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ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ  ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

 

 

Σας γνωρίζουμε ότι με τις διατάξεις του άρθρου 206 του ν. 3584/07 προβλέπεται η δυνατότητα 

πρόσληψης προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών με σχέση 

εργασίας ορισμένου χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες μέσα  σε συνολικό 

διάστημα δώδεκα (12) μηνών. (Ο υπολογισμός του δωδεκαμήνου γίνεται με αφετηρία το τέλος της 

απασχόλησης για την οποία ο υποψήφιος πρόκειται να προσληφθεί και προς τα πίσω σύμφωνα με την παρ. 

2 του αρθρ. 21 του ν. 2190/94).Παράταση ή σύναψη νέας σύμβασης μέσα στο ανωτέρω δωδεκάμηνο 

διάστημα ή μετατροπή της σύμβασης  σε αορίστου χρόνου είναι αυτοδικαίως άκυρες. Ο φορέας που 

διενεργεί την πρόσληψη αποστέλλει τον πίνακα των προσληπτέων κάθε φορά στο ΑΣΕΠ, καθώς και όλους 

τους πίνακες προσληπτέων κάθε έτους, το αργότερο μέχρι την 31
η
 Ιανουαρίου του επόμενου έτους. Το 

ΑΣΕΠ διενεργεί έλεγχο για τη συνδρομή των όρων πρόσληψης της παρούσας περίπτωσης. Εάν κατά τον 

έλεγχο διαπιστωθεί ότι απασχολείται ή απασχολήθηκε προσωπικό κατά παράβαση των ανωτέρω 

διατάξεων, εφαρμόζεται η παρ. 15 του αρθρ. 21 του ν. 2190/94, όπως συμπληρώθηκε και ισχύει με την 

παρ. 7 του αρθρ. 5 του ν. 2527/97 (παύση του παρανόμως απασχοληθέντος προσωπικού και καταλογισμός 

των αποδοχών του σε βάρος των διενεργούντων την πρόσληψή του). 

Με την αρ. 31575/13-9-99 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α., προβλέπεται ότι για την πρόσληψη του 

πιο πάνω προσωπικού για 2 μήνες, η ακολουθούμενη διαδικασία είναι : 

 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία θα διαπιστώνεται η αναγκαιότητα της 

πρόσληψης και η αιτιολόγηση αυτής, οι απαιτούμενοι κλάδοι και οι ειδικότητες του προσωπικού που 

πρόκειται να προσληφθεί και η διάρκεια της σύμβασης (μέχρι δύο μήνες). 

 Απόφαση του αρμόδιου προς διορισμό οργάνου με την οποία προσλαμβάνεται το αναγκαίο 

προσωπικό, σύμφωνα με την πιο πάνω απόφαση του Δ.Σ., λαμβανομένων υπόψη και των ειδικών 

τυπικών προσόντων που προβλέπονται από τις ειδικές διατάξεις για το σκοπό αυτό. 
 Με τις διατάξεις της παρ. 22 του άρθρου 12 του ν. 4071/2012, οι συγκεκριμένες προσλήψεις 

εξαιρέθηκαν από την υποχρέωση έγκρισης της ΠΥΣ 33/2006 όπως ισχύει. 

Στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Βέροιας προβλέπονται συνολικά τριακόσιες είκοσι (320) θέσεις 

προσωπικού με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. διαφόρων ειδικοτήτων. 

    Σύμφωνα με το από 19-9-2018 έγγραφο του Αντιδημάρχου Περιβάλλοντος-Καθαριότητας:   

«…από τις ραγδαίες   βροχοπτώσεις που εκδηλώθηκαν στα τέλη Αυγούστου και οι οποίες συνοδεύονταν από 

ισχυρούς ανέμους προκλήθηκαν σοβαρά προβλήματα στον διευρυμένο Καλλικρατικό Δήμο, όπως 

συσσωρεύσεις φερτών υλικών σε δρόμους, αύλακες και κοινόχρηστους χώρους,  αποκοπή κλαδιών - 

εκρίζωση δένδρων, καθώς και η δημιουργία αυλακών (νεροφαγωμάτων) στο αγροτικό & δασικό οδικό 

δίκτυο,  και υπάρχει επιτακτική ανάγκη άμεσης αποκατάστασής τους  (απομάκρυνση φερτών υλικών, 

πλήρωση νεροφαγωμάτων με εδαφικά υλικά), για την αποτροπή, σε επόμενη παρόμοια κατάσταση, 

πρόκλησης ζημιών σε ιδιοκτησίες και για την ασφαλή κίνηση των οχημάτων στο οδικό  & αγροτικό δίκτυο. 

     Επίσης την περίοδο αυτή είναι ιδιαίτερα αυξημένη  η εναπόθεση ογκωδών αντικειμένων και προϊόντων 

κλαδεύσεων σε  κοινόχρηστους χώρους από τους δημότες και κρίνεται απαραίτητη η άμεση απομάκρυνσή 

τους για την αποφυγή δημιουργίας εστιών ρύπανσης  του περιβάλλοντος χώρου. 

     Για την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών απαιτείται, εκτός των μηχανημάτων φόρτωσης, η 

χρησιμοποίηση  των φορτηγών οχημάτων που διαθέτει ο Δήμος,  για τη μεταφορά – απομάκρυνση των 

υλικών, ενώ η κίνησή τους  δεν  μπορεί να εξασφαλιστεί από το υπηρετούν προσωπικό ειδικότητας ΔΕ 



οδηγών - μόνιμο/ΙΔΑΧ  [συνολικά υπηρετούν 19 οδηγοί εκ των οποίων 17 ενεργοί (ένας βρίσκεται σε 

συχνές αναρρωτικές άδειες λόγω σοβαρού προβλήματος υγείας και ο δεύτερος  έχει υποβάλλει αίτηση 

αλλαγής ειδικότητας λόγω προβλημάτων υγείας - έχει δρομολογηθεί η διαδικασία  αλλαγής  της 

ειδικότητας)],   αφού αυτό σε καθημερινή βάση απασχολείται στην    αποκομιδή των  δημοτικών οικιακών 

αποβλήτων (απασχόληση 10 οδηγών), την μεταφόρτωση – μεταφορά τους στο ΧΥΤΑ Δυτικής Μακεδονίας 

στην περιοχή Κοζάνης (απασχόληση 3 οδηγών), τη συλλογή των ανακυκλώσιμων υλικών (απασχόληση 2 

οδηγών), την πλύση-απολύμανση κάδων (απασχόληση 1 οδηγού), την  πλύση οδών-πλατειών-κοινόχρηστων 

χώρων (απασχόληση 1 οδηγού) και ένας (1) βρίσκεται σε κανονική άδεια.  

     Επιπλέον  η μεγάλη καθυστέρηση ανάρτησης των οριστικών πινάκων του διαγωνισμού ΑΣΕΠ-3Κ/2018, 

από τον οποίο προβλέπεται η πρόσληψη, μεταξύ άλλων,  5 οδηγών οχημάτων  (με την ανάρτηση των 

προσωρινών πινάκων  οι επιλεγέντες 5 οδηγοί  υπέβαλαν  υπεύθυνες δηλώσεις αποδοχής της θέσης και 

παρουσίασή τους στο Δήμο με την ανάρτηση των οριστικών πινάκων πρόσληψης), καθώς και η 

υποχρεωτική χορήγηση των κανονικών αδειών μέχρι τέλους καθιστά αδύνατη την ανταπόκριση της 

υπηρεσίας στις παραπάνω ανάγκες. 

    Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω προκύπτει η αναγκαιότητα πρόσληψης  προσωπικού ΙΔΟΧ δίμηνης 

διάρκειας, τεσσάρων (4) ατόμων, ειδικότητας  ΔΕ οδηγών οχημάτων - Γ΄ κατηγορίας». 
 

    Το Υπουργείο Εσωτερικών, με το αριθ. 12777/2-4-2013 έγγραφό του, ενημερώνει τους 

Δήμους ότι επειδή υπάρχουν ανάγκες στον τομέα της καθαριότητας που πρέπει αδιαλείπτως να 

καλύπτονται, καθώς συνδέονται άμεσα με τη διαφύλαξη της δημόσιας υγείας, και επειδή οι 

υπηρεσίες των ΟΤΑ έχουν αποδυναμωθεί λόγω συνταξιοδοτήσεων, οι φορείς μπορούν να 

προχωρούν στην πρόσληψη προσωπικού με δίμηνες συμβάσεις κατά τις διατάξεις του άρθρου 206 

παρ. 1 του ν. 3584/2007, όπως ισχύει με έλεγχο νομιμότητας των σχετικών αποφάσεων από τις 

οικείς Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και επισημαίνει ότι το προσωπικό αυτό υπόκειται στους 

αυστηρούς περιορισμούς του προαναφερθέντος άρθρου καθώς και των άρθρων 5 & 6 του Π.Δ. 

164/2004, περί ελάχιστου κενού 3 μηνών μεταξύ των συμβάσεων και μέγιστης συνολικής 

διάρκειας 24 μηνών των συμβάσεων, αντίστοιχα.  

 

Συνεπώς, προκειμένου το Τμήμα Καθαριότητας-Ανακυκλώσιμων Υλικών της Δ/νσης Περιβάλλοντος-

Καθαριότητας-Πολιτικής Προστασίας να ανταποκριθεί στις αυξημένες πρόσκαιρες και κατεπείγουσες ανάγκες: 
αύξησης παραγωγής αποβλήτων (ογκωδών αντικειμένων και προϊόντων κλαδεύσεων) από τους δημότες, 

για την αποφυγή δημιουργίας εστιών ρύπανσης  του περιβάλλοντος χώρου, απομάκρυνσης φερτών υλικών, 

πλήρωση νεροφαγωμάτων με εδαφικά υλικά για την αποτροπή σε επόμενη παρόμοια κατάσταση, πρόκλησης 

ζημιών σε ιδιοκτησίες και για την ασφαλή κίνηση των οχημάτων στο οδικό  & αγροτικό δίκτυο,  με  στόχο 

τη διασφάλιση της καθαριότητας και της δημόσιας υγείας στον πληθυσμό του Δήμου, κρίνεται επιτακτική η 

ανάγκη για πρόσληψη εποχικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας 

δύο (2) μηνών, ως εξής: 
 

Ειδικότητα Αρ. ατόμων Χρον. διάρκεια 

ΔΕ Οδηγών Γ΄ Κατηγορίας 4 2  μήνες 

 

 

     Ύστερα από τα παραπάνω, παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει για την έγκριση ή 

μη πρόσληψης του παραπάνω προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου 

διάρκειας δύο (2) μηνών, για την αντιμετώπιση πρόσκαιρων και κατεπειγουσών αναγκών του Τμήματος 

Καθαριότητας-Ανακυκλώσιμων Υλικών του Δήμου μας. 

 

                            Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
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