
                      
        ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
               ΝΟΜΟΣ  ΠΕΛΛΑΣ
           ΔΗΜΟΣ     ΑΛΜΩΠΙΑΣ                                                    
          ΤΜΗΜΑ  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ                               ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
            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. 152/2017 ΘΕΜΑ     : Απασχόληση  προσωπικού   Υπ.  Καθαριότητας   που  απασχολείτο  σε 

θέσεις  αντίστοιχων  καθηκόντων μέχρι  την  07-06-2017  και  με  την  ίδια  σχέση 
εργασίας σύμφωνα με τις εξαιρετικές διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 24 του 
Ν.4479/2017

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 
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5. Μπογδάνης Μιχαήλ
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 6ο θέμα ημερήσιας 

διάταξης, έδωσε τον λόγο στην Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών, κα Λαζοπούλου Αρχοντούλα 
η  οποίος ανέφερε τα εξής: 
¨Με αιτιολογημένη απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου,  τα παιδιά που δουλεύουν,  οι έξι  εργάτες,  οι δύο οδηγοί  και τέσσερις  
εργάτες καθαριότητας που δουλεύανε στις 7/6/2017, θα συνάψουν νέα σύμβαση στις επόμενες ημέρες με αιτιολογημένη απόφαση  
του Δημοτικού  Συμβουλίου.  Η αιτιολόγηση είναι  με  δύο  σκέλη:  πρώτον,  συντρέχει  εξαιρετικός  λόγος  δημόσιας  υγείας  που  
επιβάλλει  την κατεπείγουσα  και  αδιάλειπτη  μέχρι  την πλήρωση των οργανικών  θέσεων του προηγούμενου  εδαφίου κάλυψη  
αντίστοιχων οργανικών αναγκών, οι οποίες δεν είναι εποχιακού ή πρόσκαιρου χαρακτήρα και δεύτερον έχει υποβληθεί αίτημα  
κάλυψης των υφιστάμενων ήδη οργανικών θέσεων, η απόφαση που πήραμε πριν. Τα παιδιά αυτά είναι στην εισήγηση, υπάρχουν  
τα έξι ονόματα, είναι ο Βαφείδης Θεόδωρος, οδηγός, ο Κοροσιάδης Κωνσταντίνος, οδηγός, ο Μουμτζίδης Αντώνιος, ο Νούσκας  
Πέτρος, η Τετέ  Ιφιγένεια και ο Πασχαλίδης Ανδρέας, εργάτες καθαριότητας. Όπως είπαμε η μισθοδοσία θα καλυφθεί αν όχι από  
τα ανταποδοτικά, τα τακτικά έσοδα του Δήμου και η σύμβασή τους θα είναι μέχρι τα προσωρινά αποτελέσματα της προηγούμενης  
προκήρυξης και όχι πέραν της 31/3/2018.  ̈ 

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  :
“ΕΣΗΣΗΣΗ
ΘΕΜΑ: Απασχόληση προσωπικού  υπ.καθαριότητας  που απασχολείτο σε θέσεις αντίστοιχων καθηκόντων μέχρι την 07-
06-2017 και με την ίδια σχέση εργασίας σύμφωνα με τις εξαιρετικές διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 24 του Ν.4479/2017
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Σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν.4479/2017 (ΦΕΚ 94/29.06.2017 τεύχος A'): 
«1. Μέχρι την 31η Ιουλίου 2017, οι Ο.Τ.Α. α' βαθμού και τα νομικά πρόσωπα αυτών δύνανται να υποβάλλουν προς έγκριση στην  
οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση αποφάσεις τροποποίησης των Οργανισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας τους, που καταρτίζονται και  
ψηφίζονται  σύμφωνα με  τη  διαδικασία  του  άρθρου  10  του ν.  3584/2007  (Α'  143),  «Κώδικας  Κατάστασης  Δημοτικών  και  
Κοινοτικών Υπαλλήλων (ΚΚΔΚΥ)», ύστερα από εκτίμηση, από τα αρμόδια όργανά τους, των οργανικών αναγκών τους, σε κάθε  
είδους ανταποδοτικές υπηρεσίες σχετικές με την καθαριότητα. Ειδικά, για τη σύσταση νέων οργανικών θέσεων στις υπηρεσίες  
αυτές, η απόφαση του προηγούμενου εδαφίου λαμβάνεται ύστερα από βεβαίωση της οικονομικής επιτροπής ότι η ετήσια δαπάνη  
του  βασικού  μισθού  του  καταληκτικού  κλιμακίου  των  προτεινόμενων  θέσεων  καλύπτεται  από  τις  εγγεγραμμένες  στον  
προϋπολογισμό πιστώσεις που αφορούν ανταποδοτικές υπηρεσίες,  κατά παρέκκλιση της παραγράφου 3 του ίδιου άρθρου. Ο  
Συντονιστής της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, εγκρίνει, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου, τις αποφάσεις  
περί τροποποίησης των Οργανισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας των προηγούμενων εδαφίων, εντός μηνός από την υποβολή τους.  
Εντός  δέκα (10) ημερών από την έγκριση του προηγούμενου  εδαφίου οι  ενδιαφερόμενοι  Ο.Τ.Α.  ή νομικά πρόσωπα αυτών  
υποβάλλουν αίτημα για την πρόσληψη τακτικού προσωπικού, προς κάλυψη των νέων οργανικών θέσεων. Ως προς το σύνολο των  
προσλήψεων τακτικού προσωπικού που πραγματοποιούνται με την ειδική διαδικασία της παραγράφου αυτής, η εμπειρία στο  
αντικείμενο της θέσης, η οποία προβλέπεται στην περίπτωση Β' της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 2190/1994 (Α' 28), εφόσον έχει  
διανυθεί σε αντίστοιχες θέσεις σε ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας Ο.Τ.Α. ή νομικών προσώπων αυτών, βαθμολογείται με  
δεκαεπτά  (17)  μονάδες  ανά  μήνα  και  για  συνολική  εμπειρία  μέχρι  είκοσι  τέσσερις  (24)  μήνες.  Για  τις  προσλήψεις  που  
διενεργούνται  με  τη  διαδικασία  της  παρούσας  παραγράφου  δεν  εφαρμόζονται  τα  ανώτατα  ανά  ειδικότητα,  όρια  ηλικίας  
διορισμού που προβλέπονται στην υπουργική απόφαση ΔΙΠΠ/ Φ.ΗΛ/6170/3.5.2004 (Β'645), όπως ισχύει. Μετά την ολοκλήρωση  
των προσλήψεων της παρούσας παραγράφου, οι Ο.Τ.Α. α' βαθμού και τα νομικά πρόσωπα αυτών παρέχουν τις κάθε είδους  
ανταποδοτικές υπηρεσίες σχετικές με την καθαριότητα με ίδια μέσα.
2. Μέχρι την κατάρτιση των προσωρινών πινάκων διοριστέων είτε στις νέες οργανικές θέσεις που συνιστώνται σύμφωνα με την  
προηγούμενη παράγραφο είτε σε ήδη υφιστάμενες κενές οργανικές θέσεις σε ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας κατηγοριών  
ΥΕ και  ΔΕ  και,  σε  κάθε  περίπτωση,  όχι  πέραν  της  31.3.2018,  οι  οικείοι  Ο.Τ.Α.  ή  νομικά  πρόσωπα  αυτών  δύνανται,  με  
αιτιολογημένη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, να απασχολούν στις αντίστοιχες θέσεις όσους παρείχαν τις υπηρεσίες  
αυτές, μέχρι τις 7.6.2017, εφόσον:
α.  Συντρέχει  εξαιρετικός  λόγος  δημόσιας  υγείας,  που  επιβάλλει  την  κατεπείγουσα  και  αδιάλειπτη  μέχρι  την  πλήρωση των  
οργανικών  θέσεων  του  προηγούμενου  εδαφίου,  κάλυψη αντίστοιχων  οργανικών  αναγκών,  οι  οποίες  δεν  είναι  εποχικού  ή  
πρόσκαιρου χαρακτήρα.
β.  Έχει  ληφθεί  απόφαση  σύστασης  νέων  οργανικών  θέσεων  σε  ανταποδοτικές  υπηρεσίες  καθαριότητας,  σύμφωνα  με  την  
παράγραφο 1 ή έχει υποβληθεί αίτημα κάλυψης υφιστάμενων ήδη οργανικών θέσεων στις υπηρεσίες αυτές.
Η παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με τις ανωτέρω εξαιρετικές προϋποθέσεις δεν εμπίπτει στους περιορισμούς των άρθρων 5 και 6  
του  π.δ.  164/2004  (A'134),  δεν  μεταβάλλει  το  χαρακτήρα  της  σχέσης  εργασίας  βάσει  της  οποίας  προσλήφθηκαν  οι  
απασχολούμενοι στις θέσεις αυτές και δεν προσμετράται στην ειδική βαθμολόγηση της εμπειρίας, που προβλέπεται στο πέμπτο  
εδάφιο της πρώτης παραγράφου.
3. Η απόφαση της παραγράφου 2 διαβιβάζεται στο Α.Σ.Ε.Π., το οποίο ασκεί έλεγχο ως προς τη συνδρομή των προϋποθέσεων  
πρόσληψης του παρόντος άρθρου.»
Στην  εγκύκλιο  ΥΠ.ΕΣ.  εγκ.19/  οικ.22159/30.06.2017,  με  την  οποία  παρέχονται  οδηγίες  για  την  εφαρμογή  των  ανωτέρω,  
επισημαίνεται ότι Τα στοιχεία του προσωπικού που περιλαµβάνεται στην  απόφαση  αποτυπώνονται  από το φορέα σε πίνακα  
µορφής xls (ΑΦΜ, Όνοµα, Επώνυµο, Όνοµα Πατρός), ο οποίος ονοµατίζεται ANTAPODOTIKASEP17_ και αναρτάται από το  
φορέα στον ειδικό διαδικτυακό τόπο  του ΥΠΕΣ για τη συλλογή των στοιχείων που αφορούν θέµατα του προσωπικού Τ.Α.  
(https://aftodioikisi.ypes.gr), αµέσως µετά την αποστολή της σχετικής απόφασης στο ΑΣΕΠ (επισυνάπτεται ο πρότυπος, προς  
συµπλήρωση, πίνακας).
Μετά την περάτωση του ελέγχου του ΑΣΕΠ και την επιβεβαίωση, εκ µέρους του, της συνδροµής των ανωτέρω προϋποθέσεων, ο  
φορέας θα πρέπει  να προβεί  σε τροποποίηση της ηµεροµηνίας χρόνου λήξης της απασχόλησης του προσωπικού αυτού στο  
σχετικό  πεδίο  της  εφαρµογής  του  Μητρώου  Ανθρώπινου  ∆υναµικού  του  Ελληνικού  ∆ηµοσίου,  καταχωρώντας  το  ανώτατο  
δυνατό,  από  τις  διατάξεις,  χρονικό  όριο  (δηλ.  31/3/2018),  ανεξαρτήτως  εάν  πρόκειται  πράγµατι  να  απασχοληθεί  έως  τη  
συγκεκριµένη ηµεροµηνία το προσωπικό αυτό.
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Την 7.6.2017, απασχολούνταν στο Δήμο, σε θέσεις ανταποδοτικών υπηρεσιών καθαριότητας με συμβάσεις ορισμένου χρόνου οι  
εξής:
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥ

ΜΟ
ΑΦΜ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ/ΘΕΣΗ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1 Βαφείδης Θεόδωρος Πρόδρομος  107020207 ΔΕ  Οδηγών  
Απορριματοφόρου  [με  
κάρτα   ψηφιακού  
ταχογράφου] 

4/2/2-1-2017

2 Κοροσιάδης Κωνσταντίνος Αθανάσιος  075414092 ΔΕ  Οδηγών  
Απορριματοφόρου  [με  
κάρτα   ψηφιακού  
ταχογράφου]

4/2/2-1-2017

3 Μουμτζίδης Αντώνιος  Χρυσόστο-
μος

041762312 ΥΕ Εργάτης Καθαριότητας  29436/2692/7-11-
2016

4 Νούσκας  Πέτρος Σταύρος 062630090 ΥΕ Εργάτης Καθαριότητας  29436/2692/7-11-
2016

5 Τεκέ Ιφιγένεια Σταύρος 076652450 ΥΕ Εργάτρια  
Καθαριότητας 

29436/2692/7-11-
2016

6 Πασχαλίδης  Ανδρέας Ευάγγελος 127279730 ΥΕ Εργάτης Καθαριότητας 155/18/4-1-2017

Στον ΟΕΥ του Δήμου μας (ΦΕΚ 2363/Β/24-10-2011, όπως τροποποιήθηκε με το ΦΕΚ 2667/Β/10-12-2015) υφίστανται  
κενές οργανικές θέσεις ανταποδοτικών υπηρεσιών καθαριότητας ως εξής: τρεις (3) θέσεις ΔΕ Οδηγών και  εννέα (9)  
ΥΕ Εργατών Καθαριότητας 

Με την υπ’ αριθ.  22/2017 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε ο προγραμματισμός προσλήψεων  προσωπικού σε  
ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας για την κάλυψη των υφιστάμενων κενών οργανικών θέσεων.
Αναρτήθηκε  από  το  Δήμο  μας  με  κωδικό  6020020242024  ,  στη  διεύθυνση https  ://  aftodioikisi  .  ypes  .  gr  ,  ο  Πίνακας  2  της  
εγκ.25/40703/16.12.2016 στον οποίο αποτυπώνεται το αίτημα μας στο πλαίσιο του προγραμματισμού προσλήψεων τακτικού  
προσωπικού  για  ανταποδοτικές  υπηρεσίες,  το  αποδεικτικό  υποβολής  του  οποίου  εστάλη  με  το  υπ’αριθ.  2813/07-02-2017  
διαβιβαστικό στο ΥΠ.Ε.Σ. 
Στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου μας συντρέχουν εξαιρετικοί  λόγοι δημόσιας υγείας που επιβάλλουν την κατεπείγουσα και  
αδιάλειπτη απασχόληση προσωπικού το οποίο έχει απασχοληθεί σε θέσεις αντίστοιχων καθηκόντων ανταποδοτικών υπηρεσιών  
μέχρι  την  ημερομηνία  κατάρτισης  των  προσωρινών  πινάκων  διοριστέων  για  την  πλήρωση  των  οργανικών  θέσεων  του  
προσωπικού προς κάλυψη αντίστοιχων οργανικών αναγκών, οι οποίες δεν είναι εποχικού ή πρόσκαιρου χαρακτήρα, και όχι  
πέραν της 31ης/3/2018.
Το υφιστάμενο τακτικό προσωπικό του Δήμου δεν επαρκεί για την κάλυψη των αναγκών της καθαριότητας, με αποτέλεσμα να  
δημιουργούνται κίνδυνοι για τη δημόσια υγεία, λόγω της αδυναμίας του μηχανισμού του Δήμου να διαχειριστεί τον όγκο των  
απορριμμάτων και εν γένει της καθαριότητας των κοινοχρήστων χώρων. 
Η ανάγκη  απασχόλησης  προσωπικού  για  την  κάλυψη των αναγκών  είναι  επιτακτική καθώς  αφενός  μ’  αυτό  τον τρόπο θα  
αποτραπούν επικείμενοι κίνδυνοι για τη δημόσια υγεία και αφετέρου οι ανάγκες που προκύπτουν δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν  
με τις δυνατότητες που παρέχει το ήδη ισχύον νομοθετικό πλαίσιο. 
Κατόπιν των ανωτέρω, προτείνεται η σύναψη νέων συμβάσεων απασχόλησης με τους απασχολούμενους την 7.6.2017,  
όπως  παρατίθενται  ονομαστικά  παραπάνω  στο  σχετικό  πίνακα,  οι  οποίες  θα  ισχύουν  μέχρι  την  κατάρτιση  των  
προσωρινών πινάκων διοριστέων για την πλήρωση των οργανικών θέσεων του προσωπικού προς κάλυψη αντίστοιχων  
οργανικών αναγκών,  όπως αποτυπώνονται  αναλυτικά    στην σχετική απόφαση του  Δημοτικού  Συμβουλίου  της ίδιας  
συνεδρίασης και όχι πέραν της 31ης/3/2018.” 
 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ στο 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης:
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“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.
Στο με αρ.  πρωτ.  οικ.23124/10-07-2017 έγγραφο  του  Υπουργείου  Εσωτερικών  προς  την Κ.Ε.Δ.Ε.  με θέμα «Παροχή  
διευκρινήσεων  σχετικά με το άρθρο 24  του ν.4479/2017»  που εκδόθηκε μετά από  ερωτήματα της ΚΕΔΕ (με αρ. πρωτ.  
2284/6-7-17) προς το Υπουργείο, και στο πρώτο ερώτημα:  «Να διευκρινισθεί αν με τη διαδικασία της παρ. 2 του άρθρου  
24 τα Δημοτικά Συμβούλια , υπό τις συγκεκριμένες προϋποθέσεις  που θέτει ο νόμος, υποχρεούνται να  προβούν   σε  
απασχόληση του συνόλου  των ήδη εργαζομένων με συμβάσεις έως 7/6/2017 ή μέρος αυτών , λαμβανομένου υπόψιν  ότι με  
τις προηγούμενες νομοθετικές διατάξεις  είχε δοθεί η δυνατότητα  αριθμός των συμβάσεων αυτών να καλύπτεται  και από  
άλλες πηγές εσόδων  των Δήμων, πλην των ανταποδοτικών»
Η απάντηση του Υπουργείου είναι η εξής:

1. «Όπως ρητά αναφέρεται στην υπ' αριθ. 19/2017 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, «με τις διατάξεις της παρ. 2  
του ίδιου άρθρου (ά. 24 ν. 4479/17) παρέχεται η δυνατότητα στους οικείους ΟΤΑ και στα νομικά πρόσωπα αυτών, μέχρι  
την ημερομηνία κατάρτισης των προσωρινών πινάκων διοριστέων για την κάλυψη είτε των συνιστώμενων νέων θέσεων  
είτε των υφιστάμενων κενών οργανικών θέσεων ανταποδοτικών υπηρεσιών καθαριότητας να απασχολούν το σύνολο του  
προσωπικού που είχε  προσληφθεί σε θέσεις αντίστοιχων καθηκόντων με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου και  
εξακολουθούσε να παρέχει τις υπηρεσίες του μέχρι την 7.6.2017», εφόσον συντρέχουν οι αναφερόμενες στην ανωτέρω  
διάταξη  προϋποθέσεις.
Το γεγονός  ότι  η  διάταξη της  παρ.  2  του  άρθρου  25  του  ν.  4456/2017,  με  την  οποία  δόθηκε  στους  OTA η  
δυνατότητα ( σε περίπτωση μη επάρκειας των εσόδων από τα ανταποδοτικά τέλη καθαριότητας) κάλυψης των  
σχετικών δαπανών και από τα κάθε είδους έσοδά τους, τέθηκε σε ισχύ την 1.3.2017, επιτρέπει κατ' αρχήν την  
πιθανολόγηση ότι, στην πλειονότητα των περιπτώσεων, οι προϋπολογισμοί των ΟΤΑ για το τρέχον έτος -που είχαν  
ήδη καταρτιστεί- θα έχουν ήδη περιλάβει αντίστοιχες προβλέψεις, που θα επιτρέπουν την κάλυψη των δαπανών  
αυτών από τα ανταποδοτικά τέλη. Σε κάθε περίπτωση, όμως, εφόσον μας διαβιβαστούν στοιχεία από τα οποία να  
προκύπτει  αδυναμία  των  ΟΤΑ να  καλύψουν  τις  δαπάνες  μισθοδοσίας  των  νέων  αυτών  συμβάσεων,  που  θα  
συναφθούν  υπό  τις  εξαιρετικές  προϋποθέσεις  της  παρ.  2  του  άρθρου  24  του  ν.  4479/2017  και  ενόψει  του  
εξαιρετικού καθεστώτος που εισάγεται με την εν λόγω διάταξη, 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.»
Κατόπιν  των ανωτέρω,  προτείνεται  η σύναψη νέων συμβάσεων απασχόλησης  με τους  απασχολούμενους  την  
7.6.2017,  όπως  παρατίθενται  ονομαστικά  παραπάνω  στο  σχετικό  πίνακα,  οι  οποίες  θα  ισχύουν  μέχρι  την  
κατάρτιση των προσωρινών πινάκων διοριστέων για την πλήρωση των οργανικών θέσεων του προσωπικού προς  
κάλυψη  αντίστοιχων  οργανικών  αναγκών,  όπως  αποτυπώνονται  αναλυτικά    στην  σχετική  απόφαση  του  
Δημοτικού  Συμβουλίου  της ίδιας  συνεδρίασης  και  όχι  πέραν της 31ης/3/2018,  η  μισθοδοσία των οποίων θα  
καλυφθεί  ως παραπάνω  

Η απόφαση αυτή , καθώς και οι συμβάσεις , που σύμφωνα με αυτή θα συναφθούν από το αρμόδιο προς διορισμό όργανο  
(Δήμαρχος)  θα  διαβιβασθούν  στον  ΑΣΕΠ  για  τον  έλεγχο  της  συνδρομής  των  ανωτέρω  προϋποθέσεων  πρόσληψης  
προσωπικού.”  
Κατόπιν ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κάλεσε το Σώμα να ψηφίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη:
1. τις ανωτέρω εισηγήσεις

  2. την παρ. 2 του άρθρου 24 του Ν.4479/2017
  3. τις σχετικές διατάξεις  του ν.3463/2006 και του ν.3852/2010
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4. την αριθμ.151/2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί Τροποποίησης της με αριθμ.22/2017 Απόφασης Δ.Σ. “ Προγραμ-
ματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού ανταποδοτικών υπηρεσιών ΟΤΑ και ΝΠΙΔ αυτών” σύμφωνα με το άρθρο 24 
Ν.4479 /2017 (ΦΕΚ Α΄94) [ΑΔΑ: 6ΥΘΟΩΨΩ-Ψ05] και
 5. την διαλογική συζήτηση έτσι όπως καταγράφηκε στα μαγνητοφωνημένα πρακτικά της ν.14/2017 συνεδρίασης,

Α  π  οφασίζει ομόφωνα  
Την σύναψη νέων συμβάσεων απασχόλησης με τους απασχολούμενους την 7.6.2017 και με την ίδια σχέση εργασίας , 

ως έξης:
 
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥ

ΜΟ
ΑΦΜ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ/ΘΕΣΗ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1 Βαφείδης Θεόδωρος Πρόδρομος  107020207 ΔΕ  Οδηγών  
Απορριματοφόρου  [με  
κάρτα   ψηφιακού  
ταχογράφου] 

4/2/2-1-2017

2 Κοροσιάδης Κωνσταντίνος Αθανάσιος  075414092 ΔΕ  Οδηγών  
Απορριματοφόρου  [με  
κάρτα   ψηφιακού  
ταχογράφου]

4/2/2-1-2017

3 Μουμτζίδης Αντώνιος  Χρυσόστο-
μος

041762312 ΥΕ Εργάτης Καθαριότητας  29436/2692/7-11-
2016

4 Νούσκας  Πέτρος Σταύρος 062630090 ΥΕ Εργάτης Καθαριότητας  29436/2692/7-11-
2016

5 Τεκέ Ιφιγένεια Σταύρος 076652450 ΥΕ Εργάτρια  
Καθαριότητας 

29436/2692/7-11-
2016

6 Πασχαλίδης  Ανδρέας Ευάγγελος 127279730 ΥΕ Εργάτης Καθαριότητας 155/18/4-1-2017
οι οποίες θα ισχύουν μέχρι την κατάρτιση των προσωρινών πινάκων διοριστέων για την πλήρωση των οργανικών θέσεων του 
προσωπικού προς κάλυψη αντίστοιχων οργανικών αναγκών, όπως αποτυπώνονται αναλυτικά    στην σχετική απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου της ίδιας συνεδρίασης και όχι πέραν της 31ης/3/2018, η μισθοδοσία των οποίων θα καλυφθεί  ως 
παραπάνω  

Η απόφαση αυτή , καθώς και οι συμβάσεις , που σύμφωνα με αυτή θα συναφθούν από το αρμόδιο προς διορισμό 
όργανο (Δήμαρχος)  θα διαβιβασθούν στο ΑΣΕΠ για τον έλεγχο της συνδρομής των ανωτέρω προϋποθέσεων πρόσληψης 
προσωπικού.
Η παρούσα απόφαση έλαβε  αριθμό   152/2017
………………………………………………………………………………………………………………………………
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως εξής:

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ   
  (υπογραφή)   

Ακριβές Απόσπασμα
Αριδαία  27-7-2017

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

  ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ

ΤΑ   ΜΕΛΗ
 (υπογραφές)
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