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       ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΝΟΜΟΣ  ΘΔΣΣΑΛΟΝΗΚΖΣ      Α Π Ο  Π Α  Μ Α 

ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ  ΓΖΜΩΝ      Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 14-10-2014 

ΓΥΤΗΚΖΣ  ΘΔΣΣΑΛΟΝΗΚΖΣ     ζπλεδξίαζεο ηνπ δηνηθεηηθνχ 

 *******       ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ 
 

Αξηζκφο  Απφθαζεο  28 / 2014 
 

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

γηα θάιπςε θαηεπεηγνπζψλ πξφζθαηξσλ αλαγθψλ» 

 

 Σηνλ Δχνζκν θαη ζην θηίξην δηνίθεζεο ηνπ Σπλδέζκνπ ζήκεξα ζηηο 14 Οθησβξίνπ 

2014 εκέξα ηεο εβδνκάδαο Τξίηε θαη ψξα 13.30΄ ζπλήιζε ζε ζπλεδξίαζε ην Γηνηθεηηθφ 

Σπκβνχιην ηνπ Σπλδέζκνπ Γήκσλ Γπηηθήο Θεζζαινλίθεο χζηεξα απφ ηελ αξηζκ. 2575/9-10-

2014 έγγξαθε πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ, πνπ δφζεθε ζηνλ θάζε ζχκβνπιν ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 95 θαη 247 ηνπ Κψδηθα Γήκσλ (Ν. 3463/2006).  

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

3463/2006), δεδνκέλνπ φηη ζε ζχλνιν 13 κειψλ ήηαλ: 

 

Π Α Ρ Ο Ν Σ Ε  (8) 
 

1. Γσγάθνο Σηέθαλνο     5. Τειίδεο Αλαζηάζηνο 

2. Καλάθεο Σηπιηαλφο     6. Λαιέο Γεκήηξηνο 

3. Κηνζένγινπ Διεπζέξηνο    7. Αιεμηάδνπ Ησάλλα 

4. Μπαξκπνπλάθεο Αιέμαλδξνο   8. Κνπζαγηαλλίδεο Τξηαληάθπιινο 

 

Α Π Ο Ν Σ Ε  (5) 
 

1. Εαραξηάδεο Λάδαξνο    4. Κνπζελίδεο Αιέμαλδξνο 

2. Γαβξηειίδεο Ησάλλεο    5. Σηνχπαο Κσλζηαληίλνο 

3. Κεραγηάο Αλέζηεο      
 

 νη νπνίνη δελ πξνζήιζαλ αλ θαη θιήζεθαλ λφκηκα. 
 

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

6
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 θαη ην αξηζκ. 2627/10-10-2014 έγγξαθν ηεο πξντζηακέλεο Γηνηθεηηθψλ – 

Οηθνλνκηθψλ Υπεξεζηψλ ηνπ Σπλδέζκνπ. 

ε) Τελ αξηζκ. 2628/10-10-2014 βεβαίσζε εγγεγξακκέλεο πίζησζεο ηεο πξντζηακέλεο 

Γηνηθεηηθψλ – Οηθνλνκηθψλ Υπεξεζηψλ ηνπ Σπλδέζκνπ. 

ζη) Τηο θαηεπείγνπζεο πξφζθαηξεο αλάγθεο ηνπ ηκήκαηνο θνηλσληθήο εμππεξέηεζεο ζηνλ 

ηνκέα ησλ ηαθψλ θαη εθηαθψλ. 

 

Σηε ζπλέρεηα αλέθεξε πξνο ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ φηη πξνθεηκέλνπ λα 

αληηκεησπηζζεί ην πξφβιεκα ηεο έιιεηςεο πξνζσπηθνχ ηνπ Τκήκαηνο Κνηλσληθήο 

Δμππεξέηεζεο (φπσο αλαθέξεηαη θαη ζηελ κε Α.Π. 903/2014 εηζήγεζε ηνπ πξντζηακέλνπ 

ηνπ ελ ιφγσ ηκήκαηνο), θαζψο κε ην ππάξρνλ πξνζσπηθφ δελ θαιχπηνληαη νη αλάγθεο 

εμππεξέηεζεο ησλ πνιηηψλ θαη σο ζπλέπεηα δελ ρνξεγνχληαη νη θαλνληθέο άδεηεο ζην 

πξνζσπηθφ κε απνηέιεζκα ηελ ζπλερή θαηαπφλεζε ησλ ηειεπηαίσλ, πξνηείλεηαη ε 

πξφζιεςε δχν (2) ρεηξηζηψλ κεραλεκάησλ θαηεγνξίαο ΓΔ πνπ ζα απαζρνιεζνχλ κε 

ζχκβαζε νξηζκέλνπ ρξφλνπ δηάξθεηαο δχν (2) κελψλ. 

Άιισζηε, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 206 ηνπ Ν.3584/2007 «Κψδηθαο 

Καηάζηαζεο Γεκνηηθψλ Υπαιιήισλ», επηηξέπεηαη ε πξφζιεςε πξνζσπηθνχ ζηνπο ΟΤΑ 

νπνηαζδήπνηε εηδηθφηεηαο κε ζχκβαζε εξγαζίαο ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο πνπ δελ ππεξβαίλεη 

ηνπο δχν (2) κήλεο, πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζζνχλ θαηεπείγνπζεο επνρηθέο θαη 

πξφζθαηξεο αλάγθεο. 

Αθφκε, ζην άξζξν 1 παξ. 2 ηνπ Ν. 3812/2009 «Αλακφξθσζε ζπζηήκαηνο 

πξνζιήςεσλ ζην δεκφζην ηνκέα θαη άιιεο δηαηάμεηο» αλαθέξεηαη πσο εμαηξείηαη ησλ 

δηαδηθαζηψλ ηνπ Α.Σ.Δ.Π. ε πξφζιεςε πξνζσπηθνχ πνπ πξνζιακβάλεηαη γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε θαηεπεηγνπζψλ ή επνρηθψλ πξφζθαηξσλ έθηαθησλ αλαγθψλ κε ζχκβαζε 

εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ ηεο νπνίαο ε δηάξθεηα δελ ππεξβαίλεη ηνπο δχν (2) κήλεο κέζα 

ζε ζπλνιηθφ δηάζηεκα δψδεθα (12) κελψλ. Ο ππνινγηζκφο ηνπ δσδεθάκελνπ γίλεηαη 

ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ Ν.2190/94. Παξάηαζε ή ζχλαςε λέαο 

ζχκβαζεο κέζα ζην αλσηέξσ δσδεθάκελν ή κεηαηξνπή ηεο ζχκβαζεο ζε ανξίζηνπ ρξφλνπ 

είλαη απηνδίθαηα άθπξεο. Ζ δηαδηθαζία έγθξηζεο ηνπ αλσηέξσ πξνζσπηθνχ δελ ππάγεηαη ζηελ 

δηαδηθαζία έγθξηζεο ηεο Π.Υ.Σ. 33/2006 (ΦΔΚ 280/Α΄/2006) φπσο ηζρχεη, ελψ αξηζκφο ησλ 

απαζρνινχκελσλ θαζνξίδεηαη κε ηνπο Οξγαληζκνχο Δζσηεξηθήο Υπεξεζίαο ησλ θνξέσλ. 

Σεκεηψλεηαη πσο ζηνλ ηζρχνληα Ο.Δ.Υ. ηνπ Σπλδέζκνπ (ΦΔΚ 1997/Β΄/14.9.2009) 

πξνβιέπνληαη ηξεηο (3) ζέζεηο εηδηθφηεηαο ΓΔ/Φεηξηζηψλ Μερ/ησλ, εθ ησλ νπνίσλ 

θαηαιακβάλεηαη κφλνλ ε κία (1) απφ κφληκν εξγαδφκελν, αθνχ ε άιιε θαηαιεθζείζα 

θελψζεθε ιφγσ ζπληαμηνδφηεζεο. 

Γηα ηελ απαζρφιεζε ησλ δχν (2) εξγαδνκέλσλ εθηηκνχκε πσο ε δαπάλε δελ 

ππεξβαίλεη ην ζπλνιηθφ πνζφ ησλ 2.800,00 επξψ ζπλππνινγηδνκέλσλ ησλ εξγνδνηηθψλ 

εηζθνξψλ, ζα βαξχλεη δε κε επηκεξηζκφ ηνπο θσδηθνχο αξηζκνχο Κ.Α.02.45.6041 «Απνδνρέο 

εθηάθησλ ππαιιήισλ» θαη Κ.Α.02.45.6045 «Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο εθηάθηνπ πξνζσπηθνχ» 
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ηνπ πξνυπνινγηζκνχ εμφδσλ ηξέρνληνο έηνπο, ζηνπο νπνίνπο έρεη ήδε πξνβιεθζεί ζρεηηθή 

πίζησζε.  

Σπλέπεηα φισλ ησλ πξναλαθεξζέλησλ, απαηηείηαη ε ιήςε απφθαζεο απφ ην 

Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην ηνπ Σπλδέζκνπ κε ηελ νπνία λα δηαπηζηψλεηαη ε αλαγθαηφηεηα ηεο 

πξφζιεςεο ηνπ ελ ιφγσ πξνζσπηθνχ θαη ε νπνία ζα απνζηαιεί γηα έιεγρν ζηελ 

Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε Μαθεδνλίαο-Θξάθεο, ρσξίο λα θαζίζηαηαη απαξαίηεηε ε απνζηνιή 

αηηήκαηνο απφ ηνπο Ο.Τ.Α. πξνο ην Α.Σ.Δ.Π. γηα πξνγξακκαηηζκφ πξνζιήςεσλ ηεο 

θαηεγνξίαο ησλ δίκελσλ ζπκβάζεσλ αιιά θαη γηα ηελ δηαδηθαζία πξφζιεςεο απηψλ. 

 

 Τν Γηνηθεηηθφ 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 θαη ην αξηζκ. 2627/10-10-2014 έγγξαθν ηεο πξντζηακέλεο Γηνηθεηηθψλ – 

Οηθνλνκηθψλ Υπεξεζηψλ ηνπ Σπλδέζκνπ. 

ε) Τελ αξηζκ. 2628/10-10-2014 βεβαίσζε εγγεγξακκέλεο πίζησζεο ηεο πξντζηακέλεο 

Γηνηθεηηθψλ – Οηθνλνκηθψλ Υπεξεζηψλ ηνπ Σπλδέζκνπ. 

ζη) 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. Δγθξίλεη ηελ πξφζιεςε δπν (2) ρεηξηζηψλ κεραλεκάησλ θαηεγνξίαο ΓΔ, 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 κέρξη θαη 31 Μαξηίνπ 2015, 

πξνθεηκέλνπ λα ρνξεγεζεί ε δηθαηνχκελε θαλνληθή άδεηα έηνπο 2013 θαη κέξνπο ηνπ 2014 

ζην ππεξεηνχλ ηαθηηθφ πξνζσπηθφ ζηνλ ηνκέα ησλ ηαθψλ – εθηαθψλ. 

 

 Ζ απφθαζε απηή έιαβε  α/α  28. 

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

 Ο Πξφεδξνο ηνπ Σπλδέζκνπ    Ο Γξακκαηέαο   Τα κέιε 

 

 Τειίδεο Αλαζηάζηνο    Παδαξιφγινπ Θαλάζεο 

Γεκνηηθφο Σχκβνπινο Θεζζαινλίθεο  ΠΔ Γηνηθεηηθφο 
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