
       

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ       Λαύριο 19/06/2017 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΑΤΤΙΚΗΣ       Αριθ. Πρωτ.: 10093 
ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ  

 
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
Ταχ. Δ/νση: Κουντουριώτη 1 Λαύριο             ΠΡΟΣ: 
Πληρ.: Κ. Ξέστερνου          Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης  
Τηλέφωνο: 22923/ 20165         Αττικής 
Fax: 22920/22413                    Κατεχάκη 56 - Αθήνα 

Ηλεκτρ. Διεύθυνση: www.lavreotiki.gr 
 

ΘΕΜΑ: Αποστολή της υπ. αριθ. 102/2017 αποφάσεως του Δημοτικού 

Συμβουλίου με θέμα: «Λήψη απόφασης για την έγκριση πρόσληψης προσωπικού με 

σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για χρονικό διάστημα έως 

δύο (2) μηνών, σύμφωνα με την κατανομή που διαλαμβάνεται στην υπ. αριθ. πρωτ. 

Δ9/οικ.27615/8546/16.06.2017 Κ.Υ.Α. με θέμα «Κατανομή προσωπικού για πρόσληψη 

στις Παιδικές Εξοχές - Κατασκηνώσεις Κρατικού Προγράμματος σε Δήμους». 

 

Σας υποβάλλουμε συνημμένα ένα (1) αντίγραφο της υπ. αριθ. 102/2017 απόφασης του 

Δημοτικού Συμβουλίου, σχετικά με το αντικείμενο του θέματος, καθώς και το αποδεικτικό 

δημοσίευσης της ανωτέρω απόφασης, προς έλεγχο νομιμότητας. 

 
Συνημμένα: 
1. Απόφαση υπ. αριθ. 102/2017. 

2. Αποδεικτικό δημοσίευσης. 

3. Το υπ. αριθ. πρωτ.10016/16.06.2017 εισηγητικό έγγραφο του Γραφείου Προσωπικού 

του Δήμου Λαυρεωτικής.  

 
 

                 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  

 
 
 
              ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ 
 
 
 
 
Εσωτ. Διανομή: 1. Φ. Αρχείου Γρ. Δημοτικού Συμβουλίου 
                2. Οικονομική Υπηρεσία Δήμου Λαυρεωτικής. 
                          3. Γραφείο Προσωπικού Δήμου Λαυρεωτικής. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Απόσπασμα Πρακτικού  
14ης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 

 
Ο κατεπείγων χαρακτήρας του συγκεκριμένου θέματος συνιστάται στο γεγονός ότι ενόψει της 

επικείμενης ενάρξεως των κατασκηνωτικών περιόδων υπάρχει κατεπείγον, όπως ο Δήμος 
Λαυρεωτικής προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την άμεση πρόσληψη του απαιτούμενου 
προσωπικού για την έγκαιρη και ομαλή λειτουργία της. 

  

Ημερομηνία  Συνεδρίασης  16.06.2017 

Ημέρα & Ώρα Παρασκευή, 19:00 

Αριθμός Πρόσκλησης 9714/12.06.2017 

Ημερομηνία Επίδοσης 12.06.2017 

Αριθμός Μελών 27 

 
Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι  
1. Λουκάς Δημήτριος, Πρόεδρος 
2. Βελετάκου Ευαγγελία, Γραμματέας  
3. Κρητικός Σταύρος  
4. Γκικαράκη Μαρία (αποχώρησε κατά την διάρκεια της συζήτησης του 3ου θέματος) 
5. Τσίκλος Παναγιώτης 
6. Συρίγος Ιωάννης  
7. Κωστάλας Αντώνης 
8. Αντωνίου Αναστάσιος 
9. Τριανταφυλλίδου Σοφία  
10. Αδάμης Ιωάννης 
11. Λεβαντής Κωνσταντίνος (αποχώρησε κατά την διάρκεια της συζήτησης του 2ου θέματος) 
12. Μπουκουβάλας Λάμπρος (αποχώρησε κατά την διάρκεια της συζήτησης του 2ου θέματος) 
13. Ρόζης Σταύρος (αποχώρησε κατά την διάρκεια της συζήτησης του 2ου θέματος) 
14. Παρασκευής Ιωάννης (αποχώρησε κατά την διάρκεια της συζήτησης του 2ου θέματος) 
15. Μακρή Αρετούσα (αποχώρησε κατά την διάρκεια της συζήτησης του 2ου θέματος) 
16. Ιατρού Σταύρος (αποχώρησε κατά την διάρκεια της συζήτησης του 2ου θέματος) 
17. Ιατρού Σωτήριος (αποχώρησε κατά την διάρκεια της συζήτησης του 2ου θέματος)  
18. Παμφίλης Απόστολος 
19. Μαθιουδάκης Μιχαήλ   
20. Σίνη Ευφροσύνη  
 

 Απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι  
1. Ελ Αγιουμπ Ατάλλα 
2. Αποστολίδης Ιωάννης (δικαιολογημένα) 
3. Στουραΐτης Ηλίας (δικαιολογημένα) 
4. Πρίφτη Χαρίκλεια 
5. Κατσουνάκης Κυριάκος  
6. Κουλουβράκη Ιωάννα (δικαιολογημένα) 
7. Λινάρδου Σοφία  
 
 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της 14ης 
Συνεδρίασης, στην οποία ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Δημήτριος Λουκάς, έχοντας νόμιμα 
κληθεί, παρόντες ήταν οι  Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων της Δ.Κ. Κερατέας, κ. Χολέβα 
Κυριακή,  Τ.Κ. Αγ. Κωνσταντίνου κ. Κάϊλας Νικήτας ενώ απούσα ήταν η Πρόεδρος της Δ.Κ. 
Λαυρεωτικής, κ. Σπύρου Αλίκη  έχοντες άπαντες νόμιμα κληθεί σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 
8 του Ν.3852/2010, παρούσα και η υπάλληλος κ. Ξέστερνου Κυριακή για την τήρηση των 
πρακτικών. 
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Ο κ. Πρόεδρος, εισηγούμενος  το 1ο  θέμα εκτός ημερησίας διάταξης, έθεσε υπόψη των 

μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, ότι το παραπάνω θέμα δεν αναγράφεται στην ημερήσια 

διάταξη και σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, το Σώμα θα 

πρέπει να λάβει απόφαση, με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του, 

για το κατεπείγον του θέματος και εφόσον υπάρξει αυτή να το συζητήσει και να λάβει απόφαση 

με την ίδια πλειοψηφία, πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας 

διάταξης. 

  Το κατεπείγον του θέματος προκύπτει από το γεγονός ότι  ενόψει της επικείμενης ενάρξεως 

των κατασκηνωτικών περιόδων υπάρχει κατεπείγον, όπως ο Δήμος Λαυρεωτικής προβεί στις 

απαραίτητες ενέργειες για την άμεση πρόσληψη του απαιτούμενου προσωπικού για την έγκαιρη 

και ομαλή λειτουργία της. 

Το Σώμα αποφάσισε ομόφωνα,  για το κατεπείγον της συζήτησης του θέματος εκτός 

ημερησίας διάταξης και εν συνεχεία αποφάσισε με απόλυτη πλειοψηφία για την συζήτηση αυτού 

πριν από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. 

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, ότι 

υφίσταται άμεση ανάγκη πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου 

Ορισμένου Χρόνου, για χρονικό διάστημα έως δύο (2) μηνών, σύμφωνα με την κατανομή που 

διαλαμβάνεται στην υπ. αριθ. πρωτ. Δ9/οικ.27615/8546/16.06.2017 Κ.Υ.Α. με θέμα «Κατανομή 

προσωπικού για πρόσληψη στις Παιδικές Εξοχές - Κατασκηνώσεις Κρατικού Προγράμματος 

σε Δήμους».  

Σύμφωνα με το υπ. αριθ. πρωτ. Δ22/οικ.14573/359/27-3-2017  (ΦΕΚ 1224/Β΄/7-4-2017) 

(ΑΔΑ:7ΓΣΗ465Θ1Ω-Κ66)ΚΥΑ των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης- 

Οικονομικών  Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, αποφασίσθηκε ότι 

για το έτος 2017 η οργάνωση και η λειτουργία της Z’ Παιδικής Εξοχής - Κατασκήνωσης του 

Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στην περιοχή Διόνυσος Κερατέας, ανατίθεται 

στον Δήμο Λαυρεωτικής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 94 παρ. 3β περ. 10 του Ν. 

3852/10. 

 

ΘΕΜΑ: «Λήψη απόφασης για την έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση 

εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για χρονικό διάστημα έως δύο (2) 

μηνών, σύμφωνα με την κατανομή που διαλαμβάνεται στην υπ. αριθ. πρωτ. 

Δ9/οικ.27615/8546/16.06.2017 Κ.Υ.Α. με θέμα «Κατανομή προσωπικού για πρόσληψη 

στις Παιδικές Εξοχές -Κατασκηνώσεις Κρατικού Προγράμματος σε Δήμους»» 
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Αριθμός Απόφασης: 102/2017 

 

Ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα Εκτός Ημερήσιας Διάταξης, ανέφερε ότι 

υφίσταται άμεση ανάγκη πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου 

Ορισμένου Χρόνου, για χρονικό διάστημα έως δύο (2) μηνών, σύμφωνα με την κατανομή που 

διαλαμβάνεται στην υπ. αριθ. πρωτ. Δ9/οικ.27615/8546/16.06.2017 Κ.Υ.Α. με θέμα «Κατανομή 

προσωπικού για πρόσληψη στις Παιδικές Εξοχές - Κατασκηνώσεις Κρατικού Προγράμματος 

σε Δήμους». 

Στην υπ. αριθ. πρωτ. 10016/16.06.1017 εισήγηση του Γραφείου Προσωπικού, 

αναφέρονται τα εξής :  

  Σύμφωνα με το άρθρο 206 του ν. 3584/07, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 41 

παρ. β του Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47 Α’11.5.2015) ορίζονται τα εξής:  

«1.Ειδικά επιτρέπεται η πρόσληψη προσωπικού οποιασδήποτε ειδικότητας με σύμβαση 

εργασίας ορισμένου χρόνου από τους Ο.Τ.Α. για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή 

πρόσκαιρων αναγκών, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν 

υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών. Κατ’ εξαίρεση η 

πρόσληψη προσωπικού της ανωτέρω κατηγορίας που απασχολείται στην πυρασφάλεια και τη 

ναυαγοσωστική κάλυψη των ακτών γίνεται με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου της οποίας 

η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών. 

Ο υπολογισμός του δωδεκαμήνου γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 21 του ν. 

2738/1999 (ΦΕΚ 180 Α'). Παράταση ή σύναψη νέας σύμβασης μέσα στο ανωτέρω δωδεκάμηνο 

διάστημα ή μετατροπή της σύμβασης σε αορίστου χρόνου είναι αυτοδικαίως άκυρες. Ο φορέας 

που διενεργεί την πρόσληψη αποστέλλει τον πίνακα των προσληπτέων κάθε φορά στο Α.Σ.Ε.Π., 

καθώς και όλους τους πίνακες προσληπτέων κάθε έτους, το αργότερο μέχρι την 31η Ιανουαρίου 

του επόμενου έτους. Το Α.Σ.Ε.Π. διενεργεί έλεγχο για τη συνδρομή των όρων πρόσληψης της 

παρούσας περίπτωσης. Εάν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι απασχολείται ή απασχολήθηκε 

προσωπικό κατά παράβαση των ανωτέρω διατάξεων, εφαρμόζεται η παράγραφος 15 του 

άρθρου 21 του ν. 2190/1994, όπως συμπληρώθηκε και ισχύει. 

2. Η πρόσληψη του προσωπικού της ανωτέρω παραγράφου δεν υπάγεται στη διαδικασία 

έγκρισης της ΠΥΣ 33/2006 (ΦΕΚ 280 Α'), όπως ισχύει.» 

Επίσης σύμφωνα με την περιπτ. ιε΄ της παρ 2 του άρθρου 14 του Ν. 2190/94, όπως 

αντικαταστάθηκε  με το άρθρο 1 του ν. 3812/09 ορίζεται ότι εξαιρείται των διαδικασιών του ν. 

2190/94 το προσωπικό που προσλαμβάνεται για αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή 

πρόσκαιρων αναγκών, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν 

υπερβαίνει τους δύο μήνες μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα μηνών. Ο υπολογισμός του 

δωδεκαμήνου γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 21 του ν. 2190/1994. 
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Παράταση ή σύναψη νέας σύμβασης μέσα στο ανωτέρω δωδεκάμηνο διάστημα ή μετατροπή της 

σύμβασης σε αορίστου χρόνου είναι αυτοδικαίως άκυρες. Ο φορέας που διενεργεί την 

πρόσληψη αποστέλλει τον πίνακα των προσληπτέων στο ΑΣΕΠ, καθώς και όλους τους πίνακες 

προσληπτέων κάθε έτους, το αργότερο μέχρι την 31η Ιανουαρίου του επόμενου έτους. Το ΑΣΕΠ 

διενεργεί έλεγχο για τη συνδρομή των όρων πρόσληψης της παρούσας περίπτωσης. Εάν κατά 

τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι απασχολείται ή απασχολήθηκε προσωπικό κατά παράβαση των πιο 

πάνω διατάξεων, εφαρμόζεται η παράγραφος 15 του άρθρου 21 του ν. 2190/1994, όπως 

συμπληρώθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 5 του ν. 2527/1997. 

Όπως είναι γνωστό το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης έχει αναθέσει από το 

έτος 2011 (αρ.πρ. Π1β/Γ.π.80153/14-7-2011) τη λειτουργία της Ζ΄ Παιδικής Εξοχής Κερατέας 

στο Δήμο Λαυρεωτικής.  

Για  το έτος  2017 με την αριθ. Δ22/οικ.14573/359/27-3-2017 (ΦΕΚ 1224/Β΄/7-4-2017) 

(ΑΔΑ:7ΓΣΗ465Θ1Ω-Κ66)ΚΥΑ των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης- 

Οικονομικών  Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, αποφασίσθηκε ότι 

για το έτος 2017 η οργάνωση και η λειτουργία της Z’ Παιδικής Εξοχής - Κατασκήνωσης του 

Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στην περιοχή Διόνυσος Κερατέας, ανατίθεται 

στον Δήμο Λαυρεωτικής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 94 παρ. 3β περ. 10 του Ν. 

3852/10. 

Σύμφωνα με το υπ’ αριθ. πρωτ. Δ9/οικ.27615/8546/16.6.2017 έγγραφο του Υπουργείου 

Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης  και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Γενική Διεύθυνση Διοικητικής 

Υποστήριξης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κατανέμεται προσωπικό σαράντα οκτώ (48) 

ατόμων, για πρόσληψη στην Ζ’ Παιδική Εξοχή – Κατασκήνωση Κερατέας, με σύμβαση εργασίας 

ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως δύο (2) μηνών, για την άμεση λειτουργία 

αυτής, ως ακολούθως: 

 

ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΕΞΟΧΕΣ- ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ 
ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

(ΜΉΝΕΣ)  

Συντονιστές 1 2 

Επιμελητές 3 2 

Ειδ. Συνεργάτες-
Ψυχαγωγοί 

3 1 

Ειδ. Συνεργάτες-
Χειροτεχνίας 

3 1 

Γυμναστές 3 1 

Ομαδάρχες 15 1 

Διαχειριστές 1 2 

Βοηθ. Διαχειριστές 1 2 

Αποθηκάριοι 1 2 
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Γιατροί 1 1 

Νοσοκόμοι 1 1 

Μάγειροι 1 2 

Βοηθ. Μαγείρων 2 2 

Εργάτες – Εργάτριες 9 2 

Προσωπικό 
Καθαριότητας 

1 2 

Φύλακας 1 2 

Ειδικός Τεχνίτης 1 2 

ΣΥΝΟΛΟ 48  

 

    Σύμφωνα με την αριθμ.πρωτ.10014/16.06.2017 βεβαίωση της Οικονομικής υπηρεσίας, 

προκύπτει ότι έχει προβλεφθεί πίστωση στον προϋπολογισμό  οικονομικού έτους 2017 στον 

α)ΚΑ.15-6041.004 ποσό 60.820,00€  Μισθοδοσία Εκτάκτου Προσωπικού για Κατασκηνώσεις 

και  β)ΚΑ.15-6054.002 ποσό 16.508,00€  Εργοδοτικές Εισφορές Εκτάκτου Προσωπικού για 

Κατασκηνώσεις . 

Για να πραγματοποιηθούν  οι ανωτέρω προσλήψεις απαιτούνται  : 
 

α) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου στην οποία διατυπώνεται η αναγκαιότητα της 

πρόσληψης και η αιτιολόγηση αυτής, οι απαιτούμενοι κλάδοι και οι ειδικότητες του 

προσωπικού που πρόκειται να προσληφθεί και η διάρκεια της σύμβασης , μέχρι δύο  

μήνες. 

β) απόφαση του αρμόδιου προς διορισμού οργάνου, δηλαδή απόφαση Δημάρχου.   

 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο  

 

Αφού έλαβε υπ’ όψιν του: 

 Την εισήγηση του κ. Προέδρου. 

 Τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.  

 Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 

41 παρ. β του Ν.4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α’/11-05-2015). 

 Τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 2 περ. ιε΄ του Ν. 2190/94, όπως τροποποιήθηκε με το 

άρθρο 1 του Ν. 3812/2009. 

 Τις διατάξεις του άρθρου 94 παρ. 3β΄ περ. 10 του Ν. 3852/2010. 

 Την υπ. αριθ. πρωτ. Δ22/οικ.14573/359/27-3-2017 (ΦΕΚ 1224/Β΄/7-4-2017) 

(ΑΔΑ:7ΓΣΗ465Θ1Ω-Κ66) ΚΥΑ των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής 



 7 

Ανασυγκρότησης- Οικονομικών  Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης. 

 Την υπ. αριθ. Δ9/οικ.27615/8546/16.06.2017 Κ.Υ.Α Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής 

Ασφάλισης  και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης και 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, με την οποία ορίσθηκε η κατανομή του προσωπικού για την 

πρόσληψη στις Παιδικές Εξοχές – Κατασκηνώσεις Κρατικού Προγράμματος σε Δήμους. 

 Την υπ. αριθ. πρωτ. 10016/16.06.1017 εισήγηση του Γραφείου Προσωπικού. 

 

και μετά από διαλογική συζήτηση όλων όσων ζήτησαν και πήραν το λόγο, όπως 

καταγράφονται στα μαγνητοφωνημένα πρακτικά της συνεδρίασης, 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

 
Την Έγκριση της πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου 

Ορισμένου Χρόνου και συγκεκριμένα σαράντα οκτώ (48) ατόμων, για χρονικό διάστημα 

έως δύο (2) μηνών, για την λειτουργία της 7ης Παιδικής Εξοχής – Κατασκήνωσης 

Κερατέας, κατ’ αριθμό και ειδικότητες, ως κατωτέρω: 

 

ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΕΞΟΧΕΣ- ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ 
ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

(ΜΉΝΕΣ)  

Συντονιστές 1 2 

Επιμελητές 3 2 

Ειδ. Συνεργάτες-
Ψυχαγωγοί 

3 1 

Ειδ. Συνεργάτες-
Χειροτεχνίας 

3 1 

Γυμναστές 3 1 

Ομαδάρχες 15 1 

Διαχειριστές 1 2 

Βοηθ. Διαχειριστές 1 2 

Αποθηκάριοι 1 2 

Γιατροί 1 1 

Νοσοκόμοι 1 1 

Μάγειροι 1 2 

Βοηθ. Μαγείρων 2 2 

Εργάτες – Εργάτριες 9 2 

Προσωπικό 
Καθαριότητας 

1 2 

Φύλακας 1 2 
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Ειδικός Τεχνίτης 1 2 

ΣΥΝΟΛΟ 48  

 

                               ΣΥΝΟΛΟ: Σαράντα οκτώ (48). 

 

 
Η σχετική δαπάνη του κόστους της μισθοδοσίας του εκτάκτου προσωπικού που θα 

προσληφθεί, θα καλυφθεί από τους Κ.Α. Εξόδων 15-6041.004 που αφορά στην 

«Μισθοδοσία Εκτάκτου Προσωπικού για Κατασκηνώσεις» ποσού 60.820,00€  και  15-

6054.002 που αφορά στις «Εργοδοτικές Εισφορές Εκτάκτου Προσωπικού για 

Κατασκηνώσεις» ποσού 16.508,00€  του Προϋπολογισμού του Δήμου Λαυρεωτικής για 

το οικονομικό έτος 2017. 

 

Αναθέτει τα περαιτέρω στο Δήμαρχο κ. Δημήτριο Λουκά. 

 

Το παραπάνω πρακτικό συντάχθηκε, αναγνώσθηκε, πήρε αριθμό απόφασης 102/2017 και 

υπογράφεται ως ακολούθως: 

 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ       ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

 

 

     ΛΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 


