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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ 
∆ΗΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

   
Α Π Ο ∆ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο   Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ  

Στην Καρδίτσα σήμερα την 8 του μήνα Ιουνίου  του έτους 2012 και 
ώρα 13.00 μμ, η υπογεγραμμένη Νταβανά Ελένη (υπάλληλος ∆ήμου 
Καρδίτσας), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 97 του Ν 
3463/2006, τοιχοκόλλησα στο προς τούτο προορισμένο μέρος  του 
∆ημοτικού Καταστήματος, αντίγραφο της υπ’ αριθ. 233/2012 
Απόφασης του ∆ημοτικού Συμβουλίου, που συζητήθηκε στη 
συνεδρίαση αυτού στις 07/06/2012. 
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από τον 
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω. ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
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Απόσπασμα από το υπ’αριθ. 
9/7-6-2012 

Πρακτικό Συνεδριάσεως του ∆ημοτικού  
Συμβουλίου ∆ήμου Καρδίτσας 

 Αυτός που το τοιχοκόλλησε      
 

ΝΤΑΒΑΝΑ ΕΛΕΝΗ 

Οι μάρτυρες 
                           

ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ 
ΨΗΜΜΕΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

 

             
  Αριθ. Πρωτ. : 14073/08-06-2012 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 

                                                          ΘΕΜΑ 
Πρόσληψη προσωπικού για αντιμετώπιση εποχιακών και πρόσκαιρων αναγκών 
δίμηνης (2/μηνης) χρονικής διάρκειας του ∆ήμου Καρδίτσας , για το έτος 2012. 
 

Στην Καρδίτσα σήμερα την 7η του μηνός Ιουνίου του έτους 2012, ημέρα της εβδομάδος  Πέμπτη και ώρα 

6:30 μ.μ, στο ∆ημοτικό Κατάστημα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. 13328/01-06-2012 έγγραφη 

πρόσκληση του Προέδρου του ∆ημοτικού Συμβουλίου του ∆ήμου Καρδίτσας,  η οποία έγινε σύμφωνα με τους 

ορισμούς του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006 και των άρθρων 67 και 69 του Ν.3852/2010, συνήλθε σε  

συνεδρίαση το ∆ημοτικό Συμβούλιο του ∆ήμου Καρδίτσας. 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ   ΑΠΟΝΤΕΣ 
1) Αγραφιώτου Ελένη  18)Σούφλα Ουρανία 1)Αρχοντής ∆ημήτριος 

2) Αναστασίου Απόστολος  19)Τσιούκης Λάμπρος  

3) Αρβανιτάκου Σοφία  20)Χλαπάνας Ηλίας  Αν και κλήθηκε νόμιμα 

4) Γούλας Σωτήριος  21)Βερίλλης ∆ομήνικος  

5) Ευαγγελακόπουλος Βασίλειος  22)Γεννάδιος Ιωάννης  

6) Ζορμπάς Ιωάννης  23)Καρκαλέτση Θεοδώρα  

7) Καραγιάννης Νικόλαος  24)Ντελής Ιωάννης  

8) Κατσιαβάρας Θωμάς  25)Ντούρλιας ∆ημήτριος  

9) Κωστόπουλος ∆ημήτριος  26)Σουφλάκος Βασίλειος  

10) Κωτούλας Φίλιππος  27)Τέγος Χρήστος  

11)Μαρκινός Αθανάσιος  28)Γιοβάνης Γεώργιος   

12)Μουζιούρας Νικόλαος  29)Μακροστέργιος Αθανάσιος  

13)Μπατζιάκας Βασίλειος  30)Τσίπρας Εμμανουήλ  

14)Μπουραζάνης Αθανάσιος  31)Τσαντήλας Βασίλειος  

15)Νασιάκου Αλεξάνδρα  32)Χάρμπας Θωμάς  

16)Παπαγεωργίου Σταύρος    

17)Παπαδημητρίου Χαρίλαος    
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Το ∆ημοτικό Συμβούλιο του ∆ήμου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο 33 

μελών, παρόντες ήταν 32), οι οποίοι αποτελούν και την απόλυτη πλειοψηφία του Σώματος, 

σύμφωνα με το άρθρο 96 του Ν.3463/2010 «Περί κύρωσης του ∆ημοτικού & Κοινοτικού 

Κώδικος»), εισέρχεται  στη συζήτηση  των αναγραφόμενων στην πρόσκληση θεμάτων της Ημερήσιας ∆ιάταξης, 

παρόντος του ∆ημάρχου Καρδίτσας κ. Παπαλού Κωνσταντίνου.  

                      ---------------------------    
   
 Το ∆ημοτικό Συμβούλιο του ∆ήμου Καρδίτσας μετά από συζήτηση σχετικά με  πρόσληψη 
προσωπικού για αντιμετώπιση εποχιακών και πρόσκαιρων αναγκών δίμηνης 
(2/μηνης) χρονικής διάρκειας του ∆ήμου Καρδίτσας , για το έτος 2012 και αφού 
έλαβε υπόψη: 
 

 Την εισήγηση του ∆/ντού της ∆/νσης Καθαριότητας Ανακύκλωσης και Πρασίνου κ. Αγγέλου  
η οποία έχει ως εξής: 
Η Υπηρεσία καθαριότητας με εισήγησή της προς το ∆.Σ. την 28/11/2011 ζήτησε την έγκριση 
πρόσληψης προσωπικού με οκτάμηνη σύμβαση για τις ανάγκες της , τις οποίες και 
δικαιολόγησε. Το ∆.Σ. ενέκρινε το ανωτέρω αίτημα της υπηρεσίας και ήδη έχει αποσταλεί για 
έγκριση στα αρμόδια όργανα. Έχοντας υπ’ όψη την αριθ. πρωτ. οικ. 1586/13-01-2012 
εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με την οποία δίδεται η δυνατότητα στους ΟΤΑ που 
έχουν αποστείλει αιτήματα για την έγκριση της επιτροπής της ΠΥΣ τα οποία δεν έχουν 
εγκριθεί ακόμα , έως τη χορήγηση των εγκρίσεων αυτών και προκειμένου να διαφυλαχτεί η 
δημόσια υγεία , στην περίπτωση του προσωπικού καθαριότητας κοινοχρήστων χώρων , 
μπορούν να καλύψουν προσωρινά την ανάγκη με την πρόσληψη προσωπικού δίμηνης 
απασχόλησης , σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 206 παρ. 1 του ν. 3584/2007 , 
εισηγούμαστε την πρόσληψη : 
∆έκα (10 ) εργατών καθαριότητας Υ.Ε. 16 
Τρεις (3) οδηγοί απορριμματοφόρων  
Ένα (1) χειριστή φορτωτή 
∆ύο (2) χειριστές εκσκαφέα – φορτωτή (JCB) 
Ένα (1) χειριστή διαμορφωτήρα (γκρέιντερ), με σύμβαση δίμηνης διάρκειας. 
 

 Τις διατάξεις του  άρθρου 206 του ν. 3584/07 σύμφωνα με τις οποίες ορίζονται τα εξής:  
«1.Ειδικά επιτρέπεται η πρόσληψη προσωπικού οποιασδήποτε ειδικότητας με σύμβαση 
εργασίας ορισμένου χρόνου από τους Ο.Τ.Α. για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών 
ή πρόσκαιρων αναγκών, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν 
υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών. Ο 
υπολογισμός του δωδεκαμήνου γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 21 του ν. 
2738/1999 (ΦΕΚ 180 Α'). Παράταση ή σύναψη νέας σύμβασης μέσα στο ανωτέρω 
δωδεκάμηνο διάστημα ή μετατροπή της σύμβασης σε αορίστου χρόνου είναι αυτοδικαίως 
άκυρες. Ο φορέας που διενεργεί την πρόσληψη αποστέλλει τον πίνακα των προσληπτέων 
κάθε φορά στο Α.Σ.Ε.Π., καθώς και όλους τους πίνακες προσληπτέων κάθε έτους, το 
αργότερο μέχρι την 31η Ιανουαρίου του επόμενου έτους. Το Α.Σ.Ε.Π. διενεργεί έλεγχο για 
τη συνδρομή των όρων πρόσληψης της παρούσας περίπτωσης. Εάν κατά τον έλεγχο 
διαπιστωθεί ότι απασχολείται ή απασχολήθηκε προσωπικό κατά παράβαση των ανωτέρω 
διατάξεων, εφαρμόζεται η παράγραφος 15 του άρθρου 21 του ν. 2190/1994, όπως 
συμπληρώθηκε και ισχύει. 
2.Επιτρέπεται η πρόσληψη υπαλλήλου αντίστοιχης ειδικότητας με σύμβαση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, κατά παρέκκλιση των σχετικών διατάξεων, για την 
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αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών που εμφανίζονται σε περίπτωση απουσίας τακτικού, 
μοναδικού στον κλάδο υπαλλήλου, λόγω κυήσεως, τοκετού και μητρότητας, αργίας ή 
διαθεσιμότητας και για το χρονικό διάστημα διάρκειας του κωλύματος. 
3. Η πρόσληψη του προσωπικού των ανωτέρω παραγράφων δεν υπάγεται στη διαδικασία 
έγκρισης της ΠΥΣ 33/2006 (ΦΕΚ 280 Α'), όπως ισχύει.» 
 

 Τις διατάξεις της περ. ιε της παρ. 2  του άρθρου 14 του Ν. 2190/94 , όπως τροποποιήθηκε 
με το άρθρο 1 του ν. 3812/09  σύμφωνα με τις οποίες ορίζονται τα εξής:  
Εξαιρείται των διαδικασιών του ν. 2190/94 το προσωπικό που προσλαμβάνεται για 
αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, με σύμβαση εργασίας 
ορισμένου χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους δύο μήνες μέσα σε συνολικό 
διάστημα δώδεκα μηνών. Ο υπολογισμός του δωδεκαμήνου γίνεται σύμφωνα με την 
παράγραφο 2 του άρθρου 21 του ν. 2190/1994. Παράταση ή σύναψη νέας σύμβασης μέσα 
στο ανωτέρω δωδεκάμηνο διάστημα ή μετατροπή της σύμβασης σε αορίστου χρόνου είναι 
αυτοδικαίως άκυρες. Ο φορέας που διενεργεί την πρόσληψη αποστέλλει τον πίνακα των 
προσληπτέων στο ΑΣΕΠ, καθώς και όλους τους πίνακες προσληπτέων κάθε έτους, το 
αργότερο μέχρι την 31η Ιανουαρίου του επόμενου έτους. Το ΑΣΕΠ διενεργεί έλεγχο για τη 
συνδρομή των όρων πρόσληψης της παρούσας περίπτωσης. Εάν κατά τον έλεγχο 
διαπιστωθεί ότι απασχολείται ή απασχολήθηκε προσωπικό κατά παράβαση των πιο πάνω 
διατάξεων, εφαρμόζεται η παράγραφος 15 του άρθρου 21 του ν. 2190/1994, όπως 
συμπληρώθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 5 του ν. 2527/1997. 
 
 

 Τις διατάξεις του  άρθρου 28 παρ. 4 του ν. 2190/1994 σύμφωνα με τις οποίες ορίζονται τα 
εξής:  
Αίρεται η αναστολή προσλήψεων κατά την προεκλογική περίοδο, για συγκεκριμένες 
ειδικότητες, έπειτα από σχετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Εσωτερικών. 
Κατ’ εφαρμογή της ανωτέρω απόφασης εκδόθηκε και το έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. 
οικ.21762/30.05.2012, με το οποίο δίνονται επιπρόσθετες οδηγίες αλλά γίνεται και 
κατανομή των θέσεων ανά Αποκεντρωμένη ∆ιοίκηση. 
Συγκεκριμένα η έγκριση αφορά τις εξής κατηγορίες: 
1.  τη συνέχιση της διαδικασίας πρόσληψης 4.703 ατόμων για ανταποδοτικές υπηρεσίες των 
ΟΤΑ (προσωπικό καθαριότητας), κατά τις διατάξεις του άρθρου 205 ΚΚ∆ΚΥ, όπως ισχύει, 
(αφορά τον προγραμματισμό των προσλήψεων ανταποδοτικού χαρακτήρα που είχε γίνει 
αρχές του έτους. Για να ενεργοποιηθεί η διαδικασία πρέπει προηγουμένως να δημοσιευτεί 
στο ΦΕΚ η απαιτούμενη ΚΥΑ- το σχέδιο είναι έτοιμο) 
2.  την πρόσληψη 5.000 ατόμων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου μέγιστης 
διάρκειας δύο (2) μηνών, για προσωπικό πυρασφάλειας, δημοτικών βρεφονηπιακών και 
καθαριότητας των ΟΤΑ, καθώς επίσης και ναυαγοσώστες.  
3.  την πρόσληψη 500 υδρονομέων άρδευσης, και 
4.  την πρόσληψη 700 ατόμων για τη στελέχωση των δημοτικών παιδικών κατασκηνώσεων. 
Η κατανομή των θέσεων, κατά ανώτατο όριο, έχει γίνει ανά Αποκεντρωμένη ∆ιοίκηση. Αυτό 
σημαίνει ότι πρέπει άμεσα να ληφθεί απόφαση του ∆ημοτικού Συμβουλίου, προκειμένου να 
δρομολογηθούν οι προσλήψεις για τις ανωτέρω κατηγορίες προσωπικού. 
 

 Την Εγκύκλιο 33 του ΥΠΕΣ∆∆Α Αριθ. Πρωτ.: οικ. 29825/7-7-2003  
 Την Εγκύκλιο 5 του ΥΠΕΣ∆∆Α  οικ 5345/4-2-2005 
 Το Α.Π. οικ.8907/14.02.2007 του ΥΠΕΣ∆∆Α  
 Την με αριθ. Πρωτ. 13877/07-06-2012 βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας  
 Το έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. με αριθ. πρωτ. οικ.21762/30.05.2012 
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 Το γεγονός ότι η δαπάνη των  αποδοχών  των επτά  οδηγών και δέκα  εργατών  στο τμήμα 
καθαριότητας,  για χρονική περίοδο ενός διμήνου ( Ιούλιος και Αύγουστος), θα βαρύνουν 
τους  ΚΑ 20-6041.0001  και  ΚΑ 20-6054.0001  με ποσό 45.000 €  Οι ανωτέρω πιστώσεις 
είναι εξασφαλισμένες και εγγεγραμμένες στον Προϋπολογισμό 2012. 
 
 

 Το γεγονός ότι ο ∆ήμος Καρδίτσας υπέβαλλε αίτημα πρόσληψης προσωπικού ορισμένου 
χρόνου, με σύμβαση διάρκειας οκτώ (8) μηνών. 
 

 Την επακολουθήσασα ψηφοφορία κατά την οποία ΥΠΕΡ της έγκρισης  πρόσληψης δέκα (10) 
εργατών καθαριότητας, τριών (3) οδηγών απορριμματοφόρων, ενός (1) χειριστή φορτωτή, 
δύο (2) χειριστή εκσκαφέα- φορτωτή (JCB) και ενός (1) χειριστή διαμορφωτήρα στην 
υπηρεσία καθαριότητας με σύμβαση χρονικής διάρκειας δύο (2) μηνών ψήφισαν όλοι οι 
παρόντες ∆ημοτικοί Σύμβουλοι πλην των κ.κ. Τέγου Χρήστου,  Μακροστέργιου Αθανάσιου, 
Γεννάδιου Ιωάννη , Τσαντήλα Βασίλειου και  Χάρμπα Θωμά. 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά  πλειοψηφία 
 

 

 Εγκρίνει την πρόσληψη προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα  για την κάλυψη 
εκτάκτων κατεπειγουσών εποχιακών αναγκών στην υπηρεσία Καθαριότητας του 
∆ήμου Καρδίτσας για την περίοδο Ιούλιος – Αύγουστος, προκειμένου να καλυφθούν 
οι ανάγκες της υπηρεσίας καθαριότητας και να διαφυλαχθεί η δημόσια υγεία έως 
ότου ολοκληρωθεί η έγκριση των προσλήψεων προσωπικού με οκτάμηνη σύμβαση 
από την επιτροπή της Π.Υ.Σ., σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ' αριθ. πρωτ. 
1586/13-1-2012 εγκύκλιο του υπουργείου εσωτερικών και τις διατάξεις του άρθρου 
206 παρ. 1 Ν. 3584/2007  και συγκεκριμένα: 
 
α/α ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΧΡΟΝ. 

∆ΙΑΡΚΕΙΑ 
1 Εργάτες/εργάτριες 

Προσωπικό Καθαριότητας 
10 ∆ύο -2- μήνες 

2 Οδηγοί Απορριμματοφόρων 
–φορτηγών (∆Ε 29)    

3 ∆ύο -2- μήνες 

3 Χειριστής φορτωτή 1 ∆ύο -2- μήνες 
4 Χειριστές εκσκαφέα - 

φορτωτή 
2 ∆ύο -2- μήνες 

5 Χειριστής διαμορφωτήρα 1 ∆ύο-2- μήνες 
 

 Βεβαιώνει ότι υπάρχουν πιστώσεις για την κάλυψη της δαπάνης που θα προκύψει από τη 
μισθοδοσία του παραπάνω προσωπικού, διευκρινίζοντας ότι η κάλυψη της μισθοδοσίας 
ύψους 45.000 € θα γίνει από τακτικά  έσοδα που προβλέπονται στον  προϋπολογισμό του 
∆ήμου Καρδίτσας οικονομικού έτους 2012 και από τον Κ.Α.: 20-6041.0001, η δε εργοδοτική 
εισφορά υπέρ ΙΚΑ από τον Κ.Α. 20-6054.0001 του προϋπολογισμού του ∆ήμου Καρδίτσας, 
οικονομικού έτους 2012. 
 
Αναθέτει στον κ. ∆ήμαρχο τις παραπέρα ενέργειες σύμφωνα με το νόμο. 
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Μειοψήφισαν οι ∆ημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Τέγος Χρήστος , Γεννάδιος Ιωάννης , Τσαντήλας 
Βασίλειος , Χάρμπας Θωμάς και Μακροστέργιος Αθανάσιος. 
   
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στη συζήτηση και λήψη της παρούσας απόφασης δεν συμμετείχαν οι ∆ημοτικοί 
Σύμβουλοι κ. κ. Τσιούκης Λάμπρος, Γιοβάνης Γεώργιος  & Βερίλλης ∆ομήνικος,   λόγω 
αποχώρησής τους από τη συνεδρίαση. 
 

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. 
Αριθμό 233/2012 
Συντάχθηκε και δημοσιεύθηκε. 

  

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ             Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                 ΤΑ ΜΕΛΗ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ       ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ Ακολουθούν υπογραφές 

Καρδίτσα ______________ 
Πιστό Αντίγραφο 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 

 
 


