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            ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
    ΓΡΑΦΕΙΟ :ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 14/2017  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΑΛΜΩΠΙΑΣ
Αριθμ.Απόφ. 151/2017 ΘΕΜΑ :Τροποποίηση της με αριθμ. 22/2017 Απόφασης Δ.Σ. “Προγραμματισμός 

προσλήψεων τακτικού προσωπικού ανταποδοτικών υπηρεσιών ΟΤΑ και ΝΠΙΔ 
αυτών” σύμφωνα με το άρθρο 24 Ν.4479/2017 (ΦΕΚ Α΄94)

Στην  Αριδαία και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 24 Ιουλίου   2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 20.00΄  (8.00 μ.μ.) 
συνεδρίασε τακτικά το Δημοτικό Συμβούλιο Αλμωπίας, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου με αριθμό 16322/18-
7-2017,  που δόθηκε στον καθένα δημοτικό σύμβουλο και σε Προέδρους  Τοπικών Διαμερισμάτων χωριστά,   σύμφωνα με τα 
άρθρα 67 του Ν.3852/2010 και του άρθρ. 95 του Ν.3463/2006 (Κ.Δ.Κ).   
Παρόντος και του Δημάρχου κ. Μπίνου  Δημητρίου, διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο του Δ.Σ., πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, 
δεδομένου ότι σε σύνολο είκοσι επτά (27)  μελών παραβρέθηκαν παρόντα  είκοσι (20) μέλη και ονομαστικά οι:
 ΠΑΡΟΝΤΑ   ΜΕΛΗ

1- Σωτηριάδης Συμεών  - Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου
2- Ουργαντζόγλου Απόστολος 
3- Αβραμίκας Στέφανος
4- Χουρσόγλου Χρήστος
5- Μπάτσης Χρήστος
6- Γούδης Γεώργιος
7- Σαββίδης Γεώργιος
8- Τσιμτσιρίδης Γεώργιος
9- Βέσκος Δημήτριος
10-  Χατζηγιαννίδης Γεώργιος
11-  Γεωργίου Χρήστος
12-  Ρώσσης Ιωάννης
13- Κετικίδης Ιωάννης
14-  Ζαχαριάδης Κων/νος
15- Καλδερεμτζή Δέσπονα
16- Θεοδωρίδης Αναστάσιος
17-  Μπαγκή Αικατέρινη
18- Ασβεστόπουλος Δημήτριος 
19- Αμπάρη Γεωργία
20-  Κόγιος Ανδρέας

   ΑΠΟΝΤΑ   ΜΕΛΗ
1.Ζιάκα-Βαλιανάτου Μαρία-Κων/να
2.Δόντσος Χρήστος
3.Πασόης Δημήτριος
4. Νικολαϊδης  Κων/νος 
5. Μπογδάνης Μιχαήλ
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6. Παρούτογλου Νικόλαος
7. Ιωαννίδης Ιωάννης

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
1. Δρένος Διονύσιος  – Τοπικής Κοινότητας  Αρχάγγελος
2. Ουργαντζόγλου Ιωάννης – Τοπικής Κοινότητας Θηριόπετρας 

3. Αλεξίου Σοφία – Τοπικής Κοινότητας  Λυκοστόμου
4. Γιουρούκη Μαρία- Τοπικής Κοινότητας Προμάχων
5. Μήνου Χρήστος- Τοπικής Κοινότητας Όρμας

ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, είκοσι πέντε   (25),
οι οποίοι προσκλήθηκαν  νόμιμα σύμφωνα με την παρ.8 του άρθρ. 67 του  Ν.3852/2010.
Στη  συνεδρίαση παραβρέθηκε η δημοτική υπάλληλος  Θεοδωρίδου Κ. Μεταμόρφη,  για την τήρηση των πρακτικών.

Τα πέντε (5) θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης, ομόφωνα αποφασίστηκε να συζητηθούν πριν τα θέματα ημερήσιας 
διάταξης.

Παρόντες  στην  συνεδρίαση  ήταν  και  οι  Ειδικοί  Συνεργάτες  του  Δημάρχου,  κ.  Μπίνος  Αναστάσιος  και  κ. 
Μπελιοβάνης Πολυχρόνης

Στην συνεδρίαση παρευρίσκονταν η  Δ/ντρια Διοικητικών Υπηρεσιών κα Μπεγλοπούλου Όλγα.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ανέφερε πως οι απουσίες της  κας Ζιάκα Βαλιανάτου, του κ. Πασόη Δημητρίου και του κ. 

Νικολαϊδη Κων/νου είναι δικαιολογημένες.
Ο κ. Κετικίδης Ιωάννης ήταν απών από την συζήτηση του 1ου θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης.
Μετά την ψήφιση του 1ου θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης αποχώρησαν από την συνεδρίαση οι κ.κ. Χουρσόγλου 

Χρήστος και Βέσκος Δημήτριος.
Ο κ. Τσιμτσιρίδης Γεώργιος απουσίαζε από την συζήτηση των θεμάτων 7ο  έως 12ο. 
Κατά την συζήτηση και ψήφιση του 7ου θέματος ο κ. Αβραμίκας Στέφανος ήταν απών
Μετά την ψήφιση του 6ου θέματος ημερήσιας διάταξης αποχώρησε από την συνεδρίαση κα Καλδερεμτζή Δέσποινα.
Μετά την ψήφιση του 7ου θέματος ημερήσιας διάταξης αποχώρησαν από την συνεδρίαση  ο κ Ρώσσης Ιωάννης και ο 

κ. Μπάτσης Χρήστος.
Μετά  την  ψήφιση  του  15ου  θέματος  ημερήσιας  διάταξης  αποχώρησαν  ο  κ.  Κετικίδης  Ιωάννης  και  ο  κ. 

Ουργαντζόγλου Απόστολος.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 5ο θέμα ημερήσιας 
διάταξης, έδωσε τον λόγο στην Αν/τρια  Πρ/νη Διοικητικών Υπηρεσιών, κα Λαζοπούλου Αρχοντούλα   η οποία εισηγήθηκε το 
θέμα ως εξής :

“Τον Ιανουάριο του '17  είχαμε κληθεί  από το Υπουργείο να προγραμματίσουμε την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού  
για ανταποδοτικές υπηρεσίες. Με την αριθμ. 22/2017 απόφαση Δ.Σ. είχαμε συντάξει ένα πίνακα και είχαμε προγραμματίσει την  
πρόσληψη:

Ενός (1)   ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΏΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ  (ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ) 
             Ενός (1)  ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ

             Τριών (3) ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 

Ενός (1)  ΔΕ28 ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ-ΦΟΡΤΩΤΗΣ)

Δυο (2)  ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ  ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 
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Με τον καινούργιο τον νόμο με τον οποίο έγινε και η συζήτηση για τα Λουτρά, καλείται το Δ.Σ. να τροποποιήσει  αν κρίνει αυτόν  

τον πίνακα , να ιεραρχήσει τις ανάγκες, τις προτεραιότητες όπως επίσης και αν κρίνει να προσθέσει ειδικότητες. Τότε ήταν τα  

άτομα οκτώ (8) και επειδή στον πίνακα εκείνον προβλεπόταν  δύο (2) εργάτες καθαριότητας και τα παιδιά που δουλεύουν με  

συμβάσεις είναι τέσσερις,  μετά από σύσκεψη των  υπηρεσιών με τον Δήμαρχο, προτείνουμε να προστεθεί στον πίνακα εκείνο  

συν δύο εργάτες καθαριότητας, για να μπορέσουμε να καλύψουμε και τις θέσεις των παιδιών. Όμως, η Οικονομική Υπηρεσία με  

εισήγησή της προς την Οικονομική Επιτροπή το μεσημέρι σήμερα, γι' αυτό δεν έχω αριθμό απόφασης, μας βεβαιώνει   ότι δεν  

υπάρχουν χρήματα... Το Υπουργείο στην συγκεκριμένη εγκύκλιο μας διευκρινίζει ότι μπορεί οι υπηρεσίες του Δήμου να καλύψουν  

αυτές τις θέσεις όχι μόνο από ανταποδοτικά που είναι πολύ λίγα, όπως μας βεβαιώνει η Οικονομική Υπηρεσία,  αλλά από άλλα  

τακτικά  έσοδα  του  Δήμου  και  αυτό  εισηγούμαστε  .  Εισηγούμαστε  να  προτείνουμε  όλες  αυτές  τις  δέκα  (10)  θέσεις  σαν  

προγραμματισμό αν μας τις εγκρίνει το Υπουργείο,  με τη προϋπόθεση ότι το Υπουργείο θα μας εγκρίνει να πληρώνουμε αυτά τα  

άτομα όχι μόνο από ανταποδοτικά..”

Σχετική είναι και η έγγραφη εισήγηση του Τμήματος Δ/κών Υπηρεσιών την οποία τα μέλη του Δ.Σ. έλαβαν γνώση και σε 

ηλεκτρονική μορφή καθώς και την συμπληρωματική αυτής, η οποία μοιράστηκε σε κάθε μέλος χωριστά και οι οποίες έχουν ως 

εξής :

“ΕΙΣΗΓΗΣΗ     
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ  ΤΗΣ  ΜΕ  ΑΡ.  22/2017  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  Δ.Σ.  «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ  ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ  ΤΑΚΤΙΚΟΥ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  ΟΤΑ ΚΑΙ  ΝΠΙΔ  ΑΥΤΩΝ»    ΣΎΜΦΩΝΑ ΜΕ  ΤΟ ΑΡΘΡΟ  24   Ν.  
4479/2017 (ΦΕΚ Α΄94)  
Με  την  με  αρ.  22/24-01-2017  απόφαση  Δ.Σ.  εγκρίθηκε   ο  προγραμματισμός  προσλήψεων   προσωπικού  ανταποδοτικών  
υπηρεσιών  συνολικού αριθμού  οκτώ (8) ατόμων και με την εξής σειρά προτεραιότητας
Ενός (1) ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΏΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ  (ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ) 
Ενός (1) ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ
Τριών (3) ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 
Ενός (1)  ΔΕ28 ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ-ΦΟΡΤΩΤΗΣ)
Δυο (2)  ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ  ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 
η οποία απόφαση διαβιβάσθηκε στο Υπουργείο Εσωτερικών    με το με αρ. πρωτ.  1972/13-02-2017  έγγραφο της Αποκ/νης  
Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης με ΘΕΤΙΚΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ.
Ο Δήμος  υπέβαλε  το  σχετικό  αίτημα  στη  διεύθυνση  https://aftodioikisi.ypes.gr  .    και  απέστειλε  στο  ΥΠ.ΕΣ.  το  αποδεικτικό  
υποβολής του σχετικού πίνακα με το υπ’ αριθ. 2813/07-02-2017 διαβιβαστικό.
Στο άρθρο 24 Ν. 4479/2017 (Α΄94)  και στην Εγκύκλιο 19 με αρ. πρωτ. οικ.22159/30-6-2017  του Υπουργείου Εσωτερικών  
«Οδηγίες για την εφαρμογή του άρθρου 24  του ν. 4470/2017 (Α΄94)  - Πρόσληψη μόνιμου προσωπικού στις ανταποδοτικές  
υπηρεσίες  καθαριότητας των ΟΤΑ α΄βαθμού  και τα νομικά τους πρόσωπα – Παροχή των      αντίστοιχων υπηρεσιών, μέχρι την  
κατάρτιση  των προσωρινών πινάκων  διοριστέων στις θέσεις αυτές» 
αναφέρεται ότι :ΜΕΡΟΣ. Α 
2. Σε  περίπτωση  που  στους  Ο.Ε.Υ.  των  φορέων  υφίστανται  οργανικές  θέσεις  προσωπικού  ειδικοτήτων  που  µπορούν  να  
καλύψουν ανάγκες  ανταποδοτικών υπηρεσιών καθαριότητας,  οι  οποίες  ωστόσο παραµένουν κενές,  θα πρέπει  να αποσταλεί  
άµεσα στο Υπουργείο το σχετικό αίτηµα για την κάλυψη των θέσεων αυτών, σύµφωνα µε τη διαδικασία της προαναφερόµενης  
εγκυκλίου.
3. Οι ΟΤΑ α’ βαθµού και τα νπ αυτών που ήδη έχουν αποστείλει σχετικό αίτηµα στο πλαίσιο της προαναφερόµενης εγκυκλίου,  
δεν απαιτείται  να προβούν σε καµία περαιτέρω ενέργεια,  µπορούν όµως να αποστείλουν συµπληρωµατικό αίτηµα, κατόπιν  
επανεξέτασης των αναγκών τους, σύµφωνα µε όσα ορίζονται ανωτέρω. Στην περίπτωση αυτή, στον πίνακα του νέου αιτήµατος  
θα πρέπει να αποτυπώνεται το σύνολο των αναγκών τους, δηλαδή τόσο οι ήδη υποβληθείσες ανάγκες τους όσο και οι νέες που  
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προέκυψαν κατόπιν επανεξέτασης των αναγκών τους, µε ανάλυση όλων αυτών ανά εργασιακή σχέση / κατηγορία εκπαίδευσης /  
κλάδο-ειδικότητα και ανταποδοτική υπηρεσία και  µε προσδιορισµό της σειράς προτεραιότητας τους. Σηµειώνεται ότι  µε την  
απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου δύναται να τροποποιηθεί η ιεράρχηση των αναγκών σύµφωνα µε τα νεότερα δεδοµένα και  
ως εκ τούτου να καταγραφεί στον πίνακα διαφορετική σειρά προτεραιότητας σε σχέση µε το προηγούµενο αίτηµα.
Στην  παραπάνω εγκύκλιο  επίσης επισηµαίνεται ότι, σύµφωνα µε το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 της εν θέµατι διάταξης, µετά  
την ολοκλήρωση των διαδικασιών κάλυψης των αντίστοιχων θέσεων, οι  Ο.Τ.Α. α’ βαθµού και τα νοµικά πρόσωπα αυτών  
παρέχουν τις ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας µε ίδια µέσα. Εξάλλου, το άρθρο 61 του ν. 3979/2011 (όπως ερµηνεύεται  
από  τη  νοµολογία  του  Ε.Σ.  –βλ.  ενδ.  Ε.Σ.  75/2012  Ζ’  Κλιµακίου),  επιτάσσει  στους  Ο.Τ.Α.  να  εξαντλούν  στο  ακέραιο  τις  
δυνατότητες άσκησης των αρµοδιοτήτων τους που σχετίζονται µε τις υπηρεσίες καθαριότητας, από το προσωπικό που υπηρετεί  
στα  αντίστοιχα  τµήµατα αυτών,  µε  τη  χρήση,  από  το  προσωπικό  αυτό,  της  σχετικής  υλικοτεχνικής  υποδοµής τους.  Τούτο  
σηµαίνει  ότι,  εφόσον  
α)  υφίστανται  ήδη  στους  Ο.Ε.Υ.  κενές  θέσεις  στις  ανταποδοτικές  υπηρεσίες  καθαριότητας  και  οι  αντίστοιχοι  φορείς  δεν  
υποβάλουν  αίτηµα  πλήρωσης  των  θέσεων  αυτών  ή  εφόσον  
β) οι φορείς αυτοί δεν προβούν στην σύσταση νέων θέσεων (αν και παρέχεται ήδη, µε τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 24 του  
ν. 4479/2017, η δυνατότητα στους Ο.Τ.Α. και τα νοµικά πρόσωπα αυτών να επανεκτιµήσουν τις σχετικές υπηρεσιακές τους  
ανάγκες και, αν το κρίνουν απαραίτητο, να προβούν στη σύσταση και την ταχεία κάλυψη νέων θέσεων), δεν θα δύναται στο εξής  
να αιτιολογηθεί  η αδυναµία κάλυψης των συγκεκριµένων αναγκών  µε ίδια  µέσα των φορέων αυτών.  Κάθε  δε  µελλοντικό  
αίτηµα για κάλυψη θέσεων στις ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας πλέον των οργανικών θέσεων που θα προβλέπουν οι  
Ο.Ε.Υ. (υφιστάµενοι ή τροποποιηµένοι) θα πρέπει να αιτιολογεί  µε ειδικό και εµπεριστατωµένο τρόπο την εποχικότητα ή τον  
έκτακτο χαρακτήρα των αντίστοιχων αναγκών.
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω και το γεγονός ότι στον ΟΕΥ του Δήμου μας (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και μετά την  
κατάργηση διαφόρων κενών οργανικών θέσεων) έχουν διατηρηθεί  κενές οργανικές θέσεις ,  οι αρμόδιες υπηρεσίες μας, σε  
συνεργασία  με  τον  κ.Δήμαρχο,   συνέταξαν  εκ  νέου  το  σχετικό  πίνακα  στον  οποίο  κατέγραψαν  διαφορετική  σειρά  
προτεραιότητας σε σχέση με το προηγούμενο αίτημα, λαμβάνοντας υπόψη τις άκρως απαραίτητες ανάγκες σε προσωπικό  
και τα νεότερα δεδομένα που έχουν προκύψει, τον οποίο θα πρέπει να αναρτήσουμε στον σχετικό ιστότοπο του ΥΠ.ΕΣ. και  
στη συνέχεια  να διαβιβάσουμε  στην  οικεία  Αποκεντρωμένη Διοίκηση μαζί  με τα λοιπά απαιτούμενα δικαιολογητικά,  
προκειμένου  να  υποβληθεί  συμπληρωματικό  αίτημα  για  τον  προγραμματισμό  προσλήψεων  τακτικού  προσωπικού  
ανταποδοτικού χαρακτήρα
Κατόπιν των ανωτέρω και   λαμβάνοντας υπόψη : 

το άρθρο 24 του Ν.4479/2017 (ΦΕΚ 94/29.06.2017 τεύχος A')
την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ.19/οικ.22159/30.06.2017
την υπ’ αριθ. 22/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τον προγραμματισμό προσλήψεων τακτικού προσωπικού  

ΔΕ-ΥΕ ανταποδοτικού χαρακτήρα έτους 2017
την υπ’ αριθ. 1972/13-02-2017   απόφαση του ασκούντα καθήκοντα Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης  Μακεδονίας-Θράκης,  

με την οποία εγκρίθηκε ο προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού ΔΕ-ΥΕ ανταποδοτικού χαρακτήρα έτους  
2017.

Το αίτημα που υπεβλήθη ηλεκτρονικά στο ΥΠ.ΕΣ. και απεστάλη με το υπ’ αριθ.  2813/07-02-2017    διαβιβαστικό στο  
ΥΠ.ΕΣ. μαζί με το σχετικό αποδεικτικό υποβολής  

Την υπ’ αριθ. 33/06  Π.Υ.Σ. όπως ισχύει 
τις διατάξεις του Π.Δ. 50/2001, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου (ΦΕΚ 2363/Β/24-10-2011, όπως τροποποιήθηκε με το ΦΕΚ 2667/Β/10-

12-2015)
την εγκ.25/40703/16.12.2016 ΥΠ.ΕΣ.
την ανάγκη επαναπροσδιορισμού και εκ νέου ιεράρχησης των αναγκών προσωπικού με τα νεότερα δεδομένα 
τις  εξασφαλισμένες  πιστώσεις  στον  προϋπολογισμό  του  Δήμου Αλμωπίας έτους  2017  και  την  εγγραφή ανάλογων  

πιστώσεων στους προϋπολογισµούς των επόµενων ετών (βεβαίωση αριθ. …… της οικονομικής υπηρεσίας)  
την απόφαση …. της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου για τη βεβαίωση της κάλυψης της ετήσιας δαπάνης του  

βασικού μισθού του καταληκτικού κλιμακίου των προτεινόμενων θέσεων στις υπηρεσίες καθαριότητας
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ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ
Την  τροποποίηση  της  με  αρ.  22/2017  απόφασης  Δ.Σ.  (η  οποία  διαβιβάσθηκε   στο  Υπουργείο  Εσωτερικών  με   ΘΕΤΙΚΗ  
ΕΙΣΗΓΗΣΗ με το με αρ. πρωτ.  1972/13-02-2017  έγγραφο της Αποκ/νης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης και από το Δήμο στη  
διεύθυνση https://aftodioikisi.ypes.gr  .   ,  απεστάλη δε   στο ΥΠ.ΕΣ. το αποδεικτικό υποβολής του σχετικού πίνακα με το υπ’ αριθ.  
2813/07-02-2017 διαβιβαστικό),  με την προσθήκη δύο (2) επιπλέον ατόμων με εργασιακή σχέση Δημοσίου Δικαίου, κατηγορίας  
εκπαίδευσης ΥΕ κλάδου/ειδικότητας  ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ και την ιεράρχηση των αναγκών σύ  µ  φωνα    µ  ε τα νεότερα   
δεδο  µ  ένα, ως εξής :  

ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΣΧΕΣΗ ΚΑΤΗΓΟ
ΡΙΑ 
ΕΚΠΑΙΔΕ
ΥΣΗΣ

ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕΙΡΑ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 
ΣΤΟ  ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ 
ΑΙΤΗΜΑ

ΝΕΑ  ΣΕΙΡΑ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗ
ΤΑΣ

Μόνιμος ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ  ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 
ΕΡΓΩΝ (ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ)

1 1

Μόνιμος ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ  3 2
Μόνιμος ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 7 3
Μόνιμος ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 8 4
Μόνιμος ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ  4 5
Μόνιμος ΔΕ ΔΕ28  ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ  ΕΡΓΩΝ 
(ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ-ΦΟΡΤΩΤΗΣ)

6 6

 Μόνιμος ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ  5 7
 Μόνιμος ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑ ΘΕΣΗ 8
 Μόνιμος ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑ ΘΕΣΗ 9
 Μόνιμος ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 2 10

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ στο 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης:

Μετά την  με αρ.      143/24-07-2017 απόφαση της Οικονομικης Επιτροπής,  η  οποία ελήφθη μετά την  με αρ.  πρωτ.  
16872/24-7-17 εισήγηση του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών, (με επισυναπτόμενο σχετικό πίνακα), όπου αναλύονται οι  
εγγραφές στον προϋπολογισμό του Δήμου κατά ΚΑΕ  , έως και 30/06/2017, πέραν των οποίων δεν έχει γίνει καμμία άλλη  
πρόβλεψη  για κάλυψη μισθοδοσίας, είτε νεοπροσλαμβανόμενου προσωπικού για κάλυψη κενών θεσεων  του ΟΕΥ, είτε  για  
νέες συμβάσεις ορισμένου χρόνου.
Λαμβάνοντας υπόψη ότι  στην  παραπάνω εγκύκλιο    επισηµαίνεται ότι, σύµφωνα µε το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 της εν  
θέµατι διάταξης, µετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών κάλυψης των αντίστοιχων θέσεων, οι Ο.Τ.Α. α’ βαθµού και τα νοµικά  
πρόσωπα αυτών παρέχουν τις ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας  µε ίδια  µέσα. Εξάλλου, το άρθρο 61 του ν. 3979/2011  
(όπως ερµηνεύεται  από τη νοµολογία του Ε.Σ. –βλ. ενδ. Ε.Σ. 75/2012 Ζ’ Κλιµακίου), επιτάσσει στους Ο.Τ.Α. να εξαντλούν στο  
ακέραιο τις δυνατότητες άσκησης των αρµοδιοτήτων τους που σχετίζονται  µε τις υπηρεσίες καθαριότητας, από το προσωπικό  
που υπηρετεί στα αντίστοιχα τµήµατα αυτών, µε τη χρήση, από το προσωπικό αυτό, της σχετικής υλικοτεχνικής υποδοµής τους.  
Τούτο  σηµαίνει  ότι,  εφόσον  
α)  υφίστανται  ήδη  στους  Ο.Ε.Υ.  κενές  θέσεις  στις  ανταποδοτικές  υπηρεσίες  καθαριότητας  και  οι  αντίστοιχοι  φορείς  δεν  
υποβάλουν  αίτηµα  πλήρωσης  των  θέσεων  αυτών  ή  εφόσον  
β) οι φορείς αυτοί δεν προβούν στην σύσταση νέων θέσεων (αν και παρέχεται ήδη, µε τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 24 του  
ν. 4479/2017, η δυνατότητα στους Ο.Τ.Α. και τα νοµικά πρόσωπα αυτών να επανεκτιµήσουν τις σχετικές υπηρεσιακές τους  
ανάγκες και, αν το κρίνουν απαραίτητο, να προβούν στη σύσταση και την ταχεία κάλυψη νέων θέσεων),  δεν θα δύναται στο  
εξής να αιτιολογηθεί  η  αδυναµία κάλυψης  των  συγκεκριµένων αναγκών  µε  ίδια  µέσα των  φορέων  αυτών.  Κάθε  δε  
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µελλοντικό αίτηµα για κάλυψη θέσεων στις ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας πλέον των οργανικών θέσεων που θα  
προβλέπουν οι Ο.Ε.Υ. (υφιστάµενοι ή τροποποιηµένοι) θα πρέπει να αιτιολογεί µε ειδικό και εµπεριστατωµένο τρόπο την  
εποχικότητα ή τον έκτακτο χαρακτήρα των αντίστοιχων αναγκών.

      Σύμφωνα δε και με το αρ. πρωτ. οικ.23124/10-07-2017 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών  προς την Κ.Ε.Δ.Ε.  
όπου  αναφέρεται  μεταξύ  των  άλλων  «…….για  λόγους  δημοσίου  συμφέροντος  και  άμεσης  αντιμετώπισης  
ενδεχόμενων  κινδύνων  για  τη  δημόσια  υγεία,  το  Υπουργείο  Εσωτερικών  προτίθεται  να  αναλάβει  άμεσα  
νομοθετική πρωτοβουλία που θα επιτρέπει την κάλυψη των δαπανών αυτών (σε περίπτωση μη επάρκειας των  
εσόδων από τα ανταποδοτικά τέλη) και από τα κάθε είδους έσοδα των ΟΤΑ.»

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ  
Την υποβολή του αιτήματος πλήρωσης κενών οργανικών θέσεων όπως αναλύονται στην αρχική εισήγησή μας” 
Ακολούθησε  αναλυτική  διαλογική  συζήτηση  με  τοποθετήσεις  και  ερωτήσεις  των  μελών,  έτσι  όπως  καταγράφηκε  στα 

μαγνητοφωνημένα  πρακτικά  της  με  αριθ.  14/2017  συνεδρίασης  και  αφού  δόθηκαν  οι  σχετικές  διευκρινίσεις   από  τον 

Αντιδήμαρχο Ο.Υ.,  ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κάλεσε το Σώμα να ψηφίσει σχετικά.

Η κα Αμπάρη Γεωργία δήλωσε ότι  “ψηφίζω ναι αλλά έχω κάποιες επιφυλάξεις τις οποίες θα αναφέρω στον κ. Δήμαρχο”

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη
1. την ανωτέρω εισήγηση, ως έλαβαν γνώση τα μέλη του Δ.Σ.
2. την αριθμ. 22/2017 απόφαση Δ.Σ.
3. τις σχετικές διατάξεις  του ν.3463/2006 και του ν.3852/2010

        4.   την διαλογική συζήτηση έτσι όπως καταγράφηκε στα μαγνητοφωνημένα πρακτικά της ν.14/2017 συνεδρίασης,

Α  π  οφασίζει ομόφωνα  

Α.  Τροποποιεί  την  με  αρ.  22/2017  απόφαση  Δ.Σ.  (η  οποία  διαβιβάσθηκε   στο  Υπουργείο  Εσωτερικών  με   ΘΕΤΙΚΗ 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ με το με αρ. πρωτ.  1972/13-02-2017  έγγραφο της Αποκ/νης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης και από το Δήμο 
στη διεύθυνση https://aftodioikisi.ypes.gr  .    ,  απεστάλη δε   στο ΥΠ.ΕΣ. το αποδεικτικό υποβολής του σχετικού πίνακα με το 
υπ’ αριθ. 2813/07-02-2017 διαβιβαστικό),  με την προσθήκη δύο (2) επιπλέον ατόμων με εργασιακή σχέση Δημοσίου Δικαίου, 
κατηγορίας    εκπαίδευσης ΥΕ κλάδου/ειδικότητας  ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ και την ιεράρχηση των αναγκών σύ  µ  φωνα   
µ  ε τα νεότερα δεδο  µ  ένα, ως εξής :  

ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΣΧΕΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕΙΡΑ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 
ΣΤΟ 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ 
ΑΙΤΗΜΑ

ΝΕΑ  ΣΕΙΡΑ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

Μόνιμος ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ  ΕΡΓΩΝ 
(ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ)

1 1

Μόνιμος ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ  3 2
Μόνιμος ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 7 3
Μόνιμος ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 8 4
Μόνιμος ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ  4 5
Μόνιμος ΔΕ ΔΕ28  ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ  ΕΡΓΩΝ 
(ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ-ΦΟΡΤΩΤΗΣ)

6 6

 Μόνιμος ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ  5 7
 Μόνιμος ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑ ΘΕΣΗ 8
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 Μόνιμος ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑ ΘΕΣΗ 9
 Μόνιμος ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 2 10

Β.  Η  δαπάνη  μισθοδοσίας   των  ανωτέρω  θα  καλυφθεί  σύμφωνα  με  το  αρ.  πρωτ.  οικ.23124/10-07-2017  έγγραφο  του 
Υπουργείου Εσωτερικών  προς την Κ.Ε.Δ.Ε. όπου αναφέρεται μεταξύ των άλλων «…….για λόγους δημοσίου συμφέροντος και 
άμεσης αντιμετώπισης ενδεχόμενων κινδύνων για τη δημόσια υγεία, το Υπουργείο Εσωτερικών προτίθεται να αναλάβει άμεσα 
νομοθετική πρωτοβουλία που θα επιτρέπει την κάλυψη των δαπανών αυτών (σε περίπτωση μη επάρκειας των εσόδων από τα 
ανταποδοτικά τέλη) και από τα κάθε είδους έσοδα των ΟΤΑ.»

Η παρούσα απόφαση έλαβε  αριθμό   151/2017
………………………………………………………………………………………………………………………………
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως εξής:

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ   
  (υπογραφή)   

Ακριβές Απόσπασμα
Αριδαία  24-7-2017

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

  ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ

ΤΑ   ΜΕΛΗ
 (υπογραφές)
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