 2015 τον προγραμματισμό προσλήψεων, ως εξής: 
 

B.- Προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με κάλυψη δαπάνης από τους 
Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους: 

  Όπως γνωρίζεται στο Δήμο Πάτμου δεν υπάρχει προσωπικό για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας 

παρότι υπάρχει η υποχρέωση των Δήμων για καθαρισμό των παραμελημένων ιδιοκτησιών (οικόπεδα και 

λοιποί ακάλυπτοι χώροι) βάσει των διατάξεων της παρ. 26, άρθρο 94 του Ν. 3852/2010 «σχετικά με τις 

πρόσθετες αρμοδιότητες Δήμων», όπου τη θερινή περίοδο απειλούνται από πυρκαγιές.  

   Επίσης αγροτικοί δρόμοι, χείμαρροι και δασύλλια του νησιού χρήζουν άμεσου καθαρισμού βλάστησης για 

μείωση του κινδύνου πυρκαγιάς και απομάκρυνσης των φερτών υλών (ξηρά κλαδιά, καλάμια, σκουπίδια 

κ.λ.π.) 

     Σύμφωνα λοιπόν με τα ανωτέρω αναφερόμενα, για την άμεση αντιμετώπιση όλων αυτών των ζητημάτων, 

αλλά και την αποφυγή κινδύνων εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, κρίνεται απαραίτητη η πρόσληψη προσωπικού 

ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έτσι ώστε να αντιμετωπιστούν οι ανωτέρω έκτακτες ανάγκες, ως 

κάτωθι: 

 

1.- Τέσσερις (4) Εργάτες γενικών καθηκόντων για ανάγκες πυροπροστασίας.  

 

       Επίσης σας γνωρίζουμε ότι η συγκεκριμένη δαπάνη θα προέλθει από επιχορήγηση του ΥΠΕΣ  για δράσεις 

πυροπροστασίας: 

    Για τον παραπάνω λόγο κρίνεται απαραίτητη η τροποποίηση του προϋπολογισμού εσόδων εξόδων 

τρέχοντος έτους για την εγγραφή σχετικών Κ.Α που αφορά τη μισθοδοσία , ως το συνημμένο σχέδιο. 
 

Παρακαλώ το Σώμα για τη λήψη των σχετικών αποφάσεων». 

Έπειτα ο πρόεδρος κάλεσε τα Μέλη να αποφασίσουν σχετικά, 

Το Δ.Σ μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του 

  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 
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 τις διατάξεις της παρ.20α του Ένατου άρθρου του ν.4057/2012  

 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  

 τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου (ΦΕΚ 2746/2-12-2011) 

 την εγκ. ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. οικ.7057/25.02.2015 

 τις εξασφαλισμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό του Δήμου Πάτμου έτους 2015  (βεβαίωση 

αριθ. 1310/5-3-2015 της οικονομικής υπηρεσίας)   

 την εισήγηση του κ. Δημάρχου  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει τον προγραμματισμό των προσλήψεων του έτους 2015, καθώς και τους σχετικούς πίνακες 

προγραμματισμού, που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας, για την πρόσληψη προσωπικού 

με σύμβαση μίσθωσης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού τεσσάρων (4) 

ατόμων με σκοπό την κάλυψη αναγκών υπηρεσιών των οποίων το προσωπικό αμείβεται με κάλυψη της 

δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, για τις εξής,  κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες και 

την αντίστοιχη χρονική περίοδο: 

Α. Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 
α. - Τέσσερις (4)  Εργάτες Γενικών Καθηκόντων για ανάγκες πυροπροστασίας για χρονικό διάστημα 

απασχόλησης τεσσάρων μηνών. 

 Ο λόγος για τον οποίο απαιτείται η πρόσληψη του προσωπικού αυτού παρατίθεται παρακάτω: 

Στο Δήμο Πάτμου δεν υπάρχει προσωπικό για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας παρότι υπάρχει η 

υποχρέωση των Δήμων για καθαρισμό των παραμελημένων ιδιοκτησιών (οικόπεδα και λοιποί 

ακάλυπτοι χώροι) βάσει των διατάξεων της παρ. 26, άρθρο 94 του Ν. 3852/2010 «σχετικά με τις 

πρόσθετες αρμοδιότητες Δήμων», όπου τη θερινή περίοδο απειλούνται από πυρκαγιές.  

   Επίσης αγροτικοί δρόμοι, χείμαρροι και δασύλλια του νησιού χρήζουν άμεσου καθαρισμού βλάστησης 

για μείωση του κινδύνου πυρκαγιάς και απομάκρυνσης των φερτών υλών (ξηρά κλαδιά, καλάμια, 

σκουπίδια κ.λ.π.) 

     Σύμφωνα λοιπόν με τα ανωτέρω αναφερόμενα, για την άμεση αντιμετώπιση όλων αυτών των 

ζητημάτων, αλλά και την αποφυγή κινδύνων εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, κρίνεται απαραίτητη η 

πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έτσι ώστε να αντιμετωπιστούν οι ανωτέρω 

έκτακτες ανάγκες». 

 

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

σκέλους των εξόδων του Δήμου.  

Κ.Α. 35.6041 

Κ.Α. 35.6054 

Γ. Η παρούσα να κοινοποιηθεί στην αποκεντρωμένη διοίκηση προκειμένου να δρομολογηθούν οι 

διαδικασίες για την έγκριση των αιτούμενων προσλήψεων.  

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό  60/2015 και  

 Θα αποσταλεί σύμφωνα με το άρθρο 225 του Ν. 3852/2010 στην 

       Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας ΟΤΑ για έλεγχο νομιμότητας. 

 Θα αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ. 

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το πρακτικό τούτο και υπογράφεται ως εξής. 

     Ο Πρόεδρος                                                                Τα  Μέλη 

ΑΔΑ: Β8ΥΦΩΞΦ-Η2Η



     Γαμπιέρης Αντ.                                       Σημαντήρης Ι.-Μαύρου Ν.-Πέντες Ελ. 

                                                                Μαραβέλιας Αντ.-Κάβουρας Λ.- Κωνσταντάς Μ. 

                                                                Φέγγαρος Αντ.-Μαυρωνάς Σπ.-Ευγενικός Παν.   

                                                              Κλεούδη Ανθ.- Κοκκώνης Ελ.- Τσαμπαλάκης Νικ.     

                                                                                                                                                           

                                                      Ακριβές Απόσπασμα 

                                                       Πάτμος, 5/3/2015  

                                                         Ο Δήμαρχος                                                                                    

                                                 

                                                                Στόικος Γρηγόρης 

ΑΔΑ: Β8ΥΦΩΞΦ-Η2Η
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