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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 

Πατρ. Γρηγορίου Ε΄ αρ. 12,Τ.Κ. 561 23 

Αμπελόκηποι 

 

Πληροφ. : κ. Κουκουλιώτης Ε.                                                                  Απόσπασμα  

                         κα Κουκουτέγου Κλεαρέττη                                  Από το πρακτικό της 14 - 4 - 2014 

Τηλ. : 2313 313 689 - 690                συνεδρίασης του Δ.Σ. 

                                                                                                               

Αριθμός  απόφασης : 116 / 2014 

 

ΘΕΜΑ:  Πρόσληψη δεκαοχτώ (18) ατόμων για την κάλυψη κατεπειγουσών εποχικών αναγκών 

των ανταποδοτικών υπηρεσιών καθαριότητας του Δήμου μας, για χρονικό διάστημα 

δυο (2) μηνών. 

 

Στους Αμπελόκηπους και στο Δημοτικό Κατάστημα  σήμερα την 14
η
 του μήνα Απριλίου έτους 2014 

ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 8
η
 μμ συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Αμπελοκήπων - 

Μενεμένης σε έκτακτη συνεδρίαση μετά από την  5402/11-4-2014 έγγραφη πρόκληση του 

προέδρου,  που δόθηκε στον καθένα από τους Συμβούλους. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η 

νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο των 33 μελών  ήταν : 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ : Αβραμίδης Κυριάκος, Βαλάνος Νικόλαος, Γρούγιος Ηλίας, Ιωαννίδης Εμμανουήλ, 

Καραλιόπουλος Σωτήρης, Κουσίδης Γεώργιος, Μπουντούρη Παρασκευή, Μεζίκης Βασίλειος, Καρράς 

Ευστράτιος, Κουσενίδης Αλέξανδρος, Αποστολίδου Μαρία, Σιώπης Κωνσταντίνος, Πατσιάς Γεώργιος, 

Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος, Αρπατζάνη – Τσομπανόγλου Μαρία, Ακτσελής Γεώργιος, 

Παναγιωτίδης Γαβριήλ, Σουσλόγλου Νικόλαος, Αθανασιάδης Αθανάσιος, Σάββα Αικατερίνη, 

Λεμονίδου Δέσποινα, Κυριλλίδης Γεώργιος, Τσακαλίδης Ηρακλής, Λαδάς Παράσχος, Χοϊδης 

Χαράλαμπος, Παπαδήμας Αναστάσιος, Κατσαρός Ιωάννης,  Σαπρανίδου Σωτηρία, Τσιριγώτης 

Αρσένιος, Παυλίδου Λαμπρινή, Βούζας Ηλίας. 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ : Καζαντζίδης Γεώργιος. 

 

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 ο ειδικός γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κουκουλιώτης  Ευστάθιος.  

Επίσης κλήθηκαν αλλά δεν παρέστησαν οι πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων Αμπελοκήπων και 

Μενεμένης.  

Ο πρόεδρος ζητά πριν την συζήτηση του θέματος την σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου για τον 

έκτακτο χαρακτήρα της συνεδρίασης η οποία και παρέχεται ομόφωνα.  

Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 1
ο 

θέμα της ημερήσιας διάταξης και ο Αντ/ρχος Καθαριότητας κ. 

Κουσίδης Γεώργιος έθεσε υπ’ όψιν των μελών ότι : Οι διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/06 

(Κώδικας Υπαλλήλων Ο.Τ.Α.) ορίζουν ότι : «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. 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 
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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. …. 3. Η πρόσληψη του προσωπικού των 

ανωτέρω παραγράφων δεν υπάγεται στη διαδικασία έγκρισης της ΠΥΣ 33/2006 (ΦΕΚ 280 Α'), όπως 

ισχύει.». 

Ήδη την 10
η
-4-2014 ψηφίστηκε στη Βουλή σχετικό σχέδιο νόμου («Επείγουσες ρυθμίσεις 

αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών»), το οποίο αναμένεται να δημοσιευθεί στο ΦΕΚ και να γίνει 

νόμος του κράτους, και με το οποίο ξεπερνιούνται τα προβλήματα της απαγόρευσης των 

προσλήψεων κατά το διανυόμενο δίμηνο χρονικό διάστημα που προηγείται της ημερομηνίας 

διεξαγωγής των περιφερειακών και δημοτικών εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των αιρετών 

οργάνων (άρθρο 17 Ν. 3870/2010).  

Πιο συγκεκριμένα το άρθρο 78 του προαναφερθέντος ψηφισθέντος σχεδίου νόμου ορίζει ότι : Το 

άρθρο 17 του ν. 3870/2010 (Α΄ 138) αντικαθίσταται ως εξής: «Οι διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 

2190/1994 (Α΄ 28) ισχύουν για το χρονικό διάστημα του ενός μηνός που προηγείται της 

ημερομηνίας διεξαγωγής των περιφερειακών και δημοτικών εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση 

των αιρετών οργάνων. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος οι περιορισμοί του παρόντος δεν 

ισχύουν για την πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και τη σύναψη 

συμβάσεων μίσθωσης έργου, καθώς και τις προπαρασκευαστικές αυτών ενέργειες, από τους 

Ο.Τ.Α. και τα νομικά πρόσωπα αυτών. Προκειμένου για τις ειδικότητες των ναυαγοσωστών, των 

υδρονομέων άρδευσης, των χειριστών μηχανημάτων, των εργαζομένων στους τομείς της 

πυρασφάλειας, των παιδικών σταθμών, της καθαριότητας, των Κέντρων Ανοικτής Προστασίας 

Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η.) και των αμειβομένων μέσω προγραμμάτων ΕΣΠΑ, των εργαζομένων στις 

Παιδικές Κατασκηνώσεις. Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από την ψήφισή του.». 

Ο Δήμος μας έχει ήδη προχωρήσει στον προγραμματισμό του έτους 2014 για την πρόσληψη 8μηνου 

Ι.Δ.Ο.Χ. προσωπικού, για την κάλυψη των ανταποδοτικού χαρακτήρα αναγκών μας (καθαριότητα - 

ηλεκτροφωτισμός) και με την 37/2014 απόφαση Δημοτικού μας Συμβουλίου εγκρίθηκε η πρόσληψη 

δέκα οκτώ (18) ατόμων (Εργατών Καθαρότητας ΥΕ, Οδηγών Απορριμματοφόρων ΔΕ, Χειριστών 

σαρώθρου ΔΕ κ.λπ.), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 205 του Ν. 3854/07 (Κώδικας 

υπαλλήλων Ο.Τ.Α.), όπως ισχύει, στα τμήματα Καθαριότητας & Περιβάλλοντος και Κίνησης & 

Συντήρησης Οχημάτων (ανταποδοτικές υπηρεσίες) της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών – 

Πολεοδομίας – Καθαριότητας & Περιβάλλοντος. Το σχετικό αίτημα διαβιβάσθηκε στο ΥΠ.ΕΣ., μέσω 

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης, με το με Α.Π. 10197/10-2-2012 έγγραφό της. 

Όμως την 29η-3-2014 έληξαν οι συμβάσεις του Ι.Δ.Ο.Χ. προσωπικού μας (18 ατόμων) που είχαν 

προσληφθεί, για οκτώ (8) μήνες, για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα και όπως 

γίνεται κατανοητό εάν δεν προσληφθούν νέοι, θα υπάρξει μεγάλο πρόβλημα. 

 Για να καλύψουμε λοιπόν το διάστημα που θα μεσολαβήσει μέχρι την ολοκλήρωση των 

διαδικασιών πρόσληψης του αιτηθέντος για το 2014 προσωπικού (έκδοση Κ.Υ.Α., ανακοίνωση 

Α.Σ.Ε.Π., υποδοχή αιτήσεων κ.λπ.) και προκειμένου να μην υπάρξει πρόβλημα στη λειτουργία 

των ανταποδοτικών υπηρεσιών καθαριότητας, το τακτικό προσωπικό των οποίων δεν επαρκεί 

πλέον για την κάλυψη των αναγκών, ιδίως τώρα σε τέτοιες περιόδους (εκλογές, θέρος κ.λπ.), με 

αυξημένες ανάγκες καθαριότητας και επειδή κατά το τελευταίο διάστημα έχει συνταξιοδοτηθεί 

μεγάλος αριθμός υπαλλήλων των υπηρεσιών αυτών, είναι άμεση και επιτακτική η ανάγκη 

πρόσληψης :  

• 10 Εργατών Καθαριότητας ΥΕ 

•   6 Οδηγών Απορριμματοφόρων ΔΕ, με δίπλωμα Γ΄ Κατηγορίας 

•   1 Χειριστή μηχανημάτων έργων (σαρώθρου), 

•   1 Χειριστή μηχανημάτων έργων (εκσκαφέα - φορτωτή), 

για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών, αφού δεν είναι δυνατό να γίνει με διαφορετικό τρόπο. 
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 Τα τυπικά προσόντα πρόσληψης του ανωτέρω προσωπικού είναι αυτά που προβλέπονται στο Π.Δ. 

50/2-3-01 «Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα», όπως 

ισχύει μετά τις σχετικές τροποποιήσεις του.  

Οι ανάγκες λοιπόν που θα αντιμετωπισθούν με την πρόσληψη του ανωτέρω 2μηνου προσωπικού 

θεωρούνται ευλόγως, κατεπείγουσες και εποχικές, διότι θα καλύψουν το μεσοδιάστημα μέχρι την 

ολοκλήρωση των διαδικασιών πρόσληψης των 8μηνιτών και διότι το θέμα της καθαριότητας είναι 

ιδιαιτέρως σοβαρό και άμεσα αντιμετωπίσιμο στη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, όπου υπάρχει 

ιδιαίτερα αυξημένη ρύπανση, λόγω των επερχόμενων δημοτικών, περιφερειακών, ευροεκλογών, 

δηλαδή τριπλών εκλογών (αφισοκολλήσεις, φεϊγβολάν κ.λπ.), αλλά και ανάγκη για αυξημένη 

καθαριότητα στα σχολεία, που τα περισσότερα θα λειτουργήσουν ως εκλογικά κέντρα. 

Γενικότερα λοιπόν η προετοιμασία των εκλογών είναι ένας ακόμη λόγος που καθιστά 

επιβεβλημένες τις προσλήψεις αυτές. Επιπλέον λόγω της βελτίωσης των καιρικών συνθηκών και 

της αύξησης της θερμοκρασίας επιβάλλεται  να γίνεται κανονικά δηλ. κάθε μέρα η αποκομιδή 

των απορριμμάτων, αλλά και η πλύση των κάδων σε τακτά χρονικά διαστήματα, για την 

προστασία της δημόσιας υγείας.  

Στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου μας (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.  

Η δαπάνη μισθοδοσίας των ανωτέρω θα καλυφθεί βαρύνοντας τους Κ.Α. 20.6041.01 «Τακτικές 

αποδοχές προσωπικού ορισμένου χρόνου» & ΚΑ 20.6054.01 «Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού 

ορισμένου χρόνου» του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014, όπου έχουν προβλεφθεί 

επαρκείς πιστώσεις.  

Καλείται λοιπόν το Δ.Σ. να εγκρίνει την πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού.                                        

Το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν του και τις διατάξεις 

του Δ.Κ.Κ. την εισήγηση του προέδρου, τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/06, την από 10-4-

2014 ψηφισθείσα διάταξη του Υπουργείου Εσωτερικών «περί άρσης της απαγόρευσης των 

προσλήψεων κατά το διανυόμενο δίμηνο» , την αναγκαιότητα πρόσληψης του ανωτέρω 

αναφερόμενου προσωπικού στην υπηρεσία καθαριότητας  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Κατά πλειοψηφία 

Με ψήφους 27 υπέρ (Αβραμίδης Κυριάκος, Βαλάνος Νικόλαος, Γρούγιος Ηλίας, Ιωαννίδης 

Εμμανουήλ, Καραλιόπουλος Σωτήρης, Κουσίδης Γεώργιος, Καζαντζίδης Γεώργιος, Μπουντούρη 

Παρασκευή, Μεζίκης Βασίλειος, Καρράς Ευστράτιος, Κουσενίδης Αλέξανδρος, Αποστολίδου Μαρία, 

Σιώπης Κωνσταντίνος, Πατσιάς Γεώργιος, Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος, Αρπατζάνη – Τσομπανόγλου 

Μαρία, Ακτσελής Γεώργιος, Παναγιωτίδης Γαβριήλ, Σουσλόγλου Νικόλαος, Αθανασιάδης Αθανάσιος, 

Σάββα Αικατερίνη, Λεμονίδου Δέσποινα, Κυριλλίδης Γεώργιος, Τσακαλίδης Ηρακλής,  Λαδάς 

Παράσχος, Χοϊδης Χαράλαμπος,  Παπαδήμας Αναστάσιος),   

κατά  5 (Κατσαρός Ιωάννης,  Σαπρανίδου Σωτηρία, Τσιριγώτης Αρσένιος, Παυλίδου Λαμπρινή, 

Βούζας Ηλίας, οι οποίοι συμφωνα με πάγια θέση των παρατάξεων τους είναι κατά των συμβάσεων 

μίσθωσης έργου και υπέρ προσλήψεων τακτικού προσωπικού). 

Α) Εγκρίνει την πρόσληψη: 

• 10 Εργατών Καθαριότητας ΥΕ 

•   6 Οδηγών Απορριμματοφόρων ΔΕ, με δίπλωμα Γ΄ Κατηγορίας 

•   1 Χειριστή μηχανημάτων έργων (σαρώθρου), 

•   1 Χειριστή μηχανημάτων έργων (εκσκαφέα - φορτωτή), 
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για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών, για την κάλυψη κατεπειγουσών, εποχικών αναγκών των 

ανταποδοτικών υπηρεσιών καθαριότητας του Δήμου μας, προκειμένου να καλυφθεί το 

μεσοδιάστημα μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών πρόσληψης των 8μηνιτών και για τους 

λόγους, όπως αυτοί αναλύονται εκτενώς στην ανωτέρω παρατεθείσα εισήγηση.  

Η δαπάνη μισθοδοσίας των ανωτέρω θα καλυφθεί βαρύνοντας τους Κ.Α. 20.6041.01  «Τακτικές 

αποδοχές προσωπικού ορισμένου χρόνου» & ΚΑ 20.6054.01 «Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού 

ορισμένου χρόνου» του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014, όπου έχουν προβλεφθεί 

επαρκείς πιστώσεις. 

Β)  Αναθέτει στο Δήμαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 116 / 2014 

 

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

 

    Ο πρόεδρος                                              Τα Μέλη 

 

Ακτσελής Γεώργιος                          Αμπελόκηποι  15 - 4 - 2014 

 

                                                         Ακριβές Απόσπασμα 

 

Ο Ειδικός Γραμματέας                                Ο πρόεδρος     

 

  

 Ε. Κουκουλιώτης                                   Ακτσελής Γεώργιος    


