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ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 

 
ΘΕΜΑ:  Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού 
Δικαίου Ορισμένου Χρόνου κλάδου Οδηγών και Εργατών Καθαριότητας, 
ανταποδοτικού χαρακτήρα, έτους 2019 
 
Σύμφωνα με την παρ.1 της υπ΄αριθ.3955/21-1-2019 Εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών  
παρέχονται οδηγίες και διευκρινίσεις για την αποστολή αιτημάτων των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού 
και των ΝΠΔΔ αυτών για την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού για το έτος 2019. Ακόμη, σε 
αυτήν σημειώνεται ότι το 2019 αποτελεί έτος αυτοδιοικητικών εκλογών και ως εκ τούτου 
καθίσταται ενεργή η πρόβλεψη του άρθρου 28 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει, με την οποία 
αναστέλλονται οι πάσης φύσεως προσλήψεις και υπηρεσιακές μεταβολές, καθώς και οι 
προπαρασκευαστικές αυτών ενέργειες, για χρονικό διάστημα του ενός μηνός που προηγείται 
των εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των νέων αιρετών οργάνων. 

Στο άρθρο 205 του ν.3584/2007 «Πρόσληψη προσωπικού για αντιμετώπιση εποχικών − 
περιοδικών και πρόσκαιρων αναγκών» αναφέρεται 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 Π.Υ.Σ. 33/2006 (ΦΕΚ 280 Α΄), όπως ισχύει.» 
Αντίστοιχα στο άρθρο 107 του ν. 4483/2017 «Προσωπικό αμειβόμενο με την καταβολή 
αντιτίμου για τις παρεχόμενες υπηρεσίες» αντικαθίσταται η παρ. 14 του άρθρου 12 του ν. 
4071/2012 (Α΄ 85) ως εξής: «14. Για την έγκριση πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου 
ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες 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 Ο.Τ.Α. 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 εβδομήντα τοις εκατό (70%), από την καταβολή διδάκτρων, εκδίδεται απόφαση 
του Υπουργού Εσωτερικών. Οι ανωτέρω συμβάσεις εξαιρούνται της υποχρέωσης έγκρισης 
της Επιτροπής της Π.Υ.Σ. 33/2006, όπως ισχύει.» 

Επίσης, αναφέρεται ότι για την προώθηση έγκρισης αιτήματος που αφορά σε προσωπικό 
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα (άρθρο 205 του 
ν.3584/2007 & άρθρο 107 του ν. 4483/2017) σε ΟΤΑ α΄ βαθμού απαιτείται ξεχωριστή 
απόφαση 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 και με ακριβή αναφορά στην διάρκεια των 
συμβάσεων, με τις οποίες θα απασχοληθούν οι προσληπτέοι. 
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Σε συνέχεια του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων, η Διεύθυνση Περιβάλλοντος 
αιτήθηκε την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού με συμβάσεις Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου 
Χρόνου, κλάδου Οδηγών και Εργατών Καθαριότητας για την ενίσχυση του προσωπικού της 
Υπηρεσίας Καθαριότητας.  

2 ΔΕ29 Οδηγοί: 

Στο Τμήμα Καθαριότητας και Ανακύκλωσης απασχολούνται τριάντα δύο (32) υπάλληλοι της 
ειδικότητας ΔΕ29 Οδηγών (μόνιμοι και με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου). Ο ανωτέρω 
αριθμός οδηγών είναι ανεπαρκής για την εκτέλεση των προγραμματισμένων δρομολογίων 
αποκομιδής απορριμμάτων καθώς και των ογκωδών στερεών και πράσινων απορριμμάτων. 
Πολύ περισσότερο, η μεγάλη εδαφική έκταση του Δήμου μας επιτάσσει την ενίσχυση της εν 
λόγω Οργανικής Μονάδας με επιπλέον προσωπικό της ειδικότητας ΔΕ29 Οδηγών. 

8 ΥΕ Εργάτες Καθαριότητας: 

Αυτή τη στιγμή υπηρετούν 79 άτομα εκ των οποίων οι 64 έχουν ενεργά καθήκοντα εργατών 
καθαριότητας. Από αυτά, τα 24 εργάζονται ως οδοκαθαριστές (οι 22 από αυτούς δεν 
μπορούν να απασχοληθούν ως πλήρωμα απορριμματοφόρων λόγω περιορισμών ηλικίας, 
υγείας και φυσικής κατάστασης). Για τη συγκρότηση των πληρωμάτων απορριμματοφόρων 
(84 δρομολόγια την εβδομάδα) απαιτούνται 40 άτομα προσωπικό και έτσι δεν υπάρχουν 
εφεδρείες, που βάσει της υπ’ αριθμ. οικ. 114218 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 
1016/Β’/17.11.1997 θα πρέπει να ανέρχεται στο 15% του συνόλου του προσωπικού 
συλλογής. 

Κατόπιν των ανωτέρω, προτείνουμε τη λήψη απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο για την 
πρόσληψη στο Τμήμα Καθαριότητας και Ανακύκλωσης της Δ/νσης Περιβάλλοντος του Δήμου 
Διονύσου, δέκα (10) υπαλλήλων και συγκεκριμένα, δύο (2) κατηγορίας ΔΕ, κλάδου ΔΕ29 
Οδηγών αυτοκινήτου και οκτώ (8) κατηγορίας ΥΕ, κλάδου ΥΕ Εργατών Καθαριότητας με 
σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου Ορισμένου Χρόνου με σκοπό τη βελτίωση των 
παρεχόμενων υπηρεσιών περισυλλογής-αποκομιδής απορριμμάτων και ογκωδών και τη 
γενικότερη προστασία της δημόσιας υγείας. 

Οι δαπάνες μισθοδοσίας του υπό πρόσληψη προσωπικού θα καλυφθούν από τα 
ανταποδοτικά έσοδα των αντίστοιχων τελών της Υπηρεσίας Καθαριότητας, και συγκεκριμένα 
τον  Κ.Α. 20.6041.0001 με την ονομασία «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός 
μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)» στον οποίο έχει εγγραφεί πίστωση ποσού 
72.710,40 ευρώ και τον Κ.Α. 20.6054.0001 με την ονομασία «Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ 
έκτακτου προσωπικού» στον οποίο έχει εγγραφεί πίστωση ποσού 20.714,28 ευρώ.  

Σημειώνεται ότι στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Διονύσου (ΦΕΚ 
1546/Β΄/2011) έχουν προβλεφθεί συνολικά εκατόν εξήντα (160) θέσεις προσωπικού Ιδιωτικού 
Δικαίου Ορισμένου Χρόνου. 

Τα τυπικά προσόντα ανάλογα με την ειδικότητα, η διαδικασία και οι προϋποθέσεις θα 
προσδιορισθούν από το ΑΣΕΠ με τη σχετική προκήρυξη σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 
Η πρόσληψη του παραπάνω προσωπικού θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 
παρ.1 του Ν.2190/1994, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και ιδίως με τις διατάξεις του 
άρθρου 9 παρ.1 του Ν.3812/2009 και το άρθρο 9 του Ν.4057/2012, για το χρονικό διάστημα 
έως οκτώ (8) μήνες από την ημερομηνία πρόσληψης. 

 
 

 
 
 

 

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

 
 
 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΑΡΔΑΜΑΝΗΣ 
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Εσωτερική Διανομή: 
1. Γραφείο Δημάρχου 
2. Αντιδήμαρχο Διοίκησης & Ανθρωπίνου Δυναμικού 
3. Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος & Πρασίνου 
4. Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών 
5. Δ/νση Ανθρωπίνου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας 
6. Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών 
 
Αρχείο: 
1. Γενικό Αρχείο 
2. Φ. Προγραμματισμού Προσλήψεων 


