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Προς : Το Δημοτικό Συμβούλιο
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Α. Με το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης 3 της παρ. ΣΤ' υποπαρ. ΣΤ1 του ν. 4093/2012 έχει
επιβληθεί πλήρης αναστολή προσλήψεων προσωπικού των κατηγοριών ΥΕ και ΔΕ στους OTA έως
31.12.2016. Με τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν.4368/16 από την ανωτέρω αναστολή εξαιρούνται οι
διορισμοί προσωπικού των ανωτέρω κατηγοριών σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα, για τους
οποίους δεν απαιτείται απόφαση κατανομής της παρ. 5 του άρθρου 11 του ν. 3833/2010, όπως ισχύει.
(άρθρο πρώτο υποπαρ. ΣΤ1 περίπτ. 3 του Ν. 4093/12, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 7 του Ν. 4368/16)
(Σχετικές οι εγκύκλιοι ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. εγκ.9/8402/16.03.2016 και ΥΠ.ΕΣ. εγκ.25/40703/16.12.2016)
Πρόκειται για υπηρεσίες για τις οποίες ο ΟΤΑ εισπράττει ανταποδοτικά τέλη από τους ωφελούμενους
κατοίκους και αφορούν ιδίως τον τομέα της καθαριότητας, του ηλεκτροφωτισμού, της ύδρευσης/άρδευσης,
της αποχέτευσης, των δημοτικών κοιμητηρίων.
Σύμφωνα με την αριθ. εγκ.25/40703/16.12.2016 του ΥΠ.ΕΣ. και προκειμένου να στελεχωθούν με τακτικό
προσωπικό νευραλγικές υπηρεσίες της Αυτοδιοίκησης με άμεσο αντίκτυπο στη δημόσια υγεία, κλήθηκαν οι
ΟΤΑ και τα ΝΠΙΔ αυτών να υποβάλουν τα αιτήματά τους για την πρόσληψη προσωπικού ανταποδοτικού
χαρακτήρα
Ο δήμος μας υπέβαλε αίτημα για πλήρωση 13 θέσεων μόνιμου προσωπικού (4 θέσεις ΔΕ Χειριστών
Μ.Ε., 5 θέσεις ΔΕ Οδηγών και 4 θέσεις Εργατών Καθαριότητας), οι οποίες ήδη έχουν προκηρυχθεί με την
σχετική 3Κ/2018 προκήρυξη του ΑΣΕΠ.
Β. Ενόψει νέας προκήρυξης για κάλυψη θέσεων τακτικού προσωπικού και σύμφωνα με το από 152-2018 υπηρεσιακό σημείωμα της Δ/νσης Περιβάλλοντος:
«Από τη μείωση που επήλθε στο εργατικό προσωπικό του τμήματος καθαριότητας κατά τα
προηγούμενα έτη, λόγω συνταξιοδοτήσεων, αλλά και των συχνών προβλημάτων υγείας (ορθοπεδικής
φύσης) που αντιμετωπίζει το εργατικό προσωπικό απουσιάζοντας από την υπηρεσία με αναρρωτικές
άδειες, η υπηρεσία αδυνατεί με το υπάρχον προσωπικό (μόνιμο και ορισμένου χρόνου – οκτάμηνα, που
προσλαμβάνει κατά περιόδους o Δήμος) να ανταποκριθεί επαρκώς στις καθημερινές ανάγκες
αποκομιδής των απορριμμάτων και τη διατήρηση της καθαριότητας & υγιεινής στο Δήμο (καθαρισμό
κοινόχρηστων χώρων, πλύση κάδων, κλπ).
Επίσης η υποχρεωτική εφαρμογή του νέου Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων
Κεντρικής Μακεδονίας (συλλογή των βιοαποδομήσιμων υλικών, συλλογή ανακυκλώσιμων συσκευασιών
σε ξεχωριστούς κάδους, κλπ), το αμέσως επόμενο διάστημα, θα δημιουργήσει νέες προϋποθέσεις στη
διαχείριση των δημοτικών αποβλήτων και ταυτόχρονα πρόσθετες ανάγκες οι οποίες δεν μπορούν να
καλυφθούν από το υπηρετούν προσωπικό»

Με βάση τα παραπάνω για την εύρυθμη λειτουργία της υπηρεσίας και την βελτίωση των παρεχόμενων
υπηρεσιών προς τους δημότες θεωρείται αναγκαία η πρόσληψη μόνιμου προσωπικού, αποφεύγοντας την
αντιμετώπιση των βασικών αναγκών στην καθαριότητα με προσωπικό ορισμένου χρόνου, στις παρακάτω
ειδικότητες.


Οκτώ (8) Εργατών Καθαριότητας για τη στελέχωση του Τμήματος Καθαριότητας- Ανακυκλώσιμων
Υλικών της Δ/νσης Περιβάλλοντος-Καθαριότητας-Πολ.Προστασίας ως εξής:

Κενές
Θέσεις
Α/Α

1.

Σύνολο
οργανικών
θέσεων

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΕ:

ΚΛΑΔΟΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Σύνολο

(δεν περιλαμβάνονται
Υπηρετούντες θέσεις για την κάλυψη
των οποίων έχει ήδη
εκδοθεί η προκήρυξη
3Κ/2018 του ΑΣΕΠ)

Απαιτούμενες
νέες θέσεις

63

51

8

8

63

51

8

8

Για την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού από τους Ο.Τ.Α. ισχύουν οι διατάξεις του ν. 2190/94 (όπως
τροποποιήθηκαν και ισχύουν).
Σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις για όλες τις ειδικότητες όλων των κατηγοριών η πρόσληψη
γίνεται με σειρά προτεραιότητας και έλεγχο της όλης διαδικασίας από το Α.Σ.Ε.Π. (άρθρο 18 του ν.
2190/94 όπως τροποποιήθηκε ισχύει).
Γ. ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΩΣ ΑΝΩ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ:
.ΚΛΑΔΟΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ(8 Θέσεις)
Απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου (για όσους έχουν αποφοιτήσει μέχρι το 1980) ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής.
Απολυτήριος Τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, του άρθρου 1 του Ν.2817/2000 ή άλλος ισότιμος
τίτλος της αλλοδαπής.
Απολυτήριος τίτλος τριταξίου γυμνασίου ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής.
Ισοδύναμος Απολυτήριος Τίτλος Κατώτερης Τεχνικής Σχολής του ν.δ. 580/1970 ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής.
Επισημαίνεται δε ότι απολυτήριοι τίτλοι Γ΄ Γυμνασίου των σχολικών περιόδων 1976-1977 έως και 1979-1980 γίνονται δεκτοί

Με βάση τα ανωτέρω παρακαλείται το Συμβούλιο να εγκρίνει την υποβολή αιτήματος για τον
προγραμματισμό πρόσληψης τακτικού προσωπικού ανταποδοτικών υπηρεσιών του Δήμου Βέροιας ως
εξής:
ΣΕΙΡΑ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ
1.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ – ΚΛΑΔΟΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ Καθαριότητας

Σύνολο

8
8

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ

