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ΘΕΜΑ: Πρόσληψη προσωπικού - ενός (1) κοινωνικού λειτουργού µε σύµβαση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου για την ενίσχυση του έργου της Πράξης «Σύσταση και 
Λειτουργία Κέντρου Κοινότητας ∆ήµου ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ»  µε κωδικό ΟΠΣ (MIS): 5002494. 
 
 
Πρακτικό της µε αριθµό 13ης/2020  τακτικής συνεδρίασης  της Οικονοµικής  Επιτροπής του 
∆ήµου Καισαριανής, η οποία την 2a του µηνός IOYNIOY  έτους 2020 ηµέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα  
18:00 µ. µ. συνήλθε στο δηµοτικό κατάστηµα, ύστερα από την µε  αριθµό πρωτ. 4708/29-05-
2020 έγγραφη πρόσκληση του ∆ηµάρχου. Η πρόσκληση επιδόθηκε σε κάθε ένα µέλος της 
Οικονοµικής Επιτροπής σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 67 παρ. 5 και  75 παρ. 6 του 
Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), το άρθρο 10 της Πράξης Νοµοθετικού περιεχοµένου 
«Κατεπείγοντα µέτρα αντιµετώπισης των αρνητικών συνεπειών εµφάνισης Κορωνοϊού 
COVID-19 και της ανάγκης περιορισµού της διάδοσης του» (ΦΕΚ 55/11-03-2020), την αριθ. 
40/31-3-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενηµέρωση για την εφαρµογή του 
κανονιστικού πλαισίου αντιµετώπισης του κορωνοϊού COVID-19,αναφορικά µε την οργάνωση 
και λειτουργία των δήµων». 
 
∆ιαπιστώθηκε ότι υπήρχε νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι παρουσία του ∆ηµάρχου-Προέδρου   
παραβρέθηκαν  στην συνεδρίαση  έξι (6) µέλη. 
Ονοµαστικά οι:  
 
ΠΑΡΟΝΤΑ                                                             ΑΠΟΝΤΑ                                                                                 
Βοσκόπουλος Χρήστος  ∆ήµαρχος-Πρόεδρος  Γραφίδου Γεσθηµανή 
1.Τσιροζίδης Ιωάννης     
2.Χατζησάββας Μηνάς  
3.Αντωνόπουλος ∆ηµήτριος  
4. Πολυχρονάκης Συµεών  
5. Zαρκαδούλας Νικόλαος (αναπλ.)  
6. Παραγιού Άννα  
  
  



Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την  µόνιµη υπάλληλο του ∆ήµου     
Σ.Φιλοπούλου. 
 
Ο ∆ήµαρχος-Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής κος Βοσκόπουλος Χρήστος εισηγούµενος 
το 4ο θέµα της ηµερησίας διάταξης θέτει υπόψη των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής την 
µε αρ. πρωτ. 4649/28-05-2020 εισήγηση του προϊσταµένου της ∆/νσης ∆ιοικητικών 
Υπηρεσιών κ. Ματζιούρη Γεωργίου η οποία  έχει  ως εξής : 
 

Με την αριθ. 3968/12-1-2017   απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής, η Πράξη «Σύσταση και 
Λειτουργία Κέντρου Κοινότητας ∆ήµου Καισαριανής»  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 πρώτη περίοδος της συγκεκριµένης Πράξης που αφορά τη λειτουργία της ∆οµής «Σύσταση 
και Λειτουργία Κέντρου Κοινότητας ∆ήµου Καισαριανής» άρχισε την 1-12-2017 και 
ολοκληρώνεται στις 30-6-2020. 
Με την 26/2020 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καισαριανής αποφασίστηκε η 
παράταση της λειτουργίας της δοµής (υποέργο)  από 1-7-2020 µέχρι τις 30-6-2023 µε 
δυνατότητα πρόσληψης ενός ακόµη ατόµου προς ενίσχυση του έργου της   µετά από σχετική 
έγκριση της ΕΥ∆ΕΠ Αττικής. 
Η ΕΥ∆ΕΠ Αττικής µε την απόφαση µε αρ.πρωτ 869/19-3-2020 ενέκρινε το τεχνικό δελτίο και 
την τροποποίηση της Πράξης . 
Κατόπιν τούτου ο ∆ήµος µας µπορεί να προχωρήσει στην πρόσληψη (1) ενός ακόµη ατόµου 
κλάδου ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών που σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 61 παρ. 1 
του Ν. 4674/2020 (ΦΕΚ 53/Α΄/11.3.2020) η διάρκεια της σύµβασης του διαρκεί µέχρι το τέλος 
του Προγράµµατος. 
 
Μετά από σχετική βεβαίωση της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών οι δαπάνες για την 
µισθοδοσία του ανωτέρω ατόµου θα βαρύνουν τον  προϋπολογισµό εξόδων του ∆ήµου µας 
του οικονοµικού έτους 2020 µετά από αναµόρφωση ως εξής για το διάστηµα από 1-7-2020 
έως 31-12-2020.  
 
Κ.Α 60.6041.0001 Τακτικές αποδοχές προσωπικού «Κέντρου Κοινότητας ∆ήµου 
Καισαριανής»,  
ποσό 8.268 € ευρώ και 
  Κ.Α 60.6054.0001    Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού κοινωνικών προγραµµάτων ποσό 
2.051,28 € 
 
 
Το προσωπικό ανά αριθµό και ειδικότητα είναι το εξής:  
Αριθ

µός 
ατόµ

ων  

Ειδικότητα ∆ιάρκεια Σύµβασης  

 
Υποέργο 

1 
(ένα)  

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ 

Από την υπογραφή της και για όσο 
διαρκέσει  το υποέργο Κέντρο 

 
Κέντρο Κοινότητας  



Αριθ

µός 
ατόµ

ων  

Ειδικότητα ∆ιάρκεια Σύµβασης  

 
Υποέργο 

ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας  
µε άδεια άσκησης 
επαγγέλµατος  

Κοινότητας ∆ήµου Καισαριανής 
 

 
   Ηµεροµηνία 
λήξης υποέργου   
(30-6-2023) 

 
Λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω εισηγούµαστε στην Οικονοµική Επιτροπή όπως λάβει 
απόφαση για την ανωτέρω πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου 
Ορισµένου Χρόνου για την υλοποίηση του έργου της παραπάνω Πράξης. 
 
Ο Πρόεδρος –∆ήµαρχος πρότεινε να ληφθεί σχετική απόφαση, επειδή σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 την αρµοδιότητα για το θέµα έχει η  Οικονοµική  
Επιτροπή και λαµβάνοντας υπ΄ όψιν: 

• Την εισήγηση της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών 
• Την σχετική νοµοθεσία 

 
Μετά από διαλογική συζήτηση η οποία καταγράφεται στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
Εγκρίνει την πρόσληψη προσωπικού - ενός (1) κοινωνικού λειτουργού µε σύµβαση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου για την ενίσχυση του έργου της Πράξης «Σύσταση και 
Λειτουργία Κέντρου Κοινότητας ∆ήµου ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ»  µε κωδικό ΟΠΣ (MIS): 5002494. 
Μετά από σχετική βεβαίωση της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών οι δαπάνες για την 
µισθοδοσία του ανωτέρω ατόµου θα βαρύνουν τον  προϋπολογισµό εξόδων του ∆ήµου µας 
του οικονοµικού έτους 2020 µετά από αναµόρφωση ως εξής για το διάστηµα από 1-7-2020 
έως 31-12-2020.  
 
Κ.Α 60.6041.0001 Τακτικές αποδοχές προσωπικού «Κέντρου Κοινότητας ∆ήµου 
Καισαριανής»,  
ποσό 8.268 € ευρώ και 
  Κ.Α 60.6054.0001    Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού κοινωνικών προγραµµάτων ποσό 
2.051,28 € 
 
 
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 όσο 
διαρκέσει  το υποέργο Κέντρο 
Κοινότητας ∆ήµου Καισαριανής 

 

 
Κέντρο Κοινότητας  

 
   Ηµεροµηνία 
λήξης υποέργου   



Αριθ

µός 
ατόµ

ων  

Ειδικότητα ∆ιάρκεια Σύµβασης  

 
Υποέργο 

(30-6-2023) 

 
 
 
Γι’ αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό το οποίο αφού αναγνώσθηκε στα µέλη της 
Οικονοµικής Επιτροπής και βεβαιώθηκε υπογράφεται ως ακολούθως: 
 
 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ-∆ΗΜΑΡΧΟΣ                                    ΤΑ ΜΕΛΗ  
                                                                             1.Τσιροζίδης Ιωάννης 
                                                                             2.Χατζησάββας Μηνάς 
                                                                             3.Αντωνόπουλος ∆ηµήτριος 
                                                                             4. Πολυχρονάκης Συµεών  
                                                                             5. Zαρκαδούλας Νικόλαος (αναπλ.) 
                                                                             6.Παραγυιού Άννα        
 
            
ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ   
                                                                                          Καισαριανή       02/06/2020 

                                                       Ακριβές απόσπασµα για χρήση 

                                                  Της υπηρεσίας 
                                                        Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ- ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

                                                         ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
 

                                                                            ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  
 
 


