
Απόσπασµα από το πρακτικό 15ο έτους 2015  

τακτικής συνεδρίασης ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

Κοινωνικού Οργανισµού ∆ήµου Παύλου Μελά 

 

Αριθµός απόφασης  126 

«Καθορισµός ειδικοτήτων για πρόσληψη έκτακτου προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού 

δικαίου ορισµένου για την υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων». 

 
  Στην Σταυρούπολη και στο κτίριο διοίκησης επί των οδών Ιασωνίδου & Λεχόβου, σήµερα στις 29 

του µηνός Σεπτεµβρίου του έτους 2015 ηµέρα της εβδοµάδας Τρίτη και ώρα 19.00΄ µ.µ. συνήλθε σε 

τακτική συνεδρίαση το ∆ιοικητικό Συµβούλιο υπό την προεδρία του προέδρου του κου Καρβουνίδη 

Σαράντη,  ύστερα από την αριθµ. πρ. 4426/25-09-2015  έγγραφη πρόσκληση του, η οποία 

γνωστοποιήθηκε στον κάθε σύµβουλο σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.3463/2006 ∆.Κ.Κ. και του 

Άρθρου 14 του Ν.2690/99 Κώδικας ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας.   

 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι σε σύνολο ένδεκα (11) µελών 

βρέθηκαν παρόντα τα οκτώ (08). 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ : Καρβουνίδης Σαράντης, Ορφανίδου Ελένη, Μαυρουδής ∆ηµήτριος Ζήρνας 

Αθανάσιος, Βλάχου Καλλιόπη, Μπαλάφας Ιωάννης, Κορπίδου Σοφία, Ιωαννίδου Κυριακή. 

ΑΠΟΝΤΕΣ :   Χαριζάνη Ελένη, Λάµπρου Αθανάσιος, Παπαδοπούλου Αλεξάνδρα. 

 

 Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου έθεσε στο Σώµα το 7Ο θέµα της ηµερησίας διάταξης 

που αφορά τον καθορισµό ειδικοτήτων για την πρόσληψη 07 ατόµων έκτακτου προσωπικού µε σχέση 

εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου, λόγω της ένταξης του Ν.Π.∆.∆. «Κοινωνικός Οργανισµός ∆ήµου 

Παύλου Μελά» νοµού Θεσσαλονίκης, στη δράση «Εναρµόνιση οικογενειακής και επαγγελµατικής ζωής». 

 Το ∆.Σ. µε την 45/2015 απόφαση του περί προγραµµατισµού προσλήψεων προσωπικού για την 

υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων αιτήθηκε εκτός από την ανανέωση των 39 ατόµων Ι∆ΟΧ και 

την πρόσληψη 8 νέων θέσεων κλάδου ΥΕ καθαριστών εσωτερικών χώρων για την κάλυψη των αναγκών 

των παιδικών σταθµών του Κοινωνικού Οργανισµού. 

 Με το υπ΄ αριθµ. πρωτ. 15208/25-08-2015 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών εγκρίθηκε η 

ανανέωση σύµβασης 39 ατόµων και η πρόσληψη 07 νέων ατόµων προς υλοποίηση του Ευρωπαϊκού 

Προγράµµατος, µε τίτλο «Εναρµόνιση οικογενειακής και επαγγελµατικής ζωής», µε σχέση εργασίας 

ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου.  

 Η πρόσληψη των 07 νέων ατόµων συντελείτε υποχρεωτικά εντός αποκλειστικής προθεσµίας έξι 

µηνών από την έκδοση της υπ΄ αριθµ. πρωτ. ∆ΙΠΑΑ∆/Φ.ΕΓΚΡ/102/25622/20-08-20158 εγκριτικής 

απόφασης της Επιτροπής ΠΥΣ 33/2006. 

 
 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του: 
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1. τις διατάξεις του άρθρου 240 του ν.3463/2006 ∆.Κ.Κ. 

2. τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 21 του ν.2190/1994. 

3. την υπ΄ αριθµ. πρωτ. ∆ΙΠΑΑ∆/Φ.ΕΓΚΡ/102/25622/20-08-20158 εγκριτική απόφαση της ΠΥΣ 

33/2006. 

4. τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του ν.3812/2009. 

5. τις διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 1 του ν.4038/2012. 

6. την ένταξη του νοµικού προσώπου στο νέο πρόγραµµα του ΕΣΠΑ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου 

∆υναµικού, Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθησης» της προγραµµατικής περιόδου 2014-2020, για 

την υλοποίηση της δράσης «Εναρµόνιση οικογενειακής και επαγγελµατικής ζωής». 

7. την υπ΄ αριθµ. 45/2015 απόφαση ∆.Σ. του νοµικού προσώπου περί έγκρισης προγραµµατισµού 

για νέες προσλήψεις και την ανανέωση των ήδη υφιστάµενων συµβάσεων του έκτακτου 

προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου για την κάλυψη αναγκών 

αποκλειστικά υλοποίησης Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων του Ν.Π.∆.∆. «Κοινωνικός Οργανισµός 

∆ήµου Παύλου Μελά».   

8. τα υπ΄ αριθµ. πρωτ. 15208/25-08-2015 & 29738/26-08-2015 έγγραφα του Υπουργείου 

Εσωτερικών περί έγκρισης πρόσληψης προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 

ορισµένου χρόνου για την υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων. 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι     Κ Α Τ Α   Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η Φ Ι Α 

 

Μειοψηφούντος του κυρίου Μαυρουδή ∆ηµητρίου. 

 
 Εγκρίνει την πρόσληψη 07 ατόµων ειδικότητας ΥΕ - Βοηθητικού προσωπικού καθαριότητας 

στο Ν.Π.∆.∆. «Κοινωνικός Οργανισµός ∆ήµου Παύλου Μελά» νοµού Θεσσαλονίκης, προς υλοποίηση 

του Ευρωπαϊκού Προγράµµατος, µε τίτλο «Εναρµόνιση οικογενειακής και επαγγελµατικής ζωής», µε 

σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, για την κάλυψη εποχικών ή άλλων περιοδικών ή 

πρόσκαιρων αναγκών.  

 Η πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ. 3 

του ν.2190/1994 όπως ισχύει και της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν.3812/2009, για το χρονικό διάστηµα 

έως ένα (1) έτος από την ηµεροµηνία πρόσληψης µε δυνατότητα ανανέωσης, για την υλοποίηση των 

Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων. Η πράξη πρόσληψης και ανανέωσης δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της 

Κυβερνήσεως κατά τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 9 του ν. 4038/2012, οι οποίες τροποποιήθηκαν µε 

την Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου – άρθρο 3 µε τίτλο αναδροµική ισχύς συµβάσεων Ι.∆.Ο.Χ. που 

δηµοσιεύτηκε στο το υπ΄ αριθµ. 102/Α/26-08-2015 ΦΕΚ. 

Η πρόσληψη των 07 νέων ατόµων συντελείτε υποχρεωτικά εντός αποκλειστικής προθεσµίας έξι µηνών 

από την έκδοση της υπ΄ αριθµ. πρωτ. ∆ΙΠΑΑ∆/Φ.ΕΓΚΡ/102/25622/20-08-2015 εγκριτικής απόφασης της 

Επιτροπής ΠΥΣ 33/2006. 

 Η δαπάνη που θα προκληθεί από την πρόσληψη του ως άνω προσωπικού θα βαρύνει τους 

προϋπολογισµούς οικονοµικών ετών 2015 και  2016 του Ν.Π.∆.∆. «Κοινωνικός Οργανισµός ∆ήµου 

Παύλου Μελά», υπό των Κ.Α. 15.6041.00 µε τίτλο «αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων ορισµένου χρόνου 
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διαφόρων ειδικοτήτων», Κ.Α. 10.6054.00 µε τίτλο «εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ στις αποδοχές των 

έκτακτων υπαλλήλων ορισµένου χρόνου διαφόρων ειδικοτήτων» και Κ.Α. 15.7341.00 µε τίτλο «∆ράση 

Εναρµόνιση Οικογενειακής & Επαγγελµατικής Ζωής Προγράµµατος ΕΣΠΑ». 

 

Η Απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθµό 126/2015. 

 

Ακριβές απόσπασµα από το Πρακτικό 15ο έτους 2015 

 

 

             Η πρακτικογράφος                         Ο Πρόεδρος ∆.Σ 

 

 

 Εξταιριώτου ∆έσποινα                                               Καρβουνίδης Σαράντης  
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