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      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΝΟΜΟΣ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΘΚΗΣ      Α Π Ο  Π Α  Μ Α 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ  ΔΗΜΩΝ      Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 8-4-2014 

ΔΥΤΘΚΗΣ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΘΚΗΣ     ζπλεδξίαζεο ηνπ δηνηθεηηθνχ 

 *******       ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ 
 

Αξηζκφο  Απφθαζεο  14 / 2014 

 

Θ Ε Μ A: «Έγθξηζε πξφζιεςεο πξνζσπηθνχ νξηζκέλνπ ρξφλνπ δηάξθεηαο δπν (2) κελψλ 

γηα θάιπςε θαηεπεηγνπζψλ πξφζθαηξσλ αλαγθψλ» 

 

 Σηνλ Εχνζκν θαη ζην θηίξην δηνίθεζεο ηνπ Σπλδέζκνπ ζήκεξα ζηηο 8 Απξηιίνπ 2014 

εκέξα ηεο εβδνκάδαο Τξίηε θαη ψξα 13.30΄ ζπλήιζε ζε ζπλεδξίαζε ην Δηνηθεηηθφ Σπκβνχιην 

ηνπ Σπλδέζκνπ Δήκσλ Δπηηθήο Θεζζαινλίθεο χζηεξα απφ ηελ αξηζκ. 928/4-4-2014 έγγξαθε 

πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ, πνπ δφζεθε ζηνλ θάζε ζχκβνπιν ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ 

άξζξσλ 95 θαη 247 ηνπ Κψδηθα Δήκσλ (Ν. 3463/2006). 

 Δηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη ε λφκηκε απαξηία ηεο παξ. 9 ηνπ άξζξνπ 246 ηνπ Ν. 

3463/2006), δεδνκέλνπ φηη ζε ζχλνιν 12 κειψλ ήηαλ: 

 

Π Α Ρ Ο Ν Σ Ε  (7) 
 

1. Θενηνθάηνο Εξσηφθξηηνο     5. Φηξηλίδνπ Κπξηαθή 

2. Τειίδεο Αλαζηάζηνο     6. Μαλδαιηαλφο Αιέμαλδξνο 

3. Καλάθεο Σηπιηαλφο      7. Θζααθίδε Άληδεια 

4. Κηνζένγινπ Ειεπζέξηνο  

 

Α Π Ο Ν Σ Ε  (5) 
 

1. Ζέξβαο Κσλζηαληίλνο     4. Παπαδφπνπινο Θσαθείκ 

2. Καξνχκπεο Αληψλεο      5. Κνπζελίδεο Αιέμαλδξνο 

3. Λεθάθεο Πέηξνο  
 

νη νπνίνη δελ πξνζήιζαλ αλ θαη θιήζεθαλ λφκηκα. 

 

Ο Πξφεδξνο ηνπ Σπλδέζκνπ θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη εηζεγνχκελνο ην 

1
ν
 ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο πεξί «έγθξηζεο πξφζιεςεο πξνζσπηθνχ νξηζκέλνπ ρξφλνπ 

δηάξθεηαο δπν (2) κελψλ γηα θάιπςε θαηεπεηγνπζψλ πξφζθαηξσλ αλαγθψλ», έζεζε ππφςε 

ησλ κειψλ ηνπ Σπκβνπιίνπ: 

α) Τηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 245-251 ηνπ Ν. 3463/2006. 

β) Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 65 ηνπ Ν. 3852/2010. 

γ) Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 206 ηνπ Ν. 3584/2007. 
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δ) Τν αξηζκ. 903/3-4-2014 έγγξαθν ηνπ Πξντζηακέλνπ ηνπ ηκήκαηνο θνηλσληθήο 

εμππεξέηεζεο. 

ε) Τηο θαηεπείγνπζεο πξφζθαηξεο αλάγθεο ηνπ ηκήκαηνο θνηλσληθήο εμππεξέηεζεο ζηνλ 

ηνκέα ησλ ηαθψλ θαη εθηαθψλ. 

 

Σηε ζπλέρεηα αλέθεξε πξνο ηα κέιε ηνπ Δηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ φηη ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 206 ηνπ Ν. 3584/2007 (Κψδηθαο Καηάζηαζεο Δεκνηηθψλ Υπαιιήισλ) 

επηηξέπεηαη ε πξφζιεςε πξνζσπηθνχ νπνηαζδήπνηε εηδηθφηεηαο κε ζχκβαζε εξγαζίαο 

νξηζκέλνπ ρξφλνπ απφ ηνπο Ο.Τ.Α. θαη ηα λνκηθά ηνπο πξφζσπα γηα ηελ αληηκεηψπηζε 

θαηεπεηγνπζψλ επνρηθψλ ή πξφζθαηξσλ αλαγθψλ, κε ζχκβαζε εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ 

ηεο νπνίαο ε δηάξθεηα δελ ππεξβαίλεη ηνπο δχν (2) κήλεο κέζα ζε ζπλνιηθφ δηάζηεκα δψδεθα 

(12) κελψλ. Η πξφζιεςε ηνπ αλσηέξσ πξνζσπηθνχ δελ ππάγεηαη ζηε δηαδηθαζία έγθξηζεο 

ηεο Π.Υ.Σ. 33/2006 (ΦΕΚ 280 Α΄), φπσο ηζρχεη. 

Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ νμχηαηνπ πξνβιήκαηνο έιιεηςεο πξνζσπηθνχ ηνπ 

ηκήκαηνο θνηλσληθήο εμππεξέηεζεο ζηνλ ηνκέα ησλ ηαθψλ θαη εθηαθψλ, απαηηείηαη ε 

πξφζιεςε πξνζσπηθνχ κε ζχκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ δηάξθεηαο δχν (2) κελψλ γηα 

ηελ θάιπςε θαηεπεηγνπζψλ πξφζθαηξσλ αλαγθψλ, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ πεξηνξηζκέλν 

αξηζκφ ππεξεηνχλησλ ππαιιήισλ ζηνλ ηνκέα ηαθψλ – εθηαθψλ (πέληε εξγάηεο ηαθψλ – 

εθηαθψλ θαη δπν ρεηξηζηέο κεραλεκάησλ), νη νπνίνη ιφγσ ηεο ζπλερνχο απαζρφιεζήο ηνπο 

δελ κπνξνχλ λα ιάβνπλ ηελ πξνβιεπφκελε εθ ηνπ λφκνπ εηήζηα θαλνληθή άδεηα. 

Σπγθεθξηκέλα κε ηελ αξηζκ. 97/18-12-2013 απφθαζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Σπλδέζκνπ, 

ιφγσ ησλ απμεκέλσλ ππεξεζηαθψλ αλαγθψλ θαη ηνπ πεξηνξηζκέλνπ αξηζκνχ ππεξεηνχλησλ 

ππαιιήισλ, κεηαθέξζεθε κέξνο ηεο θαλνληθήο άδεηαο έηνπο 2013 γηα ην ηξέρνλ έηνο. 

Σχκθσλα κε ηελ αλσηέξσ απφθαζε, ην ππφινηπν κε ρνξεγνχκελεο θαλνληθήο άδεηαο έηνπο 

2013 ηνπ ζπλφινπ ησλ εξγαηψλ ηαθψλ-εθηαθψλ αλέξρεηαη ζηηο πελήληα ηέζζεξηο (54) 

εκέξεο, ελψ ησλ ρεηξηζηψλ ηνπ ηνκέα ηαθψλ – εθηαθψλ ζηηο ζαξάληα έμη (46) εκέξεο. Σηηο 

εκέξεο απηέο δελ ππνινγίδεηαη ν δηθαηνχκελνο αξηζκφο εκεξψλ θαλνληθήο άδεηαο έηνπο 2014. 

Επεηδή ε απαζρφιεζε ησλ αλσηέξσ εξγαδνκέλσλ (εξγάηεο ηαθψλ – εθηαθψλ θαη ρεηξηζηέο 

κεραλεκάησλ ηνπ ηνκέα ηαθψλ – εθηαθψλ), ιφγσ ηνπ αληηθεηκέλνπ εξγαζίαο ηνπο 

επηβάιιεηαη λα είλαη ζπλερήο θαη αδηάιεηπηε κε 12σξε απαζρφιεζε, 365 εκέξεο ην ρξφλν, 

ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ππνρξέσζε ηεο ππεξεζίαο λα ρνξεγεί ηελ θαλνληθή ηνπο άδεηα, 

απαηηείηαη ε πξφζιεςε πξνζσπηθνχ δπν (2) εξγαδνκέλσλ Δ.Ε. κε ηελ εηδηθφηεηα ηνπ 

ρεηξηζηή θαη ηεζζάξσλ (4) εξγαηψλ Υ.Ε. ηαθψλ – εθηαθψλ, κε ζχκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ 

δηθαίνπ δηάξθεηαο δπν (2) κελψλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε θαηεπεηγνπζψλ πξφζθαηξσλ αλαγθψλ 

ηνπ ηκήκαηνο θνηλσληθήο εμππεξέηεζεο ζηνλ ηνκέα ησλ ηαθψλ θαη εθηαθψλ. Με ηελ 

πξφζιεςε ηνπ πξνζσπηθνχ, ην νπνίν ζα απαζρνιεζεί ηκεκαηηθά απφ 1 Θνπιίνπ κέρξη θαη 31 

Οθησβξίνπ 2014, ζα δνζεί ε δπλαηφηεηα ζην Σχλδεζκν Δήκσλ Δπηηθήο Θεζζαινλίθεο λα 

ρνξεγήζεη ηελ δηθαηνχκελε θαλνληθή άδεηα ζην ππεξεηνχλ ηαθηηθφ πξνζσπηθφ ζηνλ ηνκέα 

ησλ ηαθψλ – εθηαθψλ. 
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Γηα ηελ πξφζιεςε έρεη πξνβιεθζεί πίζησζε ζηνλ πξνυπνινγηζκφ εμφδσλ 

νηθνλνκηθνχ έηνπο 2014, ε νπνία ζα βαξχλεη ηνλ Κ.Α. 02.45.6041 «Απνδνρέο εθηάθησλ 

ππαιιήισλ» κε ην πνζφ ησλ 7.800,00 επξψ θαη ηνλ Κ.Α. 02.45.6054 «Εξγνδνηηθέο εηζθνξέο 

εθηάθηνπ πξνζσπηθνχ» κε ην πνζφ ησλ 2.600,00 επξψ. 

 

 Τν Δηνηθεηηθφ Σπκβνχιην έπεηηα απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε, αθνχ άθνπζε ηελ εηζήγεζε 

ηνπ Πξνέδξνπ θαη έρνληαο ππφςε: 

α) Τηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 245-251 ηνπ Ν. 3463/2006. 

β) Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 65 ηνπ Ν. 3852/2010. 

γ) Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 206 ηνπ Ν. 3584/2007. 

δ) Τν αξηζκ. 903/3-4-2014 έγγξαθν ηνπ Πξντζηακέλνπ ηνπ ηκήκαηνο θνηλσληθήο 

εμππεξέηεζεο. 

ε) Τηο θαηεπείγνπζεο πξφζθαηξεο αλάγθεο ηνπ ηκήκαηνο θνηλσληθήο εμππεξέηεζεο ζηνλ 

ηνκέα ησλ ηαθψλ θαη εθηαθψλ. 

 

Α Π Ο Φ Α  Ι Ζ Ε Ι  Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 

 

Α. Εγθξίλεη ηελ πξφζιεςε δπν (2) εξγαδνκέλσλ Δ.Ε. κε ηελ εηδηθφηεηα ηνπ ρεηξηζηή 

θαη ηεζζάξσλ (4) εξγαηψλ Υ.Ε. ηαθψλ – εθηαθψλ, κε ζχκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ 

δηάξθεηαο δπν (2) κελψλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε θαηεπεηγνπζψλ εθηάθησλ αλαγθψλ ηνπ 

ηκήκαηνο θνηλσληθήο εμππεξέηεζεο ζηνλ ηνκέα ησλ ηαθψλ θαη εθηαθψλ. 

Β. Τν αλσηέξσ πξνζσπηθφ ζα απαζρνιεζεί ηκεκαηηθά απφ 1 Θνπιίνπ κέρξη θαη 31 

Οθησβξίνπ 2014, πξνθεηκέλνπ λα ρνξεγεζεί ε δηθαηνχκελε θαλνληθή άδεηα έηνπο 2013 θαη 

κέξνπο ηνπ 2014 ζην ππεξεηνχλ ηαθηηθφ πξνζσπηθφ ζηνλ ηνκέα ησλ ηαθψλ – εθηαθψλ. 

Γ. Εγθξίλεη θαη ςεθίδεη ηε δηάζεζε πίζησζεο πνζνχ 7.800,00 επξψ ζε βάξνο ηνπ 

Κ.Α. 02.45.6041 «Απνδνρέο εθηάθησλ ππαιιήισλ» θαη πνζνχ 2.600,00 επξψ ζε βάξνο ηνπ 

Κ.Α. 02.45.6054 «Εξγνδνηηθέο εηζθνξέο εθηάθηνπ πξνζσπηθνχ» ηνπ πξνυπνινγηζκνχ 

εμφδσλ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2014. 

 

 

 Η απφθαζε απηή έιαβε  α/α  14. 

 Γηα ην παξαπάλσ ζέκα ζπληάρζεθε ην παξφλ πξαθηηθφ θαη ππνγξάθεηαη σο εμήο: 

 

 Ο Πξφεδξνο ηνπ Σπλδέζκνπ    Ο Γξακκαηέαο   Τα κέιε 

 

 

 Τειίδεο Αλαζηάζηνο    Παδαξιφγινπ Θαλάζεο 

Δεκνηηθφο Σχκβνπινο Θεζζαινλίθεο  ΠΕ Δηνηθεηηθφο 
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