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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 
∆ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ                       Σ Υ Ν Ε ∆ Ρ Ι ΑΣ Η    26/01/2017 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   ΑΡΙΘΜ.  2 
 
 
Πρακτικό της µε αριθµό 1ης/26.01.2017,  συνεδρίασης του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου του ∆ήµου Καισαριανής, την 26η του µηνός ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ του 
έτους 2017.    
 
Στην  Καισαριανή  σήµερα,26/01/2017, ηµέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα  19:00 µ. µ , 
το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καισαριανής  συνήλθε σε τακτική δηµόσια 
συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα οδός Βρυούλων και Κλαζοµενών , 
ύστερα από την µε αριθµό πρωτ. 584/20.01.2017, πρόσκληση  του 
Προέδρου του,  που επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87). 
 
∆ιαπιστώθηκε πως υπάρχει νόµιµη απαρτία δεδοµένου ότι σε σύνολο είκοσι 
επτά (27) µελών παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση τα είκοσι τρία (23) µέλη και 
ονοµαστικά οι: 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                         ΑΠΟΝΤΕΣ 
∆ηµοτικοί Σύµβουλοι                                        ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι 
                                       
                                                                        

    Κατηµερτζής Γεώργιος  Πρόεδρος ∆.Σ.           
 
  1. Πολυχρονάκης Συµεών 1. Αξιώτης Χρήστος 
  2. Γεωργοπούλου Κανέλλα 2. Γαβρίλης  Γεώργιος 
  3. Περρής Ιωάννης 3. Λυκούδης Αλεβίζος 
  4. Γαβριλάκης-Μπαµπάς Κων/νος 4. Αντωνόπουλος ∆ηµήτρης 
  5. Καραβασίλης Εµµανουήλ  
  6. Χριστοφής Μιχαήλ   
  7. Χατζηδηµητράκης   Αργύριος  
  8. Κολοβού Κων/να  
  9. Τσιτσιρίδης Ιωσήφ  
10. Παπαγιάννης Ιωάννης  
11. Βεχλίδη Μαρία  
12. Εξαρχόπουλος Αθανάσιος  
13. Σαρρηπαναγιώτου Στέλλα    
14. Βασιλάκη Αικατερίνη  
15. Κοντόσταυλος Γεώργιος  
16. Κατσαρέλης Νικόδηµος  
17.Σοφιανόπουλος  Γεώργιος  
18.Καµπάκας Αντώνης  
19. Βούρλος ∆ηµήτρης  



20. Βοσκόπουλος Χρήστος  
21. Κακανάκης Ευάγγελος  
22. Αλεξοπούλου Μαρία  
23.   
24.   
25.   
26.   
 
Στην συνεδρίαση παρόντες ήταν επίσης ο  ∆ήµαρχος κ.   Σταµέλος Ηλίας   και 
η δηµοτική υπάλληλος Φιλοπούλου Στέλλα για την τήρηση των πρακτικών της 
συνεδρίασης. 
 
 
ΘΕΜΑ:  Πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου 
Ορισµένου Χρόνου για την υλοποίηση της Πράξης «Σύσταση και Λειτουργία 
Κέντρου Κοινότητας ∆ήµου ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ»  µε κωδικό ΟΠΣ (MIS): 
5002494, Επιχειρησιακό Πρόγραµµα, «Αττική 2014-2020».   
 
Ο κ. Πρόεδρος ο οποίος εισηγείται το πιο πάνω θέµα της  ηµερήσιας διάταξης 
θέτει υπόψη των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου την εισήγηση  του 
προϊστάµενου διεύθυνσης διοικητικών υπηρεσιών κ. Ματζιούρη Γεώργιο και 
της προϊσταµένης τµήµατος κοινωνικών υπηρεσιών κ. Ψιλοπάτη Ουρανίας  η   
οποία έχει ως εξής:    
 

 
 
 
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 20-1-2017 
∆ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ         ΑΡ.ΠΡΩΤ          580 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ         
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                         
 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ∆.Σ. ∆ΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 
 

ΘΕΜΑ: Πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου για την 
υλοποίηση της Πράξης «Σύσταση και Λειτουργία Κέντρου Κοινότητας ∆ήµου ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ»  
µε κωδικό ΟΠΣ (MIS): 5002494, Επιχειρησιακό Πρόγραµµα, «Αττική 2014-2020».   
 

Εισήγηση 
 

Με την αριθ. 3968/12-1-2017  (Α∆Α: Ψ85Λ7Λ7-Ξ4Β) απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής, η Πράξη 
«Σύσταση και Λειτουργία Κέντρου Κοινότητας ∆ήµου ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ»  µε κωδικό ΟΠΣ (MIS): 
5002494»  , εντάχθηκε στον Άξονα Προτεραιότητας «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και 
Καταπολέµηση της Φτώχειας και ∆ιακρίσεων - ∆ιασφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής» του Ε.Π. 
«Αττική 2014-2020» που συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο.  
(Σχετ: Κωδικός Πρόσκλησης Περιφέρειας: ΑΤΤ025, Α/Α ΟΠΣ: 1662, απόφαση ∆Σ για υποβολή αίτησης 
χρηµατοδότησης 158/1-8-2016)  
 
Η εγκεκριµένη πράξη, συνολικού προϋπολογίσου 116.640,00€ αφορά στη λειτουργία της ∆οµής 
«Σύσταση και Λειτουργία Κέντρου Κοινότητας ∆ήµου ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ»  , µε προτεινόµενη 
ηµεροµηνία έναρξης της πράξης την 1η Φεβρουαρίου 2017 και προτεινόµενη ηµεροµηνία λήξης της 
πράξης την 31η ∆εκεµβρίου 2020. 



Οι επιλέξιµες δαπάνες της πράξης περιλαµβάνουν: α) τις άµεσες δαπάνες προσωπικού, συνολικού 
ποσού 97.200 ευρώ β) τις λοιπές δαπάνες 19.440 ευρώ οι οποίες θα αποζηµιωθούν ως κατ' αποκοπή 
ποσοστό 40% επί των επιλέξιµων άµεσων δαπανών προσωπικού.  
 

       Λειτουργία του Κέντρου Κοινότητας και παροχή υπηρεσιών 
 

Η λειτουργία του Κέντρου Κοινότητας (K.K.), στο πλαίσιο της πρόσκλησης των 
ΠΕΠ 2014-2020 για συγχρηµατοδότηση από το ΕΚΤ, περιλαµβάνει υποχρεωτικά 3 
κεντρικούς άξονες: 

Α) Υποδοχή -Ενηµέρωση - Υποστήριξη των πολιτών  

Β) Συνεργασία µε Υπηρεσίες και ∆οµές 

Γ) Παροχή Υπηρεσιών που αποσκοπούν στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και 
διασφαλίζουν την κοινωνική ένταξη των ωφελουµένων 

Τα Κέντρα Κοινότητας είναι δοµές οι οποίες παρέχουν ολιστική υποστήριξη στους 
κατοίκους του οικείo ∆ήµου, µέσα από την παροχή ενός συνολικού πλέγµατος 
υπηρεσιών µε στόχο την καταπολέµηση της φτώχειας, του κοινωνικού αποκλεισµού 
και κάθε µορφής διακρίσεων καθώς και την προώθηση στην απασχόληση. 

Επιπρόσθετα, τα Κ.Κ. δύναται να λειτουργούν και ως χώροι όπου συγκεντρώνεται η 
κοινότητα για οµαδικές δραστηριότητες και για θέµατα ενηµέρωσης και 
ευαισθητοποίησης. Το κάθε Κέντρο Κοινότητας προσφέρει πληροφόρηση, υπηρεσίες 
συµβουλευτικής, υπηρεσίες προώθησης στην απασχόληση, συµβάλει στην ανάπτυξη 
πολιτισµικών δραστηριοτήτων, στην προώθηση της προσωπικής και κοινωνικής 
ευηµερίας και στην ανάπτυξη δράσεων κοινωνικής αρωγής και συµπαράστασης. 
Μέσω του Κέντρου δύναται να οργανωθεί η κοινότητα για τοπική αναπτυξιακή και 
κοινωνική δράση στους τοµείς της υγείας, εκπαίδευσης απασχόλησης, ψυχαγωγίας. 

Ο στόχος της συγκεκριµένης δοµής είναι διττός: 

� παρέχει ένα ευρύ φάσµα κοινωνικών και άλλων υπηρεσιών ώστε να αποφευχθεί 
η διασπορά πόρων και να επιτευχθεί η ολιστική παρέµβαση σε πολλές οµάδες 
πληθυσµού, 

� υποστηρίζει το Τµήµα Κοινωνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Καισαριανής, 
συµπληρωµατικά του οποίου λειτουργεί. 
 

Το Κέντρο µέσω παραποµπών διασυνδέει τα ωφελούµενα άτοµα µε επιµέρους φορείς 
και Υπηρεσίες (Υπηρεσίες ΟΤΑ, ∆ηµόσιες Υπηρεσίες, εθελοντικές οργανώσεις, 
οργανισµούς κοινωνικού χαρακτήρα κλπ) για την εξυπηρέτηση των αναγκών τους, 
συµβάλλοντας έτσι στην αξιοποίηση των εν λόγω φορέων και Υπηρεσιών. 

Με στόχο την επίτευξη των ανωτέρω, οι βασικές αρχές και η φιλοσοφία της 
λειτουργίας των Κέντρων Κοινότητας βασίζονται: 

• στην εξατοµικευµένη προσέγγιση, αρχικά χαρτογραφώντας τα απαραίτητα 
βήµατα για την πορεία του ωφελουµένου προς την κοινωνική ένταξη ή/και την 
απασχόληση και στη συνέχεια υποστηρίζοντας και παρακολουθώντας τη διαδικασία 
αυτή 



• στη σύνδεση µε δηµοτικές, τοπικές και υπερτοπικές (π.χ. κεντρικές) 
Υπηρεσίες που συµβάλλουν στην κοινωνική προστασία, την κοινωνική ένταξη και 
την προώθηση στην απασχόληση των ωφελουµένων 
• στην ανάπτυξη διαδικασιών συνεργασίας µε κάθε αρµόδιο φορέα και 
Υπηρεσία 
• στη δηµιουργία δικτύων (και εν γένει, στη δικτύωση) µεταξύ του Κέντρου 
Κοινότητας και φορέων που υλοποιούν δράσεις ή ενέργειες σχετικές µε το 
αντικείµενο για τη διασφάλιση, σε τοπικό επίπεδο, της ολιστικής προσέγγισης. 
 
Ωράριο Λειτουργίας. 

Τo Κέντρo Κοινότητας θα λειτουργεί καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, επί οκταώρου 
βάσεως πέντε ηµέρες την εβδοµάδα (∆ευτέρα έως Παρασκευή). Κατά την κρίση του 
∆ικαιούχου και µε βάση τη δυναµικότητα του Κέντρου και του παραρτήµατος,  αλλά 
και των τοπικών αναγκών, δύναται να επεκτείνεται και κατά τις απογευµατινές ώρες.  
∆ύναται επίσης µε απόφαση του ∆ικαιούχου, να εφαρµόζεται κυλιόµενο ωράριο 
απασχόλησης του προσωπικού του Κέντρου (βάρδιες) προκειµένου να διασφαλιστεί 
η µέγιστη αποτελεσµατικότητα της δοµής και η καλύτερη κάλυψη των αναγκών του 
εξυπηρετούµενου πληθυσµού.  
Η απασχόληση του προσωπικού δε θα υπερβαίνει τις 40 ώρες την εβδοµάδα.  
Το Κ.Κ. διακόπτει την λειτουργία του κατά τις επίσηµες αργίες και κατά τις αργίες 
λόγω εορτασµού εθνικού ή τοπικού γεγονότος ή εορτασµού του Πολιούχου Αγίου 
του ∆ήµου.  
Σημειώνεται, ότι υπερωριακή απασχόληση προσωπικού δεν είναι επιλέξιμη στο 

πλαίσιο της συγχρηματοδοτούμενης πράξης από το ΕΚΤ. 

 

Παρεχόµενες Υπηρεσίες:  
Αρµοδιότητες του Κέντρου Κοινότητας, ανά άξονα λειτουργίας, αποτελούν τα εξής: 

Α. Υποδοχή -Ενηµέρωση - Υποστήριξη των πολιτών 

• Πληροφόρηση ή/και παραποµπή των πολιτών στα προγράµµατα πρόνοιας και 
κοινωνικής ένταξης που υλοποιούνται σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο 
όπως το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης, το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς 
τους Απόρους, κοινωνικές δοµές και υπηρεσίες όπως το Βοήθεια στο σπίτι, τα 

Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων, τα Κέντρα Διημέρευσης- Ημερήσιας 

Φροντίδας για άτομα με αναπηρία, οι ∆οµές Παροχής Βασικών Αγαθών του ∆ήµου, 
τα προγράµµατα της Γενικής Γραµµατείας ∆ια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς, κ.α. 

• Υποστήριξη των πολιτών για την ένταξη τους στα προαναφερόµενα 
προγράµµατα και µε ιδιαίτερη έµφαση στην παροχή υποστήριξης κατά τη διαδικασία 
υποβολής της αίτησης για το πρόγραµµα Κοινωνικό Εισόδηµα Αλληλεγγύης. Τα 
στελέχη των Κέντρων Κοινότητας φροντίζουν τόσο για την ορθή συµπλήρωση των 
αιτήσεων όσο και για την συλλογή των απαραίτητων συνοδευτικών εγγράφων και 
δικαιολογητικών. 

Β. Συνεργασία µε Υπηρεσίες και ∆οµές 

• Συνεργασία και παραποµπή αιτηµάτων σε άλλες δοµές και υπηρεσίες που 



παρέχονται στα γεωγραφικά όρια της περιοχής λειτουργίας του «Κέντρου 
Κοινότητας», π.χ. Κοινωνικοί Ξενώνες Αστέγων, Ξενώνες Κακοποιηµένων Γυναικών 
και θυµάτων διακίνησης και εµπορίας ανθρώπων, Κοινωνικά Φροντιστήρια, ∆οµές 
Ψυχικής Υγείας, ∆οµές για ΑµεΑ, Βρεφονηπιακοί και Παιδικοί Σταθµοί, 
Προγράµµατα για Ηλικιωµένους, Προγράµµατα για Ροµά, Προγράµµατα για 
Μετανάστες κλπ. 
• Συνεργασία και παραποµπή αιτηµάτων: α) σε υπηρεσίες απασχόλησης (π.χ. 
ΟΑΕ∆) για την ένταξη των ωφελούµενων σε προγράµµατα κατάρτισης, δράσεις 
απασχόλησης, επιµορφωτικά σεµινάρια καθώς φυσικά και σε θέσεις εργασίας β) σε 
φορείς αρµόδιους για την εφαρµογή προγραµµάτων της Γενικής Γραµµατείας ∆ιά 
Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς. 
• Συνεργασία µε την τοπική αγορά εργασίας µε στόχο την ένταξη των ανέργων.  
 

Γ. Παροχή Υπηρεσιών που θα αποσκοπούν στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου 
και θα διασφαλίζουν την κοινωνική ένταξη των ωφελουµένων 

Ανάλογα µε τις ιδιαίτερες ανάγκες του πληθυσµού της περιοχής, τα «Κέντρα 
Κοινότητας» παρέχουν υπηρεσίες που αποσκοπούν στη βελτίωση του βιοτικού 
επιπέδου και διασφαλίζουν την κοινωνική ένταξη των ωφελουµένων. Ενδεικτικά 
αναφέρονται οι κάτωθι υπηρεσίες: 

• Παροχή συµβουλευτικής υποστήριξης για την ένταξη στην αγορά εργασίας, 
υπηρεσίες επαγγελµατικού προσανατολισµού κ.α. 
• Παροχή συµβουλευτικής ψυχοκοινωνικής στήριξης σε παιδιά, ενήλικες και 
οικογένειες 
• Ανάπτυξη δράσεων δηµιουργικής απασχόλησης και µαθησιακής στήριξης 
παιδιών προσχολικής και σχολικής ηλικίας, σε συνέργεια µε τα προγράµµατα 
εκπαίδευσης που υλοποιούνται (εκπαιδευτικές δραστηριότητες, µαθησιακή 
υποστήριξη, παροχή γευµάτων, υποστήριξη σχολικού περιβάλλοντος κ.α.) 
• Προγράµµατα για συνδροµή στη δηµιουργία ευκαιριών για νέους, π.χ. 
επαγγελµατικός προσανατολισµός για εφήβους, βελτίωση δεξιοτήτων, πολιτισµικές 
δραστηριότητες, προγράµµατα νεανικής συµµετοχής και στήριξης, σε συνεργασία µε 
το Συνήγορο του Παιδιού και άλλες υπηρεσίες και δοµές. 
• ∆ιοργάνωση εκδηλώσεων µε επιµορφωτικό, επικοινωνιακό και κοινωνικό 
περιεχόµενο όπως: οργάνωση οµάδων γειτονιάς για την ανάληψη κοινοτικών 
πρωτοβουλιών και την ενεργοποίηση των πολιτών, διοργάνωση εκπαιδευτικών 
σεµιναρίων προληπτικής ιατρικής και συνθηκών υγιεινής διαβίωσης, δικτύωση µε 
φορείς της τοπικής κοινωνίας (σχολεία, πολιτιστικοί σύλλογοι, επαγγελµατικοί 
φορείς κλπ) για µεικτές πρωτοβουλίες δράσεων για την τοπική ανάπτυξη, την 
καταπολέµηση της σχολικής διαρροής, κ.α. 
• Μεικτές δράσεις για την κοινωνικοποίηση και την κοινωνική ένταξη, 
ειδικότερα (αλλά όχι αποκλειστικά) για µαθητές ΑµεΑ, παιδιά µε µαθησιακές 
δυσκολίες, Ροµά και ∆ικαιούχους ∆ιεθνούς Προστασίας 
• Παροχή ενηµερωτικής συνδροµής για θέµατα νοµικού χαρακτήρα σε σχέση 
µε τις παρεχόµενες δυνατότητες, όργανα, διαδικασίες κ.λπ. 
• Ανάπτυξη ∆ικτύου Εθελοντισµού που είτε θα συνδράµει το προσωπικό του 



Κέντρου Κοινότητας κατά περίπτωση, πάντοτε υπό την εποπτεία του και µε βάση τις 
οδηγίες και κατευθύνσεις του, είτε θα συµβάλλει στις δράσεις των υπολοίπων δοµών 
αντιµετώπισης της φτώχειας, υπό τις οδηγίες και τον έλεγχο του τακτικού 
προσωπικού των δοµών αυτών. 
 
Στον υπό έγκριση προϋπολογισµό εξόδων του ∆ήµου µας του οικονοµικού έτους 2017 θα εγγραφούν 
µετά από αναµόρφωση οι αναγκαίες πιστώσεις για την ετήσια µισθοδοσία του παραπάνω προσωπικού 
στους Κ.Α:  
Μισθοδοσία προσωπικού δοµής «Κέντρου Κοινότητας ∆ήµου ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ»,  
2 άτοµα, Κ.Α 15.6041.0005 ποσό 31.200 ευρώ 
 
 
 
 
 
Το προσωπικό ανά αριθµό και ειδικότητα είναι το εξής:  
Αριθ

µός 
ατόµ

ων  

Ειδικότητα ∆ιάρκεια Σύµβασης  

 
Υποέργο 

1 
(ένα)  

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ 
ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικής 
Εργασίας  µε άδεια άσκησης 
επαγγέλµατος  

Από την υπογραφή της και για 
χρονικό διάστηµα δώδεκα (12) 

µηνών µε δυνατότητα ανανέωσης 

Κέντρο 
Κοινότητας  

1 
(ένα) 

ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ  ΠΕ 
µε άδεια άσκησης 
επαγγέλµατος 

Από την υπογραφή της και για 
χρονικό διάστηµα δώδεκα (12) 

µηνών µε δυνατότητα ανανέωσης 

Κέντρο 
Κοινότητας 

 
Λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω εισηγούµαστε στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο όπως λάβει απόφαση για 
την πρόσληψη του προσωπικού µε σύµβαση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου για την 
υλοποίηση της παραπάνω Πράξης. 
 
 
Η  ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ                              Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ     
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                              ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 
 
ΨΙΛΟΠΑΤΗ ΟΥΡΑΝΙΑ                                                               ΜΑΤΖΙΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
 
 
 
 
 
Κατόπιν αυτών ο κ. Πρόεδρος καλεί τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για 

την λήψη σχετικής απόφασης 

                   

ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 

Μετά από διαλογική συζήτηση και αφού άκουσε την πιο πάνω εισήγηση  
Μειοψηφούντος του ∆ηµοτικού Συµβούλου κύριου Κατσαρέλη Νικόδηµου 
 



  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
 
 
Εγκρίνει την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου 
Ορισµένου Χρόνου για την υλοποίηση της Πράξης «Σύσταση και Λειτουργία 
Κέντρου Κοινότητας ∆ήµου ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ»  µε κωδικό ΟΠΣ (MIS): 
5002494, Επιχειρησιακό Πρόγραµµα, «Αττική 2014-2020».   
Στον υπό έγκριση προϋπολογισµό εξόδων του ∆ήµου µας του οικονοµικού 
έτους 2017 θα εγγραφούν µετά από αναµόρφωση οι αναγκαίες πιστώσεις για 
την ετήσια µισθοδοσία του παραπάνω προσωπικού στους Κ.Α:  
Μισθοδοσία προσωπικού δοµής «Κέντρου Κοινότητας ∆ήµου 
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ», 2 άτοµα, Κ.Α 15.6041.0005 ποσό 31.200 ευρώ 
 
Το προσωπικό ανά αριθµό και ειδικότητα είναι το εξής:  
 
Αριθ

µός 
ατόµ

ων  

Ειδικότητα ∆ιάρκεια Σύµβασης  

 
Υποέργο 

1 
(ένα)  

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ 
ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικής 
Εργασίας  µε άδεια άσκησης 
επαγγέλµατος  

Από την υπογραφή της και για 
χρονικό διάστηµα δώδεκα (12) 

µηνών µε δυνατότητα ανανέωσης 

Κέντρο 
Κοινότητας  

1 
(ένα) 

ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ  ΠΕ 
µε άδεια άσκησης 
επαγγέλµατος 

Από την υπογραφή της και για 
χρονικό διάστηµα δώδεκα (12) 

µηνών µε δυνατότητα ανανέωσης 

Κέντρο 
Κοινότητας 

 
 
Για αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται από εκείνους 
έλαβαν µέρος στην συνεδρίαση κ.κ. Πρόεδρος του ∆.Σ. και τους ∆ηµοτικούς 
Συµβούλους:  2)Πολυχρονάκης Συµεών 3) Γεωργοπούλου Κανέλλα 4) 
Περρής Ιωάννης  5) Γαβριλάκης-Μπαµπάς Κων/νος   6) Καραβασίλης 
Εµµανουήλ 7) Χριστοφής Μιχαήλ   8) Χατζηδηµητράκης   Αργύριος  9) 
Κολοβού Κων/να 10) Τσιτσιρίδης Ιωσήφ   11) Παπαγιάννης Ιωάννης 12) 
Βεχλίδη Μαρία 13) Εξαρχόπουλος Αθανάσιος 14) Σαρρηπαναγιώτου Στέλλα  
15) Βασιλάκη Αικατερίνη 16)Κοντόσταυλος Γεώργιος 17) Κατσαρέλης 
Νικόδηµος  18) Σοφιανόπουλος Γεώργιο 19)Καµπάκας Αντώνιος  20) 
Βούρλος ∆ηµήτριος  21)Βοσκόπουλος Χρήστος 22) Κακανάκης Ευάγγελος, 
23) Αλεξοπούλου Μαρία .  
 
 

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ      27/01/2017 
Ακριβές αντίγραφο για χρήση της Υπηρεσίας 

     
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. 

 
 

 
ΚΑΤΗΜΕΡΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 


