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ΑΡΙΘΜ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 25/2022

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 7ης /14-6-2022 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟY ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

Στην Προσοτσάνη και στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου
Προσοτσάνης (Χ. Σακάρη 15) σήμερα την 14η του μηνός Ιουνίου έτους 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα
07:30 το πρωί συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του ΝΠΔΔ Δήμου
Προσοτσάνης ύστερα από την αριθμ. 927/9-6-2022 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του, η οποία
δημοσιεύθηκε στα γραφεία του ΝΠΔΔ και επιδόθηκε σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 και 69 του Ν. 3852 /2010 (ΦΕΚ Α΄87), όπως
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 και ισχύει με τις διατάξεις των άρθρων 92,95,96
και 97 του Ν.3463/8-6-2006 .
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, (παρ. 2 του άρθρου 96 του Ν.3463/8-6-2006)
δεδομένου ότι σε σύνολο 11 μελών βρέθηκαν παρόντα 7 μέλη.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Βουγιουκλή Ελένη
Μαυροπούλου Παρασκευή
Σύρτας Γεώργιος
Ηλιάδης Μιχαήλ
Παυλίδης Πέτρος
Κινατζίδης Ελευθέριος
7. Κιοσέογλου Βάσσα

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ΑΠΟΝΤΕΣ
1.
2.
3.
4.

Καψιμάνη Ευαγγελία
Ταχμαζίδου Παναγιώτα
Μαναρίδου Στυλιανή
Σωτηριάδου Ευαγγελία

Ειδική Γραμματέας : Τσιτσοπούλου Βασιλική
Αριθμός Απόφασης: 25/2022
«Καθορισμός των ειδικοτήτων για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση
ΘΕΜΑ: 3ο εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης
(κατόπιν της ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./88/13816/27-07-2021 Εγκριτικής Απόφασης της Επιτροπής της παρ.
1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ: 33/2006 «Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο»)»

Η κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενη το 3ο θέμα της ημερήσιας
διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών του ΔΣ, την από 9-6-2022 εισήγηση που έχει ως εξής :
«Έχοντας υπόψη:





Την με αριθμ. 10/12-3-2021 απόφαση του ΔΣ σχετικά με: «Προγραμματισμός και αποστολή
αιτημάτων πρόσληψης εκτάκτου προσωπικού του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης για το έτος 2021» με την
οποία έγινε προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού για το 2021.
Το με αριθμ. πρωτ. 14626/26-2-2021 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών περί:
«Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2021 στους ΟΤΑ α΄και β΄βαθμού και στα
ΝΠΙΔ αυτών»



Την με αριθμ. ΑΠ.57353/2-8-2021 έγκριση του Τμήματος Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου, της
Διεύθυνσης Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης, του Υπουργείου Εσωτερικών.
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Την με αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./88/13816/27-07-2021 απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2
παρ.1 της αριθμ.33/2006 ΠΥΣ, με την οποία εγκρίθηκε η πρόσληψη τεσσάρων (4) ατόμων με
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη εποχικών ή άλλων
περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου έτους 2021 του ΝΠΔΔ (απόφαση 10/12-3-2021 ) αποστάληκαν αιτήματα για τις
εξής ειδικότητες :
Προσωπικό ΙΔΟΧ με κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους
Για το Τμήμα Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών
 1θέση ΤΕ Διοικητικού Οικονομικού για το Τμήμα του ΝΠΔΔ με οκτάμηνη σύμβαση, για την εξυπηρέτηση
των αυξημένων υποχρεώσεων του τομέα αυτού που προκύπτουν κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους
(Παιδικοί Σταθμοί, Αθλητισμός) .
Για το Τμήμα Αθλητισμού και Πολιτισμού- Γραφείο Αθλητισμού
(που εποπτεύει 1 κλειστό Γυμναστήριο και 12 Γήπεδα Ποδοσφαίρου)
 1θέση ΠΕ Καθηγητών Φυσικής Αγωγής για το Γραφείο Αθλητισμού του ΝΠΔΔ με οκτάμηνη σύμβαση,
για την εξυπηρέτηση των αναγκών του Κλειστού Γυμναστηρίου Προσοτσάνης κατά τη διάρκεια του
σχολικού έτους .
 1θέση ΤΕ Νοσηλευτών για το Γραφείο Αθλητισμού του ΝΠΔΔ με οκτάμηνη σύμβαση, για την
εξυπηρέτηση των αναγκών του Κλειστού Γυμναστηρίου Προσοτσάνης και των Γηπέδων του Δήμου
Προσοτσάνης κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους .
 4 θέσεις ΥΕ Φροντιστών Γηπέδων για το Γραφείο Αθλητισμού του ΝΠΔΔ με οκτάμηνη σύμβαση, για την
κάλυψη των καθημερινών αναγκών καλλιεργητικής φροντίδας των Γηπέδων του ΝΠΔΔ Δήμου
Προσοτσάνης, κατά την περίοδο Άνοιξης-Καλοκαιριού-Φθινοπώρου.
Για το Τμήμα Αθλητισμού και Πολιτισμού- Γραφείο Πολιτισμού
(που εποπτεύει τη Φιλαρμονική Προσοτσάνης, τις Βιβλιοθήκες και το Λαογραφικό Μουσείο)
 1θέση ΤΕ Μουσικών για τη Φιλαρμονική Προσοτσάνης του ΝΠΔΔ με οκτάμηνη σύμβαση, για την
κάλυψη των αναγκών αυτής, λόγω χήρευσης της θέσης εξαιτίας του θανάτου του Αρχιμουσικού της και έως
κάλυψης της θέσης με προσωπικό ΙΔΑΧ ( συμπεριλήφθηκε στον προγραμματισμό 2022-2025).
 1θέση ΤΕ Μουσειολογίας για το Λαογραφικό Μουσείο Προσοτσάνης του ΝΠΔΔ με οκτάμηνη σύμβαση,
για την εξυπηρέτηση και ξενάγηση των επισκεπτών κατά την περίοδο της αυξημένης επισκεψιμότητας , από
εκδρομείς και μαθητές κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους.
 1θέση ΤΕ Βιβλιοθηκονόμων για τις Βιβλιοθήκες του ΝΠΔΔ με οκτάμηνη σύμβαση, για την εξυπηρέτηση
των αναγνωστών- μαθητών και επισκεπτών αυτής κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους.

Σύμφωνα με την με αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./88/13816/27-7-2021 απόφαση της Επιτροπής του
άρθρου 2 παρ.1 της αριθμ.33/2006 ΠΥΣ, εγκρίθηκε για το ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης η πρόσληψη
τεσσάρων (4) ατόμων.
Κατόπιν τούτων πρέπει να καθορισθούν οι ειδικότητες των ατόμων που κρίνεται πιο αναγκαίο να
προσληφθούν.
Στο Γραφείο του Αθλητισμού του ΝΠΔΔ δεν υπηρετεί καθόλου προσωπικό ΥΕ Φροντιστών
Γηπέδων, υπάρχει δε επιτακτική και άμεση ανάγκη πρόσληψης τεσσάρων (4) ατόμων της
ειδικότητας αυτής για τη φροντίδα των δώδεκα γηπέδων του ΝΠΔΔ.
Για το σκοπό αυτό έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό οικ. έτους 2022 σχετικές πιστώσεις στους
ΚΑΕ 10/6041 και 10/6054 συνολικού ύψους 64.500,00 ευρώ.
Το μηνιαίο κόστος της Μισθοδοσίας του εν λόγω προσωπικού είναι κατά ελάχιστον 5.714,12 ευρώ
(προσαυξημένο κατά περίπτωση από επιδόματα τέκνων κλπ).
Προτείνεται προς τούτο ο καθορισμός των ειδικοτήτων για πρόσληψη των εξής κατηγοριών:
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Τεσσάρων (4) ατόμων ΥΕ Φροντιστών γηπέδων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου
χρόνου, με 8μηνη σύμβαση για την κάλυψη εποχικών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών
και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 37-42 του ν. 4765/2021 (ΦΕΚ 6/15. 01.21/Α΄) .
Το Δ.Σ. αφού άκουσε την εισήγηση της Προέδρου έχοντας υπόψη του:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

Την με αριθμ. 10/12-3-2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης.
Το με αριθμ. πρωτ. 14626/26-2-2021 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών.
Την με αριθμ. ΑΠ.57353/2-8-2021 έγκριση του Τμήματος Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου, της Διεύθυνσης
Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης, του Υπουργείου Εσωτερικών.
Την με αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./88/13816/27-07-2021 απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ.1 της
αριθμ.33/2006 ΠΥΣ.
Τις διατάξεις των άρθρων 37-42 του Ν. 4765/2021 «Εκσυγχρονισμός του συστήματος προσλήψεων στο
δημόσιο τομέα και ενίσχυση του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις»
(ΦΕΚ 6/τ.Α΄/15-1-2021), όπως ισχύει.
Τις εξασφαλισμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό οικ. έτους 2022 και αυτές που θα προβλεφθούν για το 2023
του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης .
Τον ΟΕΥ του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης (ΦΕΚ 1410/ τ. Β΄/10-06-2013), και τις τροποποιητικές αυτού (ΦΕΚ
623/9-3-2016 /Β΄, ΦΕΚ 4874/21-10-2021 /Β΄).
Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 928/9-6-2022 βεβαίωση του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης περί ύπαρξης πιστώσεων.
Την εισήγηση της Προέδρου.

και μετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων
Ομόφωνα αποφασίζει
Εγκρίνει-καθορίζει τις ειδικότητες για την πρόσληψη προσωπικού των εξής κατηγοριών:
Τεσσάρων (4) ατόμων ΥΕ Φροντιστών γηπέδων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου
χρόνου, με 8μηνη σύμβαση και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 37-42 του Ν. 4765/2021 όπως
ισχύει.
Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης, οικ. έτους 2022 και
συγκεκριμένα τους ΚΑΕ 10/6041 και 10/6054 συνολικού ύψους 64.500,00 ευρώ, θα προβλεφθούν
δε αντίστοιχες πιστώσεις και στον προϋπολογισμό οικ. έτους 2023.
Την ενέργεια που πρέπει να γίνει την αναθέτει στην κ. Πρόεδρο του ΔΣ.
Η απόφαση αυτή πήρε τον αριθ. 25/2022
Αφού συντάχτηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται
Η Πρόεδρος
Ελένη Βουγιουκλή

Η Ειδική Γραμματέας

Τα Μέλη

Τσιτσοπούλου Βασιλική
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