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ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ  ΣΗΜΕΙΩΜΑ 
 

           Σας γνωρίζουμε ότι για την έγκριση πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου 

ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα του άρθρου 205 του ν. 3584/2007 

(Α' 143), εκδίδεται απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. 

         Οι ως άνω συμβάσεις εξαιρούνται της υποχρέωσης έγκρισης της Επιτροπής της ΠΥΣ 

33/2006, όπως ισχύει, καθώς και του περιορισμού της παρ. 3 του άρθρου 37 του ν. 3986/2011, 

όπως ισχύει κάθε φορά. (παρ 14 άρθρο 12 ν. 4071/2012, όπως αντικαταστάθηκε αρχικά με το 

άρθρο 10 του ν. 4257/2014 και στη συνέχεια με το άρθρο 48 του ν.4325/2015) 

        Σχετική εγκύκλιος οδηγία για  τον προγραμματισμό των προσλήψεων, εκδόθηκε από το 

ΥΠ.ΕΣ. με τα αριθ. 3948/6-2-2017 & 32465/25-9-2017  έγγραφά του. 

       Στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου μας (ΦΕΚ 1606/Β΄/13-7-2011) προβλέπεται συνολικά αριθμός 320 

απασχολούμενων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.  

      Με βάση τα παραπάνω και προκειμένου να καλυφθούν οι αυξημένες  εποχικές ανάγκες  

των υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα της Υπηρεσίας Καθαριότητας για το έτος 2018, 

σύμφωνα με το αριθ. Δ.Υ/Ε/26/11-1-2018 έγγραφο του Αντιδημάρχου Καθαριότητας-

Ανακύκλωσης-Περιβάλλοντος-Πολιτικής Προστασίας, το οποίο αναφέρει τα εξής:  

«Σας ενημερώνουμε ότι, κατά το επόμενο διάστημα οι ανάγκες στον τομέα της διαχείρισης των αστικών 
αποβλήτων  και γενικότερα τη διατήρηση της καθαριότητας στον Καλλικρατικό Δήμο (Δ.Ε. Βέροιας, Απ. 

Παύλου, Βεργίνας, Δοβρά & Μακεδονίδος) αναμένονται ιδιαίτερα αυξημένες λόγω της επικείμενης 
εφαρμογής του νέου Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων Κεντρικής Μακεδονίας (εφαρμογή 
συλλογής των βιοαποδομήσιμων υλικών, συλλογή ανακυκλώσιμων συσκευασιών σε  ξεχωριστούς κάδους, 
κλπ), τον καθαρισμό  κοινόχρηστων χώρων – οικοπέδων &  χώρων συνάθροισης σημαντικού αριθμού 
κατοίκων - επισκεπτών (άλση,  χώροι αναψυχής) αλλά και αποστραγγιστικών αυλακών εντός των 
οικισμών, οι οποίες δεν μπορούν να καλυφθούν από το υπηρετούν  προσωπικό.» 

 

        απαιτείται η πρόσληψη προσωπικού  κατά κλάδο και ειδικότητα, ως εξής: 

 

  

α/α 
Ειδικότητα 

Αρ. 

ατόμων 

Χρον. 

διάρκεια 

1.  ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων(JCB)  1 8 μήνες 

2.  ΥΕ Εργατών Καθαριότητας 6 8 μήνες 

 Σύνολο  7  
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Επίσης σας γνωρίζουμε ότι: 

 Πριν την έναρξη ισχύος του ν.4479/2017 , απασχολούνταν με σχέση εργασίας 

ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πέντε (5) άτομα. 

 Έχουν συναφθεί νέες συμβάσεις  απασχόλησης ως κατ΄ ανώτατο όριο την 31-3-2018 

με τα ανωτέρω πέντε (5) άτομα,  αλλά σήμερα απασχολούνται μόνο τέσσερεις(4), 

καθώς ο ένας εξ αυτών (ειδικότητας ΔΕ Οδηγών ), απεβίωσε. 

 Ο Δήμος μας έχει ήδη υποβάλει αίτημα για κάλυψη  13  κενών οργανικών  θέσεων 

μόνιμου προσωπικού( 5 Οδηγών, 4 Χειριστών Μηχ/των Έργου και 4 Εργατών 

Καθαριότητας) 

           Ύστερα από τα παραπάνω παρακαλείται το  Δημοτικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας 

υπόψη και την βεβαίωση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου μας περί ύπαρξης 

των απαιτούμενων σχετικών πιστώσεων, να αποφασίσει  για την έγκριση ή μη υποβολής 

σχετικού αιτήματος του Δήμου Βέροιας περί πρόσληψης του ως άνω απαιτούμενου 

προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για την κάλυψη αναγκών των υπηρεσιών 

του ανταποδοτικού χαρακτήρα (Υπηρεσία Καθαριότητας) με την προβλεπόμενη από τις 

κείμενες διατάξεις διαδικασία (έκδοση απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής 

Ανασυγκρότησης).  
 

     Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  
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