
                 

               Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 6740/16.02.2018 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

        από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 4ης Τακτικής Συνεδρίασης 

         του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου 

Αριθ.  Απόφασης  057/2018                                                              ΘΕΜΑ 

Προγραμματισμός προσλήψεων έτους 2018 – 

Αιτήματα για πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού 

δικαίου ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα 

 

Σήμερα την 15η Φεβρουαρίου 2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 20.30 μ.μ. το Δημοτικό 

Συμβούλιο του Δήμου ΙΛΙΟΥ συνήλθε σε Τακτική  Συνεδρίαση στο Δημαρχιακό Μέγαρο 

«ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ», ύστερα από την υπ’ αριθμ. 5639/09.02.2018 πρόσκληση του 

Προέδρου κ. Κουκουβίνου Δημητρίου που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο του Δήμου και 

επιδόθηκε στον κ. Δήμαρχο και σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους την  09.02.2018. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο απαρτίζεται από σαράντα ένα (41) Μέλη.                                                     

                                                                                               Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.: ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.: ΚΑΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.: ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΠΑΤΣΟΥΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΛΙΟΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΓΚΟΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΜΕΛΗ Δ.Σ.: ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ, ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ, ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΔΕΥΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΓΑΛΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΛΥΚΟΥΔΗ – ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ 

ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΜΗΛΙΩΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, ΚΟΥΜΑΡΑΔΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 

ΚΟΚΟΝΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, ΓΚΟΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΛΙΑΣΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒAΣΙΛΕΙΟΣ, ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΠΑΤΑΚΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ, ΔΑΛΑΜΑΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΓΡΕΤΣΙΣΤΑ ΕΛΕΝΗ, ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, 

ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΤΡΟΥΛΑ, ΧΡΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ 

Δ.Σ.: ΖΕΡΒΑ ΜΑΡΙΑ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΤΣΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, ΚΑΟΥΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, 

ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΞΕΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΑΥΓΟΥΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΜΙΧΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 
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Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται  νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος κ. Κουκουβίνος Δημήτριος 

 κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης, και το Δημοτικό Συμβούλιο εισέρχεται αμέσως στην εξέταση 

του θέματος της ημερήσιας διάταξης 

 

                 ******************* 

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κουκουβίνος Δημήτριος εισάγει στο Συμβούλιο για 

συζήτηση το 12ο θέμα της ημερήσιας διάταξης που αφορά τον προγραμματισμό προσλήψεων έτους 

2018 – Αιτήματα για πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού 

χαρακτήρα.   

Αφού θέτει υπόψιν του Συμβουλίου το υπ’ αριθμ. 5731/12.02.2018 σχετικό έγγραφο της 

Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου, στο οποίο αναφέρεται ότι: 

«ΣΧΕΤ: α) Το υπ’ αρ. 3449/05.02.18 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών 
               β)Το υπ’ αρ. 10126/3734/06.02.18 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 

 

Ενόψει του προγραμματισμού προσλήψεων έκτακτου προσωπικού στους ΟΤΑ α’ και β’ 

βαθμού θα πρέπει να υποβληθούν τα αιτήματα μας για το έτος 2018, λαμβάνοντας υπόψιν τις 

σχετικές εισηγήσεις των υπηρεσιών του Δήμου μας: 

 Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του Ν. 4325/15, η παρ. 14 του άρθρου 12 του 

Ν.4071/2012 (Α΄85), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «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 ιδιωτικού 

δικαίου ορισμένου χρόνου και τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου στους Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ 

βαθμού και τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου αυτών συμβασιούχων αμιγώς 

αμειβομένων από την καταβολή αντιτίμου και λοιπών αντικαταβολών 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. Με 

την παρούσα καταργείται κάθε άλλη σχετική διάταξη.» 

 Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο υπ΄ αριθμ. 3449/05.02.18 έγγραφο του Υπουργείου 

Εσωτερικών,  «..Σημειώνεται ότι για να χαρακτηρίζονται οι προσλήψεις ως «ανταποδοτικού 

χαρακτήρα» πρέπει από τη βεβαίωση περί ύπαρξης πιστώσεων του φορέα να προκύπτει ότι 

η δαπάνη καλύπτεται από ανταποδοτικά τέλη και έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό του 

φορέα, στους κωδικούς που αντιστοιχούν σε ανταποδοτικές υπηρεσίες. Με τις διατάξεις του 

άρθρου 24 του Ν. 4479/2017 (ΦΕΚ 94/Α/2017) δόθηκε η δυνατότητα στους ΟΤΑ α’ βαθμού 

και τα νομικά τους πρόσωπα να υποβάλλουν αιτήματα για την πρόσληψη μόνιμου 

προσωπικού στις ανταποδοτικές τους υπηρεσίες καθαριότητας και η παροχή αντίστοιχων 
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υπηρεσιών από τους ήδη εργαζόμενους, μέχρι την κατάρτιση των προσωρινών πινάκων 

διοριστέων στις θέσεις αυτές ήτοι έως την 31η-3-2018. Δεδομένου ότι αναμένεται η 

ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας, με την οποία παρασχέθηκε στους ΟΤΑ α’ βαθμού η 

δυνατότητα να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες τους στις ανταποδοτικές υπηρεσίες 

καθαριότητας με μόνιμο προσωπικό, η υποβολή νέων αιτημάτων για την έγκριση 

προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως οκτώ μήνες, θα πρέπει να 

αιτιολογείται με ειδικό και εμπεριστατωμένο τρόπο για την κάλυψη αντίστοιχων αναγκών.» 

Κατόπιν των ανωτέρω:  

1. Για την λειτουργία των προγραμμάτων της Διεύθυνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων 

και Πρασίνου, απολύτως απαραίτητη κρίνεται η έγκριση προσλήψεων προσωπικού με 

σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας 8 μηνών, για την κάλυψη παροδικών 

αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα όπως προκύπτουν από τις κατά περιόδους 

αυξημένες σχετικές ανάγκες του Δήμου μας λόγω εκτάκτων καταστάσεων, σε συνδυασμό με 

τις σημαντικές ελλείψεις σε προσωπικό. Θα πρέπει να σημειωθεί πιο συγκεκριμένα  ότι κατά 

το έτος 2017 αποχώρησαν αιφνιδίως επτά (7) ΥΕ Εργάτες Καθαριότητας από το μόνιμο 

προσωπικό,  κυρίως λόγω αποδοχής άλλων θέσεων στο Δημόσιο, με συνέπεια να διαταραχθεί 

ο προγραμματισμός της υπηρεσίας, παρά τα άτομα που αναμένονται να προσληφθούν από 

την προκήρυξη 3Κ/2018 σύμφωνα τα προβλεπόμενα στο άρθρου 24 του Ν. 4479/2017 (ΦΕΚ 

94/Α/2017). Κατόπιν των ανωτέρω κρίνεται απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία της 

υπηρεσίας, η πρόσληψη των κατωτέρω, ως εξής: 

Α/Α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΘΕΣΕΩΝ 

1 ΥΕ Εργατών καθαριότητας (συνοδών απορριμματοφόρων) 7 

2 ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων οχημάτων 2 

 ΣΥΝΟΛΟ 9 

 

2. Για την κάλυψη των παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα 

(ηλεκτροφωτισμός) όπως αυτές προκύπτουν από τις κατά περιόδους αυξημένες σχετικές 

ανάγκες του Δήμου μας λόγω έκτακτων καταστάσεων, σε συνδυασμό με τις σημαντικές 

ελλείψεις σε προσωπικό,  απολύτως απαραίτητη κρίνεται η έγκριση προσλήψεων 

προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας 8 μηνών, για την κάλυψη 

παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα (ηλεκτροφωτισμός) όπως 

προκύπτουν από τις κατά περιόδους αυξημένες σχετικές ανάγκες του Δήμου μας λόγω 

εκτάκτων καταστάσεων, σε συνδυασμό με τις σημαντικές ελλείψεις σε προσωπικό. Κατόπιν 

των ανωτέρω κρίνεται κρίσιμη για την εύρυθμη και ασφαλή λειτουργία των 
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ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων σε κτίρια, σχολικές μονάδες, όσο και στο δίκτυο 

δημοτικού ηλεκτροφωτισμού  η πρόσληψη των κατωτέρω, ως εξής: 

Α/Α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΘΕΣΕΩΝ 

1 ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 1 

2 ΔΕ Ηλεκτρολόγων (Α’ Ειδικότητας, οποιασδήποτε κατηγορίας) 3 

3 ΔΕ Ηλεκτρολόγων (ΣΤ’ Ειδικότητας, οποιασδήποτε κατηγορίας) 2 

 ΣΥΝΟΛΟ 6 

 

Επισημαίνουμε ότι οι παραπάνω θέσεις περιλαμβάνονται στον Οργανισμό Εσωτερικής 

Υπηρεσίας του Δήμου μας (ΦΕΚ υπ’ αριθμ.1276/Β’/2013, όπως τροποποιήθηκε με το ΦΕΚ 

526/Β’/2014), ενώ η πρόσληψη των ανωτέρω προσώπων θα γίνει με τις διατάξεις του  Ν. 

2190/94, όπως ισχύει σήμερα. 

Παρακαλούμε για την σχετική απόφασή σας. 
προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης 

 

     ΤΟ  ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Έχοντας υπόψιν τα ανωτέρω,  

 

        ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει την πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού 

χαρακτήρα για το έτος 2018, ως κατωτέρω: 

1. Για τη λειτουργία των προγραμμάτων της Διεύθυνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων 

και Πρασίνου 

Α/Α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΘΕΣΕΩΝ 

1 ΥΕ Εργατών καθαριότητας (συνοδών απορριμματοφόρων) 7 

2 ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων οχημάτων 2 

 ΣΥΝΟΛΟ 9 

 

2. Για την κάλυψη των παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα 

(ηλεκτροφωτισμός) 

Α/Α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΘΕΣΕΩΝ 

1 ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 1 

2 ΔΕ Ηλεκτρολόγων (Α’ Ειδικότητας, οποιασδήποτε κατηγορίας) 3 
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3 ΔΕ Ηλεκτρολόγων (ΣΤ’ Ειδικότητας, οποιασδήποτε κατηγορίας) 2 

 ΣΥΝΟΛΟ 6 

 

Σημειώνεται, ότι οι παραπάνω θέσεις περιλαμβάνονται στον Οργανισμό Εσωτερικής 

Υπηρεσίας του Δήμου μας (ΦΕΚ υπ’ αριθμ.1276/Β’/2013, όπως τροποποιήθηκε με το ΦΕΚ 

526/Β’/2014), ενώ η πρόσληψη των ανωτέρω προσώπων θα γίνει με τις διατάξεις του Ν. 

2190/94, όπως ισχύει σήμερα. 

 

 

Στη συνέχεια  υπογράφεται από τα παρόντα στη συνεδρίαση Μέλη. 

     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.                                                          ΤΑ ΜΕΛΗ 

                

          ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
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