
                                               
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ  
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 

Νο 6/04-03-2020 
Αριθ.Αποφ. 46/2020    

ΘΕΜΑ: «Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2020 στους 

ΟΤΑ α΄ και β΄  βαθμού και στα ΝΠΙΔ αυτών» με κάλυψη της δαπάνης από του 

κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους.  

        Στους Μολάους, σήμερα την  04-03-2020  ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00 π.μ. στο 

Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή 

του Δήμου Μονεμβασίας,  ύστερα από την αριθ. πρωτ. 2388/28-02-2020 πρόσκληση του 

Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το  άρθρο 75 του 

Ν.3852/10.  

       Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν 

παρόντα τα παρακάτω  μέλη: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                               ΑΠΟΝΤΕΣ 

1) Μαυρομιχάλης Κων/νος(Πρόεδρος)                   Παπαδάκης Πιερρής 

2) Χριστάκος Σταύρος                                              Παναρίτης Ηλίας   

3) Σουρλάς Ιωάννης      

4) Καλογερίνης Ηλίας 

5) Καλογράνης Δημήτριος 

6) Μαστορόπουλος Νεκτάριος (Αναπ. Μέλος) 

 
    Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον υπάλληλο του Δήμου κ. Δελήγιαννη Νικόλαο. 

    Τα τακτικά μέλη με την πρόσκληση που είχαν λάβει όφειλαν σε περίπτωση απουσίας 

τους να ενημερώσουν τα αναπληρωματικά μέλη για τη νόμιμη αναπλήρωσή τους, τα 

οποία και  παρευρέθησαν. 

    Ο κ. Πρόεδρος της ΟΕ εισηγούμενος το 2ο  θέμα  της ημερήσιας διάταξης ανέφερε  τα 

εξής:  

Σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 4623/2019 (ΦΕΚ 134/09-08-2019) με το οποίο το  

άρθρο 72 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής: 

«Άρθρο72 

Αρμοδιότητες οικονομικής επιτροπής δήμων 



1. Η οικονομική επιτροπή είναι συλλογικό όργανο, αρμόδιο για τον έλεγχο και την 

παρακολούθηση της οικονομικής λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα, έχει τις 

ακόλουθες αποφασιστικές, ελεγκτικές και γνωμοδοτικές αρμοδιότητες: 

α)……… 

στ)Αποφασίζει το ετήσιο πρόγραμμα προσλήψεων προσωπικού κάθε κατηγορίας. 

     Συνεχίζοντας οκ. πρόεδρος της ΟΕ έθεσε υπόψη των μελών της την υπ΄αριθ. πρωτ. 

2379/28-02-2020  εισήγηση του Τμήματος Ανθρώπινου δυναμικού και Διοικητικής 

μέριμνας  του Δήμου μας στην οποία αναφέρονται τα εξής: 

 Εισήγηση Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας 
 
      Θέμα: «Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2020 

στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και στα ΝΠΙΔ αυτών» , με κάλυψη της δαπάνης από 

τους κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους.  

      Σχετ.: η  υπ΄ αριθμ.πρωτ.11072/18-2-2020 εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών.  

Σύμφωνα με το ανωτέρω σχετικό έγγραφο που αφορά μεταξύ άλλων την πρόσληψη 

προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση εποχικών -

παροδικών αναγκών" με κάλυψη της δαπάνης από τους ΚΑΠ ακολουθούνται οι 

διαδικασίες ως εξής:  

Με την παρ. 1 του άρθρου 205 του Ν.3584/2007 (Α' 143), "πρόσληψη Προσωπικού για 

την αντιμετώπιση εποχικών -παροδικών αναγκών"', οι ΟΤΑ επιτρέπεται να απασχολούν 

προσωπικό, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για την 

αντιμετώπιση εποχικών ή άλλων περιοδικών  αναγκών, με τις προϋποθέσεις και τη 

διαδικασία των παρ. 2-17 του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει. 

Στο ΦΕΚ 85/Α΄ δημοσιεύτηκε ο Ν. 4071/2012 " Ρυθμίσεις για την Τοπική Ανάπτυξη, την 

Αυτοδιοίκηση και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση - Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ". 

Από τις οικείες ρυθμίσεις του νόμου αυτού, σε συνδυασμό με τις όμοιες του Ν. 4057/20125 

" Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων 

Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου" (54/Α΄), προκύπτει το νέο θεσμικό πλαίσιο που 

καθορίζει τις περιπτώσεις προσλήψεων που υποβάλλονται για έγκριση στην Επιτροπή 

ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει. 

Ειδικότερα, από τις διατάξεις της παρ. 20α του ένατου άρθρου του Ν. 4057/2012 

προβλέπεται ότι για την κίνηση διαδικασιών πρόσληψης ή διορισμού μόνιμου 

προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή 

μίσθωσης έργου ή οποιασδήποτε άλλης μορφής στους φορείς της παρ. 1 του άρθρου  14 

του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει ( όπου εντάσσονται και οι ΟΤΑ και οι επιχειρήσεις αυτών) 

απαιτείται έγκριση ΠΥΣ 33/2006. 



Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. στ) του άρθρου 3 «Αρμοδιότητες Οικονομικής 

Επιτροπής δήμων κι περιφερειών» του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ 134/Α/9-8-2019) «Ρυθμίσεις 

του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή Διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές 

ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα» η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει το ετήσιο 

πρόγραμμα προσλήψεων προσωπικού κάθε κατηγορίας. 

Με  το υπ΄αριθμ. πρωτ. 30720/20-2-20 έγγραφο του τμήματος Τοπικής Αυτοδιοίκησης και 

Νομικών Προσώπων Τρίπολης,  της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής 

Ελλάδας και Ιονίου μας γνωστοποίησε την υπ΄αριθμ. πρωτ. 11072/18-2-2020 εγκύκλιο του 

Υπουργείου Εσωτερικών, σύμφωνα με το οποίο ζητείται από τους ΟΤΑ Α΄ βαθμού αφού 

πρώτα αξιολογήσουν τις ανάγκες λαμβάνοντας υπόψη τη δημοσιονομική κατάσταση  και 

την περιστολή των κρατικών δαπανών να υποβάλλουν τα  αιτήματά τους για την 

πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου  ορισμένου χρόνου με κάλυψη της δαπάνης 

μισθοδοσίας από τους ΚΑΠ. 

Το εν λόγω αίτημα θα υποβληθεί διά των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων στο Υπουργείο 

συνοδευόμενα από:    

 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μονεμβασίας με την οποία θα 

περιγράφεται λεπτομερώς ο λόγος για τον οποίο απαιτείται η πρόσληψη  τέτοιου 

είδους προσωπικού, κατά αριθμό, βαθμίδα εκπαίδευσης και ειδικότητα και ακριβή 

αναφορά στη διάρκεια των συμβάσεων, με τις οποίες θα απασχοληθούν οι 

προσληπτέοι. 

 Αντίγραφο του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας στον οποίο θα πρέπει να 

έχουν προβλεφθεί οι θέσεις του αιτούμενου προσωπικού, σύμφωνα με την παρ. 1 

του άρθρου 205 του ΚΚΔΥ (Ν. 3584/2007). 

 Βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας για την ύπαρξη σχετικών πιστώσεων στον 

προϋπολογισμό για το τρέχον έτος , καθώς και ότι θα εγγραφούν οι ανάλογες 

πιστώσεις και στον προϋπολογισμό του επόμενου έτους, σε περίπτωση που οι 

συμβάσεις λήξουν μετά την 31η-12-2020. 

 Συμπληρωμένο τον πίνακα Β΄ για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας 

ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου από το προϋπολογισμό τους.    

Στο άρθρο 25 του Οργανισμού Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου Μονεμβασίας  (ΦΕΚ 

1696/β/29-7-2011  ) προβλέπονται συνολικά  σαράντα (40) θέσεις διαφόρων ειδικοτήτων, 

για την κάλυψη πρόσκαιρων και εποχικών ή άλλων περιοδικών αναγκών καθώς και για 

την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα εκ των οποίων καμία δεν είναι 

καλυμμένη. 

Ενόψει του προγραμματισμού προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2020 με κάλυψη 

της δαπάνης από τους Κ.Α.Π. στο Δήμο μας, σας ενημερώνουμε για τα εξής: 



Στο  Δήμο  Μονεμβασίας με εκτεταμένη αγροτική και δημοτική οδοποιία, που χρήζει 

συνεχούς συντηρήσεως και επιδιορθώσεων αλλά και στα πλαίσια της Πολιτικής 

Προστασίας κρίνεται απολύτως αναγκαία η πρόσληψη έκτακτου προσωπικού και 

συγκεκριμένα η πρόσληψη δύο χειριστών με ειδικότητα ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων 

Έργων, αφού το μόνιμο προσωπικό που υπηρετεί με την ειδικότητα αυτή – τρία (3) άτομα 

-δεν επαρκεί για να καλύψει όλο το Δήμο. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι στο Δήμο μας 

υπάρχουν επτά (7) μηχανήματα, άρα χρήζει ανάγκης η πρόσληψη του ανωτέρω 

προσωπικού , προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι υπάρχουσες ανάγκες. 

  Το συγκεκριμένο προσωπικό θα προσληφθεί με σύμβαση Ι.Δ.Ο.Χ. διάρκειας οκτώ (8) 

μηνών  με κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (άρθρο 205 

παρ.1 ν.3584/2007 και άρθρο 21 παρ.1 ν.2190/1994 όπως έχουν τροποποιηθεί και 

ισχύουν).  

  Τέλος σας ενημερώνουμε ότι από την παρούσα απόφαση θα προκληθεί δαπάνη, σε 

βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Μονεμβασίας , ύψους 22.000,00 ευρώ, για το 

οικονομικό έτος 2020 και θα βαρύνει τους κάτωθι Κ.Α. εξόδων:  

 Κ.Α. 30-6041 «Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων», με το ποσό των 

20.000,00€ και  

 Κ.Α. 30-6054.001 «Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ έκτακτου προσωπικού», με το 

ποσό των10.000,00€. 

   Για τους λόγους που αναφέρονται παραπάνω  

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ  

Α. Την έγκριση του προγραμματισμού των προσλήψεων του έτους 2020 σύμφωνα με την 

υπ’ αριθμ. πρωτ. 11072/18-2-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών για την 

πρόσληψη προσωπικού στο Δήμου Μονεμβασίας με σκοπό την κάλυψη εποχικών και 

πρόσκαιρων αναγκών όπως αναλυτικά περιγράφεται, κατά υπηρεσία, κλάδο/ειδικότητα, 

σχέση εργασίας, χρονική διάρκεια απασχόλησης και αριθμό ατόμων , στον παρακάτω 

Πίνακα:  

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

 

ΚΛΑΔΟΣ / 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

 

ΣΧΕΣΗ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΧΡΟΝΙΚΗ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΑΤΟΜΩΝ 

 

ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

ΔΕ Χειριστών 

Μηχανημάτων 

Έργου 

 

    ΙΔΟΧ 

 

    8 ΜΗΝΕΣ 

 

     2 

ΣΥΝΟΛΟ                                                                                                                                                2 

 



Β.  Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής, και εφόσον χορηγηθεί η σχετική έγκριση για 

την πρόσληψη του αιτούμενου αριθμού προσωπικού, προκύπτει δαπάνη σε βάρος του 

προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 του Δήμου Μονεμβασίας, συνολικού ποσού 

22.000,00 ευρώ .  

Οι σχετικές πιστώσεις για τη δαπάνη, θα καλυφθούν από τους κάτωθι Κ.Α. 

προϋπολογισμού 2020 του Δήμου Μονεμβασίας: 

 Κ.Α. 30-6041 «Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων», με το ποσό των 20.000,00€  

 Κ.Α. 30-6054.001 «Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ έκτακτου προσωπικού», με το ποσό 

των 10.000,00€. 

 Ομοίως θα προβλεφθούν και αντίστοιχες πιστώσεις στον προϋπολογισμό οικονομικού 

έτους 2021, εφόσον η  λήξη της σύμβασης είναι μετά την   31η -12-2020.  

Γ.   Η Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μονεμβασίας να  αποσταλεί στην 

αρμόδια Υπηρεσία της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, με συνημμένα τα 

δικαιολογητικά που ζητούνται, προκειμένου να δρομολογηθούν οι διαδικασίες για την 

έγκριση της αιτούμενης  πρόσληψης. 

   Στην συνέχεια ο κ. πρόεδρος της ΟΕ κάλεσε τα μέλη της ΟΕ να αποφασίσουν σχετικά. 

   Τα μέλη της ΟΕ μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβαν υπόψη τους τα ανωτέρω 

, το άρθρο 72 του ν. 3852/2010 όπως ισχύει:   

Ομόφωνα     αποφασίζουν 

Α. Την έγκριση του προγραμματισμού των προσλήψεων του έτους 2020 σύμφωνα με την 

υπ΄αριθμ. πρωτ. 2379/28-2-2020 Εισήγηση του Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού και 

Διοικητικής Μέριμνας του Δήμου μας για την πρόσληψη προσωπικού στο Δήμο 

Μονεμβασίας με σκοπό την κάλυψη εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών όπως αναλυτικά 

περιγράφεται, κατά υπηρεσία, κλάδο/ειδικότητα, σχέση εργασίας, χρονική διάρκεια 

απασχόλησης και αριθμό ατόμων , στον παρακάτω Πίνακα:  

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

 

ΚΛΑΔΟΣ / 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

 

ΣΧΕΣΗ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΧΡΟΝΙΚΗ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΑΤΟΜΩΝ 

 

ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

ΔΕ Χειριστών 

Μηχανημάτων 

Έργου 

 

    ΙΔΟΧ 

 

    8 ΜΗΝΕΣ 

 

     2 

ΣΥΝΟΛΟ                                                                                                                                          2 

 

 

 

 



 

 

 

Β. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής, και εφόσον χορηγηθεί η σχετική έγκριση για την 

πρόσληψη του αιτούμενου αριθμού προσωπικού, προκύπτει δαπάνη σε βάρος του 

προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 του Δήμου Μονεμβασίας, συνολικού ποσού 

22.000,00 ευρώ . Οι σχετικές πιστώσεις για τη δαπάνη, θα καλυφθούν από τους κάτωθι 

Κ.Α. προϋπολογισμού 2020 του Δήμου Μονεμβασίας: 

 Κ.Α. 30-6041 «Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων», με το ποσό των 

20.000,00€  

 Κ.Α. 30-6054.001 «Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ έκτακτου προσωπικού», με το 

ποσό των 10.000,00€. 

 Ομοίως θα προβλεφθούν και αντίστοιχες πιστώσεις στον προϋπολογισμό οικονομικού 

έτους 2021, εφόσον η  λήξη της σύμβασης είναι μετά την   31η -12-2020.  

Γ.   Η Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μονεμβασίας να  αποσταλεί στην 

αρμόδια Υπηρεσία της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, με συνημμένα τα 

δικαιολογητικά που ζητούνται, προκειμένου να δρομολογηθούν οι διαδικασίες για την 

έγκριση της αιτούμενης  πρόσληψης. 

     Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το Πρακτικό αυτό υπογράφεται  όπως  πιο 
κάτω.  
          
         ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
 ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ                      1)ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 

                                                                      2)ΣΟΥΡΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ      

                                                                      3)ΚΑΛΟΓΕΡΙΝΗΣ ΗΛΙΑΣ 

                                                                      4)ΚΑΛΟΓΡΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

                                                                      5)ΜΑΣΤΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ           
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