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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 23-11-2018 έγγραφο του Τμήματος Η/Μ Έργων της Τεχνικής 

Υπηρεσίας του Δήμου μας:   

 

«…λόγω του αυξημένου φόρτου εργασίας που αφορά στον χειρισμό του καλαθοφόρου οχήματος του 

Δήμου, ο οποίος προέκυψε μετά την απώλεια αδειούχου υπαλλήλου χειριστή αλλά και τις έκτακτες ανάγκες 

ηλεκτροφωτισμού της πόλης της Βέροιας αλλά και των δημοτικών ενοτήτων(εορταστικός φωτισμός και 

παράλληλα συντήρηση δικτύου) απαιτείται η πρόσληψη αδειούχου χειριστή με σύμβαση διμήνου». 
 

 

Συνεπώς, προκειμένου το Τμήμα Η/Μ Έργων  να ανταποκριθεί στις αυξημένες πρόσκαιρες και 

κατεπείγουσες ανάγκες λόγω της απώλειας αδειούχου υπαλλήλου χειριστή αλλά και των εκτάκτων 

αναγκών ηλεκτροφωτισμού της πόλης της Βέροιας αλλά και των δημοτικών ενοτήτων(εορταστικός 

φωτισμός και παράλληλα συντήρηση δικτύου), 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 Χειριστών Μηχανημάτων Έργου 

(Καλαθοφόρο) 
1 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 

Η/Μ Έργων  του Δήμου μας. 

 

                            Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
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