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                                                                                                                Αριθ. Απόφασης 118/2020 
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                                                                       ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
        Πρακτικού από τη Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση Της Οικονομικής Επιτροπής  Δήμου Αλοννήσου, με αριθμό 
18 / 2020  από 29-ΔΕΚ-20 
Στην Αλόννησο και στο Δημαρχείο, σήμερα την 29 Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, συνεδρίασε  με  
τηλεδιάσκεψη η Οικονομική Επιτροπή  Αλοννήσου, κατόπιν της αριθ.7263/24-Dec-20 έγγραφης πρόσκλησης του 
προέδρου αυτής κ. Βαφίνη Πέτρου, Δημάρχου Αλοννήσου, η οποία επιδόθηκε προς κάθε  μέλος, σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010. 
     Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο επτά (-7-) βρέθηκαν  να είναι παρόντα -7- 
ήτοι: 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ  
Αθανασίου Νικόλαος (Μέλος), Αναγνώστου Αλεξάνδρα (Μέλος), Αναγνώστου Παναγιώτης (Μέλος), Βαφίνης 
Πέτρος (Πρόεδρος), Καλογιάννης Μιχαήλ (Αντιδήμαρχος), Μαλαματενιας Θεόδωρος (Αντιδήμαρχος), Σκιάνης 
Δημητριος (Αντιδήμαρχος) 
Απόντες 
 ΟΥΔΕΙΣ 
Μέλη που δεν προσήλθαν καίτοι νόμιμα εκλήθησαν 
ΘΕΜΑ: 3 
Πρόσληψη προς αντικατάσταση και αναπλήρωση της θέσης ΠΕ Ψυχολόγων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ» 
με κωδικό ΟΠΣ «5003133». 
ΑΠΟΦΑΣΗ 
Ο  Πρόεδρος  κήρυξε  την έναρξη  της συνεδρίασης  και  εισηγούμενος το          3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης 
ανέγνωσε την αριθμ. 7104/16-12-2020  εισήγηση  της  οικονομικής  υπηρεσίας «Με την Α.Π. 1343/31-03-2017 
(ΑΔΑ:6AK97ΛΡ-ΗΦΡ) απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας αποφασίστηκε η ένταξη της Πράξης «ΚΕΝΤΡΟ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ» με κωδικό ΟΠΣ 5003133 στον Άξονα Προτεραιότητας «Ανάπτυξη και 
αξιοποίηση ικανοτήτων ανθρώπινου δυναμικού - ενεργός κοινωνική ενσωμάτωση» του Ε.Π. «Περιφερειακό 
επιχειρησιακό πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014- 2020». Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταμείο. 

Με την Α.Π. 4066/10-11-2020 (ΑΔΑ:ΩE527ΛΡ-3M2) απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας 
αποφασίστηκε η 1η τροποποίηση της ένταξης της Πράξης «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ» με 
κωδικό ΟΠΣ 5003133 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα Θεσσαλίας 
2014- 2020», η οποία τροποποίηση αφορά στην επέκταση χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του φυσικού 
αντικειμένου Υποέργου 1 της πράξης έως 30-06-2022, την επικαιροποίηση λήξης της πράξης έως 30-12-2022 και 
την αντίστοιχη αύξηση προϋπολογισμού.  

Το ΚΚ λειτουργεί εδώ και τρία χρόνια στο κτίριο του Δημαρχείου Αλοννήσου, καθ΄ όλη τη διάρκεια του 
έτους, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και έχει στελεχωθεί από δυο (2) υπαλλήλους με σύμβαση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, εκ των οποίων μια ΠΕ Κοινωνική Λειτουργό και μια ΠΕ Ψυχολόγο.  

Το ως άνω προσωπικό έχει προσληφθεί, ύστερα από τη ΣΟΧ 2/2017 προκήρυξη του Δήμου 
Αλοννήσου, με την διαδικασία που προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994, 
όπου παρέχεται η δυνατότητα πρόσληψης  προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 
χρόνου διάρκειας μέχρι ενός έτους, κατ΄ εξαίρεση, για την κάλυψη των αναγκών προγραμμάτων ή έργων που 
χρηματοδοτούνται ή επιδοτούνται από διεθνείς οργανισμούς ή ερευνητικών προγραμμάτων ή προγραμμάτων 
τεχνικής βοήθειας κ.λ.π. με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της διάρκειας της σύμβασης. Οι πράξεις 
πρόσληψης/ανανέωσης συμβάσεων εργασίας έχουν δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, σύμφωνα 
με την παράγραφο 9, του άρθρου 1 του ν.4038/2012. 

Για τις εν λόγω προσλήψεις δεν απαιτείται έγκριση της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει. Η εξαίρεση αυτή 
καλύπτει και τις παρατάσεις και ανανεώσεις των συμβάσεων. 

Η ΠΕ Ψυχολόγος, η οποία προσλήφθηκε σύμφωνα με τον Α.Π. 5209/23-11-2017 οριστικό πίνακα 
κατάταξης και βαθμολογίας της ΣΟΧ 2/2017 προκήρυξης, αφού έληξε η τελευταία σύμβασή της στις 30-11-2020, 
δεν επιθύμησε την ανανέωση της σύμβασης και υπάρχει άμεση ανάγκη για την αντικατάσταση και αναπλήρωσή 
της.   

Με το Α.Π. 4239/08-12-2020 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας 
έχει διαπιστωθεί συμφωνία ως προς τη δυνατότητα αντικατάστασης και αναπλήρωσης της θέσης ΠΕ 
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Ψυχολόγων με την πρόσληψη του αμέσως επόμενου στη σειρά των πινάκων κατάταξης που είχαν εκδοθεί για 
το σκοπό αυτό. 

Για την κάλυψη της δαπάνης πρόσληψης του ανωτέρω προσωπικού υπάρχουν εγγεγραμμένες 
πιστώσεις στον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2020, σύμφωνα με την αριθμ 6538/16-11-2020 
βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας. 

Για την κάλυψη των δαπανών μισθοδοσίας κλπ για τα επόμενα έτη 2021 και 2022 θα γίνει σχετική 
πρόβλεψη στους προϋπολογισμούς των επόμενων ετών. 
Σύμφωνα με τα ανωτέρω και έχοντας υπόψη: 

1. την ΚΥΑ Δ23/οικ. 14435-1135/29-03-2016 (ΦΕΚ 854/τ.Β’/30-03-2016) “Καθορισμός ελάχιστων 
προδιαγραφών λειτουργίας των Κέντρων Κοινότητας», 

2. την υπ’ αριθμ. 182/11-11-2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί Υποβολής Πρότασης 
(Αίτησης Χρηματοδότησης) του δήμου Αλοννήσου για την Πράξη ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ 
ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ στο πλαίσιο του άξονα προτεραιότητας 2.α του ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014 - 2020 και της 
Πρόσκλησης με κωδικό 019 (Α/Α ΟΠΣ 1663), 

3. την υπ΄αριθμ. 1343/31-03-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας περί ένταξης της Πράξης 
«ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ» με Κωδικό ΟΠΣ 5003133 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020», 

4. την υπ’ αριθμ. 1860/15-05-2017 απόφαση Δημάρχου Αλοννήσου περί Υλοποίησης με Ίδια Μέσα του 
Υποέργου 1: «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ» της Πράξης: «Κέντρο Κοινότητας Δήμου 
Αλοννήσου» με κωδικό ΟΠΣ «5003133», 

5. την υπ’ αριθμ. 62/12-05-2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί πρόσληψης προσωπικού με 
σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ 
ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ με κωδικό ΟΠΣ 5003133 

6. το υπ’ αριθμ. 2386/21-07-2017 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. Περιφέρειας 
Θεσσαλίας με θέμα «Προέγκριση διαδικασίας πρόσληψης προσωπικού με ΣΟΧ, στα πλαίσια 
υλοποίησης του έργου «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αλοννήσου» με κωδ. ΟΠΣ 5003133, 

7. την υπ’ αριθμ. 14722//2017//1/2017/10-10-2017 έγκριση του ΑΣΕΠ.  
8. την υπ’ αριθμ. 3073/17-07-2017 (ΣΟΧ 2/2017) ανακοίνωση του Δήμου για την πρόσληψη προσωπικού 

για την υλοποίηση της πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αλοννήσου» και τους σχετικούς πίνακες [(α) 
ονομαστική κατάσταση όλων των υποψηφίων που υπέβαλλαν αίτηση, β) πίνακας κατάταξης γ) 
πίνακας επιλογής δ) πίνακας αποκλεισθέντων], που συνέταξε η αρμόδια επιτροπή η οποία συστάθηκε 
με την υπ’ αριθμ. 4960/10-11-2017 απόφαση Δημάρχου Αλοννήσου,  

9. το υπ’ αριθμ. 4971/10-11-2017 πρακτικό σύνταξης των πινάκων κατάταξης των υποψηφίων και το υπ’ 
αριθμ. 5208/23-11-2017 πρακτικό αναμόρφωσης σύνταξης των πινάκων κατάταξης των υποψηφίων, 

10. την υπ’αριθμ. 4066/10-11-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας «1η Τροποποίηση της 
Πράξης «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ» με Κωδικό ΟΠΣ 5003133 στο Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-2020»  

11. Την υπ΄αριθμ. πρωτ. 6538/16-11-2020 βεβαίωση του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών για την 
ύπαρξη εγκεκριμένων πιστώσεων. 

η οικονομική επιτροπή καλείται : 
1. Να εγκρίνει την αντικατάσταση και αναπλήρωση της θέσης ΠΕ Ψυχολόγων με την πρόσληψη του αμέσως 

επόμενου στη σειρά του Α.Π. 5209/23-11-2017 οριστικού πίνακα κατάταξης που είχε εκδοθεί για τη ΣΟΧ 
2/2017 προκήρυξη για την υλοποίηση της πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αλοννήσου» στον Άξονα 
Προτεραιότητας «Ανάπτυξη και αξιοποίηση ικανοτήτων ανθρώπινου δυναμικού - ενεργός κοινωνική 
ενσωμάτωση.» του Ε.Π. «Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014- 2020» με κωδικό ΟΠΣ 
«5003133», με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, η διάρκεια της οποίας ορίζεται 
από την υπογραφή της σύμβασης, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του 
Προγράμματος, 

2. Οι συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου θα βαρύνουν αντίστοιχα τους κάτωθι Κ.Α. του 
Προϋπολογισμού έτους 2020 του σκέλους των εξόδων του Δήμου. 
Κ.Α. 60.6041.01 με ποσό   31000,00 ευρώ 
Κ.Α. 60.6054.01 με ποσό    8000,00 ευρώ 

Η  Οικονομική  Επιτροπή  αφού  άκουσε  την εισήγηση  του προέδρου 
                                                                       Αποφασίζει ΟΜΟΦΩΝΑ 

1) Εγκρίνει την αντικατάσταση και αναπλήρωση της θέσης ΠΕ Ψυχολόγων με την πρόσληψη του αμέσως 
επόμενου στη σειρά του Α.Π. 5209/23-11-2017 οριστικού πίνακα κατάταξης που είχε εκδοθεί για τη 
ΣΟΧ 2/2017 προκήρυξη για την υλοποίηση της πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αλοννήσου» στον 
Άξονα Προτεραιότητας «Ανάπτυξη και αξιοποίηση ικανοτήτων ανθρώπινου δυναμικού - ενεργός 
κοινωνική ενσωμάτωση.» του Ε.Π. «Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014- 2020» 
με κωδικό ΟΠΣ «5003133», με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, η διάρκεια 
της οποίας ορίζεται από την υπογραφή της σύμβασης, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε 
περίπτωση συνέχισης του Προγράμματος, 
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Οι συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου θα βαρύνουν αντίστοιχα τους κάτωθι Κ.Α. του 
Προϋπολογισμού έτους 2020 του σκέλους των εξόδων του Δήμου. 
Κ.Α. 60.6041.01 με ποσό   31000,00 ευρώ 
Κ.Α. 60.6054.01 με ποσό    8000,00 ευρώ 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 118 / 2020 
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης , λύεται η συνεδρίαση. Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε 
το παρόν Πρακτικό, το οποίο υπογράφεται ως έπεται. 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                                        ΤΑ ΜΕΛΗ 
ΠΕΤΡΟΣ ΒΑΦΙΝΗΣ                                                                            Αθανασίου Νικόλαος  
                                                                                                            Αναγνώστου Αλεξάνδρα  
                                                                                                            Αναγνώστου Παναγιώτης  
                                                                                                            Καλογιάννης Μιχαήλ 
                                                                                                            Μαλαματενιας Θεόδωρος 
                                                                                                            Σκιάνης Δημητριος  
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