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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                         ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: ..5η/2018..  
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ                                                                 της ..27/3/2018.. 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 
                               ..Αριθ. Απόφασης: 98/2018.. 
                      

ΘΕΜΑ 33ο: «Προγραμματισμός πρόσληψης ενός υπαλλήλου ελεγκτή ιατρού, με 
σύμβαση μίσθωσης έργου, έτους 2018». 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το Πρακτικό της 5ης/27-3-2018 Δημόσιας Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού 

Συμβουλίου. 
Σήμερα την ..27η  Μαρτίου 2018.. ημέρα ..Τρίτη.. και ώρα ..18:30.. το Δημοτικό 

Συμβούλιο του Δήμου Διονύσου συνήλθε σε Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση, συνεχιζόμενη 
κατόπιν διακοπής της την Τρίτη 20-3-2018  και τη Δευτέρα 26-3-2018, σε εφαρμογή του 
άρθρου 3 παρ. 6 του κανονισμού λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου (Α.Δ.Σ.134/27-06-
2011), λόγω πέρας του ωραρίου, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, 
στο Πολιτιστικό Πνευματικό Κέντρο της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου επί της οδού 
Ευαγγέλου Πεντζερίδη 3, ύστερα από την υπ’ αριθ. .. 10156/16-3-2018.. πρόσκληση που 
δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε σε κάθε Σύμβουλο χωριστά και στον κ. Δήμαρχο σύμφωνα με τις 
διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης), τις διατάξεις του άρθρου 95 
«Σύγκληση και λειτουργία του Δ. Σ.» και 96 «Τόπος συνεδρίασης, απαρτία και λήψη 
αποφάσεων του Δ.Σ.» του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ),  για συζήτηση και λήψη απόφασης στα 
θέματα της ημερήσιας διάταξης: 

 
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης η πρόεδρος διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας 
δεδομένου ότι από τα ..41.. μέλη του δημοτικού συμβουλίου παρόντα  ήταν ..32.. ήτοι: 

              ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
1.   ΖΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΝΑ), Πρόεδρος 
2.   ΜΠΑΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ. 
3.   ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. 
4.   ΔΑΡΔΑΜΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. 
5.   ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ. 
6.   ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. 
7.   ΤΑΟΥΞΗ–ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΔΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ. 
8.   ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ-ΑΚΡΙΤΙΔΗ   ΑΓΓΕΛΑ. 
9.   ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
10.  ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ. 
11.  ΝΤΟΥΝΤΑ-ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ           

ΧΡΥΣΟΥΛΑ( ΣΟΥΛΑ). 
12.  ΛΥΡΟΥΔΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. 
13.  ΜΠΕΤΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ. 
14.  ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. 
15.  ΓΚΙΖΕΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. 

             ΑΠΟΝΤΕΣ  
1. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
2. ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ. 
3. ΣΤΑΪΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ. 
4. ΚΑΓΙΑΛΗ ΕΛΠΙΣ. 
5. ΚΡΙΕΜΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ. 
6. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ. 
7. ΖΥΓΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. 
8. ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ. 
9. ΥΦΑΝΤΗΣ ΗΛΙΑΣ. 
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Οι απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι νομίμως και εμπροθέσμως κληθέντες, δεν παρέστησαν στη 
σημερινή Συνεδρίαση. 
Σημειώνεται ότι στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν  ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας 
Άνοιξης κ. Πιπέρης Χαράλαμπος, ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αγ. Στεφάνου κ. 
Κασαπάκης και ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Κρυονερίου κ. Χριστόπουλος 
Δημήτριος. 
 
 
 Ο Δήμαρχος κ. Διονύσιος Ζαμάνης  νομίμως κληθείς  παρίσταται στη συνεδρίαση . 
 Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κ. Παππά Ελευθερία υπάλληλος του Δήμου για την 

τήρηση των πρακτικών. 
 Το 31ο θέμα προτάθηκε να συζητηθεί πρώτο, λόγω της παρουσίας προσωπικού στη 

συνεδρίαση. 
 Τα θέματα με α/α 14, 18 και 19 αποσύρθηκαν από την Η.Δ. 
 

..Αριθ. Απόφασης: 98/2018.. 
 
 ΘΕΜΑ 33ο: «Προγραμματισμός πρόσληψης ενός υπαλλήλου ελεγκτή ιατρού, με 

σύμβαση μίσθωσης έργου, έτους 2018». 
 

Ο Προεδρεύων Αντιπρόεδρος  μετά την εκφώνηση του ..33ου.. της ημερήσιας διάταξης θέματος 
έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο  Ανθρωπίνου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας κ. 
Δαρδαμάνης Βασίλειος να προβεί στην εισήγηση του θέματος. 
 
Ο Αντιδήμαρχος κ. Δαρδαμάνης Βασίλειος είπε τα εξής: 
 
Με το υπ΄αριθ.πρωτ. 10126/3734/06-02-2018 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής και σχετικά με το υπ΄αριθ.πρωτ.οικ.:3449/05-02-2018 έγγραφο του Υπουργείου 
Εσωτερικών παρέχονται οδηγίες και διευκρινίσεις για την αποστολή αιτημάτων των ΟΤΑ α΄ και 
β΄βαθμού και των ΝΠΔΔ αυτών για την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού για το έτος 2018. 
Συγκεκριμένα, αναφέρεται ότι για κάθε κατηγορία προσωπικού απαιτείται ξεχωριστή απόφαση 
Δημοτικού Συμβουλίου στην οποία θα περιγράφεται λεπτομερώς ο λόγος για τον οποίο 
απαιτείται η πρόσληψη τέτοιου είδους προσωπικού. 
 

16.  ΡΑΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
17.  ΚΑΛΑΦΑΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
18.  ΚΟΝΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ. 
19. ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ. 
20.  ΚΑΡΑΣΑΡΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ. 
21.  ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
22.  ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
23.  ΜΠΙΤΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. 
24.  ΑΥΓΕΡΗ-ΒΟΥΚΛΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. 
25.  ΛΟΥΚΑΤΟΥ ΑΝΘΗ. 
26.  ΦΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
27.  ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ. 
28.  ΣΩΚΟΥ ΖΩΗ. 
29.  ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ-ΣΟΦΙΑ. 
30.  ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ. 
31.  ΙΣΣΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ. 
32.  ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. 
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Με τον Ν. 4483/2017 στο άρθρο 96 δίνεται η δυνατότητα στους Ο.Τ.Α. να αναθέτουν τον 
έλεγχο των κατ΄οίκον ασθενούντων υπαλλήλων των Ο.Τ.Α. α΄και β΄βαθμού σε ιατρούς των 
οικείων Ο.Τ.Α. που υπηρετούν με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, ειδικότητας Παθολογίας ή 
Γενικής Ιατρικής ή Δημόσιας Υγείας Ε.Σ.Υ.. Αν δεν υπηρετεί στον οικείο Ο.Τ.Α. ιατρός με τις 
ανωτέρω ειδικότητες, καθήκοντα ελεγκτή ιατρού μπορούν να ανατεθούν σε ιατρό ειδικότητας 
Παθολογίας ή Γενικής Ιατρικής με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή 
σύμβαση μίσθωσης έργου. 
 
Επειδή είναι μεγάλος ο αριθμός του υπηρετούντος προσωπικού στο Δήμο Διονύσου -περίπου 
τριακόσιοι (300) υπάλληλοι- είναι αρκετά συχνό το φαινόμενο της χορήγησης αναρρωτικών 
αδειών κατ΄οίκον νοσηλείας σε πολλές περιπτώσεις υπαλλήλων. Ο έλεγχος των κατ΄οίκον 
ασθενούντων υπαλλήλων από ελεγκτή ιατρό κρίνεται απαραίτητος ώστε να αποφευχθεί το 
ενδεχόμενο απρόσκοπτων απουσιών από την υπηρεσία λόγω αναρρωτικών αδειών. 
 
Επειδή στο Δήμο Διονύσου δεν υπηρετεί κανένας υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Ιατρών, ο οποίος 
θα μπορούσε να ασκήσει καθήκοντα ελεγκτή ιατρού, προτείνουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο για 
τους παραπάνω λόγους να αποφασίσει για τον προγραμματισμό πρόσληψης ενός υπαλλήλου 
κλάδου ΠΕ Ιατρών, με σύμβαση μίσθωσης έργου, για το έτος 2018 για να ασκεί τα καθήκοντα 
ελεγκτή ιατρού των κατ΄οίκων ασθενούντων υπαλλήλων σύμφωνα με το άρθρο 96 του 
Ν.4483/2017. 
 
Οι δαπάνες μισθοδοσίας του υπό πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου, 
σύμφωνα με τον προϋπολογισμό του Δήμου ο.ε. 2018, θα βαρύνει τον Κ.Α: 00.6117.0014 με 
τίτλο “Αμοιβή ελεγκτή ιατρού με σύμβαση μίσθωσης έργου” με εγγεγραμμένη πίστωση 
5.500,00 ευρώ.  
 
Τα τυπικά προσόντα ανάλογα με την ειδικότητα, η διαδικασία και οι προϋποθέσεις θα 
προσδιορισθούν από το ΑΣΕΠ με τη σχετική προκήρυξη σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 
Η πρόσληψη του παραπάνω προσωπικού θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 
παρ.1 του Ν.2190/1994, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, για χρονικό διάστημα έως ένα (1) 
έτος από την ημερομηνία πρόσληψης. 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη: 

 Την εισήγηση. 
 Τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.). 
 Τις διατάξεις των άρθρων 93 και  95 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.) (ΦΕΚ 114/8-6-2006, τεύχος 

Α΄).  
 Τις διατάξεις του άρθρου 96 του Ν. 4483/2017.  
 Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994. 
 Το υπ΄αριθ.πρωτ. 10126/3734/06-02-2018 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Αττικής. 
 Τις τοποθετήσεις των Δημοτικών Συμβούλων (λεπτομέρειες στα απομαγνητοφωνημένα 

πρακτικά). 
                     

Α   Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι Ο  Μ  Ο  Φ  Ω  Ν  Α 
                                          
 
Εγκρίνει την αναγκαιότητα πρόσληψης ενός υπαλλήλου κλάδου ΠΕ Ιατρών, με σύμβαση 
μίσθωσης έργου, για το έτος 2018 για να ασκεί τα καθήκοντα ελεγκτή ιατρού των κατ΄οίκων 
ασθενούντων υπαλλήλων σύμφωνα με το άρθρο 96 του Ν.4483/2017. 
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Οι δαπάνες μισθοδοσίας του υπό πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου, 
σύμφωνα με τον προϋπολογισμό του Δήμου ο.ε. 2018, θα βαρύνει τον Κ.Α: 00.6117.0014 με 
τίτλο “Αμοιβή ελεγκτή ιατρού με σύμβαση μίσθωσης έργου” με εγγεγραμμένη πίστωση 
5.500,00 ευρώ.  
 
Τα τυπικά προσόντα ανάλογα με την ειδικότητα, η διαδικασία και οι προϋποθέσεις θα 
προσδιορισθούν από το ΑΣΕΠ με τη σχετική προκήρυξη σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 
Η πρόσληψη του παραπάνω προσωπικού θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 
παρ.1 του Ν.2190/1994, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, για χρονικό διάστημα έως ένα (1) 
έτος από την ημερομηνία πρόσληψης. 
 
 
Αφού αναγνώστηκε υπογράφεται ως εξής: 
 
      Ο  ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ       ΤΑ  ΜΕΛΗ       

       ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                                 ΜΠΑΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 
                                                                       ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. 
                                                                              ΔΑΡΔΑΜΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. 

                                                                 ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ. 
                                                                 ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. 
ΚΑΡΑΣΑΡΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ                 ΤΑΟΥΞΗ-ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΔΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ.  
                                                                 ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ-ΑΚΡΙΤΙΔΗ ΑΓΓΕΛΑ.   
                                                                 ΣΤΑΙΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ.  
                                                                 ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
                                                                 ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ. 
                                                                 ΝΤΟΥΝΤΑ-ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ 
                                                                 ΧΡΥΣΟΥΛΑ. 
                                                                 ΜΠΕΤΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ. 
                                                                 ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. 
                                                                 ΡΑΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
                                                                 ΚΑΛΑΦΑΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
                                                                 ΜΠΙΤΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. 
                                                                 ΦΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
                                                                 ΖΥΓΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. 
                                                                 ΣΩΚΟΥ ΖΩΗ. 
                                                              

Εσωτερική Διανομή 
- Γραφείο Δημάρχου. 
- Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας. 
- Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών. 
- Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Διαφάνειας με την ευθύνη 

για την ανάρτηση της παρούσης στην ιστοσελίδα του Δήμου. 
 


