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                  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

                  ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

                  ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 

                  Πατρ. Γρηγορίου Ε΄ 12, Τ.Κ. 56123 Αμπελόκηποι 

                                      

Πληροφορίες :  Κουκουτέγου Κλεαρέττη                                                         Απόσπασμα  

Τηλέφωνο       :  2313-313690                          Από το πρακτικό της  21 - 03 - 2016 

                                                                                                             συνεδρίασης του Δ.Σ. 

Αριθμός Απόφασης : 086 / 2016 
 

ΘΕΜΑ :  Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου 

Χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.), για την κάλυψη αναγκών των υπηρεσιών μας, για το έτος 2016. 

 

Στους Αμπελόκηπους και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 21η του μήνα Μαρτίου έτους 

2016, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 20.00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο 

Αμπελοκήπων - Μενεμένης σε τακτική συνεδρίαση, μετά από τη με Α.Π. 3620/17-03-2016 

έγγραφη πρόσκληση του προέδρου,  που δόθηκε στον καθένα από τους Συμβούλους.  

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο των τριάντα 

τριών (33) μελών - δημοτικών συμβούλων ήταν παρόντες είκοσι έξι (26) και απόντες επτά (7), 

οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν  νόμιμα :  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ : ΑΠΟΝΤΕΣ : 

1 Αβραμίδης Κυριάκος  1 Αρπατζάνη - Τσομπάνογλου Μαρία 

2 Μανωλόπουλος Βασίλης 2 Μεζίκης Βασίλειος 

3 Ναλμπαντίδου Αφροδίτη 3 Κυριλλίδης Γεώργιος 

4 Αποστολίδου Μαρία 4 Λαϊνάκου Αφροδίτη 

5 Κωνσταντίνου Κυριάκος 5 Λαδάς Ευάγγελος 

6 Βαλάνος Νικόλαος 6 Τσομπανοπούλου Μελίσα 

7 Κουσενίδης Αλέξανδρος 7 Καϊκατζάνη - Χαραλαμπίδου Μαρία 

8 Γυμνόπουλος Κοσμάς 8  

9 Εμεινίδης Αναστάσιος  9  

10 Κατζικάς Γεώργιος 10  

11 Γρούγιος Ηλίας 11  

12 Παναγιωτίδης Γαβριήλ  12  

13 Κεσόγλου Παύλος 13  

14 Ιωαννίδης Εμμανουήλ 14  

15 Σιδηρόπουλος Σάββας 15  

16 Καρράς Ευστράτιος 16  

17 Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος 17  

18 Σουσλόγλου Νικόλαος  18  

19 Ζωναρέλη - Λαζαρίδου Κυριακή 19  

20 Καζαντζίδης Γεώργιος  20  

21 Πεχλιβανίδης Νικόλαος 21  

22 Αβραμίδης Μωϋσής 22  

23 Λαδάς Παράσχος 23  

24 Ράπτου Ολγα  24  

25 Νοτάκης Ιωάννης  25  

26 Σμήλιος Ηλίας 26  

27  27  

28  28  

29  29  

30  30  

31  31  

32  32  

33  33  
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Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, στην οποία κλήθηκε επίσης κατά την παρ. 6 

του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 και ήταν παρών και ο Δήμαρχος κ. Κυρίζογλου Λάζαρος.  

Πρακτικά κράτησε η ειδική γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου κα Κουκουτέγου 

Κλεαρέττη.  

Επίσης κλήθηκαν  και παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση  του Δημοτικού Συμβουλίου η Πρόεδρος 

της Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης κα Παληκαρίδου Αναστασία, ενώ απουσίαζε η Πρόεδρος 

της Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων κα Κόπτη Ελένη.  

Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και ο Δήμαρχος έθεσε υπ΄ όψη 

των μελών ότι :  

Από τις ρυθμίσεις του νόμου 4057/12 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών 

Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου», όπως έχει τροποποιηθεί 

και ισχύει, προκύπτει το νέο θεσμικό πλαίσιο που καθορίζει τις περιπτώσεις προσλήψεων που 

υποβάλλονται για έγκριση στην Επιτροπή της Π.Υ.Σ. 33/2006, όπως ισχύει, ή τα λοιπά 

προβλεπόμενα όργανα. 

Πιο συγκεκριμένα, οι διατάξεις της παρ. 20 περ. α΄ του άρθρου ένατου του ιδίου ως άνω 

νόμου 4057/12, όπως τροποποιήθηκαν από τις όμοιες του άρθρου 41 του Ν. 4325/15, ορίζουν, 

μεταξύ άλλων, ότι : για την κίνηση διαδικασιών πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση 

ορισμένου χρόνου στους φορείς της παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν.2190/1994 (Α' 28) απαιτείται 

προηγούμενη έγκριση της ΠΥΣ 33/2006 (Α' 280), με τις αναφερόμενες σε αυτό (το άρθρο) 

εξαιρέσεις.  

Οι διατάξεις του άρθρου 205 (Πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση εποχικών - 

περιοδικών και πρόσκαιρων αναγκών) του Ν. 3584/07 ορίζουν ότι : « 1. Οι Ο.Τ.Α. επιτρέπεται 

να απασχολούν προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για 

την αντιμετώπιση εποχικών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών, με τις προϋποθέσεις 

και τη διαδικασία των παρ. 2 - 17 του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει. Ο αριθμός 

των απασχολουμένων καθορίζεται με τους Οργανισμούς Εσωτερικής Υπηρεσίας τους ….» 

Επίσης, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 11 του ν. 3833/10 όπως αντικαταστάθηκε τελικώς 

με το άρθρο πρώτο περιπτ. 1 και 2 υποπαρ. Ζ.5 του ν. 4093/12 ορίζονται τα εξής:  «Οι 

εγκρίσεις πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 

και συμβάσεων μίσθωσης έργου … περιορίζονται … για τα έτη 2015 και 2016 σε 10% σε σχέση 

με το προηγούμενο έτος. Οι ανωτέρω περιορισμοί δεν ισχύουν για τις εγκρίσεις πρόσληψης 

προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και συμβάσεων 

μίσθωσης έργου που εντάσσονται στο πλαίσιο ερευνητικών, αναπτυξιακών συμβολαίων και 

συγχρηματοδοτούμενων, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τρίτους, έργων, εφόσον η 

μισθοδοσία του ως άνω προσωπικού δεν επιβαρύνει καθ' οιονδήποτε τρόπο τον Κρατικό 

Προϋπολογισμό. Ο περιορισμός αυτός δεν ισχύει για προσλήψεις προσωπικού ορισμένου 

χρόνου που γίνονται για κάλυψη απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών.» Από τον 

περιορισμό αυτό εξαιρείται το προσωπικό ανταποδοτικού χαρακτήρα, οι απασχολούμενοι με 

σύμβαση έργου ή ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου που αμείβονται αποκλειστικά από 

έσοδα υπό τη μορφή αντιτίμου και το προσωπικό που απασχολείται στο πλαίσιο 

συγχρηματοδοτούμενων κοινοτικών προγραμμάτων, κατά το σκέλος που δεν επιβαρύνεται ο 

Κρατικός Προϋπολογισμός ή οι Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι. 

Στα πλαίσια των ανωτέρω και σύμφωνα με τις οδηγίες του με Α.Π. οικ. 5420/22.02.2016 

εγγράφου ΥΠ. ΕΣ. & Δ. ΑΝ., για την πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 

χρόνου (άρθρο 205 παρ. 1 του ν. 3584/2007 και άρθρο 21 του Ν. 2190/94, όπως ισχύουν), για 

το έτος 2016, απαιτείται, μεταξύ άλλων και απόφαση του οικείου δημοτικού συμβουλίου, με 

την οποία θα περιγράφεται λεπτομερώς ο λόγος για τον οποίο απαιτείται η πρόσληψη τέτοιου 

είδους προσωπικού, κατά αριθμό, βαθμίδα εκπαίδευσης και ειδικότητα και με ακριβή 

αναφορά στη διάρκεια των συμβάσεων με τις οποίες θα απασχοληθούν οι προσληπτέοι. 
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Στην παρούσα λοιπόν φάση πρέπει να γίνει ο προγραμματισμός για τις ανωτέρω κατηγορίες 

προσωπικού και το σχετικό αίτημα να αποσταλεί στο Υπουργείο Εσωτερικών & Διοικητικής 

Ανασυγκρότησης, μέσω της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, συνοδευόμενο από τα απαιτούμενα 

δικαιολογητικά, όπως περιγράφονται σε αυτό (το έγγραφο) . 

Με βάση τα ανωτέρω, και την ανάγκη για την καλύτερη εξυπηρέτηση των Δημοτών για το έτος 

2016, η υπηρεσία μας επιθυμεί την πρόσληψη προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου 

Χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.), μέγιστης διάρκειας σύμβασης οκτώ (8) μηνών, για την κάλυψη των αναγκών 

του τμήματος Συντηρήσεων Έργων και Αποθήκης υλικών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών - 

Πολεοδομίας - Καθαριότητας & Περιβάλλοντος και του τμήματος Παιδείας - Αθλητισμού - 

Πολιτισμού της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας - Παιδείας - Αθλητισμού - Πολιτισμού, ως 

εξής :  

� 1 Βιβλιοθηκονόμο ΤΕ   για το τμήμα Παιδείας - Αθλητισμού - Πολιτισμού.  

� 1  Τεχνίτη Ξυλουργό ΔΕ   για το τμήμα Συντηρήσεων Έργων & Αποθήκης Υλικών 

Στον ισχύοντα Ο.Ε.Υ. του Δήμου μας (ΦΕΚ 1928/31-08-11 τ. Β΄) και ειδικότερα στο άρθρο 23, 

προβλέπονται εκατόν δέκα (110) θέσεις προσωπικού διαφόρων ειδικοτήτων, πλήρους ή 

μερικής απασχόλησης, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την 

αντιμετώπιση εποχικών - περιοδικών - πρόσκαιρων ή άλλων αναγκών, καθώς και για την 

κάλυψη αναγκών υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.  

Επίσης, έχουν προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του Δήμου οι σχετικές πιστώσεις για το έτος 

2016, και θα προβλεφθούν αντίστοιχες πιστώσεις και στον προϋπολογισμό του επόμενου 

έτους, εφόσον οι συμβάσεις λήξουν μετά την 31-12-2016. 

Στο Δήμο μας και πιο συγκεκριμένα στο τμήμα Συντηρήσεων Έργων και Αποθήκης υλικών 

υπηρετεί μόνο ένας (1) τακτικός υπάλληλος κλάδου ΔΕ Τεχνιτών Ξυλουργών, ο οποίος εντός 

του έτους προτίθεται να συνταξιοδοτηθεί, και οι ανάγκες του τμήματος αυτού δεν θα είναι 

δυνατόν να ικανοποιηθούν. Πάντως, και τώρα ο ένας αυτός υπάλληλος δεν επαρκεί για την 

κάλυψη των αναγκών, με το πρόβλημα να είναι αξεπέραστο κατά την απουσία του, λόγω 

υποχρεωτικών αδειών κ.λπ.. 

Επίσης οι ανάγκες για στελέχωση των Δημοτικών μας βιβλιοθηκών είναι πάρα πολύ μεγάλες, 

αφού στον Δήμο μας υπάρχουν συνολικά τέσσερις (4) βιβλιοθήκες (1 ενηλίκων και 3 παιδικές), 

οι οποίες λειτουργούν καθημερινά κατά τις ώρες από 08.00 έως 20.00 και το Σάββατο από 

08.00 έως 14.00. Εάν λάβουμε υπόψη ότι στον Δήμο μας υπηρετούν πέντε (5) υπάλληλοι 

κλάδου Βιβλιοθηκονομίας, εκ των οποίων η μία (1) είναι προϊσταμένη του αντίστοιχου 

τμήματος, γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι είναι αδύνατον να ανταποκριθούν στα ωράρια 

λειτουργίας, με συνέπεια η μία (1) παιδική βιβλιοθήκη να μην λειτουργεί. 

 Ήδη στα πλαίσια του προγραμματισμού προσλήψεων τακτικού προσωπικού κατηγοριών ΠΕ & 

ΤΕ, για το 2016, έχουμε ζητήσει έναν (1) μόνιμο υπάλληλο κλάδου Βιβλιοθηκονομίας, αλλά 

προσωρινά, και μέχρι να ολοκληρωθούν οι σχετικές χρονοβόρες διαδικασίες, το πρόβλημα 

μπορεί να αντιμετωπισθεί μόνο με την πρόληψη Ι.Δ.Ο.Χ. προσωπικού. 

Καλείται λοιπόν το Δημοτικό Συμβούλιο, βάσει των ανωτέρω, να εγκρίνει τον προαναφερθέντα 

προγραμματισμό προσλήψεων προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, μέγιστης 

διάρκειας σύμβασης οκτώ (8) μηνών, για την κάλυψη των προαναφερθέντων αναγκών για το 

έτος 2016. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψη του τις 

διατάξεις του Δ.Κ.Κ., την εισήγηση του προέδρου και τις αναλυτικές τοποθετήσεις των μελών  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α)  Εγκρίνει τον προγραμματισμό προσλήψεων, προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 

χρόνου, μέγιστης διάρκειας σύμβασης οκτώ (8) μηνών, για την κάλυψη αναγκών των 

υπηρεσιών μας, για το έτος 2016, όπως αποτυπώνεται στον σχετικό πίνακα 
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προγραμματισμού, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας, και ο οποίος 

αναλυτικά προβλέπει :  

� 1  Βιβλιοθηκονόμο   ΤΕ για το τμήμα Παιδείας - Αθλητισμού - Πολιτισμού.  

� 1  Τεχνίτη Ξυλουργό ΔΕ για το τμήμα Συντηρήσεων Έργων & Αποθήκης Υλικών 

Στον προϋπολογισμό του Δήμου μας έχουν προβλεφθεί οι σχετικές πιστώσεις για το 

έτος 2016, και θα προβλεφθούν αντίστοιχες πιστώσεις και στον προϋπολογισμό του 

επόμενου έτους, εφόσον οι συμβάσεις λήξουν μετά την 31-12-2016. 

   

Β) Αναθέτει στον Δήμαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 

 

 Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 086/2016 

 

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 

 

      Ο Πρόεδρος                                                                  Τα Μέλη 

 

Βαλάνος Νικόλαος                                           Αμπελόκηποι  22 - 03 - 2016 

 

                                                       Ακριβές Απόσπασμα 

 

 

  Η Ειδική Γραμματέας                                                     Ο Πρόεδρος 

 

 

 

Κουκουτέγου Κλεαρέττη                                             Βαλάνος Νικόλαος 
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                  ΜΑΡΙΑ  ΑΠΟΣΤΟΛΙ∆ΟΥ 
 
                            

ΠΙΝΑΚΑΣ Β -   ΟΤΑ Α’ & Β’ Βαθµού και ΝΠ∆∆ αυτών (µε κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ: ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ  
Ο.Τ.Α.: ∆ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ  

Ν.Π.∆.∆.:   
Προσωπικό (Ν. 2190/1994)   

Λοιπό Προσωπικό* Συνολικά 
αιτήµατα 
Σ.Μ.Ε. 
για το 
2016 

Αριθµός Φ.Ε.Κ. του 
ισχύοντος Ο.Ε.Υ. 

Προβλεπόµενες 
θέσεις Ι.∆.Ο.Χ. 
στον Ο.Ε.Υ. 

***Κ.Α.Ε. του 
προϋπολογισµού 

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ 
∆ΑΠΑΝΗ 

ΜΙΣΘΟ∆ΟΣΙΑΣ σε € 
(για κάθε ειδικότητα 

χωριστά) 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΠΥΣ 

ΠΟΥ 
ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ 

ΤΟ  2015 
ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ ** 

ΠΕ 
** 
ΤΕ 

** 
∆Ε 

** 
ΥΕ 

 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΟΣ     1       1928 / 31-08-11 τ. Β΄   110  

10.6041.01 
αποδοχές 8.296,00 

------ 10.6054.01 
εργοδ. εισφορές 

2.040,00 

Σύνολο : 10.336,00 

 ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΞΥΛΟΥΡΓΟΣ 
  
  
  

  
  
  

1 
  
  

  
  
  

  
  
  1928 / 31-08-11 τ. Β΄  

  
  

110 

10.6041.01 
αποδοχές 

6.864,00 

------ 10.6054.01 
εργοδ. εισφορές 

1.688,00 

Σύνολο : 8.552,00€  
                      

                      
                      
* Αναγράφονται όλες οι λοιπές περιπτώσεις συµβάσεις εργασίας ορισµένου χρόνου. 

**Συµπληρώνεται τον αριθµό των ατόµων ανά εκπαιδευτική βαθµίδα. 

 Η ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 


