
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ : 28.02.2017 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ : 2η 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 27η 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 28.02.2017 

 
ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ: 2337/20-03-2017 

Λήψη απόφασης περί προγραµµατισµού προσλήψεων για το έτος 2017 

έκτακτου προσωπικού Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου στο ∆ήµο 

Ζαγοράς – Μουρεσίου µε κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς 

Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.), σύµφωνα µε το υπ΄αριθµ. πρωτ. : οικ. 3948/06-02-

2017 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών. 

 

∆ήµαρχος: Κουτσάφτης Παναγιώτης 

 

ΣΥΝΘΕΣΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ  

Πρόεδρος: Χιώτης ∆ηµήτριος  

Αντιπρόεδρος : Καµπούρης Νικόλαος  

Γραµµατέας: Κουτσελίνης Προκόπιος    

  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ :  

1.ΣΟΥΛ∆ΑΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  

2.ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ  

3. ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  

4.ΑΛΤΙΝΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ  

5.ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

6.ΒΑΣΤΑΡ∆ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

7. ΓΑΡΥΦΑΛΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  

8. ΚΑΟΥΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

9.ΡΕΠΑΝΙ∆ΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

10.ΛΕΒΕΝΤΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ  

11.ΣΑΜΑΡΑ ΜΑΡΙΑ  

12.ΜΠΡΙΖΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ  

13.ΚΑΤΣΙΦΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  

14.ΛΑΣΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

15. ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  

16.ΤΣΑΠΡΑΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

17. ΚΟΥΡΕΛΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ      

18. ΧΙΩΤΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΜΑΡΙΝΟΣ  

ΑΠΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ :  

Κανείς  
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ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕ∆ΡΟΙ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ:  

1.ΨΑΘΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ∆.Κ. ΖΑΓΟΡΑΣ  

2.ΧΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ -Τ.Κ. ΠΟΥΡΙΟΥ  

3. ΚΟΥΦΟΓΙΑΝΝΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ - Τ.Κ. ΜΑΚΡΥΡΡΑΧΗΣ  

4. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ - Τ.Κ. ΑΝΗΛΙΟΥ  

5. ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ - Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ  

6. ΜΑΜΟΥΡΗΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ - Τ.Κ. ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ  

7.  ΝΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - Τ.Κ. ΤΣΑΓΚΑΡΑ∆ΑΣ  

ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕ∆ΡΟΙ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ :  

1.ΓΛΟΥΜΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ - Τ.Κ. ΚΙΣΣΟΥ  

2. ΝΑΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ - ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ Τ.Κ. ΞΟΥΡΥΧΤΙΟΥ.  

 

  Σύµφωνα µε τη µε αριθµό πρωτ:1605/23-02-2017 έγγραφη πρόσκληση του  

κ. Προέδρου, που επιδόθηκε κατά τα νόµιµα και τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 

3852/2010.  

Ο ∆ήµαρχος κ. Κουτσάφτης Παναγιώτης, προσκλήθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε 

το άρθρο 67 παρ. 6 του Ν. 3852/2010 και παρέστη στην συνεδρίαση. 

Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος και Γραµµατέας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, κ. 

Κουτσελίνης Προκόπιος, προσήλθε κατά τη συζήτηση των θεµάτων εκτός ηµερήσιας 

διάταξης. 

Κατόπιν τούτου, κατ’ ανάλογη εφαρµογή των διατάξεων του Ν. 3463/2006, 

του Ν. 3852/2010 και του ισχύοντος κανονισµού του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, που 

προβλέπουν την αναπλήρωση του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου σε 

περίπτωση απουσίας του, τον κ. Γραµµατέα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

αναπληρώνει, στην παρούσα συνεδρίαση και έως την προσέλευσή του ο 

πλειοψηφών Σύµβουλος  του επιτυχόντος συνδυασµού, κ. Σουλδάτος Απόστολος. 

Ο Αντιδήµαρχος κ. Μαργαρίτης Κωνσταντίνος προσήλθε µετά την συζήτηση 

των θεµάτων εκτός ηµερήσιας διάταξης. 

Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Βασταρδής Κωνσταντίνος προσήλθε κατά τη 

διάρκεια της συζήτησης των θεµάτων εκτός ηµερήσιας διάταξης. 

Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Καουνάς Βασίλειος, προσήλθε κατά τη διάρκεια 

λήψης των παρουσιών. 

Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Λάσκος Κων/νος, προσήλθε κατά την διάρκεια 

λήψης των παρουσιών. 

Ο επικεφαλής της ελάσσονος µειοψηφίας ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. 

Τσαπράζης Βασίλειος προσήλθε κατά την διάρκεια της συζήτησης των θεµάτων 

εκτός ηµερήσιας διάταξης. 

Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Κουρελάς Τριαντάφυλλος  προσήλθε κατά την 

διάρκεια της συζήτησης των θεµάτων εκτός ηµερήσιας διάταξης. 
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Το 12ο θέµα της  ηµερήσιας διάταξης προτάθηκε και συζητήθηκε µετά το 25ο 

θέµα της ηµερήσιας διάταξης. 

Το 11ο,το 10ο και το 16ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης προτάθηκαν  και 

συζητήθηκαν µετά τη συζήτηση του 12ου θέµατος(το οποίο προτάθηκε και 

συζητήθηκε µετά το 25ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης). 

Η Αντιδήµαρχος ∆.Ε. Μουρεσίου, κ. Χριστοδούλου Γεωργία, αποχώρησε 

κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 16ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. 

Ο Αντιδήµαρχος κ. Μαργαρίτης Κωνσταντίνος, δήλωσε κώλυµα και δεν 

συµµετείχε στην συζήτηση του 19ου και του 20ου θέµατος της  ηµερήσιας διάταξης. 

Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Αλτίνης Ανέστης, δήλωσε κώλυµα και δεν 

συµµετείχε στην συζήτηση του 23ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης.  

Μετά τη συζήτηση των θεµάτων εκτός ηµερήσιας διάταξης, η επικεφαλής της 

µείζονος µειοψηφίας ∆ηµοτική Σύµβουλος κ. Σαµαρά Μαρία, ζήτησε ενηµέρωση 

σχετικά µε το πρόγραµµα κοινωφελούς εργασίας του ΟΑΕ∆ και αν έχει προχωρήσει 

εκ µέρους του ∆ήµου η σχετική διαδικασία. 

Επί του θέµατος, απάντησε και ενηµέρωσε το σώµα ο κ. ∆ήµαρχος. 

Ο ανεξάρτητος ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Χιώτης ∆ηµήτριος - Μαρίνος, έθεσε 

προφορικές ερωτήσεις(οι οποίες αναλυτικά καταγράφονται στα 

αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά της συνεδρίασης), α) σχετικά µε το αλεξικέραυνο 

στο ∆ηµοτικό Σχολείο Πουρίου και τι γίνεται µε την αποκατάσταση των ζηµιών τις 

οποίες προκάλεσε η πτώση κεραυνού, β) σχετικά µε τα προβλήµατα ύδρευσης που 

προκλήθηκαν από τον παγετό και την αλόγιστη κατανάλωση νερού από κάποιους, 

ζητώντας να εφαρµοστούν τα προβλεπόµενα στον Κανονισµό Ύδρευσης του ∆ήµου 

και γ) σχετικά µε τον τρόπο που λαµβάνονται οι ενδείξεις από τους υδροµετρητές. 

Στις παραπάνω ερωτήσεις απάντησε προφορικώς ο κ. ∆ήµαρχος, τονίζοντας 

τα παρακάτω: 

Η παρέµβαση του ∆ήµου για την πτώση του κεραυνού στο ∆ηµοτικό Σχολείο 

Πουρίου, ήταν άµεση. Ήρθε εµπειρογνώµονας από το Τεχνικό Επιµελητήριο, ο 

οποίος θα συντάξει σχετική έκθεση, την οποία και θα παραδώσει στο ∆ήµο. 

Ο Αντιδήµαρχος ∆.Ε. Ζαγοράς, κ. Κοντογιώργος Απόστολος, απαντώντας, 

ανέφερε τα παρακάτω: 

Εάν δεν υπήρχε αλεξικέραυνο στο ∆ηµοτικό Σχολείο Πουρίου θα γίνονταν 

πολύ µεγαλύτερες ζηµιές. Ήρθαν οι αρµόδιοι και έγινε ο έλεγχος και πλέον θα πρέπει 

να περιµένουµε την έκθεση  του εµπειρογνώµονα. Οι ζηµιές εντός του κτιρίου του 

σχολείου αποκαταστάθηκαν ήδη και ολοκληρώνεται και η αποκατάσταση των ζηµιών 

στον εξωτερικό χώρο. 

Η επικεφαλής της µείζονος µειοψηφίας, ∆ηµοτική Σύµβουλος κ. Σαµαρά 

Μαρία, ανέφερε τα παρακάτω: 
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Πριν ένα µήνα, είχε έρθει ο σύλλογος γονέων & κηδεµόνων του ∆ηµοτικού 

σχολείου Πουρίου και είχατε υποσχεθεί ότι η έκθεση του εµπειρογνώµονα θα γίνει 

σύντοµα. Γιατί καθυστερεί; 

Ο ανεξάρτητος ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Χιώτης ∆ηµήτριος - Μαρίνος, ζήτησε 

εντός δέκα ηµερών να κατέβει ο σωλήνας του αλεξικέραυνου από το ∆ηµοτικό 

Σχολείο Πουρίου και όταν θα συνταχθεί η έκθεση του εµπειρογνώµονα να λάβει 

γνώση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο. 

Ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Τσαγκαράδας, κ. Νάνος Παναγιώτης, έθεσε προφορικές 

ερωτήσεις(οι οποίες αναλυτικά καταγράφονται στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά 

της συνεδρίασης),σχετικά µε το Νανοπούλειο Κέντρο στην Τ.Κ. Τσαγκαράδας, για 

την συντήρησή του και για το αυτοτελές κεφάλαιο διαχείρισης του καθώς και για το 

θέµα της λειτουργίας των Φαρµακείων του ∆ήµου και ζήτησε να γίνει από το ∆ήµο 

παρέµβαση στο Φαρµακευτικό Σύλλογο ώστε να µην κλείνουν τα Σαββατοκύριακα. 

Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος, κ. Μπρίζης Θεόδωρος, έθεσε προφορικές 

ερωτήσεις (οι οποίες αναλυτικά καταγράφονται στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά 

της συνεδρίασης), σχετικά µε το πόσα χρήµατα έχουν εισπραχθεί από το 

Νανοπούλειο Κέντρο Τσαγκαράδας και ζήτησε ενηµέρωση για το θέµα της 

ανάρτησης των ∆ασικών Χαρτών. 

Απαντώντας ο κ. ∆ήµαρχος, ενηµέρωσε το σώµα ότι ζητήσαµε την παράταση 

για την υποβολή αντιρρήσεων και να µην υπάρχει τίµηµα για τις ενστάσεις, καθώς και 

όσα αναλυτικά αναφέρονται στην οικεία απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 

Η επικεφαλής της µείζονος µειοψηφίας, ∆ηµοτική Σύµβουλος κ. Σαµαρά 

Μαρία, ανέφερε τα παρακάτω: 

Και στις δύο ∆ηµοτικές Ενότητες έχουµε υπό διαµόρφωση ΣΧΟΟΑΠ και ΓΠΣ. 

Πρέπει να ανασταλεί η ανάρτηση των ∆ασικών Χαρτών και να παραταθεί η 

προθεσµία για την υποβολή αντιρρήσεων. Αυτές πρέπει να είναι οι προτάσεις του 

∆ήµου µας και προτείνω να γίνει πρόσληψη ενός ∆ασολόγου, ο οποίος θα ασχοληθεί 

µε το θέµα των ∆ασικών Χαρτών. 

 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  Α Π Ο Φ Α Σ Η Σ  

  Από το πρακτικό της 2ηςΤακτικής Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του 

∆ήµου Ζαγοράς - Μουρεσίου, που συνεδρίασε στην αίθουσα Συνεδριάσεων του 

∆ήµου Ζαγοράς -Μουρεσίου, στη Ζαγορά, την 28.02.2017, ηµέρα Τρίτη  και ώρα 

19:00. 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη 

της συνεδρίασης.  

Στη Συνεδρίαση παραβρέθηκε η ∆ηµοτική Υπάλληλος κ. Τσόγκα Αικατερίνη, 

για την τήρηση των πρακτικών.  

 

ΘΕΜΑ : 5ο 
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Λήψη απόφασης περί προγραµµατισµού προσλήψεων για το έτος 2017 

έκτακτου προσωπικού Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου στο ∆ήµο Ζαγοράς – 

Μουρεσίου µε κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους 

(Κ.Α.Π.), σύµφωνα µε το υπ΄αριθµ. πρωτ. : οικ. 3948/06-02-2017 έγγραφο του 

Υπουργείου Εσωτερικών. 

 

Ο κ. Πρόεδρος, έθεσε υπόψη του σώµατος την υπ΄αριθµ. πρωτ. 1675/24-02-

2017 εισήγηση του Γραφείου Προσωπικού του ∆ήµου, µε θέµα : «Περί 

προγραµµατισµού προσλήψεων για το έτος 2017 προσωπικού ιδιωτικού δικαίου 

ορισµένου χρόνου στον ∆ήµο Ζαγοράς – Μουρεσίου µε κάλυψη της δαπάνης από 

τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους  σύµφωνα µε το υπ΄αριθµ. πρωτ.: οικ.3948/06-

02-2017 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών », η οποία έχει ως παρακάτω : 

 

*************************** 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ  
∆ΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 

     ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ  

            ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 

  

 
Ζαγορά,     24-02-2017 

                Αριθ.Πρωτ.:1675 
 

 
Ταχ. ∆/νση     : Ζαγορά  Πηλίου 
Ταχ. Κωδ.      : 370 01 
Πληροφορίες : Γάκη Σπυριδούλα 
Τηλέφωνο      : 2426.350.124 
Fax                  : 2426.0.23.128 
E-mail             : gakisp.dim.z.m@gmail.com 
 

                        ΠΡΟΣ:  
1. ∆ήµαρχο Ζαγοράς-Μουρεσίου 
κ.  Παναγιώτη Κουτσάφτη 

                                                          
2. Πρόεδρο ∆.Σ. Ζαγοράς-Μουρεσίου                                                                             

κ. Χιώτη ∆ηµήτριο                       
                               

                         ΚΟΙΝ:                                                                                                                      
 Αρµόδιοι Αντιδήµαρχοι  
    1. κ. Κοντογιώργο Απόστολο 
    2. κ. Χριστοδούλου Γεωργία 
  

   

   

   
Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η   

 

ΘΕΜΑ: «Περί προγραµµατισµού προσλήψεων για το έτος 2017 προσωπικού 

ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου στον ∆ήµο Ζαγοράς-Μουρεσίου 

µε κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους 

σύµφωνα µε το υπ’αριθ.πρωτ.:οικ.3948/06-02-2017 έγγραφο του 

Υπουργείου Εσωτερικών». 
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  Με το υπ’αριθ.πρωτ.:οικ.3948/06-02-2017 έγγραφο του Υπουργείου 

Εσωτερικών, το οποίο διαβιβάστηκε από την Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Θεσσαλίας-

Στερεάς Ελλάδας µε το υπ’αριθ.πρωτ.:1727/20833/14-02-2017 έγγραφό της, 

καλούνται οι ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθµού (∆ήµοι, Περιφέρειες, ΝΠ∆∆ αυτών, Σύνδεσµοι, 

Ιδρύµατα) και τα ΝΠΙ∆ της Αυτοδιοίκησης, στα πλαίσια του προγραµµατισµού 

προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2017,να υποβάλουν εγκαίρως τα 

αιτήµατά τους, προκειµένου να  υπάρχει το απαραίτητο χρονικό περιθώριο για την 

επεξεργασία τους, µέσω των οικείων Αποκεντρωµένων ∆ιοικήσεων για  το έτος 

2017, σύµφωνα µε τις ανάγκες τους και λαµβάνοντας υπόψη τη δηµοσιονοµική 

κατάσταση και την περιστολή των κρατικών δαπανών.  

  Σύµφωνα µε την ανωτέρω εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών τα αιτήµατα 

για πρόσληψη έκτακτου  προσωπικού από ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθµού που θα 

υποβληθούν θα αφορούν: 

1. Σε προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου (µε καταληκτική 

ηµεροµηνία υποβολής στην Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση την 20/03/2017), και 

στη σύναψη συµβάσεων µίσθωσης έργου (µε καταληκτική ηµεροµηνία 

υποβολής στην Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση την 20/04/2017) µε κάλυψη της 

δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, για την υποβολή των 

οποίων απαιτούνται τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο Παράρτηµα 1 

του ανωτέρω εγγράφου του Υπουργείου Εσωτερικών, µε υποχρεωτική 

συµπλήρωση των υποδειγµάτων αυτού.  

2. Σε προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου και στη σύναψη 

συµβάσεων µίσθωσης έργου στα ΝΠΙ∆ της αυτοδιοίκησης µε προέλευση των 

πιστώσεων από ιδίους πόρους, για την υποβολή του οποίου απαιτούνται τα 

δικαιολογητικά που αναφέρονται στο Παράρτηµα 2α, µε υποχρεωτική 

συµπλήρωση των υποδειγµάτων αυτού. 

3. Σε προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου ανταποδοτικού 

χαρακτήρα σε ΟΤΑ α’ βαθµού και ΝΠΙ∆ αυτών (µε καταληκτική ηµεροµηνία 

υποβολής στην Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση την 20/03/2017), για την υποβολή 

του οποίου απαιτούνται τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στα 

Παραρτήµατα 3α και 3β, µε υποχρεωτική συµπλήρωση των υποδειγµάτων 

αυτών. 

4. Σε προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου και τη σύναψη 

συµβάσεων µίσθωσης έργου µε κάλυψη της δαπάνης υπό τη µορφή αντιτίµου 

σε ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθµού και ΝΠΙ∆ αυτών, απαιτούνται τα δικαιολογητικά που 

αναφέρονται στα Παραρτήµατα 4α  και 4β, µε υποχρεωτική συµπλήρωση των 

υποδειγµάτων αυτών. 

Επισηµαίνεται ότι και στις τέσσερις ανωτέρω περιπτώσεις αιτηµάτων  οι 

βεβαιώσεις της Οικονοµικής Υπηρεσίας που πρέπει να τα συνοδεύουν  δεν θα 

αναγράφουν «µε αναµόρφωση του προϋπολογισµού», διότι δεν θα προωθούνται. 
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Επιπλέον, διευκρινίζεται ότι σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 

4305/2014 έχει τεθεί αποκλειστική προθεσµία έξι (6) µηνών, από την έκδοση των 

εγκριτικών αποφάσεων της Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ 33/2006, 

όπως ισχύει, για την πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου και 

τη σύναψη συµβάσεων µίσθωσης έργου. Μετά την παρέλευση της προθεσµίας 

αυτής, οι συµβάσεις δεν επιτρέπεται να συναφθούν και απαιτείται εκ νέου υποβολή 

αιτήµατος για έκδοση εγκριτικής απόφασης. Σηµειώνεται όµως ότι στην ανωτέρω 

περίπτωση δεν εµπίπτουν οι εγκριτικές υπουργικές αποφάσεις που αφορούν 

προσωπικό ανταποδοτικού χαρακτήρα και αµιγώς αµειβόµενο υπό τη µορφή 

αντιτίµου. 

Στο υπ’αριθ.πρωτ.:οικ.3948/06-02-2017 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, 

απαριθµούνται και οι περιπτώσεις προσλήψεων οι οποίες εξαιρούνται, βάσει 

διατάξεων, από την έγκριση της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006 όπως ισχύει, και ως εκ 

τούτου δεν απαιτείται έγκριση της ΠΥΣ και συνεπώς ούτε η αποστολή τους, οι οποίες 

είναι οι εξής: 

1. Αρχική πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου στο 

πλαίσιο συγχρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων - Ανανεώσεις προσωπικού 

ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου στο πλαίσιο προγραµµάτων. 

2. Συµβάσεις µίσθωσης έργου στο πλαίσιο συγχρηµατοδοτούµενων πράξεων. 

3. Εποχικό προσωπικό για την πυρασφάλεια, τις κατασκηνώσεις και τη 

ναυαγοσωστική κάλυψη των ακτών. 

4. Προσωπικό για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών. 

5. Γιατροί εργασίας και τεχνικοί ασφαλείας. 

6. Πρόσληψη προσωπικού σε ∆ηµοτικά Περιφερειακά Θέατρα. 

7. Πρόγραµµα «Άθληση για Όλους». 

 

  Σύµφωνα λοιπόν µε τα διαλαµβανόµενα στο υπ’αριθ.πρωτ.:οικ.3948/06-02-

2017 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, για την προώθηση έγκρισης αιτήµατος 

που αφορά σε προσωπικό µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου 

(άρθρο 205 παρ.1 ν.3584/2007 και άρθρο 21 παρ.1 ν.2190/1994 όπως ισχύουν), 

µε κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) 

απαιτούνται τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο Παράρτηµα 1 µε υποχρεωτική 

τη συµπλήρωση των σχετικών υποδειγµάτων και συγκεκριµένα: 

α)  Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου, µε την οποία θα περιγράφεται λεπτοµερώς ο 

λόγος για τον οποίο απαιτείται η πρόσληψη τέτοιου είδους προσωπικού, κατά 

αριθµό, βαθµίδα εκπαίδευσης και ειδικότητα και µε ακριβή αναφορά στην διάρκεια 

των συµβάσεων, µε τις οποίες θα απασχοληθούν οι προσληπτέοι. 
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β)  Αντίγραφο του Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας, στον οποίο θα πρέπει να 

έχουν προβλεφθεί οι θέσεις του αιτούµενου προσωπικού, σύµφωνα µε την 

παράγραφο 1 του άρθρου 205 του ΚΚ∆Υ (Ν.3584/2007). 

γ)  Βεβαίωση της οικονοµικής υπηρεσίας του ∆ήµου ότι έχουν εγγραφεί στον 

προϋπολογισµό του οι σχετικές πιστώσεις για το τρέχον έτος, καθώς και ότι θα 

εγγραφούν οι ανάλογες πιστώσεις και στον προϋπολογισµό του επόµενου έτους, 

σε περίπτωση που η σύµβαση λήξει µετά την 31η-12-2017.  

δ) Τον πίνακα Β για την πρόσληψη προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 

ορισµένου χρόνου από τον προϋπολογισµό τους συµπληρωµένο. Η ορθή και 

επιµελής συµπλήρωση του παραρτήµατος κρίνεται επιβεβληµένη. 

Περαιτέρω, διευκρινίζεται ότι αιτήµατα που αφορούν στον προγραµµατισµό 

πρόσληψης προσωπικού για το έτος 2017 και έχουν ήδη αποσταλεί από τους 

ενδιαφερόµενους φορείς, πριν την αποστολή της παρούσας εγκυκλίου, είτε 

µεµονωµένα είτε µέσω των οικείων Αποκεντρωµένων ∆ιοικήσεων και αφορούν στις 

ανάγκες τους σε προσωπικό δεν θα ληφθούν υπόψη, αλλά θα πρέπει να 

επανυποβληθούν στο πλαίσιο της προαναφερθείσας διαδικασίας. 

Στα πλαίσια λοιπόν των ανωτέρω και σύµφωνα µε τις οδηγίες του 

υπ’αριθ.πρωτ.:οικ.3948/06-02-2017 εγγράφου του Υπουργείου Εσωτερικών, οι 

υπηρεσίες του ∆ήµου µας συνέταξαν τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, λαµβάνοντας 

υπόψη τις άκρως απαραίτητες ανάγκες  σε προσωπικό, τη δηµοσιονοµική 

κατάσταση και την περιστολή των κρατικών δαπανών, προκειµένου να υποβληθούν 

τα αιτήµατα για τον προγραµµατισµό του έτους 2017, στην οικεία Αποκεντρωµένη 

∆ιοίκηση, για την πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου µε 

κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους. 

Κατόπιν τούτου, προτείνεται όπως το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αποφασίσει την 

πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου µε κάλυψη της δαπάνης 

από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους όπως παρακάτω: 

 

Α/Α Ειδικότητα 
Αριθµός 

Ατόµων 

Χρονική 

διάρκεια 

1 ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών 1 8 µήνες 

2 ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών 1 8 µήνες 

3 ΠΕ ∆ιοικητικού 1 8 µήνες 

4 ΤΕ Μηχανικών Πληροφορικής 1 8 µήνες 

ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ 4 

 

Η πρόσληψη ενός (1) ατόµου ειδικότητας ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών µε 

σύµβαση ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου διάρκειας οχτώ (8) µηνών κρίνεται 

απαραίτητη για την επαρκή στελέχωση της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου µας, 

απαραίτητη προϋπόθεση επιβεβαίωσης της διαχειριστικής επάρκειας του ∆ήµου, 
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προκειµένου να έχει τη δυνατότητα επίβλεψης-παρακολούθησης δηµόσιων 

έργων/τεχνικών µελετών και διενέργειας αντίστοιχων διαγωνισµών στα πλαίσια 

υλοποίησης συγχρηµατοδοτούµενων πράξεων του νέου ΕΣΠΑ κατά την προγραµµατική 

περίοδο 2014-2020.  

Για τον ίδιο λόγο κρίνεται απαραίτητη και η πρόσληψη ενός (1) ατόµου 

ειδικότητας ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών µε σύµβαση ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου 

διάρκειας οχτώ (8) µηνών και δεδοµένου ότι στην Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου µας 

υπηρετεί µόνο ένας (1) υπάλληλος, ειδικότητας ΠΕ Μηχανικών Χωροταξίας & Περιφ. 

Ανάπτυξης, µε σχέση εργασίας δηµοσίου δικαίου, προχωρώντας στην πρόσληψη του 

ανωτέρω προσωπικού εξασφαλίζουµε έτσι την επαρκή λειτουργία της συγκεκριµένης 

υπηρεσίας µε αποτέλεσµα να µπορεί ο ∆ήµος µας να αποδείξει τη διαχειριστική του 

επάρκεια, αναλαµβάνοντας έργα µε τεχνικό αντικείµενο (δηµόσια έργα υποδοµής), όπως 

έργα οικοδοµικά, συγκοινωνιακά και δικτύων κοινής ωφέλειας, υδραυλικά, 

περιβάλλοντος, λιµενικά/αλιευτικά, κ.α. 

Η πρόσληψη ενός (1) ατόµου ειδικότητας ΠΕ ∆ιοικητικού µε σύµβαση ιδιωτικού 

δικαίου ορισµένου χρόνου διάρκειας οχτώ (8) µηνών κρίνεται απαραίτητη για την 

τεχνική διαχείριση της λειτουργίας της ηλεκτρονικής εφαρµογής του Κ.Η.Μ.∆Η.Σ., η 

οποία περιλαµβάνει τη διαδικασία σύνταξης, καταχώρησης και διαχείρισης πρωτογενών 

αιτηµάτων, τη διαδικασία καταχώρησης εγκεκριµένων αιτηµάτων, την επεξεργασία 

µεταδεδοµένων, τη διαδικασία σύνταξης και καταχώρησης διακηρύξεων (Τεύχος 

∆ηµοπράτησης), τη διαδικασία σύνταξης και καταχώρησης συµβάσεων από: α) 

Εγκεκριµένα Αιτήµατα και β) Προκήρυξη. Επιπλέον όσον αφορά στην τεχνική διαχείριση 

της λειτουργίας της ηλεκτρονικής εφαρµογής του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. περιλαµβάνει τον 

σχεδιασµό/Προετοιµασία ∆ιαγωνισµού – ∆ηµιουργία Σχεδίου ∆ιακήρυξης, τη σύνταξη 

και δηµοσίευση διακήρυξης ηλεκτρονικού διαγωνισµού, τη διενέργεια διαγωνισµού, την 

ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών στα πλαίσια του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ., την αξιολόγηση 

προσφορών και την κατακύρωση διαγωνιστικών αποτελεσµάτων. Υπηρεσίες για την 

εκτέλεση των οποίων απαιτείται προσωπικό µε εξειδικευµένη εµπειρία στη χρήση των εν 

λόγω ηλεκτρονικών εφαρµογών και µε πολύ καλή γνώση πληροφορικής, τα οποία δεν 

είναι δυνατό να καλυφθούν από τους υπηρετούντες υπαλλήλους του ∆ήµου µας. 

Επίσης, η πρόσληψη ενός (1) ατόµου ειδικότητας ΤΕ Μηχανικών 

Πληροφορικής µε σύµβαση ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου διάρκειας οχτώ (8) 

µηνών θα καλύψει το κενό που υπάρχει σε ανθρώπινο δυναµικό, µόνιµο και έκτακτο, 

αντίστοιχης ειδικότητας στον ∆ήµο µας, µε θεωρητική και τεχνική κατάρτιση και 

εξειδίκευση πάνω σε θέµατα Υλικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Τεχνολογίας 

Πληροφορικής, ∆ικτύων Υπολογιστικών Συστηµάτων και Αυτοµατισµού. 

Αναφορικά µε τα προσόντα των προαναφερόµενων θέσεων, σύµφωνα µε τις 

διατάξεις του Π.∆./τος 50/2001 ‘Καθορισµός των προσόντων διορισµού σε θέσεις 

φορέων του δηµόσιου τοµέα’(Φ.Ε.Κ.39Α΄), όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε 

το Π.∆.347/2003 (Φ.Ε.Κ.315 Α΄), το Π.∆. 44/2005 (Φ.Ε.Κ.63 Α΄), το Π.∆.116/2006 
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(Φ.Ε.Κ.115 Α΄) και το Π.∆.146/2007 (Φ.Ε.Κ.185 Α΄) τα απαιτούµενα τυπικά προσόντα 

διορισµού για: 

� την ειδικότητα ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών είναι τα εξής: 

 

α/α ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ Κύρια προσόντα

1 

α) Πτυχίο ή δίπλωµα  Ηλεκτρολόγου Μηχανολόγου 

Μηχανικού ή Μηχανολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή 

Μηχανολόγου Μηχανικού ή Μηχανολόγου και 

Αεροναυπηγού Μηχανικού ή Μηχανολόγου Μηχανικού 

Βιοµηχανίας ή Ναυπηγού Μηχανολόγου Μηχανικού  ή 

Μηχανικών ∆ιαχείρισης Ενεργειακών Πόρων ΑΕΙ ή το 

οµώνυµο πτυχίο ή δίπλωµα Ελληνικού Ανοικτού 

Πανεπιστηµίου  (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραµµάτων Σπουδών 

Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ ή ταυτόσηµο κατά περιεχόµενο 

ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωµα ΑΕΙ ή Ελληνικού Ανοικτού 

Πανεπιστηµίου  (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραµµάτων Σπουδών 

Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος 

σχολών της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.  

Χ 

2 
β) Άδεια άσκησης επαγγέλµατος Μηχανικού αντίστοιχης 

ειδικότητας του τίτλου σπουδών. 
Χ 

 

 

� την ειδικότητα ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών είναι τα εξής: 

 

α/α ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ Κύρια προσόντα

1 

α) Πτυχίο ή δίπλωµα  Πολιτικού Μηχανικού ΑΕΙ ή το 

οµώνυµο πτυχίο ή δίπλωµα Ελληνικού Ανοικτού 

Πανεπιστηµίου  (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραµµάτων Σπουδών 

Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ ή ταυτόσηµο κατά περιεχόµενο 

ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωµα ΑΕΙ ή Ελληνικού Ανοικτού 

Πανεπιστηµίου  (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραµµάτων Σπουδών 

Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος 

σχολών της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.   

Χ 

2 
β) Αδεια άσκησης επαγγέλµατος Μηχανικού αντίστοιχης 

ειδικότητας του τίτλου σπουδών. 
Χ 

 

� την ειδικότητα ΠΕ ∆ιοικητικού είναι τα εξής: 

 

α/α ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ Κύρια προσόντα
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1 

α) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωµα ΑΕΙ ή δίπλωµα 

Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή 

Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της 

ηµεδαπής ή άλλος ισότιµος τίτλος της αλλοδαπής.  

Χ 

2 

β) Η γνώση χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: α) 

επεξεργασίας κειµένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) 

υπηρεσιών διαδικτύου. 

Χ 

 

� την ειδικότητα ΤΕ Μηχανικών Πληροφορικής είναι τα εξής: 

 

α/α ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ Κύρια προσόντα

1 

Πτυχίο ή δίπλωµα τµήµατος Πληροφορικής ή 

Εφαρµοσµένης Πληροφορικής και Πολυµέσων ή 

Τηλεπληροφορικής και ∆ιοίκησης ή ∆ιαχείρισης 

Πληροφοριών ή Επιχειρηµατικού Σχεδιασµού και 

Πληροφοριακών Συστηµάτων ή Εφαρµογών 

Πληροφορικής στη ∆ιοίκηση και  στην Οικονοµία ή 

Βιοµηχανικής Πληροφορικής ή Γεωπληροφορικής και 

Τοπογραφίας ή Πληροφορικής και Επικοινωνιών ή 

Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή 

Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστηµάτων ή 

Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ή 

Τηλεπικοινωνιών και ∆ικτύων Η/Υ  ΤΕΙ ή 

Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ  της 

ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σχολών της ηµεδαπής ή 

αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το οµώνυµο 

πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιµος τίτλος της ηµεδαπής ή 

αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. 

Χ 

 

Επίσης, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 1 του Π.∆/τος 50/2001, 

πλέον των προσόντων που προβλέπονται από το διάταγµα αυτό ή από άλλες 

ισχύουσες διατάξεις ή κανονισµούς, µπορεί για ορισµένες ειδικότητες συγκεκριµένων 

υπηρεσιών ή νοµικών προσώπων, να τεθούν στην προκήρυξη πρόσθετα προσόντα 

ύστερα από αίτηµα του οικείου φορέα και σύµφωνη γνώµη του ΑΣΕΠ. 

 

Εποµένως αναφορικά µε τα ανωτέρω έχουµε τη δυνατότητα να καθορίσουµε 

επιπλέον προσόντα πρόσληψης για την ειδικότητα ΠΕ ∆ιοικητικού, απαραίτητα για 

την καλύτερη εξυπηρέτηση των υπηρεσιών του ∆ήµου και συγκεκριµένα την καλή 

γνώση της αγγλικής γλώσσας, διότι ως τουριστική περιοχή που είναι 

χαρακτηρισµένος ο ∆ήµος µας πρέπει να εξυπηρετήσει και αλλοδαπούς διαφόρων 
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εθνικοτήτων, οι οποίοι έχουν συναλλαγές καθηµερινά και αλληλογραφία µε τον ∆ήµο 

µας.  

 

Το ανωτέρω προσωπικό θα προσληφθεί µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού 

δικαίου ορισµένου χρόνου, διάρκειας έως οκτώ (8) µηνών, σύµφωνα µε τις διατάξεις 

του άρθρου 205 του Ν.3584/2007 και του άρθρου 21 του Ν.2190/1994, όπως 

τροποποιήθηκαν και ισχύουν, αφού ληφθεί προηγουµένως η απαιτούµενη έγκριση 

της ΠΥΣ 33/2006 (Α΄280), όπως ισχύει και εντός αποκλειστικής προθεσµίας έξι (6) 

µηνών από την έκδοσή της, σύµφωνα µε του άρθρου 20 του Ν. 4305/2014.  

 

Η δαπάνη µισθοδοσίας του προσωπικού που θα καλύψει τις ανωτέρω 

τέσσερις (4) θέσεις θα βαρύνει τους παρακάτω Κ.Α. του προϋπολογισµού του 

∆ήµου οικονοµικού έτους 2017: 

- Τον Κ.Α.10/6041.01 για ‘τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (περιλαµβάνονται 

βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα)’ και  

- Τον Κ.Α.10/6054.01 για ‘εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού’  

- Τον Κ.Α.30/6041.01 για ‘τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (περιλαµβάνονται 

βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα)’ και  

- Τον Κ.Α.30/6054.01 για ‘εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού’  

Ανάλογες πιστώσεις θα εγγραφούν και στον προϋπολογισµό του επόµενου 

έτους, σε περίπτωση που οι συµβάσεις λήξουν µετά την 31η-12-2017.   

Τα λοιπά στοιχεία που πρέπει να συνοδεύουν το αίτηµά µας, όπως αυτά 

αναφέρονται αναλυτικά παραπάνω, αποτελούν αναπόσπαστα στοιχεία της 

παρούσης απόφασης.  

Η παρούσα να κοινοποιηθεί στην Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση προκειµένου να 

δροµολογηθούν οι διαδικασίες για την έγκριση των αιτούµενων προσλήψεων.  

 

       Η Προϊσταµένη                 Η Υπάλληλος 

    Τσόγκα Αικατερίνη                                                                  Γάκη Σπυριδούλα 

 

*************************** 

Η επικεφαλής της µείζονος µειοψηφίας ∆ηµοτική Σύµβουλος κ. Σαµαρά 

Μαρία ανέφερε τα παρακάτω: 

Γνωρίζουµε ποια είναι η αναγκαιότητα για τις θέσεις αυτές; ∆εν έγινε 

οργανωµένη ανάλυση για τις ανάγκες του ∆ήµου. Προτείνω στην θέση του ΤΕ 

Μηχανικών Πληροφορικής να µπει µια θέση ∆ασολόγου. 

 

Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος της µείζονος µειοψηφίας κ. Λάσκος Κωνσταντίνος 

ανέφερε τα παρακάτω: 
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Πρέπει να είµαστε σοβαροί σ΄αυτά που ζητάµε και να ξέρουµε τι θα 

προσφέρουν. Ένας  Γεωπόνος και ένας  ∆ασολόγος θεωρώ ότι είναι πιο χρήσιµοι για 

το ∆ήµο µας. 

Ο επικεφαλής της ελάσσονος µειοψηφίας ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. 

Τσαπράζης Βασίλειος ανέφερε τα παρακάτω: 

Πρέπει να ενισχυθεί η Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου και να γίνει ∆ιεύθυνση, 

πράγµα το οποίο τώρα δεν γίνεται γιατί δεν υπάρχουν τεχνικοί. 

Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος της µείζονος µειοψηφίας κ. Μπρίζης Θεόδωρος 

ανέφερε τα παρακάτω: 

∆ιαφωνώ µε τον ∆ιοικητικό Υπάλληλο γιατί θεωρώ ότι υπάρχουν αρκετά 

άτοµα και επίσης θα έρθουν και τα άτοµα που έχουν προσληφθεί µε την κοινωφελή 

εργασία. 

Ο Αντιδήµαρχος ∆.Ε. Ζαγοράς κ. Κοντογιώργος Απόστολος πρότεινε στην 

εισήγηση του Γραφείου Προσωπικού να προστεθεί και ένα επιπλέον άτοµο ΠΕ 

∆ασολόγος. 

 

Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος κάλεσε το Σώµα σε ονοµαστική ψηφοφορία 

προκειµένου να αποφασίσει επί του θέµατος.  

Υπέρ της εισήγησης του Γραφείου Προσωπικού, όπως αυτή διαµορφώθηκε  

και από την πρόταση του Αντιδηµάρχου κ. Κοντογιώργου Απόστολου , ψήφισαν 

δεκαέξι (16) ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι, ήτοι : 

Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Σουλδάτος Απόστολος, ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου κ. Χιώτης ∆ηµήτριος, ο Αντιδήµαρχος κ. Κοντογιώργος Απόστολος,ο 

∆ηµοτικός  Σύµβουλος κ. Αλτίνης Ανέστης,  ο Αντιδήµαρχος κ. Μαργαρίτης 

Κωνσταντίνος, ο Αντιδήµαρχος κ. Γαρυφάλλου Αναστάσιος, οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι 

κ. Καουνάς Βασίλειος, κ. Ρεπανίδης Βασίλειος,ο Γραµµατέας του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου κ. Κουτσελίνης Προκόπιος, οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.  Λεβέντης 

∆ηµήτριος, κ. Σαµαρά Μαρία, κ. Κατσιφός Απόστολος, κ.Λάσκος Κωνσταντίνος, 

Ευαγγέλου Νικόλαος ,ο Αντιπρόεδρος του ∆.Σ.  κ. Καµπούρης Νικόλαος, και ο 

∆ηµοτικός Σύµβουλος  κ. Χιώτης ∆ηµήτριος – Μαρίνος . 

Κατά της εισήγησης του Γραφείου Προσωπικού, ψήφισαν τέσσερις (4)  

∆ηµοτικοί Σύµβουλοι, ήτοι : 

 

Η Αντιδήµαρχος κ. Χριστοδούλου Γεωργία ( η οποία ψηφίζει την εισήγηση του 

Γραφείου Προσωπικού ως είχε) και οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ. Μπρίζης Θεόδωρος  (ο 

οποίος δεν συµφωνεί µε την πρόταση για πρόσληψη ∆ιοικητικού ),  κ. Τσαπράζης 

Βασίλειος και  κ. Κουρελάς Τριαντάφυλλος. 

 

Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Βασταρδής Κωνσταντίνος, δήλωσε παρών. 
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Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, αφού έλαβε υπόψη :  

• 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 τουΝ.4057/2012, όπως 

αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 41 παρ. 1α του Ν. 4325/2015  

• τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν.4071/2012, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 

48 του Ν. 4325/2015  

• 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.∆. 50/2001, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  

• τον Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας του ∆ήµου (ΦΕΚ: 3321/12-12-2012/τ. Β΄) 

• την εγκ.οικ: 3948/06.02.2017 του ΥΠ.ΕΣ.  

• τις εξασφαλισµένες πιστώσεις στον προϋπολογισµό του ∆ήµου Ζαγοράς-

Μουρεσίου έτους 2017  (βεβαίωση υπ’αριθ.2005/08-03-2017 της οικονοµικής 

υπηρεσίας)   

• τις εισηγήσεις των αρµόδιων υπηρεσιών 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

Α. Εγκρίνει τον προγραµµατισµό των προσλήψεων έτους 2017, καθώς και τον 

σχετικό πίνακα προγραµµατισµού, που αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της 

παρούσας, για την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 

ορισµένου χρόνου, συνολικού αριθµού πέντε (5) ατόµων µε σκοπό την κάλυψη των 

αναγκών, όπως αυτές παρουσιάστηκαν αναλυτικά στην εισήγηση του Γραφείου 

Προσωπικού, καθώς και στην εισήγηση του Αρµόδιου Αντιδηµάρχου, των 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: 

���� ενός (1) ατόµου ειδικότητας ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών µε σύµβαση 

ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου διάρκειας οχτώ (8) µηνών, µε τα εξής 

προσόντα διορισµού: 

 

α/α ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ Κύρια προσόντα

1 

α) Πτυχίο ή δίπλωµα  Ηλεκτρολόγου Μηχανολόγου 

Μηχανικού ή Μηχανολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή 

Μηχανολόγου Μηχανικού ή Μηχανολόγου και 

Αεροναυπηγού Μηχανικού ή Μηχανολόγου Μηχανικού 

Βιοµηχανίας ή Ναυπηγού Μηχανολόγου Μηχανικού  ή 

Χ 
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Μηχανικών ∆ιαχείρισης Ενεργειακών Πόρων ΑΕΙ ή το 

οµώνυµο πτυχίο ή δίπλωµα Ελληνικού Ανοικτού 

Πανεπιστηµίου  (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραµµάτων Σπουδών 

Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ ή ταυτόσηµο κατά περιεχόµενο 

ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωµα ΑΕΙ ή Ελληνικού Ανοικτού 

Πανεπιστηµίου  (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραµµάτων Σπουδών 

Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος 

σχολών της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.  

2 
β) Άδεια άσκησης επαγγέλµατος Μηχανικού αντίστοιχης 

ειδικότητας του τίτλου σπουδών. 
Χ 

 

���� ενός (1) ατόµου ειδικότητας ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών µε σύµβαση 

ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου διάρκειας οχτώ (8) µηνών, µε τα εξής 

προσόντα διορισµού: 

 

α/α ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ Κύρια προσόντα

1 

α) Πτυχίο ή δίπλωµα  Πολιτικού Μηχανικού ΑΕΙ ή το 

οµώνυµο πτυχίο ή δίπλωµα Ελληνικού Ανοικτού 

Πανεπιστηµίου  (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραµµάτων Σπουδών 

Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ ή ταυτόσηµο κατά περιεχόµενο 

ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωµα ΑΕΙ ή Ελληνικού Ανοικτού 

Πανεπιστηµίου  (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραµµάτων Σπουδών 

Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος 

σχολών της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.   

Χ 

2 
β) Άδεια άσκησης επαγγέλµατος Μηχανικού αντίστοιχης 

ειδικότητας του τίτλου σπουδών. 
Χ 

 

 

���� ενός (1) ατόµου ειδικότητας ΠΕ ∆ιοικητικού µε σύµβαση ιδιωτικού δικαίου 

ορισµένου χρόνου διάρκειας οχτώ (8) µηνών, µε τα εξής προσόντα 

διορισµού: 

 

α/α ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ Κύρια προσόντα

1 

α) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωµα ΑΕΙ ή δίπλωµα 

Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή 

Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της 

ηµεδαπής ή άλλος ισότιµος τίτλος της αλλοδαπής.  

Χ 

2 
β) Η γνώση χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: α) 

επεξεργασίας κειµένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) 
Χ 
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υπηρεσιών διαδικτύου. 

3 γ) Η καλή γνώση αγγλικής γλώσσας. Χ 

 

 

���� ενός (1) ατόµου ειδικότητας ΠΕ ∆ασολόγων µε σύµβαση ιδιωτικού δικαίου 

ορισµένου χρόνου διάρκειας οχτώ (8) µηνών, µε τα εξής προσόντα 

διορισµού: 

 

 

α/α ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ Κύρια προσόντα

1 

α) Πτυχίο ή δίπλωµα ∆ασολογίας ή ∆ασολογίας και 

∆ιαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων ή 

∆ασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος ΑΕΙ ή το 

οµώνυµο πτυχίο ή δίπλωµα Ελληνικού Ανοικτού 

Πανεπιστηµίου  (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραµµάτων Σπουδών 

Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ ή ταυτόσηµο κατά περιεχόµενο 

ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωµα ΑΕΙ ή Ελληνικού Ανοικτού 

Πανεπιστηµίου  (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραµµάτων Σπουδών 

Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος 

σχολών της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. 

Χ 

2 

β) Βεβαίωση Συνδροµής Νοµίµων Προϋποθέσεων 

΄Εναρξης ΄Ασκησης του Γεωτεχνικού Επαγγέλµατος 

ειδικότητας ∆ασολόγου ή Βεβαίωση ΄Ασκησης 

Γεωτεχνικού Επαγγέλµατος ειδικότητας ∆ασολόγου. 

Χ 

 

���� ενός (1) ατόµου ειδικότητας ΤΕ Μηχανικών Πληροφορικής µε σύµβαση 

ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου διάρκειας οχτώ (8) µηνών µε τα εξής 

προσόντα διορισµού: 

 

α/α ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ Κύρια προσόντα

1 

Πτυχίο ή δίπλωµα τµήµατος Πληροφορικής ή 

Εφαρµοσµένης Πληροφορικής και Πολυµέσων ή 

Τηλεπληροφορικής και ∆ιοίκησης ή ∆ιαχείρισης 

Πληροφοριών ή Επιχειρηµατικού Σχεδιασµού και 

Πληροφοριακών Συστηµάτων ή Εφαρµογών 

Πληροφορικής στη ∆ιοίκηση και  στην Οικονοµία ή 

Χ 
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Βιοµηχανικής Πληροφορικής ή Γεωπληροφορικής και 

Τοπογραφίας ή Πληροφορικής και Επικοινωνιών ή 

Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή 

Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστηµάτων ή 

Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ή 

Τηλεπικοινωνιών και ∆ικτύων Η/Υ  ΤΕΙ ή 

Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ  της 

ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σχολών της ηµεδαπής ή 

αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το οµώνυµο 

πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιµος τίτλος της ηµεδαπής ή 

αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. 

 

Β. Η δαπάνη µισθοδοσίας του προσωπικού που θα καλύψει τις ανωτέρω πέντε (5) 

θέσεις θα βαρύνει τους παρακάτω Κ.Α. του προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού 

έτους 2017: 

- Τον Κ.Α.10/6041.01 για ‘τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (περιλαµβάνονται 

βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα)’ και  

- Τον Κ.Α.10/6054.01 για ‘εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού’  

- Τον Κ.Α.30/6041.01 για ‘τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (περιλαµβάνονται 

βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα)’ και  

- Τον Κ.Α.30/6054.01 για ‘εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού’  

Ανάλογες πιστώσεις θα εγγραφούν και στον προϋπολογισµό του επόµενου 

έτους, σε περίπτωση που οι συµβάσεις λήξουν µετά την 31η-12-2017.   

 

Γ. Η παρούσα να κοινοποιηθεί στην Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Θεσσαλίας-Στερεάς 

Ελλάδας προκειµένου να δροµολογηθούν οι διαδικασίες για την έγκριση των 

αιτούµενων προσλήψεων.  

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 27/2017.  

Αφού αναγνώσθηκε και συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται 

ως εξής:  

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.               ΤΑ ΜΕΛΗ  

(ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ)  

                         ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ,20.03.2017  

O ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ  

 

 

    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΤΣΑΦΤΗΣ         

ΑΔΑ: 7ΦΙΖΩΡΚ-Ο9Μ
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