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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ

Α ρ ι θ. Σ υ ν ε δ ρ ί α σ η ς: 1/30-1-2019
Αριθ. Αποφ: 7/2019
Απόσπασμα από το πρακτικό της 1ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
ΘΕΜΑ 5o

Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2019 .

Στο Σιδηρόκαστρο , σήμερα την 30η του μηνός Ιανουαρίου, του έτους 2019
,
ημέρα Τετάρτη
και ώρα 18:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε
τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου
Σιντικής, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 782/25-1-2019 έγγραφη πρόσκληση του
Προέδρου του η οποία επιδόθηκε νόμιμα σε όλους του Δημοτικούς Συμβούλους και
στον κ. Δήμαρχο και δημοσιεύθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του
του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
Άρχισε η συνεδρίαση αφού το σώμα βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία με την παρουσία είκοσι
τεσσάρων (24) μελών και την απουσία τριών (3) μελών , όπως:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1

Αβραμίδης Αναστάσιος

1

Αλεξίου Αθανάσιος

2

Αθανασιάδης Αναστάσιος

2

Κέππας Αθανάσιος

3

Γεωργιάδης Άνθιμος

3

Νικολάου Λεωνίδας

4

Δεμερτζής Νικόλαος

5

Δεβετζής Εμμανουήλ

6

Ζαπρίδης Ευστάθιος

7

Ζλατίντσης Αντώνιος

8

Ζλατίντσης Ευθύμιος

9

Θωμαϊδης Κωνσταντίνος

10

Ιντζές Νικόλαος

11

Καραβασιλείου Σάββας

12

Κορωνίδης Παύλος

13

Λόκας Θεόδωρος

14

Λούγγος Ζήσης

15

Μαυροφρύδης Κυριάκος

16

Μελαδίνης Αθανάσιος

17

Μπακούρας Οδυσσέας

18

Νικηφόρου Κωνσταντίνος
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19

Παρίσης Γεώργιος

20

Πασχαλίδης Θεόδωρος

21

Σαββίδης Παναγιώτης

22

Σιδηρόπουλος Σάββας

23

Τσίντσιος Γεώργιος

24

Φυταγκουρίδου Όλγα

Στη συνεδρίαση προσήλθε και ο Δήμαρχος κ. Δομουχτσίδης Φώτιος που κλήθηκε νόμιμα.
Τα πρακτικά κρατήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου Κα Καλοπούλου Ευαγγελία.




Ο κ. Μπακούρας Οδυσσέας αποχώρησε μετά τη συζήτηση των εκτάκτων θεμάτων .
Η Κα Φυταγκουρίδου Όλγα αποχώρησε κατά τη συζήτηση των τριών τελευταίων
θεμάτων .

Το 11ο θέμα προτάχθηκε και συζητήθηκε ως 3ο .
Το 9ο θέμα αναβλήθηκε.
Το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης εισηγήθηκε ο κ. Τσίντσιος Γεώργιος ,
Αντιδήμαρχος Διοίκησης και αναφέρθηκε στη με αριθμ. πρωτ: οικ. 3955/21-1-2019 (ΑΔΑ :
6Μ5Δ465ΧΘ7-3Χ7) Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών (Γενική Δ/νση Αποκέντρωσης και
Τοπικής Αυτοδιοίκησης –Δ/νση Προσωπικού-Τμήμα Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου) με θέμα
¨Προγραμματισμός προσλήψεων εκτάκτου προσωπικού έτους 2019 στους ΟΤΑ α΄και β΄και
στα ΝΠΙΔ αυτών ¨.
Ακολούθως αναφέρθηκε στη με αριθ. 6/2019 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής
με την οποία εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο την πρόσληψη τριών (3) ατόμων με
σύμβαση ΙΔΟΧ διάρκειας οκτώ μηνών με κάλυψη της δαπάνης από ΚΑΠ .Επίσης εισηγείται
και την πρόσληψη οκτώ (8) ατόμων με σύμβαση ΙΔΟΧ διάρκειας οκτώ μηνών , ως
ανταποδοτικού χαρακτήρα.
Σύμφωνα με την παραπάνω εγκύκλιο οι Δήμοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήματα
πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με κάλυψη της δαπάνης από
τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους όπως προβλέπεται και στο άρθρο 205 παρ.1 ν.3584/2007
και σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 21 παρ.1 ν.2190/1994 όπως ισχύουν.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.4071/2012, όπως τροποποιήθηκε με το
άρθρο 48 του Ν. 4325/2015 και όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 107 του ν.
4483/2017 :
¨Για την έγκριση πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε
υπηρεσίες προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα του άρθρου 205 του ν. 3584/2007 (Α΄ 143)
καθώς και την έγκριση πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και τη
σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου στους ΟΤΑ α΄και β΄βαθμού και τα νομικά πρόσωπα
δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου αυτών , συμβασιούχων αμειβόμενων από την καταβολή
αντιτίμου και λοιπών αντικαταβολών ή αμειβόμενων κατά ποσοστό τουλάχιστον 70% από την
καταβολή διδάκτρων , εκδίδεται απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών. Οι ανωτέρω συμβάσεις
εξαιρούνται της υποχρέωσης έγκρισης της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006 όπως ισχύει¨ .
Για την πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου απαιτούνται τα
εξής δικαιολογητικά :
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α) Απόφαση οικείου συμβουλίου (ανάλογα αν πρόκειται για δήμο, Περιφέρεια, νομικό
πρόσωπο δημοσίου δικαίου, σύνδεσμο κ.λ.π.), 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 στην διάρκεια των
συμβάσεων, με τις οποίες θα απασχοληθούν οι προσληπτέοι.
β) Εφόσον πρόκειται για ΟΤΑ α΄ βαθμού, αντίγραφο του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας
στον οποίο θα πρέπει να έχουν προβλεφθεί οι θέσεις του αιτούμενου προσωπικού,
σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 205 του ΚΚΔΥ (ν.3584/2007).
γ) Βεβαίωση της οικονομικής υπηρεσίας των παραπάνω φορέων ότι έχουν εγγραφεί στον
προϋπολογισμό τους οι σχετικές πιστώσεις για το τρέχον έτος, καθώς και ότι θα
εγγραφούν οι ανάλογες πιστώσεις και στον προϋπολογισμό του επόμενου έτους, σε
περίπτωση που η σύμβαση λήξει μετά την 31η-12-2017.
δ) Τον πίνακα Β για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου από τον προϋπολογισμό τους συμπληρωμένο. Η ορθή και επιμελής
συμπλήρωση του παραρτήματος κρίνεται επιβεβλημένη.
Όσον αφορά τα τρία (3) άτομα με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ οκτάμηνης διάρκειας ο κ.
Αντιδήμαρχος είπε ότι υπάρχει επείγουσα ανάγκη πρόσληψης ενός (1) χειριστή ισοπεδωτή
Γαιών ΔΕ , ενός (1) Οδηγού ΔΕ με δίπλωμα οδήγησης γ΄ κατηγορίας και ενός (1) Χειριστή
σκαπτικού μηχανήματος . Όσον αφορά το χειριστή Γκρεϊντερ η πρόσληψή του είναι αναγκαία
επειδή ο Δήμος διαθέτει δυο Γκρεϊντερ και δεν έχει κανέναν χειριστή. Μετά την Καλλικρατική
συνένωση ο Δήμος μας καταλαμβάνει μια τεράστια εδαφική περιφέρεια με ορεινούς και
ημιορεινούς όγκους. Η αδυναμία χρήσης και των δυο Γκρεϊντερ που διαθέτει ο Δήμος μπορεί
να καταστεί οδυνηρά μοιραία γιατί εργασίες όπως η διάνοιξη και βελτίωση αγροτικών δρόμων
δεν μπορούν να ολοκληρωθούν . Το ίδιο συμβαίνει και με τα τρία σκαπτικά μηχανήματα που
διαθέτει ο Δήμος και την ύπαρξη μόνο ενός τακτικού υπαλλήλου που είναι αδύνατον να
ανταποκριθεί στις ανάγκες των έξι πρώην δημοτικών ενοτήτων που συνενώθηκαν .

Για τον

ίδιο λόγο απαραίτητη είναι και η πρόσληψη ενός οδηγού με δίπλωμα οδήγησης γ΄ κατηγορίας
ώστε να παρέχει ολοκληρωμένη εργασία με τα σκαπτικά οχήματα για τις απαιτούμενες
χωματουργικές εργασίες .
Όσον αφορά τα οκτώ (8) άτομα με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ οκτάμηνης διάρκειας
ανταποδοτικού χαρακτήρα ,

ο κ. Αντιδήμαρχος είπε ότι υπάρχει επείγουσα ανάγκη

πρόσληψης ενός (1) οδηγού με δίπλωμα οδήγησης γ΄ κατηγορίας ως οδηγού φορτηγού της
καθαριότητας πχ για μπάζα αλλά και με δικαίωμα οδήγησης απορριμματοφόρου δεδομένου
ότι η υπηρεσία αποκομιδής των ανακυκλούμενων απορριμμάτων εκτελείται από το Δήμο και
διαθέτει μόνο έναν οδηγό ο οποίος θα πρέπει να ανταποκριθεί και στις τρεις δημοτικές
ενότητες με αποτέλεσμα οι κάδοι να μην αδειάζουν τακτικά και να δημιουργείται πρόβλημα.
Επίσης απαραίτητος είναι και ένας χειριστής σκαπτικού μηχανήματος γιατί παρά το ότι έχουν
3
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κατ’ επανάληψη καθαριστεί οι χώροι ανεξέλεγκτης απόθεσης απορριμμάτων και κυρίως
μπαζών , δεν λείπουν οι περιπτώσεις που εντοπίζονται τέτοια απορρίμματα σε απομονωμένες
συνήθως περιοχές και πρέπει άμεσα να καθαρίζονται γιατί διαφορετικά ο Δήμος κινδυνεύει με
πρόστιμα. Επίσης απαραίτητη είναι η πρόσληψη δύο (2) ηλεκτρολόγων ΔΕ γιατί μετά την
Καλλικρατική συνένωση ο Δήμος μας καταλαμβάνει μια τεράστια εδαφική περιφέρεια με
ορεινούς και ημιορεινούς όγκους. Απασχολεί μεν έναν ηλεκτρολόγο ΔΕ αλλά υπάρχει μεγάλο
πρόβλημα στις αποκαταστάσεις των βλαβών σε ηλεκτρολογικά δίκτυα. Για την καθαριότητα
των εξωτερικών χώρων ,πλατειών και κεντρικών δρόμων , είναι αναγκαίο να προσληφθούν
δύο εργάτες με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ οκτάμηνης διάρκειας. Τέλος αναγκαίο είναι να
προσληφθούν και δυο εργάτες καθαριότητας/ συνοδοί απορριμματοφόρων προκειμένου να
αντιμετωπιστεί η έλλειψη προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης.
Συνεχίζοντας ο κ. Αντιδήμαρχος είπε ότι στο ΦΕΚ 2134/13-7-2012 όπου δημοσιεύθηκε ο
Οργανισμός Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου και στο άρθρο 18 αυτού προβλέπονται είκοσι
πέντε (25) θέσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου που μπορούν να υποδεχθούν το
παραπάνω προσωπικό .
Κλείνοντας αναφέρθηκε στην από 28-1-2019 βεβαίωση της Προϊσταμένης Δ/νσης Διοικητικών
και Οικονομικών υπηρεσιών με την οποία βεβαιώνεται η ύπαρξη των αναγκαίων πιστώσεων
από τους ΚΑΠ για την κάλυψη των δυο παραπάνω θέσεων ΙΔΟΧ.

Οι περιπτώσεις πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή σύναψης
συμβάσεων έργου για τις οποίες απαιτείται αποστολή αιτήματος από τους φορείς της
αυτοδιοίκησης, προκειμένου να λάβουν έγκριση είτε από την Επιτροπή της ΠΥΣ 33/2006, όπως
ισχύει, είτε με την έκδοση Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης, είναι οι εξής:
1. για προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και τη σύναψη συμβάσεων
μίσθωσης έργου από τους ΟΤΑ α' και β' Βαθμού με κάλυψη της δαπάνης από τους
Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους,
2. για προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και τη σύναψη συμβάσεων
μίσθωσης έργου στα ΝΠΙΔ της αυτοδιοίκησης με προέλευση των πιστώσεων από ιδίους
πόρους
3. για προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα (άρθρο
12 παρ. 14 Ν. 4071/2012, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 48 του Ν. 4325/2015) σε
ΟΤΑ α' βαθμού και ΝΠΙΔ αυτών,
4. για προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και τη σύναψη συμβάσεων
μίσθωσης έργου με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου (άρθρο 12 παρ. 14 Ν.
4071/2012, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 48 του Ν. 4325/2015) σε ΟΤΑ α' και β'
βαθμού και ΝΠΙΔ αυτών.
Όσον αφορά τους φορείς που υπάγονται στην ανωτέρω διαδικασία έγκρισης, αυτοί είναι:
•Οι ΟΤΑ α' βαθμού (δήμοι, ΝΠΔΔ αυτών, δημοτικά ιδρύματα, Σύνδεσμοι ΟΤΑ)
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• Οι πάσης φύσεως επιχειρήσεις, εταιρείες κ.λπ. των ΟΤΑ α' και β' βαθμού, των οποίων οι
συμβάσεις εγκρίνονται πλέον από την Επιτροπή της ΠΥΣ 33/2006 όπως ισχύει (άρθρο ένατο
παρ.20α του ν.4057/2012, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 41 παρ. 1α του Ν. 4325/2015).
Έτσι, για την πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και τη σύναψη
συμβάσεων μίσθωσης έργου, εφόσον απαιτείται χορήγηση έγκρισης, είτε από την Επιτροπή της
ΠΥΣ 33/2006 όπως ισχύει, είτε υπό τη μορφή έκδοσης Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών
και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, οι ανωτέρω φορείς πρέπει να αποστείλουν τα αιτήματά τους
διά των υπηρεσιών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, στο Υπουργείο Εσωτερικών,
προκειμένου να προωθηθούν για έγκριση.
Στα πλαίσια των ανωτέρω και σύμφωνα με τις οδηγίες του εγγράφου ΥΠ.ΕΣ. οικ: 3955/21-12019 οι αρμόδιες υπηρεσίες μας συνέταξαν τους σχετικούς πίνακες και δικαιολογητικά,
λαμβάνοντας υπόψη τις άκρως απαραίτητες ανάγκες σε προσωπικό, προκειμένου να
υποβληθούν τα αιτήματα για τον προγραμματισμό του έτους 2019, στην οικεία Αποκεντρωμένη
Διοίκηση, για την πρόσληψη προσωπικού ΙΔΟΧ με κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς
αυτοτελείς πόρους και για την για την πρόσληψη προσωπικού ΙΔΟΧ με κάλυψη της δαπάνης
από ανταποδοτικά τέλη.
Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:
1. τις διατάξεις του Ν.2190/1994, όπως ισχύει και ιδίως του άρθρου 21
2. Τις διατάξεις του άρθρου 205 παρ.1 ν.3584/2007
3. τις διατάξεις της παρ.20α του Ένατου άρθρου του ν.4057/2012, όπως αντικαταστάθηκε
με το άρθρο 41 παρ. 1α του Ν. 4325/2015
4. τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.4071/2012, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 48 του
Ν. 4325/2015 και όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 107 του ν. 4483/2017
5. Την υπ’ αριθ. 33/06 Π.Υ.Σ. όπως ισχύει (και τις Π.Υ.Σ. υπ’ αριθ. 55/98 και 236/94 όπως
ισχύουν)
6. τις διατάξεις του Π.Δ. 50/2001, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
7. τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου (ΦΕΚ 2134/13-7-2012/Β΄)
8. την εγκ. ΥΠ.ΕΣ. οικ: 3955/21.01.2019
9. Τη με αριθμ. 6/2019 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Σιντικής
10. τις εξασφαλισμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό του Δήμου Σιντικής έτους 2019 (ΟΙ
από 28-1-2019 βεβαιώσεις της Προϊσταμένης Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών
υπηρεσιών)
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον προγραμματισμό των προσλήψεων του έτους 2019 , καθώς και τους σχετικούς
πίνακες προγραμματισμού, που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας, για την
πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,
ως ακολούθως :
Α . Προσωπικό τριών (3) ατόμων ΙΔΟΧ με κάλυψη δαπάνης από Κεντρικούς Αυτοτελείς
Πόρους (ΚΑΠ) για τους λόγους που αναφέρθηκαν στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης και
σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα :

Ειδικότητα

Αριθμός Ατόμων

Διάρκεια

Υπηρεσία
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Χειριστής Ισοπεδωτή Γαιών

1

8 μήνες

Τεχνική Υπηρεσία

Οδηγός με δίπλωμα γ΄ κατηγορίας

1

8 μήνες

Τεχνική Υπηρεσία

Χειριστής σκαπτικού μηχανήματος

1

8 μήνες

Τεχνική Υπηρεσία

Σύνολο

3

Η πρόσληψη του παραπάνω προσωπικού θα βαρύνει αντίστοιχα τους κάτωθι Κ.Α. του
προϋπολογισμού έτους 2019 του σκέλους των εξόδων του Δήμου.


Κ.Α. 30.6041 με τίτλο ¨Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων ¨ με το ποσό των
28.272,00 €



Κ.Α. 30.6054 με τίτλο ¨Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτων υπαλλήλων ¨ με το ποσό των
7.975,53 € .

Β . Προσωπικό οκτώ (8) ατόμων ΙΔΟΧ με κάλυψη δαπάνης από ανταποδοτικά τέλη για τους
λόγους που αναφέρθηκαν στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης και σύμφωνα με τον
ακόλουθο πίνακα :
Ειδικότητα

Αριθμός Ατόμων

Διάρκεια

Υπηρεσία Καθαριότητας

Οδηγός με δίπλωμα γ΄ κατηγορίας

1

8 μήνες

Υπηρεσία Καθαριότητας

Χειριστής σκαπτικού μηχανήματος

1

8 μήνες

Υπηρεσία Καθαριότητας

Ηλεκτρολόγος ΔΕ

2

8 μήνες

Υπηρεσία Καθαριότητας

Εργάτης καθαριότητας εξ. Χώρων

2

8 μήνες

Υπηρεσία Καθαριότητας

Εργάτης καθαριότητας / Συνοδός

2

8 μήνες

Υπηρεσία Καθαριότητας

Απορριμματοφόρου
Σύνολο

8

Η πρόσληψη του παραπάνω προσωπικού θα βαρύνουν αντίστοιχα τους κάτωθι Κ.Α. του
προϋπολογισμού έτους 2019 του σκέλους των εξόδων του Δήμου.


Κ.Α. 20.6041 με τίτλο ¨Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων ¨ με το ποσό των
71.616,00 €



Κ.Α. 20.6054 με τίτλο ¨Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτων υπαλλήλων ¨ με το ποσό των
20.660,54 € .

Γ. Η παρούσα να κοινοποιηθεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση προκειμένου να δρομολογηθούν
οι διαδικασίες για την έγκριση των αιτούμενων προσλήψεων.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 7/2019 .
Έτσι συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται όπως ακολουθεί :
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Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
Τ.Σ.Υ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Τ.Υ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΟΜΟΥΧΤΣΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ

ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΒΒΑΣ

Υπογραφή 1

Τ.Υ

Υπογραφές 23

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΒΒΑΣ

7

