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τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

 

Θέμα 19
ο
:  Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 

ορισμένου χρόνου για υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα (άρθρο 12 παρ.14 του 

ν.4071/2012), έτους 2015.  

 

Στην Αγιά, σήμερα 23 Μαρτίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 6:00 μ.μ., στην αίθουσα 

συνεδριάσεων «Χρυσαλλίδα», συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο 

Αγιάς, μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου 2689/19-3-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου 

κου Ιωάννη Αργυρούλη, που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με την παρ. 3 

του άρθρου 6 του Ν.4071/2012 και στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων της έδρας του Δήμου και 

επιδόθηκε στους Δημοτικούς Συμβούλους και στους Προέδρους – Εκπροσώπους των Δημοτικών και 

Τοπικών Κοινοτήτων, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 και την παρ. 6 του άρθρου 77 του 

Ν.4172/2013. 

 

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε 

σύνολο είκοσι επτά ( 27 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν:  

Παρόντες 
1. Αργυρούλης Ιωάννης, Πρόεδρος  

2. Αγγελακόπουλος Ρίζος 3. Αναστασίου Ιωάννης 

4. Αράπης Χρήστος 5. Γιάνναρος Γεώργιος 

6. Γιαννουλέα Χριστίνα 7. Ζιούλη Αναστασία 

8. Καλαγιάς Γρηγόριος 9. Κασίδας Ιωάννης 

10. Κούκας Γεώργιος 11. Μασούρας Γεώργιος 

12. Μάρκου Σωτήριος
1
 13. Μπάτσικας Βασίλειος 

14. Μπεϊνάς Αντώνιος
2
 15. Λέτσιος Βασίλειος 

16. Ολύμπιος Αθανάσιος 17. Ριζούλης Στέφανος 

18. Σιμούλης Θωμάς 19. Σκαρκάλης Χρήστος 

20. Σμυρλής Βασίλειος 21. Σουλιώτης Θεόδωρος 

22. Τσιώνης Αστέριος 23. Τριανταφύλλου Αθανάσιος 

24. Τριανταφύλλου Ευθύμιος 25. Βατζιάς Αντίγονος 

Απόντες 

26. Γκουτζουλίκας Γεώργιος 27. Μαρούδα - Λιαράτσικα Χαδίνα (Νίνα) 

που δεν προσήλθε αν και κλήθηκε νόμιμα. 

                                                 
1
 Αποχώρησε πριν τη συζήτηση 13

ου
 του θέματος της ημερήσιας διάταξης. 

2
 Απουσίαζε στη συζήτηση και ψήφιση του θέματος. 

http://www.dimosagias.gr/
mailto:i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr
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Επίσης διαπίστωσε ότι από το σύνολο των είκοσι δύο (22) Πρόεδρων και Εκπροσώπων των 

Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, που κλήθηκαν νόμιμα, παρόντες ήταν οι κ.κ.: Δαλαμάγκας 

Αλέξανδρος (Αμυγδαλής), Έξαρχος Αστέριος (Μαρμαρίνης), Κολοβός Κων/νος (Καστρίου), 

Λάμπρου Ευάγγελος (Μεγαλοβρύσου), Μπατζιόλας Ζάχος (Αγιάς), Πατσαβούρας Ιωάννης 

(Μεταξοχωρίου), Πλατής Βασίλειος (Δήμητρας) και Τσιάρας Σωτήριος (Σωτηρίτσας). 

 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Αγιάς κ. Γκουντάρας Αντώνης.  

Επίσης προσκλήθηκαν και παραβρέθηκαν ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της 

Κοινωφελούς Επιχείρησης «Καλυψώ» Δήμου Αγιάς κ. Βαλάρης Βασίλειος, ο Διευθυντής της ΔΕΥΑ 

Αγιάς κ. Μπουζούκης Αλέξιος, ο Προϊστάμενος του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Σπανός 

Ιωάννης, ο Προϊστάμενος του Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών κ. Ντελής Αλέξανδρος και η 

Προϊσταμένη του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών κα Μπαρτζώκα Αθανασία.  

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο ειδικός γραμματέας Μπουρνάκας Ιωάννης. 

 

Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης ..... 

 

Στη συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων: 

 

Θέμα 19
ο
:  Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 

ορισμένου χρόνου για υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα (άρθρο 12 παρ.14 του 

ν.4071/2012), έτους 2015.  

 

Το θέμα εισηγήθηκε ο Αντιδήμαρχος κ. Βασίλειος Λέτσιος, που έθεσε υπόψη του Δημοτικού 

Συμβουλίου τα εξής: 

«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.  

 

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, 
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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. 

 

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.  
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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, 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 υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα (άρθρο 12 

παρ.14 του ν.4071/2012), έτους 2015. 

 

Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει τον προγραμματισμό των προσλήψεων του έτους 2015, 

καθώς και τους σχετικούς πίνακες προγραμματισμού έτους 2015  που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα 

της παρούσας, για την   πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης εργασίας ιδιωτικού δικαίου 

ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού δύο (2) ατόμων, για την κάλυψη αναγκών υπηρεσιών 

ανταποδοτικού χαρακτήρα του δήμου μας, για τις εξής,  κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες, και την 

αντίστοιχη χρονική περίοδο: 

α. Καθαριότητα: 

- Ένα (1) ΔΕ Οδηγό Φορτηγών για χρονικό διάστημα απασχόλησης (8)  οχτώ μηνών. Ο λόγος για 

τον οποίο απαιτείται η πρόσληψη του προσωπικού αυτού είναι διαθέτουμε τρία φορτηγά τα οποία 

κατά την καλοκαιρινή περίοδο χρησιμοποιούνται κατά κύριο λόγο στην υπηρεσία Καθαριότητας με 

διαθέσιμο έναν  μόνιμο υπάλληλο. 

- Ένα (1) ΔΕ Χειριστή  Μηχανημάτων Έργων για χρονικό διάστημα απασχόλησης (8)  μηνών. Ο 

λόγος για τον οποίο απαιτείται η πρόσληψη του προσωπικού αυτού είναι ότι διαθέτουμε τρείς 

διαμορφωτήρες και τρία  jcb (μηχανήματα έργων και καθαρισμού οδών με διαθέσιμους  δύο 

μόνιμους υπαλλήλους. Τα παραπάνω χρησιμοποιούνται στην Υπηρεσία Καθαριότητας. 

Οι προσλήψεις θα βαρύνουν το σκέλος των εξόδων του προϋπολογισμού έτους 2015 και συγκεκριμένα 

τους κωδικούς αριθμούς: ΚΑ 20.6041.01 με τίτλο «Αποδοχές εκτάκτου προσωπικού» και ποσό 

22.460,00€ και Κ.Α 20.6054.01 με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου προσωπικού» και ποσό 

6.999,80€. 

Η παρούσα να κοινοποιηθεί στην αποκεντρωμένη διοίκηση προκειμένου να δρομολογηθούν οι 

διαδικασίες για την έγκριση των αιτούμενων προσλήψεων».  

 

Ακολούθησαν ερωτήσεις και τοποθετήσεις: 
Ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης ελάσσονος μειοψηφίας «Λαϊκή Συσπείρωση Δήμου Αγιάς» 

κ. Κασίδας Ιωάννης είπε στην τοποθέτησή του: «Είναι γνωστή η θέση μας γι’ αυτές τις σχέσεις 

εργασίας με τα δίμηνα, τα πεντάμηνα, τα οκτάμηνα κλπ. Είμαστε κάθετα αντίθετοι. Πρέπει όλοι μας να 

προσπαθούμε να γίνονται προσλήψεις μόνιμου και εξειδικευμένου προσωπικού». 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη: 

- την εισήγηση του Αντιδημάρχου κ. Λέτσιου Βασίλειου,  

- τις διατάξεις της παρ.14 του άρθρου 12 του Ν.4071/2012, 

- τις διατάξεις της παρ. 4δ του άρθρου 3 του Ν. 3899/2010, 

- τις διατάξεις του Ν.2190/1994, όπως ισχύει και ιδίως του άρθρου 21 , 

- τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 49 του Ν. 3943/2011, 

- τις διατάξεις της παρ.20α του άρθρου 9 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 , 

- τις υπ’ αριθ. 60/2011 (ΑΔΑ: 4Α5ΧΩ6Ι-5ΨΚ) και 145/2011 (ΑΔΑ: 4Α5ΧΩ6Ι-5ΨΚ) αποφάσεις 

του δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς με τις οποίες εγκρίθηκε ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας 

του Δήμου Αγιάς,  
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- τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου (ΦΕΚ 1584-30/06/2011 Τεύχος Β’), 

- τις εξασφαλισμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό του Δήμου Αγιάς  έτους 2015 σύμφωνα με 

την αριθμ. πρωτ. 2409/11-3-2015 βεβαίωση της οικονομικής υπηρεσίας,   

- τις εισηγήσεις των αρμόδιων υπηρεσιών,  

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

και μετά από συζήτηση 

 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία  

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

πίνακες προγραμματισμού έτους 2015 που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας, για την   

πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, 

συνολικού αριθμού δύο (2) ατόμων, για την κάλυψη αναγκών υπηρεσιών ανταποδοτικού 

χαρακτήρα του δήμου μας, για τις εξής,  κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες, και την αντίστοιχη 

χρονική περίοδο: 

Καθαριότητα: 

- Έναν (1) ΔΕ Οδηγό Φορτηγών για χρονικό διάστημα απασχόλησης (8) οχτώ μηνών. Ο λόγος για 

τον οποίο απαιτείται η πρόσληψη του προσωπικού αυτού είναι ο Δήμος Αγιάς έχει στη διάθεσή 

του τρία φορτηγά τα οποία κατά την καλοκαιρινή περίοδο χρησιμοποιούνται κατά κύριο λόγο 

στην υπηρεσία Καθαριότητας με διαθέσιμο μόνο έναν μόνιμο υπάλληλο. 

- Έναν (1) ΔΕ Χειριστή  Μηχανημάτων Έργων για χρονικό διάστημα απασχόλησης (8)  μηνών. Ο 

λόγος για τον οποίο απαιτείται η πρόσληψη του προσωπικού αυτού είναι ότι είναι ο Δήμος Αγιάς 

έχει στη διάθεσή του τρείς διαμορφωτήρες και τρία jcb (μηχανήματα έργων και καθαρισμού 

οδών) με διαθέσιμους  δύο μόνιμους υπαλλήλους. Τα παραπάνω χρησιμοποιούνται στην 

Υπηρεσία Καθαριότητας. 

 

Β.  Οι προσλήψεις θα βαρύνουν το σκέλος των εξόδων του προϋπολογισμού έτους 2015 του Δήμου 

Αγιάς και συγκεκριμένα τους κωδικούς αριθμούς:  

- ΚΑ 20.6041.01 με τίτλο «Αποδοχές εκτάκτου προσωπικού»  και ποσό 22.460,00€. 

- Κ.Α 20.6054.01 με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές  εκτάκτου προσωπικού» και ποσό 6.999,80€. 

 

Γ. Η παρούσα να κοινοποιηθεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας 

προκειμένου να δρομολογηθούν οι διαδικασίες για την έγκριση των αιτούμενων προσλήψεων.  

 

Μειοψήφισε ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης ελάσσονος μειοψηφίας: «Λαϊκή Συσπείρωση 

Δήμου Αγιάς» κ. Ιωάννης Κασίδας, για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό κομμάτι της 

παρούσας. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 59/2015. 

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο 

Ο Πρόεδρος        Τα παρόντα μέλη 

 

Ο Πρόεδρος 

του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

 

Αργυρούλης Ιωάννης 
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ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ Αγιά 11-3-2015 

Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών Αριθ. Πρωτ.2409 

Ταχ. Δ/νση: Καλυψώς Αλεξούλη 27   

Τ.Κ.400 03   

Πληροφορίες: Γώγος Γρηγόριος   

Τηλέφωνο: 2494022811   

Fax: 2494022811   

E-mail: gogosgr@0559.syzefxis.gov.gr    

 

Β Ε Β Α Ι Ω Σ Η 

 

Για την πρόσληψη προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα 

Βεβαιώνεται ότι για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του προσωπικού που θα προσληφθεί για 

την πλήρωση των θέσεων ορισμένου χρόνου για το έτος 2015 συνολικά    δύο(2) ατόμων σύμφωνα 

με  απόφαση του οικείου Συμβουλίου, έχει προβλεφθεί αντίστοιχη πίστωση στους παρακάτω ΚΑ 

του προϋπολογισμού: 

 

α) Στον ΚΑ 20.6041.01 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 με τίτλο «Αποδοχές εκτάκτου 

προσωπικού» ποσό 22.460,00€. 

β) Στον Κ.Α 20.6054.01 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 με τίτλο «Εργοδοτικές 

εισφορές  εκτάκτου προσωπικού» ποσό 6.999,80€ για την κάλυψη της δαπάνης εργοδοτικών 

εισφορών. 

 

Ανάλογες πιστώσεις θα εγγραφούν και στον προϋπολογισμό του επόμενου έτους, σε περίπτωση που 

οι συμβάσεις λήξουν μετά την 31
η
-12-2015.   

 

 

Ο Προϊστάμενος του Οικον. Τμήματος 

Σπανός Ιωάννης

mailto:gogosgr@0559.syzefxis.gov.gr
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β - ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (5
α
) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015  

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ: ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  

Ο.Τ.Α.: ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ  

   

Προσωπικό (Ν.2190/1994)   

Εποχιακό προσωπικό (άρθρο 21 παρ. 1) 

Αριθμός Φ.Ε.Κ. του 

ισχύοντος Ο.Ε.Υ. 

Προβλεπόμενες 

θέσεις Ι.Δ.Ο.Χ. 

στον Ο.Ε.Υ. 

***Κ.Α.Ε. του 

προϋπολογισμού 

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ 

ΔΑΠΑΝΗ 

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ 

(για κάθε ειδικότητα 

χωριστά) 

*** 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΔΑΠΑΝΗΣ 

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ 
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

** 

ΠΕ 

** 

ΤΕ 

** 

ΔΕ 

** 

ΥΕ 

 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ     1   1584/30-6-2011/Τ.β   55  20.6041,01&20.6054,01  8.800,00  
 17.600,00€ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ     1    1584/30-6-2011/Τ.β     20.6041,01&20.6054,01  8.800,00  

                  

                  

                  

                   

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

 

**Συμπληρώνεται τον αριθμό των ατόμων ανά εκπαιδευτική βαθμίδα. 

***Συμπληρώνεται υποχρεωτικά.. 

           

         ΥΠΟΓΡΑΦΗ/ΣΦΡΑΓΙΔΑ 
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