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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 
Πατρ. Γρηγορίου Ε΄ αρ. 12,Τ.Κ. 561 23 
Αµπελόκηποι 

 

Πληροφ. : κ. Κουκουλιώτης Ε.                                                            Απόσπασµα  
                 Κα Θεοδωρίδου Αθηνά                           Από το πρακτικό της 10 - 2 - 2014 

                                                                                                     συνεδρίασης του ∆.Σ. 
Τηλ. : 2313 313 689 - 690 
 
Αριθµός απόφασης : 37 / 2014 

ΘΕΜΑ:  Προγραµµατισµός προσλήψεων προσωπικού Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου 
Χρόνου (Ι.∆.Ο.Χ.), για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα, για το 
έτος 2014.  

 
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα  σήµερα την 10η του µήνα Φεβρουαρίου 
έτους 2014 ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και ώρα 8ην µµ συνήλθε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
Αµπελοκήπων - Μενεµένης σε έκτακτη συνεδρίαση µετά από την 1871/10 21-2014 έγγραφη 
πρόσκληση 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, Ναλµπαντίδου Αφροδίτη, Αποστολίδου Μαρία, Αρπατζάνη - 
Τσοµπανόγλου Μαρία, Βαλάνος Νικόλαος, Γρούγιος Ηλίας, Ιωαννίδης Εµµανουήλ, 
Καζαντζίδης Γεώργιος, Καραλιόπουλος Σωτήρης, Καρράς Ευστράτιος, Κουσενίδης 
Αλέξανδρος, Κουσίδης Γεώργιος, Μεζίκης Βασίλειος, Μπουντούρη Παρασκευή, Ακτσελής 
Γεώργιος, Παναγιωτίδης Γαβριήλ, Πατσιάς Γεώργιος, Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος, Σιώπης 
Κωνσταντίνος, Σουσλόγλου Νικόλαος, Αθανασιάδης Αθανάσιος, Σάββα Αικατερίνη, 
Κυριλλίδης Γεώργιος, Λαδάς Παράσχος, Παπαδήµας Αναστάσιος, Λεµονίδου ∆έσποινα, 
Τσακαλίδης Ηρακλής, Χοϊδης Χαράλαµπος, Σαπρανίδου Σωτηρία, Παυλίδου Λαµπρινή, 
Τσιριγώτης Αρσένιος, Κατσαρός Ιωάννης, Βούζας Ηλίας.  
 
ΑΠΟΝΤΕΣ :  
 
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 ∆ήµαρχος κ. Κυρίζογλου Λάζαρος. 
Πρακτικά κράτησε ο ειδικός γραµµατέας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. Κουκουλιώτης  
Ευστάθιος.  
 
Επίσης κλήθηκαν αλλά δεν παρέστησαν οι πρόεδροι των ∆ηµοτικών Κοινοτήτων 
Αµπελοκήπων και Μενεµένης. 
 
Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ζητείται η σύµφωνη γνώµη των  µελών ως προς το 
κατεπείγον των θεµάτων που θα συζητηθούν και η οποία παρέχεται οµόφωνα (άρθρο 95 
παρ. 4 του Ν.3463/06). 
  
Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 1ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης και  ∆ήµαρχος έθεσε υπ’ όψη 
των µελών ότι από τις ρυθµίσεις του νόµου 4071/12 «Ρυθµίσεις για την Τοπική Ανάπτυξη, 
την Αυτοδιοίκηση και την Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση - Ενσωµάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ», 
σε συνδυασµό µε τις όµοιες του Ν. 4057/12 «Πειθαρχικό δίκαιο ∆ηµοσίων Πολιτικών 
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∆ιοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου», 
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. 14 του άρθρου 12 του ιδίου ως άνω νόµου 4057/12 
ορίζουν ότι : «14. Για την έγκριση πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισµένου 
χρόνου σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα του άρθρου 205 του ν. 3584/2007 … 
εκδίδεται κοινή απόφαση των Υπουργών ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής 
∆ιακυβέρνησης, Εσωτερικών και Οικονοµικών, µε την οποία κατανέµονται οι εγκρινόµενες 
θέσεις ανά φορέα. Οι ως άνω συµβάσεις δεν υπόκεινται στον περιορισµό της παρ. 3 του 
άρθρου 37 του ν. 3986/2011, όπως ισχύει κάθε φορά.» 

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. 2. Ειδικά το προσωπικό που προσλαµβάνεται για κάλυψη αναγκών 
ανταποδοτικού χαρακτήρα δεν υπάγεται στη διαδικασία έγκρισης της ΠΥΣ 33/2006 (ΦΕΚ 
280 Α'), όπως ισχύει.» 

Στα πλαίσια των ανωτέρω και σύµφωνα µε τις οδηγίες του µε Α.Π. οικ. 3259/30.01.2014 
εγγράφου ΥΠ.ΕΣ. για την πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου 
υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα (άρθρο 12 παρ.14 του ν.4071/2012), έτους 2014, 
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. 

Στην παρούσα λοιπόν φάση πρέπει να γίνει ο προγραµµατισµός για τις ανωτέρω κατηγορίες 
προσωπικού και το σχετικό αίτηµα να αποσταλεί στο ΥΠ.ΕΣ., µέσω της Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης, συνοδευόµενο από τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, όπως περιγράφονται σε αυτό 
(το έγγραφο) . 

Με βάση τα ανωτέρω και την ανάγκη για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ∆ηµοτών για το 
έτος 2014, η υπηρεσία µας επιθυµεί :  

Την πρόσληψη προσωπικού Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου (Ι.∆.Ο.Χ.), µέγιστης 
διάρκειας σύµβασης οκτώ (8) µηνών, για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα 
(καθαριότητα, ηλεκτροφωτισµός κ.λπ.) της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών - Πολεοδοµίας 
- Καθαριότητας & Περιβάλλοντος, ως εξής :  

� 8  Εργάτες Καθαρότητας ΥΕ, στο τµήµα Καθαριότητας & Περιβάλλοντος 
� 6   Οδηγούς Απορριµµατοφόρων αυτοκινήτων ∆Ε, µε δίπλωµα Γ΄ Κατηγορίας,  
� 1 Χειριστή µηχανηµάτων έργων (σαρώθρου) & 
� 1 Χειριστή µηχανηµάτων έργων (εκσκαφέα - φορτωτή) στο τµήµα ∆ιαχείρισης 

- Κίνησης - Συντήρησης  Οχηµάτων & Μηχανηµάτων 
� 1  Τεχνίτη Ηλεκτρολόγο ∆Ε &  
� 1 Ηλεκτρονικό ΤΕ, στο τµήµα Συντηρήσεων Έργων & Αποθήκης Υλικών 

        Στον Ο.Ε.Υ. του ∆ήµου 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 ∆ήµου οι σχετικές πιστώσεις για το 
έτος 2014, και θα προβλεφθούν αντίστοιχες πιστώσεις και στον προϋπολογισµό του 
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επόµενου έτους, εφόσον οι συµβάσεις λήξουν µετά την 31-12-2014, σύµφωνα µε σχετική 
βεβαίωση της οικονοµικής υπηρεσίας (240.000 € στον Κ.Α. 20.6041.01 και 80.000 € στον 
Κ.Α. 20.6054.01). 

Στο ∆ήµο µας και πιο συγκεκριµένα στα τµήµατα : α. Καθαριότητας & Περιβάλλοντος, β. 
∆ιαχείρισης - Κίνησης - Συντήρησης Οχηµάτων & Μηχανηµάτων και γ. Συντηρήσεων Έργων 
& Αποθήκης Υλικών της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών - Πολεοδοµίας - Καθαριότητας & 
Περιβάλλοντος, υπάρχει απόλυτη ανάγκη πρόσληψης προσωπικού διότι : 
� Το τελευταίο διάστηµα έχει συνταξιοδοτηθεί µεγάλος αριθµός υπαλλήλων των 

ανταποδοτικών υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού, χωρίς αντίστοιχη 
αναπλήρωση, λόγω της γνωστής αναστολής των διορισµών κ.λπ. (από το 2011 έχουν 
αποχωρήσει : 18 εργάτες καθαριότητας ΥΕ, 8 οδηγοί απορριµµατοφόρων ∆Ε, 5 χειριστές 
µηχανηµάτων ∆Ε και 3 τεχνίτες Ηλεκτρολόγοι ∆Ε). 

� Το προσωπικό που εργάζεται δεν επαρκεί για την κάλυψη των αναγκών και το πρόβληµα 
οξύνεται όταν το υπάρχον προσωπικό απουσιάζει λόγω υποχρεωτικών αδειών, ιδίως 
κατά την θερινή περίοδο. 

� Το αµέσως επόµενο διάστηµα (έως το καλοκαίρι) αναµένεται η αποχώρηση, λόγω 
συνταξιοδότησης κι άλλου µόνιµου προσωπικού. 

� Αυτή τη στιγµή υπηρετούν στις ανταποδοτικές υπηρεσίες του δήµου µας, εκτός του 
τακτικού προσωπικού, δέκα οκτώ (18) άτοµα µε οκτάµηνες συµβάσεις, οι οποίες λήγουν 
την 29-3-2013 και δέκα (10) άτοµα, σε εκτέλεση δικαστικής απόφασης (διαδικασία 
ασφαλιστικών µέτρων), µέχρι την έκδοση της αναµενόµενης οριστικής δικαστικής 
απόφασης επί της ασκηθείσης κυρίας αγωγής τους (η οποία έχει ήδη δικασθεί). 

� ∆εν υπηρετεί υπάλληλος µε ειδικότητα Ηλεκτρονικός ΤΕ και είναι απολύτως απαραίτητη 
η πρόσληψή του, διότι  η υπηρεσία µας άρχισε και εφαρµόζει ηλεκτρονικό σύστηµα 
κεντρικής διαχείρισης δηµοτικού φωτισµού, µε σκοπό εξοικονόµηση ενέργειας, αλλά και 
ηλεκτρονικό σύστηµα κεντρικής διαχείρισης του στόλου των οχηµάτων καθαριότητας, µε 
σκοπό την αποφυγή άσκοπων δροµολογίων, τη δηµιουργία βέλτιστων διαδροµών, 
παρακολούθηση εξόδων στόλου (καυσίµων, ανταλλακτικών, κ.λ.π.) 

Καλείται λοιπόν το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, βάσει των ανωτέρω, να εγκρίνει τον 
προαναφερθέντα προγραµµατισµό προσλήψεων προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισµένου 
χρόνου, µέγιστης διάρκειας σύµβασης οκτώ (8) µηνών, για την κάλυψη αναγκών 
ανταποδοτικού χαρακτήρα (καθαριότητα, ηλεκτροφωτισµός κ.λπ.) της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών - Πολεοδοµίας - Καθαριότητας & Περιβάλλοντος, για το έτος 2014 και να 
αναθέσει την εκτέλεση της απόφασης στον κ. ∆ήµαρχο. 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψη του και τις 
διατάξεις του ∆.Κ.Κ. την εισήγηση του προέδρου, τις διατάξεις της παρ. 14 του άρθρου 12 
του ν. 4057/12, τις διατάξεις του άρθρου 205 (Πρόσληψη προσωπικού για την αντιµετώπιση 
εποχικών - περιοδικών και πρόσκαιρων αναγκών) του Ν. 3584/07, τις ανωτέρω 
παρατεθείσες υπηρεσιακές ανάγκες  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
Κατά πλειοψηφία 

Με ψήφους 28 υπέρ (Κυριάκος, Ναλµπαντίδου Αφροδίτη, Αποστολίδου Μαρία, Αρπατζάνη – 
Τσοµπανόγλου Μαρία, Βαλάνος Νικόλαος, Γρούγιος Ηλίας, Ιωαννίδης Εµµανουήλ, 
Καζαντζίδης Γεώργιος, Καραλιόπουλος Σωτήρης, Καρράς Ευστράτιος, Κουσενίδης 
Αλέξανδρος, Κουσίδης Γεώργιος, Μεζίκης Βασίλειος, Μπουντούρη Παρασκευή, Ακτσελής 
Γεώργιος, Παναγιωτίδης Γαβριήλ, Πατσιάς Γεώργιος, Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος, Σιώπης 
Κωνσταντίνος, Σουσλόγλου Νικόλαος, Αθανασιάδης Αθανάσιος, Σάββα Αικατερίνη, 
Κυριλλίδης Γεώργιος, Λαδάς Παράσχος, Παπαδήµας Αναστάσιος, Λεµονίδου ∆έσποινα, 
Τσακαλίδης Ηρακλής, Χοϊδης Χαράλαµπος), κατά 5 (Τσιριγώτης Αρσένιος, Παυλίδου 
Λαµπρινή,  Σαπρανίδου Σωτηρία, Κατσαρός Ιωάννης, Βούζας Ηλίας, οι οποίοι διαφωνούν, 



  Α∆Α: ΒΙΡΜΩΨΕ-Β47 
 

[4] 
 

βάσει των πάγιων θέσεων που έχουν επανειληµµένα εκφράσει για τα θέµατα των 
προσλήψεων). 

Α)  Εγκρίνει τον προγραµµατισµό προσλήψεων, προσωπικού ιδιωτικού δικαίου 
ορισµένου χρόνου, µέγιστης διάρκειας σύµβασης οκτώ (8) µηνών, για την 
κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα (καθαριότητα, ηλεκτροφωτισµός 
κ.λπ.) της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών - Πολεοδοµίας - Καθαριότητας & 
Περιβάλλοντος, για το έτος 2014, όπως αποτυπώνεται στους σχετικούς πίνακες 
προγραµµατισµού, που αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας και πιο 
συγκεκριµένα : 

� 8  Εργάτες Καθαρότητας ΥΕ, στο τµήµα Καθαριότητας & Περιβάλλοντος 
� 6   Οδηγούς Απορριµµατοφόρων αυτοκινήτων ∆Ε, µε δίπλωµα Γ΄ 

Κατηγορίας,  
� 1 Χειριστή µηχανηµάτων έργων (σαρώθρου) & 
� 1 Χειριστή µηχανηµάτων έργων (εκσκαφέα - φορτωτή) στο τµήµα 

∆ιαχείρισης - Κίνησης - Συντήρησης  Οχηµάτων & Μηχανηµάτων 
� 1  Τεχνίτη Ηλεκτρολόγο ∆Ε &  
� 1 Ηλεκτρονικό ΤΕ, στο τµήµα Συντηρήσεων Έργων & Αποθήκης Υλικών 

Για τους προσληφθησόµενους έχουν προβλεφθεί οι σχετικές πιστώσεις για το έτος 2014, και 
θα προβλεφθούν αντίστοιχες πιστώσεις και στον προϋπολογισµό του επόµενου έτους, 
εφόσον οι συµβάσεις λήξουν µετά την 31-12-2014, σύµφωνα µε σχετική βεβαίωση της 
οικονοµικής υπηρεσίας (240.000 € στον Κ.Α. 20.6041.01 και 80.000 € στον Κ.Α. 
20.6054.01). 

 
Β) Αναθέτει στο ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 

 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 37/2014 

 
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής : 
 
  Ο πρόεδρος                                              Τα Μέλη 
 
Ακτσελής Γεώργιος                          Αµπελόκηποι  11 - 2 - 2014 
 
                                                         Ακριβές Απόσπασµα 
 
Ο Ειδικός Γραµµατέας                               Ο πρόεδρος     
 
 
  Ε. Κουκουλιώτης                                   Ακτσελής Γεώργιος                              
 


