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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Από το υπ’ αριθ. 6/17-3-2017 πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του 
Δημοτικού Νομικού Προσώπου με την επωνυμία «Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας – 
Φροντίδας και Προσχολικής Αγωγής Δήμου Θέρμης» 

 

Αριθ. Απόφασης : 38/2017    ΘΕΜΑ : «Προγραμματισμός προσλήψεων με σύναψη  
σύμβασης μίσθωσης έργου, εκτός πλαισίου 
συγχρηματοδοτούμενων πράξεων έτους 2017»                                                                              

                                                                       
Στον Τρίλοφο και στα γραφεία του Ν.Π. που βρίσκονται στο Δημοτικό κατάστημα Τριλόφου, 

πλατεία Δημαρχείου, σήμερα στις 17/3/2017, ημέρα Παρασκευή ώρα 14:15 μ.μ, συνεδρίασε το 
Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Νομικού Προσώπου με την επωνυμία «Κέντρα Κοινωνικής 
Πρόνοιας – Φροντίδας και Προσχολικής Αγωγής Δήμου Θέρμης», μετά από την με αριθ. 
1121/13-3-2017 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του ΔΣ, που επιδόθηκε σε καθένα 
σύμβουλο και στην Πρόεδρο, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 95 και 96 του N. 
3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/2006) περί «Κυρώσεως του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων». 

 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο 15 μελών βρέθηκαν  
παρόντα 10,  δηλαδή : 
  
 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
 

ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. ΜΙΧΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ, Πρόεδρος 1.  ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΠΑΣΧΑΛΗΣ 

2. ΚΟΝΤΟΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2.  ΚΑΡΚΑΤΖΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

3. ΚΕΚΗ ΜΑΡΙΑ 3.  ΝΙΚΟΛΟΥΔΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

4. ΣΚΙΖΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 4.  ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 

5. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΟΥ ΟΛΓΑ 5. ΤΣΑΡΟΥΧΑ ΕΙΡΗΝΗ 

6. ΒΙΟΛΙΤΖΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ  

7. ΚΑΡΑΝΤΑΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  

8. ΛΙΑΝΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

9. ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  

10. ΤΙΤΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
  

Η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.  
        Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η Κωνσταντινίδου Βασιλική Προϊσταμένη  Διοικητικού του 
Ν.Π. για την τήρηση των πρακτικών του συμβουλίου και η Αυγούστη Ελένη Δ/ντρια Δ/κού- 
Οικονομικού.  

 

Η Πρόεδρος εισηγούμενη το 1ο θέμα  της ημερησίας διάταξης, ενημέρωσε τα μέλη του ΔΣ 

ότι  
 

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, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 8 
του Ν. 4325/2015, προβλέπεται ότι για τους φορείς της παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν.2190/1994, 
όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν.3812/2009, έως την 31η 
Ιανουαρίου κάθε έτους  και μετά από αίτηση του αρμόδιου φορέα εκδίδεται απόφαση των 
Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομικών και του οικείου κατά 
περίπτωση Υπουργού, που δημοσιεύεται στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως με την 
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οποία καθορίζεται ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός ατόμων για κάλυψη εποχικών αναγκών 
και εξειδικεύονται ανά υπηρεσία ή φορέα, οι εποχικές ανάγκες. Για το εν λόγω προσωπικό 
ισχύουν οι περιορισμοί της παρ. 3 του άρθρου 37 του Ν.3986/2011.  

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), και με το άρθρο πρώτο περιπτ. 1 
και 2 υποπαρ.Ζ.5 του ν.4093/12 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 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.  

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 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 Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης, 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 και τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης 
έργου στα ΝΠΙΔ της αυτοδιοίκησης με προέλευση των πιστώσεων από ιδίους πόρους 

3. για προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα (άρθρο 12 
παρ. 14 Ν. 4071/2012, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 48 του Ν. 4325/2015) σε ΟΤΑ 
α' βαθμού και ΝΠΙΔ αυτών,  

4. για προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης 
έργου με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου (άρθρο 12 παρ. 14 Ν. 4071/2012, 
όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 48 του Ν. 4325/2015) 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, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 41 παρ. 1α του Ν. 4325/2015).  

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 Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών 
και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, 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. οικ: 
3948/06.02.2017, 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 2017, στην 
οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση, για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη σύμβασης 
μίσθωσης έργου με κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς αυτοτελείς πόρους  
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Στη συνέχεια η Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του ΔΣ να αποφασίσουν σχετικά  για την 
πρόσληψη με σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου εκτός πλαισίου συγχρηματοδοτούμενων 
πράξεων,  Ενός (1) Ιατρού με ειδικότητα Παθολόγου ΠΕ 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο έπειτα από διαλογική συζήτηση σχετικά με το θέμα  και 
λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση της Προέδρου και  

 

 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, 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.Δ. 50/2001, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  

 τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του ΝΠΔΔ  (ΦΕΚ 572/Β/13-3-2013) 

 την εγκύκλιο  ΥΠ.ΕΣ. οικ : 3948/06.02.2017 

 τις εξασφαλισμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό του ΝΠΔΔ με την επωνυμία 
«Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας – Φροντίδας και Προσχολικής Αγωγής Δήμου Θέρμης»  
έτους 2017   

 τις εισηγήσεις των αρμόδιων υπηρεσιών 
  

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι       ομόφωνα   
 

Α. Εγκρίνει τον προγραμματισμό των συμβάσεων μίσθωσης έργου εκτός πλαισίου 
συγχρηματοδοτούμενων πράξεων, έτους 2017, συνολικού αριθμού ενός (1) ατόμου ως εξής 

 

 Ένας (1) Ιατρός με ειδικότητα Παθολόγου ΠΕ 
και για την χρονική περίοδο, από την υπογραφή της σύμβασης και για ένα (1) έτος. 

 

Η σύμβαση μίσθωσης έργου κρίνεται απαραίτητη να συναφθεί για τους εξής λόγους : 
Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 114/2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου περί κατάρτισης 

και ψήφισης κανονισμού λειτουργίας ΚΑΠΗ, στο προσωπικό των ΚΑΠΗ προβλέπεται Ιατρός ΠΕ 
με ειδικότητα Γενικής Ιατρικής – Παθολογίας. Επειδή όμως στο Νομικό μας πρόσωπο δεν 
υπηρετεί υπάλληλος με την ειδικότητα του Ιατρού Γενικής Ιατρικής – Παθολογίας και για την 
κάλυψη των αναγκών χορήγησης πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στους ωφελούμενους της 
δομής «Κέντρα Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων» είναι απαραίτητη η πρόσληψη με σύμβαση 
μίσθωση έργου ενός (1) Ιατρού Παθολόγου ΠΕ. Ειδικότερα οι υπηρεσίες που παρέχουν τα 
Κέντρα Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων περιλαμβάνουν Ιατρικές υπηρεσίες σύμφωνα με τις 
οποίες ο ιατρός εξετάζει τα μέλη, καθορίζει και συνταγογραφεί τη φαρμακευτική αγωγή, 
παραπέμπει σε ιατρικές υπηρεσίες όταν κρίνεται αναγκαίο και φροντίζει για την προληπτική 
υγιεινή των μελών συνιστώντας  τη διενέργεια παρακλινικών εξετάσεων, επισκεπτόμενος σε 
έκτακτες περιπτώσεις και στο σπίτι το μέλος που έχει την ανάγκη του. Επίσης ο ίδιος Ιατρός 
Παθολόγος, θα παρέχει τις Ιατρικές του Υπηρεσίες στους ωφελούμενους του προγράμματος 
«Βοήθεια στο Σπίτι» όποτε παρίσταται ανάγκη.  

Η μισθοδοσία του Ιατρού Παθολόγου ΠΕ, θα καλυφθεί από ίδιους πόρους του ΝΠΔΔ και 
ανέρχεται στο ποσό των 15.000,00  € 

Το έργο του παραπάνω Ιατρού Παθολόγου δεν ανάγεται στον κύκλο των συνήθων 
καθηκόντων των υπαλλήλων του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας – Φροντίδας και 
Προσχολικής Αγωγής Δήμου Θέρμης» και ο λόγος που το έργο του δεν μπορεί να εκτελεστεί 
από υπαλλήλους, είναι ότι στο φορέα μας δεν υπηρετεί υπάλληλος με την ειδικότητα Ιατρού 
Παθολόγου. 

 

Εγκρίνει επίσης τα σχετικά αιτήματα χορήγησης βεβαίωσης για τη σύναψη σύμβασης 
μίσθωσης έργου έτους 2017, που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας. 

Η σύμβαση μίσθωσης έργου θα βαρύνει αντίστοιχα τον κάτωθι Κ.Α. 15.6117.001 με ποσό 
15.000,00 €, του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 του σκέλους των εξόδων του ΝΠΔΔ. 
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Β. Η παρούσα να κοινοποιηθεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης, 
προκειμένου να δρομολογηθούν οι διαδικασίες για την έγκριση της αιτούμενης πρόσληψης. 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  38/2017. 

Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, λύεται η συνεδρίαση  
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται ως εξής : 

 

ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
 

     Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                     ΤΑ ΜΕΛΗ                   ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

                                                                                                          Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. 
 

                                                                                                ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΜΙΧΟΥ  
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