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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Θέμα: Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2015
στους ΟΤΑ α και β βαθμού και τα ΝΠΙΔ αυτών

Στην Ιερισσό και στα γραφεία του Κέντρου Πολιτισμού, σήμερα το Σάββατο 28 του μηνός
Φεβρουαρίου του έτους 2015 και ώρα 12:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό
Συμβούλιο του Αριστοτέλειου Πνευματικού Κέντρου, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 72/26-022015 πρόσκληση της Προέδρου, που επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 240 του Ν.3463/2006 και αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία δεδομένου
ότι από το σύνολο των 11 (έντεκα) μελών βρέθηκαν παρόντα 06 (έξι), ήτοι:

Παρόντες

Απόντες

Παναγιωτοπούλου Ελένη

Κούκος Γεώργιος

Γκατζώνης Αστέριος

Λαζάρου Λάζαρος

Πράπα Χριστίνα

Κατσαβαβάκης Κωνσταντίνος

Βαλσαμής Ελευθέριος

Καραβασιλικού Γραμματική

Κωτάκης Γέωργιος

Αναστασίου Βασίλειος

Καβλίτση Ευαγγελία

Η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Αριστοτέλειου
Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Αριστοτέλη και εισηγούμενη το 7ο θέμα της ημερησίας διατάξεως
ανάφερε ότι: « Στο ΦΕΚ 85/Α' δημοσιεύθηκε 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.4057/2012 «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 της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει, ή τα λοιπά προβλεπόμενα όργανα.
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Ειδικότερα, από τις διατάξεις της παρ.20α του Ένατου άρθρου του ν.4057/2012 προβλέφθηκε ότι για την
κίνηση διαδικασιών πρόσληψης ή διορισμού μόνιμου προσωπικού, προσωπικού με σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, καθώς και προσωπικού με θητεία, με σύμβαση 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 της ΠΥΣ 33/2006
όπως ισχύει.
Ωστόσο, με τις διατάξεις του άρθρου 12 του νεώτερου ν.4071/2012, συγκεκριμένες κατηγορίες
προσωπικού που προσλαμβάνονται στους ΟΤΑ και στα ΝΠΙΔ της τοπικής αυτοδιοίκησης είτε εξαιρέθηκαν
από την υποχρέωση χορήγησης έγκρισης από οποιοδήποτε όργανο (έκτακτο προσωπικό για την εκτέλεση
έργων με αυτεπιστασία, εργατοτεχνικό προσωπικό έως πέντε ημερομισθίων μηνιαίως, υδρονομείς
άρδευσης, καθώς και προσωπικό με συμβάσεις δίμηνης το πολύ διάρκειας, για την αντιμετώπιση
κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών) είτε υπήχθησαν σε διακριτή διαδικασία έγκρισης
(προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα,
καθώς και προσωπικό ορισμένου χρόνου ή συμβασιούχοι έργου των οποίων η αμοιβή προέρχεται
αποκλειστικά από αντίτιμο που εισπράττει ο εργοδότης φορέας από τους ωφελούμενους για την παροχή
της συγκεκριμένης υπηρεσίας).
Με το υπ αριθμόν 7057/25-02-2015 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης, μας ζητείται να κάνουμε τον προγραμματισμό προσλήψεων εκτάκτου προσωπικού για
το έτος 2015 και να αποστείλουμε τα σχετικά αιτήματα στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση για περαιτέρω
προώθηση στο ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α και έγκριση αυτών. Τονίζεται ότι πρέπει να γίνει άμεσα, έτσι ώστε να υπάρχει η
κάλυψη των θέσεων για τις ανάγκες στην τοπική αυτοδιοίκηση.
Υπάρχουν 6 διαφορετικές κατηγορίες αιτημάτων από τις οποίες το Νομικό μας Πρόσωπο σύμφωνα με το
παραπάνω σκεπτικό εμπίπτει στην κατηγορία ‘’προώθηση έγκρισης αιτήματος που αφορά την πρόσληψη
προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου στους ΟΤΑ α΄
βαθμού με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου (άρθρο 10 του ν.4257/2014)’’ και σε αυτήν την
περίπτωση , βάσει της εγκυκλίου ακολουθείται το παράρτημα 6α με υποχρεωτική συμπλήρωση των
υποδειγμάτων αυτών, και πιο συγκεκριμένα η εξής διαδικασία:
Για την προώθηση έγκρισης αιτήματος που αφορά σε προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και τη
σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου (άρθρο 10 του
ν.4257/2014) σε ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού:
 Για το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου:
α) Απόφαση οικείου συμβουλίου που θα αφορά αιτήματα πρόσληψης αποκλειστικά με αντίτιμο, με την
οποία θα περιγράφεται λεπτομερώς ο λόγος για τον οποίο απαιτείται η πρόσληψη τέτοιου είδους
προσωπικού, κατά βαθμίδα εκπαίδευσης και ειδικότητα.
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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 ΚΚΔΥ (ν.3584/2007).
γ) Βεβαίωση της οικονομικής υπηρεσίας των παραπάνω φορέων ότι έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό
τους 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-12-2015.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν.4257/2014, θα πρέπει να βεβαιώνεται ρητά ότι το
σύνολο (100 %) της δαπάνης θα καλύπτεται από έσοδα από την καταβολή αντιτίμου από τους
ωφελούμενους.
δ) Τον πίνακα Β για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με
τη μορφή αντιτίμου συμπληρωμένο. Η ορθή και επιμελής συμπλήρωση του παραρτήματος κρίνεται
επιβεβλημένη.
 Για τις συμβάσεις μίσθωσης έργου:
α) Απόφαση του οικείου συμβουλίου, με την οποία θα περιγράφεται λεπτομερώς ο λόγος για τον οποίο
απαιτείται η ανάθεση τέτοιου έργου.
β) Αντίγραφο του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας.
γ) Έκθεση στην οποία θα αιτιολογείται εμπεριστατωμένα ότι το έργο δεν ανάγεται στον κύκλο των συνήθων
καθηκόντων των υπαλλήλων του οικείου φορέα και τους λόγους για τους οποίους δεν μπορεί να
εκτελεστεί τούτο από αυτούς.
δ) Βεβαίωση της οικείας οικονομικής υπηρεσίας ότι έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό των οικείων
φορέων 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-122015.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν.4257/2014, θα πρέπει να βεβαιώνεται ρητά ότι το
σύνολο (100 %) της δαπάνης θα καλύπτεται από έσοδα από την καταβολή αντιτίμου από τους
ωφελούμενους.
ε) Το Παράρτημα Γ1 για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου επί αντιτίμω συμπληρωμένο.

Με βάση τα ανωτέρω οι αρμόδιες υπηρεσίες μας, συνέταξαν τους σχετικούς πίνακες, προκειμένου να
υποβληθούν τα αιτήματα για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση ΙΔΟΧ και με σχέση σύναψης
συμβάσεων μίσθωσης έργου.
Αναλυτικότερα, προτείνω:
Έντεκα (11) ΠΕ-ΤΕ-ΔΕ μουσικούς για τη λειτουργία της Μουσικής Σχολής, διαφόρων 8 μήνες
ειδικοτήτων ανάλογα με τις ανάγκες της Σχολής που θα προκύψουν
Έναν (1) ΠΕ καλλιτεχνικό διευθυντή - μαέστρο

Σ.Μ.Ε
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Οι παραπάνω απαιτήσεις προκύπτουν από την εμπειρία μας με βάσει την λειτουργία της
Μουσικής Σχολής στα χρόνια λειτουργίας της, η οποία όπως προαναφέρθηκε, είναι αναγνωρισμένη και
έχει μεγάλη σημασία για την εκπαίδευση των κατοίκων της περιοχής και τη διατήρηση της πολιτιστικής
μας κληρονομιάς.
Η Μουσική Σχολή αυτή τη στιγμή διαθέτει έναν μεγάλο αριθμό παιδιών και ενηλίκων και εφόσον
στόχος μας είναι η καλύτερη εξυπηρέτησή τους, θα πρέπει να καλύψουμε τις ανάγκες αυτές με τον
μέγιστο δυνατό τρόπο
Προτείνω λοιπόν να στείλουμε στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας- Θράκης προς έγκριση,
αίτημα για πρόσληψη των παραπάνω θέσεων ορισμένου χρόνου και συμβάσεων μίσθωσης έργου, για την
κάλυψη των αναγκών του Αριστοτέλειου Πνευματικού Κέντρου »
Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του


τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Αριστοτέλειου Πνευματικού Κέντρου του Δήμου
Αριστοτέλη



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



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



τις διατάξεις του άρθρου 12 του νεώτερου 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



Το υπ’ αριθμόν 7057/25-02-2015 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης



τις εξασφαλισμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό του Αριστοτέλειου Πνευματικού Κέντρου
Δήμου Αριστοτέλη έτους 2015 (βεβαίωση αριθ. της οικονομικής υπηρεσίας)



τις εισηγήσεις των αρμόδιων υπηρεσιών

Αποφασίζει ομόφωνα
Α. Εγκρίνει τον προγραμματισμό των προσλήψεων του έτους 2015 για τις κάτωθι κατηγορίες
προσωπικού συνολικού αριθμού έντεκα (11) ατόμων, με σχέση μίσθωσης εργασίας ορισμένου χρόνου έως
οχτώ μήνες και ενός (1) ατόμου, με σχέση εργασίας σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου, ανάλογα με τις
ανάγκες του Νομικού Προσώπου, ως εξής :
Έντεκα (11) ΠΕ-ΤΕ-ΔΕ μουσικούς για τη λειτουργία της Μουσικής Σχολής, διαφόρων 8 μήνες
ειδικοτήτων ανάλογα με τις ανάγκες της Σχολής που θα προκύψουν
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Έναν (1) ΠΕ καλλιτεχνικό διευθυντή - μαέστρο

Σ.Μ.Ε

Εγκρίνει επίσης τους σχετικούς πίνακες προγραμματισμού προσλήψεων προσωπικού έτους 2015, που
αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.
Οι παραπάνω θέσεις που αφορούν προσωπικό της Μουσικής Σχολής με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου θα είναι αμειβόμενοι 100% από έσοδα προερχόμενα από αντίτιμα που εισπράττει ο
φορέας για την παροχή της συγκεκριμένης υπηρεσίας στους ωφελούμενους (δεν υπόκεινται στη μείωση
του 10% ).
Οι παραπάνω απαιτήσεις προκύπτουν από την εμπειρία μας με βάσει την λειτουργία της
Μουσικής Σχολής στα χρόνια λειτουργίας της, η οποία όπως προαναφέρθηκε, είναι αναγνωρισμένη και
έχει μεγάλη σημασία για την εκπαίδευση των κατοίκων της περιοχής και τη διατήρηση της πολιτιστικής
μας κληρονομιάς.
Η Μουσική Σχολή αυτή τη στιγμή διαθέτει έναν μεγάλο αριθμό παιδιών και ενηλίκων και εφόσον
στόχος μας είναι η καλύτερη εξυπηρέτησή τους, θα πρέπει να καλύψουμε τις ανάγκες αυτές με τον
μέγιστο δυνατό τρόπο.
Β. Οι προσλήψεις θα βαρύνουν αντίστοιχα τους κάτωθι Κ.Α. του προϋπολογισμού έτους 2015 του
σκέλους των εξόδων του Αριστοτέλειου Πνευματικού Κέντρου Δήμου Αριστοτέλη.
Κ.Α. 15.6031.02
K.A 15.6053.01
Κ.Α 15.6114.05
Ανάλογες πιστώσεις θα γίνουν και στον προϋπολογισμό έτους 2016, εφόσον κριθεί αναγκαίο
Γ. Η παρούσα θα κοινοποιηθεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση προκειμένου να δρομολογηθούν οι
διαδικασίες για την έγκριση των αιτούμενων προσλήψεων. Εξουσιοδοτεί την Πρόεδρο να προβεί σε όλες
τις απαραίτητες ενέργειες.

Η απόφαση αυτή έλαβε α.α 12/2015
Ιερισσός 28-02-2015
Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως:
Ακριβές απόσπασμα
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
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