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                                                                                   ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο του ∆Σ                              
                                  ∆ήµου ∆ιονύσου 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

ΘΕΜΑ: «Προγραµµατισµός σύναψης δυο (2) συµβάσεων µίσθωσης έργου στο πλαίσιο του 

συγχρηµατοδοτηµένου έργου: Τοπικό δίκτυο για την παραγωγή, µεταποίηση και προώθηση 

οπωροκηπευτικών–βιολογικών γεωργικών προϊόντων και ειδών ανθοκοµίας (πρόγραµµα 

ΤΟΠΕΚΟ)» 

 

Σχετ.:  

1. Υπ΄αριθµ. πρωτ. 3.24060/4.1761/5-9-2013 «Βεβαίωση χρηµατοδότησης της πράξης» 

2. Υπ΄αριθµ. πρωτ. 5/28-11-2012 Απόφαση Υλοποίησης µε ίδια µέσα της πράξης «Τοπικό δίκτυο για 

την παραγωγή, µεταποίηση και προώθηση οπωροκηπευτικών– βιολογικών γεωργικών προϊόντων και 

ειδών ανθοκοµίας» από τον δικαιούχο Α.Σ. «Πράσινη Γέφυρα»  

3. Υπ’ αρ. πρωτ. 2.14303/4.2057/14-6-2012 Απόφαση Ένταξη της πράξης «Τοπικό δίκτυο για την 

παραγωγή, µεταποίηση και προώθηση οπωροκηπευτικών– βιολογικών γεωργικών προϊόντων και ειδών 

ανθοκοµίας» 

4. Υπ΄αρ. πρωτ. 2.1507/οικ.4.60/23-1-2012 Πρόσκληση της Γενικής Γραµµατέως ∆ιαχείρισης 

Κοινοτικών και Άλλων Πόρων όπως αυτή τροποποιήθηκε µε την αριθµ. πρωτ. 

2.4407/ΟΙΚ.4.180/01/03/2012 όµοια της για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του Άξονα 

Προτεραιότητας 4, του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού» 

5. Υπ΄αριθµ. πρωτ. οικ.14145/12066/14-03-2013 έγγραφο της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής 

µε θέµα: «Αποστολή αιτηµάτων των ΟΤΑ α’ και β’ βαθµού και των ΝΠΙ∆ αυτών για την πρόσληψη 

προσωπικού και την απασχόληση αναδόχων για το έτος 2013» 

6. Υπ΄αριθµ. πρωτ. 12524/10680/08-03-2013 έγγραφο της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής µε 

θέµα: «Αποστολή αιτηµάτων των ΟΤΑ α’ και β’ βαθµού και των ΝΠΙ∆ αυτών για την πρόσληψη 

προσωπικού και την απασχόληση αναδόχων για το έτος 2013» 

7. Υπ’ αριθµ. πρωτ. οικ. 8920/6-3-2013 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. µε θέµα: «Αποστολή αιτηµάτων των ΟΤΑ 

α’ και β’ βαθµού και των ΝΠΙ∆ αυτών για την πρόσληψη προσωπικού και την απασχόληση αναδόχων για 

το έτος 2013» 
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8. Οδηγός για δικαιούχους για την παρακολούθηση και διαχείριση των Πράξεων στο πλαίσιο της  

∆ράσης 3 «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες οµάδες» (ΤΟΠΕΚΟ) 

 

 

Ο ∆ήµος ∆ιονύσου ανταποκρινόµενος στην υπ΄αριθµ. πρωτ. 2.1507/οικ.4.60/23-1-2012 Πρόσκληση της 

Γενικής Γραµµατέως ∆ιαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων όπως αυτή τροποποιήθηκε µε την αριθµ. 

πρωτ. 2.4407/ΟΙΚ.4.180/01/03/2012 όµοια της, για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του Άξονα 

Προτεραιότητας 4, του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού» υπέβαλλε την υπ’ αριθµ. 2.5411/4.341/12-

3-2012 αίτηση χρηµατοδότησης µέσω της  Αναπτυξιακής Σύµπραξης (Α.Σ.) «Πράσινη Γέφυρα».  

Στην συνέχεια µε την υπ’ αριθµ. υπ’ αρ. πρωτ. 2.14303/4.2057/ 14-6-2012  Απόφαση Ένταξη της πράξης 

«Τοπικό δίκτυο για την παραγωγή, µεταποίηση και προώθηση οπωροκηπευτικών– βιολογικών γεωργικών 

προϊόντων και ειδών ανθοκοµίας» εντάχθηκε το συγκεκριµένο έργο στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 

«Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού 2007-2013» και από τον Οκτώβριο του 2012 ξεκίνησε η υλοποίηση των 

δράσεων (όπως π.χ. κατάρτιση ωφελουµένων, ηµερίδες επιχειρηµατικότητας, συµβουλευτική, κ.λ.π.) από 

τους εταίρους της Αναπτυξιακής Σύµπραξης (Α.Σ.) «Πράσινη Γέφυρα».   

Μέχρι τον Ιούνιο του 2014 όπου σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα θα πρέπει να ολοκληρωθούν όλες οι 

δράσεις των εταίρων της Αναπτυξιακής Σύµπραξης «Πράσινη Γέφυρα», πρέπει και ο ∆ήµος ∆ιονύσου ως 

εταίρος να υλοποιήσει τις εξής δυο δράσεις:  α) Παραγωγή έντυπου υλικού και ηλεκτρονικών µέσων της Α.Σ. 

και β) Κεντρική ηµερίδα παρουσίασης των αποτελεσµάτων του έργου στην Τοπική Κοινωνία, 

ευαισθητοποιήσης της κοινής γνώµης. 

Προκειµένου να υλοποιηθεί η δράση «Παραγωγή έντυπου υλικού και ηλεκτρονικών µέσων της Α.Σ.» 

συνολικού προϋπολογισµού 6.767,25€, απαιτείται εξειδικευµένο προσωπικό, ειδικό στην ενηµέρωση και 

επικοινωνία για να µπορέσει να µεταδόσει-δηµοσιοποιήσει την εµβέλεια, τους στόχους και τα αποτελέσµατα 

της δράσης.  

Με δεδοµένο ότι το ήδη υπάρχον προσωπικό του ∆ήµου (τακτικό, έκτακτο, µετακλητοί)  δεν µπορεί να 

απασχοληθεί σε συγχρηµατοδοτούµενα έργα καθώς αναφέρεται ρητά στη σελ. 64 του Οδηγού για 

∆ικαιούχους για την παρακολούθηση και διαχείριση των Πράξεων στο πλαίσιο της  ∆ράσης 3 «Τοπικές 

δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες οµάδες» (ΤΟΠΕΚΟ) « Για τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου 

δικαίου, δηµόσιους οργανισµούς και επιχειρήσεις, η επιλεξιµότητα της συγκεκριµένης δαπάνης αφορά µόνο 

στο προσωπικό µε συµβάσεις που απασχολείται στο συγκεκριµένο Έργο και του οποίου οι αµοιβές δεν 

καλύπτονται από τον Τακτικό Προϋπολογισµό (Κρατικός Προϋπολογισµός)», κρίνεται απαραίτητη η 

πρόσληψη δύο ατόµων µε σύναψη σύµβασης µίσθωσης  έργου, τεσσάρων (4) µηνών για την υλοποίηση της 

παραπάνω δράσης η οποία σε καµία περίπτωση δεν ανάγεται στον κύκλο των συνήθων καθηκόντων των 

υπαλλήλων του ∆ήµου.  

Με το υπ’ αριθµ. πρωτ. οικ. 8920/6-3-2013 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. παρέχονται οδηγίες και διευκρινήσεις για 

τον προγραµµατισµό  προσλήψεων για την αντιµετώπιση των αναγκών των ΟΤΑ α’ και β’ βαθµού και πιο 

συγκεκριµένα, αναφέρεται ότι: «Οι φορείς µπορούν επίσης να προβαίνουν στην πρόσληψη προσωπικού 

ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου ή τη  σύναψη συµβάσεων µίσθωσης έργου για την κάλυψη εποχικών, 

παροδικών ή πρόσκαιρων αναγκών, για την πραγµατοποίηση συγκεκριµένων έργων, καθώς και στο πλαίσιο 

υλοποίησης προγραµµάτων». Ακόµα, σύµφωνα µε το υπ΄ αριθµ. πρωτ. 21580/28-5-2013 έγγραφο του 

Υπουργείου Εσωτερικών, οι παραπάνω προσλήψεις δεν υπάγονται στις περιοριστικές ηµεροµηνίες της Α.Π. 

Οικ. 8920/6-3-2013 εγκυκλίου του ίδιου Υπουργείου, γιατί αφορούν την υλοποίηση Ευρωπαϊκού 

Προγράµµατος και για αντικειµενικούς λόγους δεν θα µπορούσε να αποσταλεί το αίτηµα για πρόσληψη 

προσωπικού ως την καταληκτική ηµεροµηνία της 29-3-2013 που προέβλεπε η ανωτέρω εγκύκλιος, λόγω των 

απαιτούµενων διαδικασιών για την ένταξη των φορέων σ΄ αυτό.  

 

Κατόπιν των ανωτέρω και έχοντας υπόψη την ισχύουσα νοµοθεσία, προτείνεται στο ∆.Σ., 
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Να προχωρήσει στη λήψη απόφασης για την πρόσληψη προσωπικού µε σύναψη σύµβασης µίσθωσης έργου 

τεσσάρων (4) µηνών,  δύο (2) ατόµων µε ειδικότητα «Σύµβουλοι Ενηµέρωσης & Επικοινωνίας» -Πτυχιούχοι 

Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης, συνολικής δαπάνης 5.115,00€ για την υλοποίηση της δράσης «Παραγωγή 

έντυπου υλικού και ηλεκτρονικών µέσων της Α.Σ.». Ο λόγος για τον οποίο απαιτείται η ανάθεση τέτοιου 

έργου είναι το γεγονός ότι το ήδη υπάρχον προσωπικό του ∆ήµου (τακτικό, έκτακτο, µετακλητοί)  δεν 

µπορεί να απασχοληθεί σε συγχρηµατοδοτούµενα έργα καθώς αναφέρεται ρητά στη σελ. 64 του Οδηγού για 

∆ικαιούχους για την παρακολούθηση και διαχείριση των Πράξεων στο πλαίσιο της  ∆ράσης 3 «Τοπικές 

δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες οµάδες» (ΤΟΠΕΚΟ) « Για τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου 

δικαίου, δηµόσιους οργανισµούς και επιχειρήσεις, η επιλεξιµότητα της συγκεκριµένης δαπάνης αφορά µόνο 

στο προσωπικό µε συµβάσεις που απασχολείται στο συγκεκριµένο Έργο και του οποίου οι αµοιβές δεν 

καλύπτονται από τον Τακτικό Προϋπολογισµό (Κρατικός Προϋπολογισµός)».  

Οι όροι αµοιβής και απασχόλησης θα είναι σύµφωνοι µε την ισχύουσα νοµοθεσία και θα καθοριστούν µε τη 

σύµβαση εργασίας, η οποία θα είναι γνήσια και δεν θα υποκρύπτει εξαρτηµένη εργασία.  

Η πρόσληψη του ως άνω προσωπικού θα βαρύνει τον Κ.Α. 00.6117.0012 µε τίτλο  «Επιστηµονικό 

προσωπικό για την δράση Παραγωγή έντυπου υλικού και ηλεκτρονικών µέσων της Α.Σ. (ΕΣΠΑ-ΤΟΠΕΚΟ), 

στον οποίο έχει εγγραφεί πίστωση ποσού 5.115,00€ του προύπολογισµού του ∆ήµου ο.ε. 2013. Ανάλογη 

πίστωση θα εγγραφεί και στον προϋπολογισµό του επόµενου έτους, σε περίπτωσση που η σύµβαση λήξει 

µετά την 31/12/2013. 

Η σχετική απόφαση να κοινοποιηθεί στην αποκεντρωµένη διοίκηση προκειµένου να δροµολογηθούν οι 

διαδικασίες για την έγκριση των αιτούµενων συµβάσεων µίσθωσης έργου. 

Επισηµάνσεις 

1. Η ειδικότητα «Σύµβουλοι Ενηµέρωσης & Επικοινωνίας» καθορίστηκε κατόπιν επικοινωνίας µε το αρµόδιο 

τµήµα του ΑΣΕΠ.  

2. Το υπόλοιπο ποσό του συνολικού προϋπολογισµού της δράσης δηλ. τα 1.652,25€ θα δαπανηθούν για 

την εκτύπωση-έκδοση του έντυπου υλικού και για γενικά έξοδα της δράσης. Όλα τα ανωτέρω ποσά 

έχουν διαµορφωθεί σύµφωνα µε τα όσα ορίζονται στα παραρτήµατα της πρόσκλησης για την 

διαµόρφωση του αναλυτικού Προϋπολογισµού του έργου, ο οποίος είναι εγκεκριµένος από την 

∆ιαχειριστική Αρχή του Υπουργείου Εργασίας.  

 

 

 

Ο  ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  

 

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ 

 

 

∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ  ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ 

 

 

Εσωτερική ∆ιανοµή: 

-Γραφείο ∆ηµάρχου 

-Γραφείο Αντιδηµάρχου  ∆ιοικητικών Υπηρεσιών 

&  Ανθρώπινου ∆υναµικού 

-∆/νση Ανθρώπινου ∆υναµικού 

-Τµήµα Ανθρώπινου ∆υναµικού  

 


