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      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΝΟΜΟΣ  ΘΔΣΣΑΛΟΝΗΚΖΣ      Α Π Ο  Π Α  Μ Α 

ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ  ΓΖΜΩΝ      Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 13-11-2014 

ΓΥΤΗΚΖΣ  ΘΔΣΣΑΛΟΝΗΚΖΣ     ζπλεδξίαζεο ηνπ δηνηθεηηθνχ 

 *******       ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ 
 

Αξηζκφο  Απφθαζεο  37 / 2014 

 

Θ Ε Μ A: «Κάιπςε θελψλ νξγαληθψλ ζέζεσλ ζην Σχλδεζκν δήκσλ Γπηηθήο Θεζζαινλίθεο» 

 

 Σηνλ Δχνζκν θαη ζην θηίξην δηνίθεζεο ηνπ Σπλδέζκνπ ζήκεξα ζηηο 13 Ννεκβξίνπ 

2014 εκέξα ηεο εβδνκάδαο Πέκπηε θαη ψξα 14.00΄ ζπλήιζε ζε ζπλεδξίαζε ην Γηνηθεηηθφ 

Σπκβνχιην ηνπ Σπλδέζκνπ Γήκσλ Γπηηθήο Θεζζαινλίθεο χζηεξα απφ ηελ αξηζκ. 2832/7-11-

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  (7) 
 

1. Γσγάθνο Σηέθαλνο     5. Σηνχπαο Κσλζηαληίλνο 

2. Καλάθεο Σηπιηαλφο     6. Αιεμηάδνπ Ησάλλα 

3. Τειίδεο Αλαζηάζηνο    7. Κνπζαγηαλλίδεο Τξηαληάθπιινο 

4. Λαιέο Γεκήηξηνο 

 

Α Π Ο Ν Σ Ε  (6) 
 

1. Εαραξηάδεο Λάδαξνο    4. Κνπζελίδεο Αιέμαλδξνο 

2. Κηνζένγινπ Διεπζέξηνο    5. Γαβξηειίδεο Ησάλλεο 

3. Μπαξκπνπλάθεο Αιέμαλδξνο    6. Κεραγηάο Αλέζηεο 
 

νη νπνίνη δελ πξνζήιζαλ αλ θαη θιήζεθαλ λφκηκα. 

 

 

 Ο Πξφεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη εηζεγνχκελνο ην 4
ν
 ζέκα ηεο 

εκεξήζηαο δηάηαμεο πεξί «θάιπςεο θελψλ νξγαληθψλ ζέζεσλ ζην Σχλδεζκν δήκσλ Γπηηθήο 

Θεζζαινλίθεο», έζεζε ππφςε ησλ κειψλ ηνπ Σπκβνπιίνπ: 

α) Τηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 208 θαη 245-251 ηνπ Ν. 3463/2006. 
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β) Τνλ Οξγαληζκφ Δζσηεξηθήο Υπεξεζίαο ηνπ Σπλδέζκνπ Γήκσλ Γπηηθήο Θεζζαινλίθεο 

(αξηζκ. 14/1999 απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ - ΦΔΚ 1913/Β’/25-10-1999). 

γ) Τν αξηζκ. 2895/13-11-2014 έγγξαθν ηεο πξντζηακέλεο ησλ δηνηθεηηθψλ - νηθνλνκηθψλ 

ππεξεζηψλ ηνπ Σπλδέζκνπ. 

δ) Τελ αλαγθαηφηεηα θάιπςεο πάγησλ θαη δηαξθψλ αλαγθψλ ηνπ Κνηκεηεξίνπ ηεο δπηηθήο 

Θεζζαινλίθεο. 

 

 

 Σηε ζπλέρεηα αλέθεξε πξνο ηα κέιε ηνπ Σπκβνπιίνπ φηη ην αξηζκ. 2895/13-11-2014 

έγγξαθν ηεο πξντζηακέλεο ησλ δηνηθεηηθψλ - νηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ ηνπ Σπλδέζκνπ 

δεηείηαη ε ιήςε απφθαζεο απφ ην Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην γηα ηελ θάιπςε κέξνπο ησλ θελψλ 

νξγαληθψλ ζέζεσλ κφληκνπ πξνζσπηθνχ, γηα ηηο νπνίεο ελψ έρεη εθδνζεί νξηζηηθφο πίλαθαο 

απφ ην Α.Σ.Δ.Π., εληνχηνηο ιφγσ αλαζηνιήο ησλ πξνζιήςεσλ δελ έρεη πξνζιεθζεί ην 

επηηπρψλ πξνζσπηθφ. Αλ θαη ν δξαζηηθφο πεξηνξηζκφο πξνζιήςεσλ θαη δηνξηζκψλ πιήηηεη 

ην ζχλνιν ησλ θνξέσλ ηνπ δεκνζίνπ θαη ηεο Τνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, ε έιιεηςε πξνζσπηθνχ 

ζην Σχλδεζκν Γήκσλ Γπηηθήο Θεζζαινλίθεο ηείλεη λα ιάβεη δξακαηηθέο δηαζηάζεηο θαζψο 

κεηά ηελ ζπληαμηνδφηεζε πέληε (5) αηφκσλ θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηνπ ηειεπηαίνπ έηνπο 

ην ζχλνιν ηνπ πξνζσπηθνχ αξηζκεί κφιηο εηθνζηνθηψ (28) ππαιιήινπο γηα ηελ εμππεξέηεζε 

ησλ πνιηηψλ πνπ πξνζέξρνληαη ζην Κνηκεηήξην Γπηηθήο Θεζζαινλίθεο. 

Οη πξνζιήςεηο θαη νη δηνξηζκνί ηνπ κφληκνπ πξνζσπηθνχ ησλ θαηεγνξηψλ ΥΔ θαη ΓΔ 

φισλ ησλ θιάδσλ θαη ησλ εηδηθνηήησλ ζηνπο Ο.Τ.Α. α΄ θαη β΄ βαζκνχ έρνπλ αλαζηαιεί έσο 

ηελ 31.12.2016 θαη’ εθαξκνγήλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ Πξψηνπ, πεξίπησζε 3 ηεο 

ππνπαξαγξάθνπ ΣΤ 1 ηνπ Ν. 4093/2012 (ΦΔΚ 222/Α΄/2012). Ζ αλαζηνιή αθνξά ηελ έθδνζε 

πξνθήξπμεο απφ ηνπο θνξείο γηα ηε πιήξσζε ζέζεσλ απηψλ ησλ θαηεγνξηψλ αιιά θαη φιεο 

ηηο πεξηπηψζεηο πξνζιήςεσλ θαη δηνξηζκψλ ρσξίο λα ιακβάλεηαη ππφςε ην ζηάδην ζην 

νπνίν βξίζθνληαη νη ζρεηηθέο δηαδηθαζίεο γηα ηελ νινθιήξσζή ηνπο. Έηζη αθφκε θαη εάλ έρνπλ 

εθδνζεί απφ ην Α.Σ.Δ.Π. νη νξηζηηθνί πίλαθεο, φπσο ελ πξνθεηκέλσ, πξηλ ηελ έλαξμε ηεο 

ηζρχνο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ δηαηάμεσλ ηνπ λφκνπ (12.11.2012), νη δηνξηζκνί ησλ 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ζηνπο πίλαθεο απηνχο αλαζηέιινληαη. Αληηζέησο επηηξέπεηαη λα 

πξαγκαηνπνηνχληαη πξνζιήςεηο ππαιιήισλ ησλ θαηεγνξηψλ ΠΔ θαη ΤΔ ψζηε λα 

ζηειερσζνχλ νη ππεξεζίεο κε εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ πςειψλ ηππηθψλ θαη νπζηαζηηθψλ 

πξνζφλησλ, εθφζνλ ηεξνχληαη νη πεξηνξηζκνί πνπ ηίζεληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 11 

ηνπ Ν. 3833/2010 ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο απαηηείηαη ε ηήξεζε ηεο αλαινγίαο 1 πξνο 5, 

δειαδή κία πξφζιεςε γηα θάζε πέληε απνρσξήζεηο (έγγξαθν ηνπ ΥΠΔΣ 

νηθ.6315/15.2.2013).  

Όκσο, ε νινθιήξσζε ησλ δηαδηθαζηψλ πξφζιεςεο ή δηνξηζκνχ γηα ην κφληκν 

πξνζσπηθφ, πξαγκαηνπνηείηαη θαηφπηλ έθδνζεο απφθαζεο θαηαλνκήο ηνπ Υπνπξγνχ 
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Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο ζχκθσλα κε ηελ παξ. 5 ηνπ 

άξζξνπ 11 ηνπ Ν. 3833/2010 ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 21 ηνπ άξζξνπ Δλάηνπ 

ηνπ Ν.4057/2012 φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ παξ.2 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν.4275/2014. 

Μάιηζηα νη δηαηάμεηο ηεο παξ. 20 ηνπ άξζξνπ Δλάηνπ ηνπ Ν.4057/2012, ππεξηζρχνπλ θάζε 

άιιεο γεληθήο ή εηδηθήο δηάηαμεο θαη ζε πεξίπησζε κε ηήξεζεο απηψλ, θάζε πξάμε 

δηνξηζκνχ ζεσξείηαη άθπξε. 

Ο Σχλδεζκνο Γήκσλ Γπηηθήο Θεζζαινλίθεο, είρε πξνθεξχμεη (πξνθήξπμε κε αξηζκφ 

1/303Μ/2008, ε νπνία δεκνζηεχζεθε ζην ΦΔΚ 445/Τ.Πξνθ.ΑΣΔΠ/2.9.2008), ηελ πιήξσζε 

ζέζεσλ επηά (7) νξγαληθψλ ζέζεσλ κφληκνπ πξνζσπηθνχ κε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο θαη 

ζπγθεθξηκέλα ησλ αθνινχζσλ: α) κίαο (1) ζέζεο ΠΔ 3/Πνι.Μερ/θψλ, β) δχν (2) ζέζεσλ 

ΥΔ/16 Δξγαηψλ Πξαζίλνπ, γ) δχν (2) ζέζεσλ ΥΔ16/Δξγαηψλ Ταθψλ-Δθηαθψλ, δ) δχν (2) 

ζέζεσλ ΥΔ16 Δξγαηψλ Καζαξηφηεηαο. Με ηηο αξηζκ. 616/29.3.2010 θαη 946/11.5.2010 

απνθάζεηο ηνπ Α΄ Τκήκαηνο ηνπ Α.Σ.Δ.Π. νξηζηηθνπνηήζεθαλ νη πίλαθεο δηνξηζηέσλ 

ππνςεθίσλ. Ζ δηαδηθαζία δελ νινθιεξψζεθε, θαζψο ε λνκνζεζία επέβαιιε ηελ αλαζηνιή 

ησλ δηνξηζκψλ θαη επνκέλσο ζηνλ ηζρχνληα Οξγαληζκφ Δζσηεξηθήο Υπεξεζίαο (ΦΔΚ 

1997/Β΄/14.9.2009) εμαθνινπζνχλ λα είλαη θελέο νη ζέζεηο ησλ παξαπάλσ εηδηθνηήησλ. 

Αθνινχζσο, πξφηεηλε ηελ αλαγθαηφηεηα θάιπςεο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ θελψλ 

νξγαληθψλ ζέζεσλ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ηεο λνκνζεζίαο, δεδνκέλνπ φηη ε 

δαπάλε κηζζνδνζίαο ηνπ πξνο πξφζιεςε πξνζσπηθνχ ζα θαιπθζεί πιήξσο θαη 

απνθιεηζηηθψο απφ ηα ηαθηηθά έζνδα ηνπ Σπλδέζκνπ Γήκσλ Γπηηθήο Θεζζαινλίθεο θαη ζα 

βαξχλεη ηνλ Κ.Α.02.6011 κε ηίηιν «ηαθηηθέο απνδνρέο κνλίκσλ ππαιιήισλ» ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ εμφδσλ έηνπο 2015, ζηνλ νπνίν έρεη εγγξαθεί πίζησζε.  

 

 

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

ηνπ Πξνέδξνπ, ηηο ηνπνζεηήζεηο φισλ ησλ Σπκβνχισλ θαη έρνληαο ππφςε: 

α) Τηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 208 θαη 245-251 ηνπ Ν. 3463/2006. 

β) Τνλ Οξγαληζκφ Δζσηεξηθήο Υπεξεζίαο ηνπ Σπλδέζκνπ Γήκσλ Γπηηθήο Θεζζαινλίθεο 

(αξηζκ. 14/1999 απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ - ΦΔΚ 1913/Β’/25-10-1999). 

γ) Τν αξηζκ. 2895/13-11-2014 έγγξαθν ηεο πξντζηακέλεο ησλ δηνηθεηηθψλ - νηθνλνκηθψλ 

ππεξεζηψλ ηνπ Σπλδέζκνπ. 

δ) Τελ αλαγθαηφηεηα θάιπςεο πάγησλ θαη δηαξθψλ αλαγθψλ ηνπ Κνηκεηεξίνπ ηεο δπηηθήο 

Θεζζαινλίθεο. 
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ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Α. Δγθξίλεη ηελ ππνβνιή αηηήκαηνο πξνο ηα ζπλαξκφδηα Υπνπξγεία Δζσηεξηθψλ θαη 

Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο γηα ηελ θάιπςε κέξνπο ησλ 

θελψλ νξγαληθψλ ζέζεσλ κφληκνπ πξνζσπηθνχ, γηα ηηο νπνίεο έρεη εθδνζεί νξηζηηθφο 

πίλαθαο απφ ην Α.Σ.Δ.Π. (αξηζκ. 616/29.3.2010 θαη 946/11.5.2010 απνθάζεηο ηνπ Α΄ 

Τκήκαηνο ηνπ Α.Σ.Δ.Π.). 

Β. Δηδηθφηεξα εγθξίλεη ηελ πιήξσζε επηά (7) νξγαληθψλ ζέζεσλ κφληκνπ 

πξνζσπηθνχ κε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο θαη ζπγθεθξηκέλα ησλ αθνινχζσλ: α) κίαο (1) ζέζεο 

ΠΔ 3/Πνι.Μερ/θψλ, β) δχν (2) ζέζεσλ ΥΔ/16 Δξγαηψλ Πξαζίλνπ, γ) δχν (2) ζέζεσλ 

ΥΔ16/Δξγαηψλ Ταθψλ-Δθηαθψλ, δ) δχν (2) ζέζεσλ ΥΔ16 Δξγαηψλ Καζαξηφηεηαο, γηα ηηο 

νπνίεο δελ νινθιεξψζεθε ε δηαδηθαζία πξφζιεςεο, θαζψο ε λνκνζεζία επέβαιιε ηελ 

αλαζηνιή ησλ δηνξηζκψλ. 

Γ. Βεβαηψλεη φηη ε δαπάλε κηζζνδνζίαο ηνπ πξνο πξφζιεςε πξνζσπηθνχ ζα 

θαιπθζεί πιήξσο θαη απνθιεηζηηθψο απφ ηα ηαθηηθά έζνδα ηνπ Σπλδέζκνπ Γήκσλ Γπηηθήο 

Θεζζαινλίθεο θαη ζα βαξχλεη ηνλ Κ.Α.02.6011 κε ηίηιν «ηαθηηθέο απνδνρέο κνλίκσλ 

ππαιιήισλ» ηνπ πξνυπνινγηζκνχ εμφδσλ έηνπο 2015, ζηνλ νπνίν έρεη εγγξαθεί πίζησζε. 

 

 

 Ζ απφθαζε απηή έιαβε  α/α  37. 

 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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