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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό της 12ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 

Σερίφου 

 

ΘΕΜΑ 18ο: Λήψη απόφασης για τον προγραμματισμό προσλήψεων έκτακτου 

προσωπικού ΙΔΟΧ έτους 2023 στο Δήμο Σερίφου. 

Στη Σέριφο σήμερα, 24 Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα Σάββατο και ώρα 16:00 μμ. στο 

Δημοτικό Κατάστημα (Δημαρχείο) του Δήμου Σερίφου, συνήλθε σε τακτική με 

τηλεδιάσκεψη συνεδρίαση, η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την 2974/21-

09/2022 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 (5) μέλη: 

 

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ              ΑΠΟΝΤΕΣ 

• Ρεβίνθης Κωνσταντίνος, Πρόεδρος  

• Λιβάνιος Στέλιος, Αντιπρόεδρος 

• Ρεβίνθης Ευάγγελος, μέλος 

• Ράμπιας Σάββας, μέλος 

• Λυμβαίος Ιωάννης, μέλος 

 

1.Χρυσολωράς Θεόδωρος, μέλος 

2.Μποφίλιος Πέτρος  , μέλος  
 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου Σερίφου, Στερκούδη Ειρήνη . 

Ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και ζήτησε τη σύμφωνη γνώμη των 

μελών για τη συζήτηση πέντε (5) έκτακτων θεμάτων ως κάτωθι: 

• Εξειδίκευση δαπάνης και έγκριση τεχνικών όρων για την υπηρεσία μεταφοράς 

πόσιμου ύδατος 31.124,00€ (ΚΑ 25.6412). 
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• Ορισμός νομικού συμβούλου για την παροχή γνωμοδότησης, σχετικά με το 

αίτημα τον κατοίκων του Κουταλά. 

• Εξειδίκευση δαπάνης και έγκριση τεχνικών όρων για την προμήθεια 

βιβλιοθήκης 2.480,00€ (ΚΑ 70.6699.002). 

• Εξειδίκευση δαπάνης και έγκριση τεχνικών όρων για την προμήθεια 

ανεμουρίων (ΚΑ 70.6699.002). 

• Εξειδίκευση δαπάνης και έγκριση τεχνικών  όρων για την προμήθεια 

καθαριστικών και λοιπών ειδών για το Δημοτικό Κτηνιατρείο 

318,33€(ΚΑ15.6635.02) 

Τα μέλη δέχθηκαν ομόφωνα τη συζήτηση των ανωτέρω θεμάτων. 

Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το 18ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπ’ όψιν των 

μελών της επιτροπής το υπ’ αριθμόν 13724/30-08/2022 έγγραφο του Υπουργείου 

Εσωτερικών με θέμα « Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων με σχέση εργασίας 

ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή σύμβαση μίσθωσης έργου ή προσωπικού 

ωριαίας αποζημίωσης του δημοσίου τομέα έτους 2023, καθώς και τις οδηγίες για την 

προβλεπόμενη διαδικασία (απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, βεβαίωση ύπαρξης 

πιστώσεων, πρόβλεψη θέσεων στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας κ.λ.π). 

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, προτείνουμε την πρόσληψη των κάτωθι υπαλλήλων: 

• Μια (1) θέση ΤΕ 22 Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

• Μια (1) θέση ΔΕ Διοικητικών. 

• Μια (1) θέση ΔΕ 29 Οδηγών. 

• Μια (1) θέση ΔΕ 29 Οδηγών λεωφορείου, με μίσθωση έργου. 

• Τρεις (3) θέσεις Σχολικών Καθαριστών. 

 

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο, έπειτα από διαλογική συζήτηση 

και αφού έλαβε υπ’ όψιν τις διατάξεις: 

 

• Του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύουν. 

• Του Ν.3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και 

Κοινοτικών Υπαλλήλων», όπως ισχύουν. 
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• Της παραγράφου 1.στ του άρθρου 3 του Ν.4623/2019 «Ρυθμίσεις του 

Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, 

συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα». 

• Καθώς και το υπ’ αριθμόν 13724/30-08/2022 έγγραφο του Υπουργείου 

Εσωτερικών με θέμα « Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων με σχέση 

εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή σύμβαση μίσθωσης έργου ή 

προσωπικού ωριαίας αποζημίωσης του δημοσίου τομέα έτους 2023.(ΑΔΑ: 

6ΛΤ246ΜΤΛ6-ΜΘ3). 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΊΑ 

 

1. Εγκρίνει την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου 

Ορισμένου Χρόνου για 8 μήνες: 

• Μιας (1) θέσης ΤΕ22 Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

• Μιας (1) θέσης ΔΕ Διοικητικών. 

• Μιας (1) θέσης ΔΕ29 Οδηγών. 

2. Την πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης έργου για 12 μήνες, 

• Μιας (1) θέσης ΔΕ29 Οδηγών λεωφορείου, με μίσθωση έργου. 

3. Την πρόσληψη με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για όλη τη 

διάρκεια του σχολικού έτους, 

• Τριών (3) θέσεων Σχολικών Καθαριστών. 

Η πρόσληψη κρίνεται απαραίτητη για να μπορούν να λειτουργήσουν στοιχειωδώς οι 

διοικητικές και οικονομικές υπηρεσίες του Δήμου, λόγω έλλειψης μόνιμου 

προσωπικού και να κινηθούν τα οχήματα των υπηρεσιών καθαριότητας και 

ύδρευσης-αποχέτευσης, καθώς και το λεωφορείο ιδιοκτησίας του Δήμου Σερίφου, 

δεδομένου ότι δεν έχουμε επάρκεια σε μόνιμους οδηγούς, ιδίως κατά τη θερινή 

περίοδο. Επίσης, η πρόσληψη των 3 σχολικών καθαριστών κρίνεται επιτακτική για 

τις ανάγκες λειτουργίας των σχολικών κτιρίων όλων των βαθμίδων του Δήμου 

Σερίφου, ιδίως εν μέσω της υγειονομικής κρίσης και των επιπτώσεων που αυτή έχει 

επιφέρει στη χώρα μας. 

Η δαπάνη για τη μισθοδοσία του ανωτέρω προσωπικού έχει προβλεφθεί στον 

προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2023 στους: 

1. ΚΑ 10.6041 ποσού 15.000,00€ για τις αποδοχές και ΚΑ 10.6054 ποσού  

3.500,00€ για τις εργοδοτικές εισφορές, 
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2. ΚΑ 70.6041 ποσού 15.000,00€ για τις αποδοχές και ΚΑ 70.6054 ποσού 

1.800,00€ για εργοδοτικές εισφορές. 

 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 159/2022. 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
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