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ΞΟΑΘΡΗΘΝ ΚΔ ΑΟΗΘΚΝ 10
ΑΞΝΦΑΠΖ ΚΔ ΑΟΗΘΚΝ 30

ηελ Δξκνύπνιε ζήκεξα 17 Καξηίνπ 2020, εκέξα Σξίηε θαη ώξα 12:00, ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ
Γήκνπ ύξνπ - Δξκνύπνιεο, ζπλήιζε ζε δεκόζηα ζπλεδξίαζε ε νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε δηα
πεξηθνξάο ζύκθσλα κε ην άξζξν 10 ηεο παξ. 1 ηεο Πξάμεο Λνκνζεηηθνύ Πεξηερνκέλνπ (ΦΔΘ 55/113-2020), ύζηεξα από ηελ κε αξηζ. πξση. 5651/12-3-2020 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο, ε
νπνία επηδόζεθε λόκηκα ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72 παξ. 1 ηνπ λ. 3852/2010 όπσο
αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ.1 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Λ. 4623/2019 θαη ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ Λ.
3852/2010, όπσο αληηθαηαζηάζεθε από ην άξζξν 77 ηνπ Λ. 4555/2018.
Γηαπηζηώζεθε πσο ππήξρε λόκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ όηη ζε ζύλνιν 7 κειώλ παξαβξέζεθαλ ζηε
ζπλεδξίαζε νλνκαζηηθά νη:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ΞΑΟΝΛΡΔΠ
ΞΗΡΑΝΙΖΠ ΗΥΑΛΛΖΠ (ΞΟΝΔΓΟΝΠ)
ΦΥΡΔΗΛΗΑΠ ΛΗΘΝΙΑΝΠ
ΑΙΖΦΟΑΓΘΖΠ ΚΖΛΑΠ
ΚΑΟΑΓΘΝ ΘΑΛΓΗΥ
ΣΑΙΘΗΑΠ ΔΑΓΓΔΙΝΠ
ΑΘΑΛΑΠΗΝ ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΠ
ΓΝΛΑΒΖΠ ΓΔΥΟΓΗΝΠ

ΑΞΝΛΡΔΠ

Παξνύζα ε δεκνηηθή ππάιιεινο Καξαγθνύ Ακαιία, σο γξακκαηέαο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ
Γήκνπ ύξνπ-Δξκνύπνιεο.
ΑΞΝΦΑΠΖ 30
ΘΔΚΑ ΔΖΓ1ο: Έγκπιζη ή μη ππογπαμμαηιζμού πποζλήτευν πποζυπικού με ζσέζη
επγαζίαρ ιδιυηικού δικαίος οπιζμένος σπόνος για ςπηπεζίερ ανηαποδοηικού σαπακηήπα
(άπθπο 107 ηος Λ.4483/2017), έηοςρ 2020.
Τηθίζηηκε ομόθυνα ηο έκηακηο και ηο καηεπείγον ηος θέμαηορ λόγυ ηος όηι ηα αιηήμαηα
ζηην Αποκενηπυμένη Γιοίκηζη Αιγαίος για ηιρ πποζλήτειρ πποζυπικού με ζςμβάζειρ ΗΓΝΣ
ανηαποδοηικού σαπακηήπα ππέπει να καηαηεθούν μέσπι 23-3-2020.
1. Σελ πξνθνξηθή εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ, ν νπνίνο ζέηεη ππόςε ηνπ ώκαηνο ην κε αξ. πξση.
5697/13-3-2020 έγγξαθν ηεο Γηεύζπλζεο Γηνηθεηηθώλ Τπεξεζηώλ/ηκήκα Γηαρείξηζεο Αλζξσπίλσλ
Πόξσλ ην νπνίν έρεη σο εμήο:
«ΘΔΜΑ:Πξνγξακκαηηζκόο πξνζιήςεσλ πξνζσπηθνύ κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ
ρξόλνπ γηα ππεξεζίεο αληαπνδνηηθνύ ραξαθηήξα (άξζξν 107 ηνπ Ν.4483/2017), έηνπο 2020
Με ηελ ππ΄αξηζ. ΓΙΠΑΑΓ/Φ.2.9/67/νηθ.39231/14-11-2019 (ΑΓΑ: ΦΛΒΘ46ΜΣΛ6-7ΥΤ) εγθύθιην
θαη ην α.π. 81602/18-11-2019 έγγξαθν ηνπ ΤΠ.Δ., θαζνξίζηεθε ην πιαίζην πξνγξακκαηηζκνύ
πξνζιήςεσλ έθηαθηνπ πξνζσπηθνύ έηνπο 2020 ζηνπο ΟΣΑ α΄ & β΄ βαζκνύ θαη ζηα Ννκηθά Πξόζσπα
απηώλ. ύκθσλα θαη κε όζα έρνπλ δηεπθξηληζηεί κε ηελ ππ΄αξηζ. ΓΙΠΑΑΓ/Φ.2.9/67/νηθ.39231/14-112019 (ΑΓΑ: ΦΛΒΘ46ΜΣΛ6-7ΥΤ) θαη ην α.π. 81602/18-11-2019 έγγξαθν ηνπ ΤΠ.Δ., ην έθηαθην
πξνζσπηθό ησλ ΟΣΑ α΄ θαη β΄ βαζκνύ
δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηνλ εηήζην ζηξαηεγηθό
πξνγξακκαηηζκό πξνζιήςεσλ ησλ Ν. 4590/2019, 4622/2019 θαη 4635/2019.
Καηόπηλ απηνύ θαη ζην πιαίζην ηνπ πξνγξακκαηηζκνύ πξνζιήςεσλ έθηαθηνπ πξνζσπηθνύ έηνπο
2020 ζηνπο ΟΣΑ α’ θαη β’ βαζκνύ (Γήκνη, Πεξηθέξεηεο, ΝΠΓΓ απηώλ, ύλδεζκνη, Ιδξύκαηα) θαη ζηα
ΝΠΙΓ ηεο Απηνδηνίθεζεο, νη θνξείο ζα πξέπεη λα ππνβάινπλ νξζά θαη έγθαηξα ηα αηηήκαηά ηνπο γηα ην
έηνο 2020, ζύκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηνπο θαη ιακβάλνληαο ππόςε ηε δεκνζηνλνκηθή θαηάζηαζε θαη
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ηελ αλάγθε πεξηζηνιήο ησλ θξαηηθώλ δαπαλώλ, γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ηεο νπνίαο, έρεη πεξηνξηζηεί
δξαζηηθά ε δπλαηόηεηα ησλ θνξέσλ ηνπ δεκνζίνπ, ΟΣΑ θαη ινηπώλ ΝΠΓΓ σο πξνο ηελ
πξαγκαηνπνίεζε πάζεο θύζεσο πξνζιήςεσλ.
Οη θνξείο κπνξνύλ λα πξνβαίλνπλ ζηελ πξόζιεςε πξνζσπηθνύ ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ
ρξόλνπ ή ηε ζύλαςε ζπκβάζεσλ κίζζσζεο έξγνπ γηα ηελ θάιπςε επνρηθώλ, παξνδηθώλ ή
πξόζθαηξσλ αλαγθώλ, γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ζπγθεθξηκέλσλ έξγσλ, θαζώο θαη ζην πιαίζην
πινπνίεζεο πξνγξακκάησλ.
ε πεξίπησζε πνπ ηα αηηήκαηα ησλ θνξέσλ αθνξνύλ ηελ πξόζιεςε πξνζσπηθνύ ηδησηηθνύ
δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ γηα ηελ θάιπςε ακηγώο επνρηθώλ αλαγθώλ, ζύκθσλα κε ηελ παξ.8 ηνπ
άξζξνπ 9 ηνπ λ.3812/2009, όπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 4325/2015,
πξνβιέπεηαη όηη γηα ηνπο θνξείο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ Ν.2190/1994, όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε
ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν.3812/2009, έσο ηελ 31ε Ιαλνπαξίνπ θάζε έηνπο θαη
κεηά από αίηεζε ηνπ αξκόδηνπ θνξέα εθδίδεηαη απόθαζε ησλ Τπνπξγώλ Δζσηεξηθώλ θαη Γηνηθεηηθήο
Αλαζπγθξόηεζεο, Οηθνλνκηθώλ θαη ηνπ νηθείνπ θαηά πεξίπησζε Τπνπξγνύ, πνπ δεκνζηεύεηαη ζην
Φύιιν Δθεκεξίδαο ηεο Κπβεξλήζεσο κε ηελ νπνία θαζνξίδεηαη ν κέγηζηνο επηηξεπόκελνο αξηζκόο
αηόκσλ γηα θάιπςε επνρηθώλ αλαγθώλ θαη εμεηδηθεύνληαη αλά ππεξεζία ή θνξέα, νη επνρηθέο
αλάγθεο. Γηα ην ελ ιόγσ πξνζσπηθό ηζρύνπλ νη πεξηνξηζκνί ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 37 ηνπ
Ν.3986/2011.
Οη πεξηπηώζεηο πξόζιεςεο πξνζσπηθνύ ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ ή ζύλαςεο
ζπκβάζεσλ έξγνπ γηα ηηο νπνίεο απαηηείηαη απνζηνιή αηηήκαηνο από ηνπο θνξείο ηεο απηνδηνίθεζεο,
πξνθεηκέλνπ λα ιάβνπλ έγθξηζε είηε από ηελ Δπηηξνπή ηεο ΠΤ 33/2006, όπσο ηζρύεη, είηε κε ηελ
έθδνζε απόθαζεο ηνπ Τπνπξγνύ Δζσηεξηθώλ, είλαη νη εμήο:
1. γηα πξνζσπηθό ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ θαη ηε ζύλαςε ζπκβάζεσλ κίζζσζεο έξγνπ
από ηνπο ΟΣΑ α' θαη β' Βαζκνύ κε θάιπςε ηεο δαπάλεο από ηνπο Κεληξηθνύο Απηνηειείο Πόξνπο,
2. γηα πξνζσπηθό ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ θαη ηε ζύλαςε ζπκβάζεσλ κίζζσζεο έξγνπ ζηα
ΝΠΙΓ ηεο απηνδηνίθεζεο κε πξνέιεπζε ησλ πηζηώζεσλ από ηδίνπο πόξνπο,
3. γηα πξνζσπηθό ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ αληαπνδνηηθνύ ραξαθηήξα (άξζξν 12 παξ. 14
ηνπ Ν. 4071/2012, όπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 107 ηνπ Ν.4483/2017) ζε ΟΣΑ α' βαζκνύ θαη
ΝΠΙΓ απηώλ,
4. γηα πξνζσπηθό ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ θαη ηε ζύλαςε ζπκβάζεσλ κίζζσζεο έξγνπ κε
θάιπςε ηεο δαπάλεο ππό ηε κνξθή αληηηίκνπ (άξζξν 12 παξ. 14 Ν. 4071/2012, όπσο
αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 107 ηνπ Ν.4483/17) ζε ΟΣΑ α' θαη β' βαζκνύ θαη ΝΠΙΓ απηώλ.
Όζνλ αθνξά ζηνπο θνξείο πνπ ππάγνληαη ζηελ αλσηέξσ δηαδηθαζία έγθξηζεο, είλαη:
• Οη ΟΣΑ α' βαζκνύ (Γήκνη, ΝΠΓΓ απηώλ, δεκνηηθά ηδξύκαηα, ύλδεζκνη ΟΣΑ)
• Οη πάζεο θύζεσο επηρεηξήζεηο, εηαηξείεο θ.ιπ. ησλ ΟΣΑ α' θαη β' βαζκνύ, ησλ νπνίσλ νη ζπκβάζεηο
εγθξίλνληαη πιένλ από ηελ Δπηηξνπή ηεο ΠΤ 33/2006 όπσο ηζρύεη (άξζξν έλαην παξ.20α ηνπ
λ.4057/2012, όπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 41 παξ. 1α ηνπ Ν. 4325/2015).
Έηζη, γηα ηελ πξόζιεςε πξνζσπηθνύ ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ θαη ηε ζύλαςε
ζπκβάζεσλ κίζζσζεο έξγνπ, εθόζνλ απαηηείηαη ρνξήγεζε έγθξηζεο, είηε από ηελ Δπηηξνπή ηεο ΠΤ
33/2006 όπσο ηζρύεη, είηε ππό ηε κνξθή έθδνζεο απόθαζεο ηνπ Τπνπξγνύ Δζσηεξηθώλ, νη αλσηέξσ
θνξείο πξέπεη λα απνζηείινπλ ηα αηηήκαηά ηνπο δηά ησλ ππεξεζηώλ ησλ Απνθεληξσκέλσλ
Γηνηθήζεσλ, ζην Τπνπξγείν Δζσηεξηθώλ ή ζην ΑΔΠ πξνθεηκέλνπ γηα ζπκβάζεηο κίζζσζεο έξγνπ,
πξνθεηκέλνπ λα πξνσζεζνύλ γηα έγθξηζε.
ην πιαίζην ησλ αλσηέξσ θαη ζύκθσλα κε ηελ ππ΄αξηζ. 11072/18-02-2020 εγθύθιην ηνπ ΤΠ.Δ.,
ην Σκήκα Γηαρείξηζεο Αλζξσπίλσλ Πόξσλ ηνπ Γήκνπ ζπλέηαμε ηνπο ζρεηηθνύο πίλαθεο, ιακβάλνληαο
ππόςε ηηο άθξσο απαξαίηεηεο αλάγθεο ζε πξνζσπηθό, πξνθεηκέλνπ λα ππνβιεζεί αίηεκα γηα ηνλ
πξνγξακκαηηζκό ηνπ έηνπο 2020, ζηελ νηθεία Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε, για ηην ππόζλητη
πξνζσπηθνύ ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ αληαπνδνηηθνύ ραξαθηήξα, γηα ηελ πξόζιεςε έμη
(6) αηόκσλ εηδηθόηεηαο ΤΔ Δξγαηώλ Καζαξηόηεηαο, θαη γηα ρξνληθό δηάζηεκα έμη (6) κελώλ
πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζνύλ νη
επείγνπζεο θαη επνρηθέο αλάγθεο ηεο Γηεύζπλζεο Καζαξηόηεηαο,
Πεξηβάιινληνο θαη Αγξνηηθήο Πνιηηηθήο ηνπ Γήκνπ (άξζξν 12 παξ. 14 ηνπ Ν.4071/2012, όπσο
αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 107 ηνπ Ν.4483/2017).
Γηα ηελ έγθξηζε πξόζιεςεο πξνζσπηθνύ ΙΓΟΥ γηα ηελ θάιπςε αλαγθώλ αληαπνδνηηθνύ ραξαθηήξα
ηνπ άξζξνπ 205 ηνπ Ν. 3584/2007 (Α΄143) εθδίδεηαη απόθαζε ηνπ Τπνπξγνύ Δζσηεξηθώλ θαη δελ
απαηηείηαη ε έγθξηζε ηεο επηηξνπήο ηεο ΠΤ 33/2006 ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 14 ηνπ
άξζξνπ 12 ηνπ Ν. 4071/2012 όπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 10 ηνπ Ν.4257/2014 & ην άξζξν
48 ηνπ Ν.4325/2015 θαη αληηθαηαζηάζεθε εθ λένπ κε ην άξζξν 107 ηνπ Ν. 4483/2017.
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Λόγσ ησλ πξνζεζκηώλ πνπ έρνπκε από ηελ Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε Αηγαίνπ, ε νπνία κε ην α.π.
8954/26-02-2020 έγγξαθό ηεο δεηάεη λα θαηαζέζνπκε ηα αηηήκαηά καο γηα ηηο πξνζιήςεηο
πξνζσπηθνύ κε ζπκβάζεηο ΙΓΟΥ αληαπνδνηηθνύ ραξαθηήξα υρ και ηιρ 23-03-2019 παξαθαινύκε
γηα ηελ άκεζε ιήςε ηεο ζρεηηθήο απόθαζεο από ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ, αξκόδην πιένλ
όξγαλν γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκό ησλ πξνζιήςεσλ ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4623/2019 σο
πξνο ηηο αξκνδηόηεηεο ησλ ζπιινγηθώλ νξγάλσλ.
Γηα όινπο ηνπ αλσηέξσ ιόγνπο παξαθαινύκε γηα ηε ιήςε ηεο ζρεηηθήο απόθαζεο πξνθεηκέλνπ λα:
Α. Δγθξίλεηαη ηνλ πξνγξακκαηηζκό πξνζιήςεσλ έθηαθηνπ πξνζσπηθνύ γηα ην έηνο 2020, θαζώο θαη
ηνπο ζρεηηθνύο πίλαθεο πξνγξακκαηηζκνύ έηνπο 2020, πνπ απνηεινύλ αλαπόζπαζην κέξνο ηεο
παξνύζαο,γηα
ηην
ππόζλητη
πποζυπικού
ιδιυηικού
δικαίος
οπιζμένος
σπόνος
ανηαποδοηικού σαπακηήπα γηα ηελ θάιπςε επνρηθώλ, παξνδηθώλ θαη πξόζθαηξσλ ππεξεζηαθώλ
αλαγθώλ ηνπ Γήκνπ, γηα ηηο εμήο, θαηά αξηζκό αηόκσλ, εηδηθόηεηεο, θαη ηελ αληίζηνηρε ρξνληθή
πεξίνδν:
ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ
- ΄Εξι (6) Επγάηερ Καθαπιόηηηαρ ΥΕ γηα ρξνληθό δηάζηεκα απαζρόιεζεο έξι (6) μηνών. Ο ιόγνο
γηα ηνλ νπνίν απαηηείηαη ε πξόζιεςε ηνπ πξνζσπηθνύ απηνύ είλαη όηη ζην Γήκν καο πξνθύπηνπλ
επείγνπζεο ΚΑΙ επνρηθέο αλάγθεο πνπ αθνξνύλ θπξίσο:
 ζηελ αλάγθε θαζαξηζκνύ ησλ παξαιηώλ, γηα ηνλ νπνίν άιισζηε ν Γήκνο καο έρεη ζπλάςεη
ζρεηηθή πξνγξακκαηηθή ζύκβαζε κε ην Γεκνηηθό Ληκεληθό Σακείν ύξνπ, θαη ν νπνίνο
δεκηνπξγεί θαζεκεξηλέο απαηηήζεηο απαζρόιεζεο πξνζσπηθνύ ζηελ θαζαξηόηεηα πνπ δελ
κπνξνύλ ζε θακία πεξίπησζε λα θαιπθζνύλ από ην κόληκν πξνζσπηθό καο,
 ζηελ επνρηθή αύμεζε ηνπ όγθνπ ησλ απνξξηκκάησλ, ιόγσ ηεο ηνπξηζηηθήο δξαζηεξηόηεηαο,
πνπ αθνινύζσο απμάλεη ηηο αλάγθεο ζε πξνζσπηθό πνπ απαζρνινύληαη κε ηελ απνθνκηδή,
 ζηελ αύμεζε ηεο αλάγθεο θαζαξηζκνύ ησλ θνηλνρξήζησλ ρώξσλ, πνπ πξνθύπηεη από ην
κεγάιν αξηζκό επηζθεπηώλ θαηά ηελ εαξηλή θαη ζεξηλή πεξίνδν,
 ζηηο αλάγθεο ζε πξνζσπηθό γηα ππεξεζίεο θαζαξηόηεηαο πνπ πξνθύπηνπλ από ην ζεξηλό
πξόγξακκα εθδειώζεσλ ηνπ Γήκνπ καο.
Β. Οη πξνζιήςεηο ζα βαξύλνπλ αληίζηνηρα ηνπο Κ.Α. ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ έηνπο 2020 ηνπ
ζθέινπο ησλ εμόδσλ Κ.Α. 20.6041 θαη Κ.Α. 20.6054.
Γ. Η απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ θαη ηα πξνβιεπόκελα δηθαηνινγεηηθά, λα
θνηλνπνηεζνύλ ζηελ Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε πξνθεηκέλνπ λα δξνκνινγεζνύλ νη δηαδηθαζίεο γηα ηελ
έγθξηζε ησλ αηηνύκελσλ πξνζιήςεσλ»
2. Σν κε αξ. πξση.: 3997/24-02-2020 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Θαζαξηόηεηαο, Πεξηβάιινληνο θαη
Αγξνηηθήο Πνιηηηθήο κε ζέκα: «Πξόζιεςε πξνζσπηθνύ κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ
νξηζκέλνπ ρξόλνπ γηα ηελ θάιπςε επεηγνπζώλ θαη επνρηθώλ αλαγθώλ αληαπνδνηηθνύ ραξαθηήξα ηεο
Γ/λζεο Θαζαξηόηεηαο, Πεξηβάιινληνο θαη Αγξνηηθήο Πνιηηηθήο, γηα ρξνληθό δηάζηεκα έμη (6) κελώλ».
3.Σελ κε αξ. πξση.: 5651/12-3-2020 έγγξαθε πξόζθιεζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, ζύκθσλα κε
ηελ νπνία ην ζέκα είλαη εθηόο ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο.
4.Σν κε αξ. πξση.:7289/14-2-2020 (ΑΓΑ ΦΥ78ΟΡ1Η-Χ1Ρ) έγγξαθν ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο
Αηγαίνπ κε ζέκα “Δπηθύξσζε ηεο ππ’ αξ. 1/2020 απόθαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Γήκνπ ύξνπΔξκνύπνιεο αλαθνξηθά κε ηελ έγθξηζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ ύξνπ-Δξκνύπνιεο έηνπο
2020».
5. Σε ζρεηηθή λνκνζεζία θαη εηδηθόηεξα:
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ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 12 παξ.14 ηνπ Λ.4071/2012 όπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 107
ηνπ Λ.4483/2017
ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ 6 ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ Λ. 3833/2010 όπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν
πξώην πεξηπη. 1 θαη 2 ππνπαξ.Ε.5 ηνπ Λ.4093/2012
ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.2190/1994, όπσο ηζρύεη θαη ηδίσο ηνπ άξζξνπ 21
ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ 8 ηνπ άξζξνπ 49 ηνπ Λ. 3943/2011
ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.20α ηνπ Έλαηνπ άξζξνπ ηνπ Λ.4057/2012 , όπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην
άξζξν 41 παξ. 1α ηνπ Λ. 4325/2015
Σελ ππ’ αξηζ. 33/2006 Π.Τ.. όπσο ηζρύεη (θαη ηηο Π.Τ.. ππ’ αξηζ. 55/98 θαη 236/94 όπσο
ηζρύνπλ)
ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 50/2001, όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη
ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 28 ηνπ Λ. 2190/1994
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ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Λ.3852/2010, όπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ.1
ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Λ.4623/2019
ηνλ Οξγαληζκό Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ (ΦΔΘ 1373/η.Β΄/24-04-2017), όπσο ηζρύεη
ζήκεξα
ηελ ππ΄αξηζ. 11072/18.02.2020 (ΑΓΑ: Χ84046ΚΣΙ6-Σ2Π) εγθύθιην ηνπ Τπνπξγείνπ
Δζσηεξηθώλ γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκό πξνζιήςεσλ έθηαθηνπ πξνζσπηθνύ έηνπο 2020
ηελ εγθύθιην ΓΗΠΑΑΓ/Φ.2.9/67/νηθ.39231/14-11-2019 (ΑΓΑ: ΦΙΒΘ46ΚΣΙ6-7ΥΤ) ηνπ
Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ.
ηελ ππ’ αξηζ. 17352/08-03-2019 απόθαζε ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ (ΑΓΑ: 61ΕΦ465ΥΘ7Ρ9Ι) κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ε απαζρόιεζε ηεζζάξσλ (4) αηόκσλ κε ζρέζε εξγαζίαο
ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ γηα ηελ θάιπςε αλαγθώλ αληαπνδνηηθνύ ραξαθηήξα, γηα
ην έηνο 2019

6.Σελ γελόκελε δηαινγηθή ζπδήηεζε, όπσο απηή αλαγξάθεηαη ζην ηαπηάξηζκν πξαθηηθό ηεο
ζπλεδξίαζεο.
7.Σελ πξόηαζε ηνπ Πξνέδξνπ, όπσο ην ώκα εγθξίλεη ηνλ πξνγξακκαηηζκό πξνζιήςεσλ έθηαθηνπ
πξνζσπηθνύ έηνπο 2020 θαζώο θαη ηνλ πίλαθα αληαπνδνηηθνύ ραξαθηήξα γηα ην έηνο 2020, γηα ηελ
πξόζιεςε πξνζσπηθνύ ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ αληαπνδνηηθνύ ραξαθηήξα γηα ηελ
θάιπςε επνρηθώλ, παξνδηθώλ θαη πξόζθαηξσλ ππεξεζηαθώλ αλαγθώλ ηνπ Γήκνπ, γηα ηηο εμήο, θαηά
αξηζκό αηόκσλ, εηδηθόηεηεο, θαη ηελ αληίζηνηρε ρξνληθή πεξίνδν:ΘΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ- ΄Δμη (6) Δξγάηεο
Θαζαξηόηεηαο ΤΔ γηα ρξνληθό δηάζηεκα απαζρόιεζεο έμη (6) κελώλ, ζύκθσλα κε ηελ εηζήγεζε ηεο
Γηεύζπλζεο Γηνηθεηηθώλ Τπεξεζηώλ.
8.Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72 παξ. 1 ηνπ λ. 3852/2010 όπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ.1 ηνπ
άξζξνπ 3 ηνπ Λ. 4623/2019, ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ Λ. 3852/2010, όπσο αληηθαηαζηάζεθε από ην άξζξν
77 ηνπ Λ. 4555/2018, θαζώο θαη ηελ ΤΠ.Δ. εγθ. 93/60173/23.08.2019.
9.Σελ ζύκθσλε γλώκε ησλ κειώλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο.
ΑΞΝΦΑΠΗΕΔΗ ΝΚΝΦΥΛΑ

Α. Δγκρίνει ηνλ πξνγξακκαηηζκό πξνζιήςεσλ έθηαθηνπ πξνζσπηθνύ έηνπο 2020 θαζώο θαη ηνλ
πίλαθα αληαπνδνηηθνύ ραξαθηήξα γηα ην έηνο 2020, γηα ηελ πξόζιεςε πξνζσπηθνύ ηδησηηθνύ δηθαίνπ
νξηζκέλνπ ρξόλνπ αληαπνδνηηθνύ ραξαθηήξα γηα ηελ θάιπςε επνρηθώλ, παξνδηθώλ θαη πξόζθαηξσλ
ππεξεζηαθώλ αλαγθώλ ηνπ Γήκνπ, γηα ηηο εμήο, θαηά αξηζκό αηόκσλ, εηδηθόηεηεο, θαη ηελ αληίζηνηρε
ρξνληθή πεξίνδν:
ΘΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ
- ΄Δξι (6) Δπγάηερ Θαθαπιόηηηαρ Δ γηα ρξνληθό δηάζηεκα απαζρόιεζεο έξι (6) μηνών. Ο ιόγνο
γηα ηνλ νπνίν απαηηείηαη ε πξόζιεςε ηνπ πξνζσπηθνύ απηνύ είλαη όηη ζην Γήκν πξνθύπηνπλ
επείγνπζεο ΘΑΗ επνρηθέο αλάγθεο πνπ αθνξνύλ θπξίσο:
 ζηελ αλάγθε θαζαξηζκνύ ησλ παξαιηώλ, γηα ηνλ νπνίν άιισζηε ν Γήκνο καο έρεη ζπλάςεη
ζρεηηθή πξνγξακκαηηθή ζύκβαζε κε ην Γεκνηηθό Ιηκεληθό Σακείν ύξνπ, θαη ν νπνίνο
δεκηνπξγεί θαζεκεξηλέο απαηηήζεηο απαζρόιεζεο πξνζσπηθνύ ζηελ θαζαξηόηεηα πνπ δελ
κπνξνύλ ζε θακία πεξίπησζε λα θαιπθζνύλ από ην κόληκν πξνζσπηθό καο,
 ζηελ επνρηθή αύμεζε ηνπ όγθνπ ησλ απνξξηκκάησλ, ιόγσ ηεο ηνπξηζηηθήο δξαζηεξηόηεηαο,
πνπ αθνινύζσο απμάλεη ηηο αλάγθεο ζε πξνζσπηθό πνπ απαζρνινύληαη κε ηελ απνθνκηδή,
 ζηελ αύμεζε ηεο αλάγθεο θαζαξηζκνύ ησλ θνηλνρξήζησλ ρώξσλ, πνπ πξνθύπηεη από ην
κεγάιν αξηζκό επηζθεπηώλ θαηά ηελ εαξηλή θαη ζεξηλή πεξίνδν,
 ζηηο αλάγθεο ζε πξνζσπηθό γηα ππεξεζίεο θαζαξηόηεηαο πνπ πξνθύπηνπλ από ην ζεξηλό
πξόγξακκα εθδειώζεσλ ηνπ Γήκνπ καο.
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ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΣΑΠΟΓΟΣΙΚΟΤ ΥΑΡΑΚΣΗΡΑ (3α)
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΠΡΟΛΗΦΔΧΝ ΔΚΣΑΚΣΟΤ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ ΔΣΟΤ 2020
ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΗ
ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ
ΓΙΟΙΚΗΗ:
Ο.Σ.Α.: ΓΗΜΟ ΤΡΟΤ-ΔΡΜΟΤΠΟΛΗ
Προσωπικό (Ν.2190/1994)
Δποτικό προσωπικό (άρθρο 21
παρ. 1)

ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ

ΤΔ ΔΡΓΑΣΩΝ
ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ

**
ΠΔ

**
ΣΔ

**
ΓΔ

**
ΤΔ
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Απιθμόρ Φ.Δ.Κ. ηος
ιζσύονηορ Ο.Δ.Τ.

1373/η.Β΄/24-04-2017 &
726/η.Β΄/04-03-2019 &
διόπθωζη ζθάλμαηορ
1069/η.Β΄/01-04-2019

Προβλε
πόμενες
θέσεις
Ι.Γ.Ο.Υ.
στον
Ο.Δ.Τ.

Δξήνηα
(60)

***Κ.Α.Δ. τοσ
προϋπολογισμού

ΠΡΟΒΛΔΠΟΜΔ
ΝΗ ΓΑΠΑΝΗ
ΜΙΘΟΓΟΙΑ
(για κάθε
ειδικόηηηα
σωπιζηά)

20.6041 &
20.6054

51.306,96 €
(Σακηικέρ
αποδοσέρ &
επγοδοηικέρ
ειζθοπέρ)

***
ΤΝΟΛΟ
ΓΑΠΑΝΗ
ΜΙΘΟΓΟΙΑ

51.306,96€

**ςμπληπώνεηε ηον απιθμό ηων αηόμων ανά εκπαιδεςηική βαθμίδα.
***ςμπληπώνεηαι σποτρεωτικά.

Β. Οη πξνζιήςεηο ζα βαξύλνπλ αληίζηνηρα ηνπο Θ.Α. ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ έηνπο 2020 ηνπ
ζθέινπο ησλ εμόδσλ Θ.Α. 20.6041 θαη Θ.Α. 20.6054.

Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΖΠ ΔΞΗΡΟΝΞΖΠ

ΞΗΡΑΝΙΖΠ ΗΥΑΛΛΖΠ
ΑΛΡΗΓΖΚΑΟΣΝΠ ΠΟΝ
ΔΟΚΝΞΝΙΖΠ
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ΡΑ ΚΔΙΖ
ΑΙΖΦΟΑΓΘΖΠ ΚΖΛΑΠ
ΦΥΡΔΗΛΗΑΠ ΛΗΘΝΙΑΝΠ
ΚΑΟΑΓΘΝ ΘΑΛΓΗΥ
ΣΑΙΘΗΑΠ ΔΑΓΓΔΙΝΠ
ΑΘΑΛΑΠΗΝ ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΠ
ΓΝΛΑΒΖΠ ΓΔΥΟΓΗΝΠ

