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ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΘΑΔΤΚΣΘΟ
ΑΠΟΠΑΜΑ
Απφ ην αξηζ. 2/28-2-2012 πξαθηηθφ ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηνπ δεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Ξάλζεο,
Αριθ. απόθαζης 54

Πεξίιεςε
Πξνγξακκαηηζκφο πξνζιήςεσλ πξνζσπηθνχ ηδησηηθνχ
δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ γηα έθηαθηεο θαη επνρηαθέο
αλάγθεο έηνπο 2012».

ηε Ξάλζε θαη ζην Γεκαξρηαθφ θαηάζηεκα, ζήκεξα 28 Φεβξνπαξίνπ 2012 εκέξα Σξίηε θαη ψξα 13:30,
ζπλήιζε ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ην Γεκνηηθφ πκβνχιην Ξάλζεο, ζηελ αίζνπζα ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηνπ,
χζηεξα απφ ηελ αξηζ.πξση.10283/23-2-2012 έγγξαθε πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ
πνπ επηδφζεθε ζχκθσλα κε ην Νφκν ζην θαζέλα απφ ηα κέιε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, θαη θνηλνπνηήζεθε
ζην Γήκαξρν Ξάλζεο θαη κε ηελ πξνεδξία ηνπ Πξνέδξνπ Γεκαξρφπνπινπ Υαξάιακπνπ γηα λα ζπδεηήζεη θαη
λα πάξεη απνθάζεηο ζηα παξαθάησ ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο.
Αθνχ δηαπηζηψζεθε λφκηκε απαξηία, γηαηί ζε ζχλνιν 33 δεκνηηθψλ πκβνχισλ, βξέζεθαλ παξφληεο 29
δεκνηηθνί ζχκβνπινη, δειαδή:
ΠΑΡΟΝΣΔ
ΑΠΟΝΣΔ
1) Γεκαξρφπνπινο Υαξάιακπνο (Πξφεδξνο)
1) Ηιηάδεο Θσκάο
2) Αγθφξηζαο Απφζηνινο
2) Καινγεξήο Κξίησλ
3) Αληακπνχθεο Νηθφιανο
3) ππξηδφπνπινο Νηθφιανο
4) Αρκέη Ογινχ Υνπζεΐλ
4) Υνπζεΐλ Ογινχ Σηκνχξ
5) Βαζηινχδεο Ηιίαο
πνπ δελ πξνζήιζαλ ζηε ζπλεδξίαζε
6) Βνξίδεο Γεκήηξηνο
αλ θαη λφκηκα πξνζθιήζεθαλ.
7) Γηαγηδφγινπ Κσλζηαληίλνο
8) Γξεκζίδεο Ισάλλεο
9) Θενδσξίδεο Αλαζηάζηνο
10) Καξαγηαλλίδνπ-Παηζαηδή νθία
20) Παπαζηακαηίνπ Γεψξγηνο
11) Κνιιάξνο Γεψξγηνο
21) Πνχιηνο Υξίζηνο
12) Κπξηαθίδεο Αιέμαλδξνο
22) Παηζίδνπ Γέζπνηλα
13) Μαδαξάθεο πχξνο
23) Σαξελίδεο Παλαγηψηεο
14) Μνχξθαο Υξήζηνο
24) Σνπ Ιζκέη
15) Μπεθηέο ακπξή
25) Σζεγγειίδεο Ισάλλεο
16) Μπέλεο Γεκήηξηνο
26) Σζέπειεο Δκκαλνπήι
17) Ξπλίδεο Αζαλάζηνο
27) Φαλνπξάθεο Δκκαλνπήι
18) Παλαγησηίδεο Γξεγφξεο
28) Φηιίππνπ Φίιηππνο
19) Παπαδφπνπινο Κπξηάθνο
29) Φσηηάδεο Νηθφιανο
ηε ζπλεδξίαζε παξαβξίζθεηαη θαη ν Γήκαξρνο Ξάλζεο Μηραήι ηπιηαλίδεο θαη νη Πξφεδξνη ηεο Σνπηθήο
Κνηλφηεηαο Δπκνίξνπ Αλδξεάδεο Αλαζηάζηνο, Γαθλψλα ηδεξφπνπινο Γεκήηξηνο, Γέξαθα Γηαζήξ Ατηάλ.
Γίλεηαη κλεία φηη ε δ.ζ. Καξαγηαλλίδνπ νθία πξνζήιζε ζηε ζπλεδξίαζε θαηά ηελ ζπδήηεζε ηνπ 19νπ
ζέκαηνο.
Ο Πξφεδξνο Γεκαξρφπνπινο Υαξάιακπνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ
θαη εηζεγνχκελνο ην 16ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ηεο ζπλεδξίαζεο, έζεζε ππφςε ηνπ ζπκβνπιίνπ ηελ
αξηζ.πξση.10194/23-2-2012 εηζήγεζε ηνπ γξαθείνπ Πξνζσπηθνχ κε ζέκα : «Πξνγξακκαηηζκφο πξνζιήςεσλ
πξνζσπηθνχ ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ γηα έθηαθηεο θαη επνρηαθέο αλάγθεο έηνπο 2012» θαη ε
νπνία έρεη σο εμήο:
Έρνληαο ππφςε:
1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 21 παξ. 1 θαη 2 ηνπ Ν. 2190/94 φπσο ηζρχεη.
2. Σν απφ 03/01/2008 έγγξαθν ΤΠ.Δ.Γ.Γ.Α. ζρεηηθά κε ηνλ σξνπξνγξακκαηηζκφ πξνζιήςεσλ
πξνζσπηθνχ έηνπο 2008.
3. Σελ Α.Π.ΓΙΠΠ/Φ.2.9/31/νηθ.80/3-1-2011 εγθχθιην ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο &
Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο ηνπ ΤΠΔΑΗΓ κε ζέκα «Πξνγξακκαηηζκφο Πξνζιήςεσλ Έθηαθηνπ
Πξνζσπηθνχ θαη ζχλαςεο ζπκβάζεσλ κίζζσζεο έξγνπ έηνπο 2011».
4. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3812/2009.
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5. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3852/2010.
6. Σελ 33/27-12-2006 Π.Τ.. πνπ αθνξά «Αλαζηνιή δηνξηζκψλ θαη πξνζιήςεσλ ζην Γεκφζην Σνκέα».
7. Σελ κε αξηζ. 8 ηνπ άξζξνπ 49 ηνπ Ν. 3949/2011 «8.α. Κελέο ή θελνχκελεο νξγαληθέο ζέζεηο κφληκνπ
πξνζσπηθνχ θαη πξνζσπηθνχ κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξφλνπ, θαζψο θαη κε
ζεηεία δεκνζίνπ δηθαίνπ ή ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ ζε νξγαληθή ζέζε κε δπλαηφηεηα
αλαλέσζεο, ησλ θνξέσλ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 3812/2009, θαιχπηνληαη κεηά απφ
πξνεγνχκελε έγθξηζε ηεο ΠΤ 33/2006 (ΦΔΚ 280 Α'), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη. .....
β. Κάζε γεληθή θαη εηδηθή δηάηαμε αληίζεηε πξνο ηηο δηαηάμεηο ηεο πξνεγνχκελεο πεξίπησζεο, θαζψο
θαη νη εμαηξέζεηο πνπ νξίδνληαη ζην άξζξν 4 ηεο ΠΤ 33/2006, φζνλ αθνξά ζην πξνζσπηθφ ηεο
πξνεγνχκελεο πεξίπησζεο, θαηαξγείηαη».
Απηφ ζεκαίλεη φηη γηα ην κφληκν πξνζσπηθφ ησλ ΟΣΑ απαηηείηαη πιένλ ε έγθξηζε ηεο ΠΤ 33/2006.
Απαηηείηαη επίζεο γηα θάζε πεξίπησζε πξνζσπηθνχ νξηζκέλνπ ρξφλνπ κε δπλαηφηεηα αλαλέσζεο.
8. χκθσλα κε ηελ παρ 6 ηοσ άρθροσ 11 ηοσ ν. 3833/10 φπσο αλαξηζκήζεθε θαη αληηθαηαζηάζεθε ην
πξψην εδάθην απφ ηελ πεξηπη. δ ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν.3899/2010 (ΦΔΚ 212/17.12.2010
ηεχρνο Α) θαη αληηθαηαζηάζεθε εθ λένπ κε ηελ παξ.3 ηνπ άξζξνπ 37 ηνπ Ν. 3986/11 (ΦΔΚ
152/01.07.2011 ηεχρνο Α), νξίδνληαη ηα εμήο: «Οη εγθξίζεηο πξφζιεςεο πξνζσπηθνχ κε ζρέζε
εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ θαη ζπκβάζεσλ κίζζσζεο έξγνπ γηα ην έηνο 2011
πεξηνξίδνληαη θαηά πνζνζηφ πελήληα ηνηο εθαηφ (50%) ζε ζρέζε κε ηηο αληίζηνηρεο εγθξίζεηο ηνπ
έηνπο 2010 θαη θαηά πνζνζηφ δέθα ηνηο εθαηφ (10%) θαη' έηνο γηα ηα έηε έσο θαη ην 2015. Οη
αλσηέξσ πεξηνξηζκνί δελ ηζρχνπλ γηα ηηο εγθξίζεηο πξφζιεςεο πξνζσπηθνχ κε ζρέζε εξγαζίαο
ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ θαη ζπκβάζεσλ κίζζσζεο έξγνπ πνπ εληάζζνληαη ζην πιαίζην
εξεπλεηηθψλ, αλαπηπμηαθψλ ζπκβνιαίσλ θαη ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ, απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή
θαη ηξίηνπο, έξγσλ, εθφζνλ ε κηζζνδνζία ηνπ σο άλσ πξνζσπηθνχ δελ επηβαξχλεη θαζ' νηνλδήπνηε
ηξφπν ηνλ Κξαηηθφ Πξνυπνινγηζκφ.»[8] Ο πεξηνξηζµφο απηφο δελ ηζρχεη γηα πξνζιήςεηο πξνζσπηθνχ
νξηζκέλνπ ρξφλνπ πνπ γίλνληαη γηα θάιπςε απξφβιεπησλ θαη επεηγνπζψλ αλαγθψλ.»
9. χκθσλα κε ηελ παρ. 2 ηοσ άρθροσ 205 ηοσ ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143 Α') νξίδνληαλ φηη εηδηθά ην
πξνζσπηθφ πνπ πξνζιακβάλεηαη γηα θάιπςε αλαγθψλ αληαπνδνηηθνχ ραξαθηήξα δελ ππάγεηαη ζηε
δηαδηθαζία έγθξηζεο ηεο ΠΤ 33/2006 (ΦΔΚ 280 Α'),φπσο ηζρχεη.
10. Όκσο, ζχκθσλα κε ηελ παρ 8 ηοσ άρθροσ 49 ηοσ ν. 3943/2011 θαηαξγήζεθε ε παξ. 2 ηνπ άξζξνπ
205 ηνπ λ. 3584/2007 (ΦΔΚ 143 Α'). Δπίζεο νη δηαηάμεηο ηεο περίπηωζης δ' ηης παρ. 4 ηοσ άρθροσ 3
ηοσ ν. 3899/2010 (ΦΕΚ 212 Α') δελ ηζρχνπλ γηα ην πξνζσπηθφ ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ,
πνπ πξνζιακβάλεηαη ζηνπο Ο.Σ.Α. γηα θάιπςε αλαγθψλ ανηαποδοηικού ταρακηήρα (θαζαξηφηεηα,
ειεθηξνθσηηζκφο θ.ιπ.). κε βάζε ηα αλσηέξσ, οι αποθάζεις ηφν προζλήυεφν προζφπικού
ανηαποδοηικού ταρακηήρα σπόκεινηαι από 31/3/2011 ζηην έγκριζη ηης ΠΥΣ 33/2006, ελψ
παξάιιεια δεν ιζτύει η μείφζη ηφν εγκρίζεφν πρόζληυης προζφπικού για ανηαποδοηικές
σπηρεζίες κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ θαη νη ζπκβάζεηο κίζζσζεο έξγνπ
γηα ην έηνο 2012 θαηά δεθαπέληε ηνηο εθαηφ (50%) ζε ζρέζε κε ηηο αληίζηνηρεο εγθξίζεηο ηνπ έηνπο
2010 θαη ηνπ δέθα ηνηο εθαηφ (10 %) γηα θαζέλα απφ ηα επφκελα έηε πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο
δηαηάμεηο ηνπ άρθροσ 37 ηοσ ν.3986/2011.
11. Με ην έγγξαθν ΥΠ.ΕΣ. οικ. 1586/13.01.2012, δεηείηαη απφ ηνπο ΟΣΑ πνπ πξνζιακβάλνπλ
πξνζσπηθφ αληαπνδνηηθνχ ραξαθηήξα, βάζεη ησλ ηζρπνπζψλ δηαηάμεσλ (Γήκνπο θαη ΦΟΓΑ ππφ ηε
κνξθή ΝΠΓΓ), εθφζνλ αληηκεησπίδνπλ ειιείςεηο ζε ηέηνην πξνζσπηθφ, λα απνζηείινπλ άκεζα ηα
αηηήκαηά ηνπο δηα ησλ ππεξεζηψλ ζαο ζην Τπνπξγείν καο, πξνθεηκέλνπ λα πξνσζεζνχλ γηα έγθξηζε
ζηελ Δπηηξνπή ηεο ΠΤ 33/2006 φπσο ηζρχεη, τφρίς να αναμένοσν ηην εγκύκλιο εηήζιοσ
προγραμμαηιζμού προζλήυεφν, αιιά πάληα βέβαηα κε ηελ ηήξεζε ηεο πξνβιεπφκελεο δηαδηθαζίαο
(απφθαζε δεκνηηθνχ/δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ, βεβαίσζε χπαξμεο πηζηψζεσλ, πξφβιεςε ζέζεσλ ζηνλ
Οξγαληζκφ Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο θ.ιπ.), φπσο είλαη γλσζηή απφ πξνεγνχκελεο εγθπθιίνπο.
12. πλεπψο επεηδή δελ έρεη εθδνζεί αθφκα ε εγθχθιηνο γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ πξνζιήςεσλ έηνπο
2012, ζα αθνινπζεζνχλ νη νδεγίεο ησλ ζρεηηθψλ εγθπθιίσλ ηεο πξνεγνχκελεο ρξνληάο. ηα πιαίζηα
ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ πξνζιήςεσλ ηνπ έηνπο 2011, εθδφζεθε ε εγθχθιηνο ηνπ ΥΠ.ΕΣ.Α.&Η.Δ.
ΔΙΠΠ/Φ.2.9/31/οικ.80/3.1.2011 «Προγραμμαηιζμός Προζλήψεων Προζωπικού έηοσς 2011»

γεληθά γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ησλ πξνζιήςεσλ ζην δεκφζην. Ειδικόηερα γηα ηνπο ΟΣΑ εθδφζεθε ε
εγθχθιηνο ΥΠ.ΕΣ.Α.&Η.Δ. οικ.9089/24.02.2011 «Προγραμμαηιζμός προζλήψεων για ηις άμεζες
επείγοσζες ανάγκες ζηοσς ΟΤΑ α' και β' βαθμού».
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13. Σελ
κε
αξηζ.πξση.νηθ.1589/13-01-2012
εγθχθιην κε ζέκα «Πξφζιεςε πξνζσπηθνχ γηα
ηελ αληηκεηψπηζε ησλ αλαγθψλ αληαπνδνηηθνχ ραξαθηήξα ησλ πξσηνβάζκησλ ΟΣΑ»
14. Σν γεγνλφο φηη ππάξρνπλ νη αλάινγεο πηζηψζεηο ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Γήκνπ Ξάλζεο ηνπ
νηθνλνκηθνχ έηνπο 2012.
15. Σηο απμεκέλεο αλάγθεο ηεο ππεξεζίαο γηα έθηαθηεο θαη επνρηαθέο εξγαζίεο.
Παξαθαιψ λα εηζεγεζείηε ζην πκβνχιηφ ζαο λα πξνβεί άκεζα ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ :
Για ηην ζύναυη ζσμβάζεφν εργαζίας ιδιφηικού δικαίοσ οριζμένοσ τρόνοσ με 8μηνη διάρκεια
Προηεινόμενες προς πλήρφζη θέζεις ιδιφηικού δικαίοσ οριζμένοσ τρόνοσ
Οδηγοί Αυτοκινήτων
Αηηνχκελεο πξνο πιήξσζε πέληε (5)
Εργατών
Αηηνχκελεο πξνο πιήξσζε δέθα πέληε (15)
Η δαπάλε ηεο κηζζνδνζίαο ησλ αλσηέξσ πξνηεηλνκέλσλ πξνο πιήξσζε ζέζεσλ ππνινγίδεηαη ζε 186.500,00€
θαη έρεη πξνβιεθζεί ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Γήκνπ Ξάλζεο ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2012 ζηνπο θσδηθνχο
αξηζκνχο 02.30.6041 κε ηίηιν «ηαθηηθέο απνδνρέο έθηαθηνπ πξνζσπηθνχ», 02.30.6054 κε ηίηιν «εξγνδνηηθέο
εηζθνξέο έθηαθηνπ πξνζσπηθνχ», 02.20.6041 κε ηίηιν «ηαθηηθέο απνδνρέο έθηαθηνπ πξνζσπηθνχ» θαη
02.20.6054.01 κε ηίηιν «εξγνδνηηθέο εηζθνξέο έθηαθηνπ πξνζσπηθνχ».
εκεηψλεηαη φηη νη αλσηέξσ εηδηθφηεηεο ζα θαιχςνπλ ππεξεζηαθέο αλάγθεο (π.ρ. γηνξηέο ησλ ΘΛΔ, ησλ
γηνξηψλ παιηάο πφιεο ) ησλ ηκεκάησλ θαζαξηφηεηαο, πξαζίλνπ ηεο Γ/λζεο Πεξηβάιινληνο .
Η ζρεηηθή απφθαζε ζα δηαβηβαζηεί ζην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ, δηα ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο
Μαθεδνλίαο Θξάθεο, πξνο έγθξηζε.
ΣΟ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ
Ύζηεξα απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αληαιιαγή απφςεσλ, έρνληαο ππφςε ηνπ ηελ ελ ιφγσ εηζήγεζε θαζψο
θαη 1) Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 21 παξ. 1 θαη 2 ηνπ Ν. 2190/94 φπσο ηζρχεη. 2) Σν απφ 03/01/2008 έγγξαθν
ΤΠ.Δ.Γ.Γ.Α. ζρεηηθά κε ηνλ σξνπξνγξακκαηηζκφ πξνζιήςεσλ πξνζσπηθνχ έηνπο 2008. 3) Σελ
Α.Π.ΓΙΠΠ/Φ.2.9/31/νηθ.80/3-1-2011 εγθχθιην ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο &
Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο ηνπ ΤΠΔΑΗΓ κε ζέκα «Πξνγξακκαηηζκφο
Πξνζιήςεσλ Έθηαθηνπ
Πξνζσπηθνχ θαη ζχλαςεο ζπκβάζεσλ κίζζσζεο έξγνπ έηνπο 2011». 4) Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3812/2009. 5)
Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3852/2010. 5) Σελ 33/27-12-2006 Π.Τ.. πνπ αθνξά «Αλαζηνιή δηνξηζκψλ θαη
πξνζιήςεσλ ζην Γεκφζην Σνκέα». 6) Σελ κε αξηζ. 8 ηνπ άξζξνπ 49 ηνπ Ν. 3949/2011 «8.α. Κελέο ή
θελνχκελεο νξγαληθέο ζέζεηο κφληκνπ πξνζσπηθνχ θαη πξνζσπηθνχ κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ
ανξίζηνπ ρξφλνπ, θαζψο θαη κε ζεηεία δεκνζίνπ δηθαίνπ ή ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ ζε νξγαληθή
ζέζε κε δπλαηφηεηα αλαλέσζεο, ησλ θνξέσλ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 3812/2009, θαιχπηνληαη
κεηά απφ πξνεγνχκελε έγθξηζε ηεο ΠΤ 33/2006 (ΦΔΚ 280 Α'), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη. .....
β. Κάζε γεληθή θαη εηδηθή δηάηαμε αληίζεηε πξνο ηηο δηαηάμεηο ηεο πξνεγνχκελεο πεξίπησζεο, θαζψο θαη νη
εμαηξέζεηο πνπ νξίδνληαη ζην άξζξν 4 ηεο ΠΤ 33/2006, φζνλ αθνξά ζην πξνζσπηθφ ηεο πξνεγνχκελεο
πεξίπησζεο, θαηαξγείηαη». Απηφ ζεκαίλεη φηη γηα ην κφληκν πξνζσπηθφ ησλ ΟΣΑ απαηηείηαη πιένλ ε έγθξηζε
ηεο ΠΤ 33/2006. Απαηηείηαη επίζεο γηα θάζε πεξίπησζε πξνζσπηθνχ νξηζκέλνπ ρξφλνπ κε δπλαηφηεηα
αλαλέσζεο. 6) χκθσλα κε ηελ παρ 6 ηοσ άρθροσ 11 ηοσ ν. 3833/10 φπσο αλαξηζκήζεθε θαη
αληηθαηαζηάζεθε ην πξψην εδάθην απφ ηελ πεξηπη. δ ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν.3899/2010 (ΦΔΚ
212/17.12.2010 ηεχρνο Α) θαη αληηθαηαζηάζεθε εθ λένπ κε ηελ παξ.3 ηνπ άξζξνπ 37 ηνπ Ν. 3986/11 (ΦΔΚ
152/01.07.2011 ηεχρνο Α), νξίδνληαη ηα εμήο: «Οη εγθξίζεηο πξφζιεςεο πξνζσπηθνχ κε ζρέζε εξγαζίαο
ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ θαη ζπκβάζεσλ κίζζσζεο έξγνπ γηα ην έηνο 2011 πεξηνξίδνληαη θαηά
πνζνζηφ πελήληα ηνηο εθαηφ (50%) ζε ζρέζε κε ηηο αληίζηνηρεο εγθξίζεηο ηνπ έηνπο 2010 θαη θαηά πνζνζηφ
δέθα ηνηο εθαηφ (10%) θαη' έηνο γηα ηα έηε έσο θαη ην 2015. Οη αλσηέξσ πεξηνξηζκνί δελ ηζρχνπλ γηα ηηο
εγθξίζεηο πξφζιεςεο πξνζσπηθνχ κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ θαη ζπκβάζεσλ
κίζζσζεο έξγνπ πνπ εληάζζνληαη ζην πιαίζην εξεπλεηηθψλ, αλαπηπμηαθψλ ζπκβνιαίσλ θαη
ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ, απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή θαη ηξίηνπο, έξγσλ, εθφζνλ ε κηζζνδνζία ηνπ σο άλσ
πξνζσπηθνχ δελ επηβαξχλεη θαζ' νηνλδήπνηε ηξφπν ηνλ Κξαηηθφ Πξνυπνινγηζκφ.»[8] Ο πεξηνξηζµφο απηφο
δελ ηζρχεη γηα πξνζιήςεηο πξνζσπηθνχ νξηζκέλνπ ρξφλνπ πνπ γίλνληαη γηα θάιπςε απξφβιεπησλ θαη
επεηγνπζψλ αλαγθψλ.» 7) χκθσλα κε ηελ παρ. 2 ηοσ άρθροσ 205 ηοσ ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143 Α') νξίδνληαλ φηη
εηδηθά ην πξνζσπηθφ πνπ πξνζιακβάλεηαη γηα θάιπςε αλαγθψλ αληαπνδνηηθνχ ραξαθηήξα δελ ππάγεηαη ζηε
δηαδηθαζία έγθξηζεο ηεο ΠΤ 33/2006 (ΦΔΚ 280 Α'),φπσο ηζρχεη. 8) Όκσο, ζχκθσλα κε ηελ παρ 8 ηοσ
άρθροσ 49 ηοσ ν. 3943/2011 θαηαξγήζεθε ε παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 205 ηνπ λ. 3584/2007 (ΦΔΚ 143 Α'). Δπίζεο

ΑΔΑ: Β44ΞΩΚ8-ΦΒΩ
νη δηαηάμεηο ηεο περίπηωζης δ' ηης παρ. 4 ηοσ άρθροσ 3 ηοσ ν. 3899/2010 (ΦΕΚ 212 Α') δελ
ηζρχνπλ γηα ην πξνζσπηθφ ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ, πνπ πξνζιακβάλεηαη ζηνπο Ο.Σ.Α. γηα
θάιπςε αλαγθψλ ανηαποδοηικού ταρακηήρα (θαζαξηφηεηα, ειεθηξνθσηηζκφο θ.ιπ.). κε βάζε ηα αλσηέξσ,
οι αποθάζεις ηφν προζλήυεφν προζφπικού ανηαποδοηικού ταρακηήρα σπόκεινηαι από 31/3/2011 ζηην
έγκριζη ηης ΠΥΣ 33/2006, ελψ παξάιιεια δεν ιζτύει η μείφζη ηφν εγκρίζεφν πρόζληυης προζφπικού
για ανηαποδοηικές σπηρεζίες κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ θαη νη ζπκβάζεηο
κίζζσζεο έξγνπ γηα ην έηνο 2012 θαηά δεθαπέληε ηνηο εθαηφ (50%) ζε ζρέζε κε ηηο αληίζηνηρεο εγθξίζεηο ηνπ
έηνπο 2010 θαη ηνπ δέθα ηνηο εθαηφ (10 %) γηα θαζέλα απφ ηα επφκελα έηε πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο
ηνπ άρθροσ 37 ηοσ ν.3986/2011. 10) Με ην έγγξαθν ΥΠ.ΕΣ. οικ. 1586/13.01.2012, δεηείηαη απφ ηνπο ΟΣΑ
πνπ πξνζιακβάλνπλ πξνζσπηθφ αληαπνδνηηθνχ ραξαθηήξα, βάζεη ησλ ηζρπνπζψλ δηαηάμεσλ (Γήκνπο θαη
ΦΟΓΑ ππφ ηε κνξθή ΝΠΓΓ), εθφζνλ αληηκεησπίδνπλ ειιείςεηο ζε ηέηνην πξνζσπηθφ, λα απνζηείινπλ
άκεζα ηα αηηήκαηά ηνπο δηα ησλ ππεξεζηψλ ζαο ζην Τπνπξγείν καο, πξνθεηκέλνπ λα πξνσζεζνχλ γηα
έγθξηζε ζηελ Δπηηξνπή ηεο ΠΤ 33/2006 φπσο ηζρχεη, τφρίς να αναμένοσν ηην εγκύκλιο εηήζιοσ
προγραμμαηιζμού προζλήυεφν, αιιά πάληα βέβαηα κε ηελ ηήξεζε ηεο πξνβιεπφκελεο δηαδηθαζίαο
(απφθαζε δεκνηηθνχ/δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ, βεβαίσζε χπαξμεο πηζηψζεσλ, πξφβιεςε ζέζεσλ ζηνλ
Οξγαληζκφ Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο θ.ιπ.), φπσο είλαη γλσζηή απφ πξνεγνχκελεο εγθπθιίνπο. 11) πλεπψο
επεηδή δελ έρεη εθδνζεί αθφκα ε εγθχθιηνο γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ πξνζιήςεσλ έηνπο 2012, ζα
αθνινπζεζνχλ νη νδεγίεο ησλ ζρεηηθψλ εγθπθιίσλ ηεο πξνεγνχκελεο ρξνληάο. ηα πιαίζηα ηνπ
πξνγξακκαηηζκνχ πξνζιήςεσλ ηνπ έηνπο 2011, εθδφζεθε ε εγθχθιηνο ηνπ ΥΠ.ΕΣ.Α.&Η.Δ.
ΔΙΠΠ/Φ.2.9/31/οικ.80/3.1.2011 «Προγραμμαηιζμός Προζλήψεων Προζωπικού έηοσς 2011» γεληθά γηα
ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ησλ πξνζιήςεσλ ζην δεκφζην. Ειδικόηερα γηα ηνπο ΟΣΑ εθδφζεθε ε εγθχθιηνο
ΥΠ.ΕΣ.Α.&Η.Δ. οικ.9089/24.02.2011 «Προγραμμαηιζμός προζλήψεων για ηις άμεζες επείγοσζες ανάγκες
ζηοσς ΟΤΑ α' και β' βαθμού». 12) Σελ κε αξηζ. πξση.νηθ. 1589/13-01-2012 εγθχθιην κε ζέκα ¨Πξφζιεςε

πξνζσπηθνχ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ αλαγθψλ αληαπνδνηηθνχ ραξαθηήξα ησλ πξσηνβάζκησλ ΟΣΑ¨ 13) Σν
γεγνλφο φηη ππάξρνπλ νη αλάινγεο πηζηψζεηο ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Γήκνπ Ξάλζεο ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο
2012. 14) Σηο απμεκέλεο αλάγθεο ηεο ππεξεζίαο γηα έθηαθηεο θαη επνρηαθέο εξγαζίεο.
ΑΠΟΦΑΘΖΕΘ ΟΜΟΦΩΝΑ
Δγθξίλεη ηνλ πξνγξακκαηηζκφ πξνζιήςεσλ πξνζσπηθνχ ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ γηα έθηαθηεο
θαη επνρηαθέο αλάγθεο έηνπο 2012 κε 8κελε δηάξθεηα σο εμήο:
Α) Οδηγοί Αυτοκινήτων
Αηηνχκελεο πξνο πιήξσζε πέληε (5)
Β) Εργατών
Αηηνχκελεο πξνο πιήξσζε δέθα πέληε (15)
Η δαπάλε ηεο κηζζνδνζίαο ησλ αλσηέξσ πξνηεηλνκέλσλ πξνο πιήξσζε ζέζεσλ ππνινγίδεηαη ζε 186.500,00€
θαη έρεη πξνβιεθζεί ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Γήκνπ Ξάλζεο ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2012 ζηνπο θσδηθνχο
αξηζκνχο 02.30.6041 κε ηίηιν «ηαθηηθέο απνδνρέο έθηαθηνπ πξνζσπηθνχ», 02.30.6054 κε ηίηιν «εξγνδνηηθέο
εηζθνξέο έθηαθηνπ πξνζσπηθνχ», 02.20.6041 κε ηίηιν «ηαθηηθέο απνδνρέο έθηαθηνπ πξνζσπηθνχ» θαη
02.20.6054.01 κε ηίηιν «εξγνδνηηθέο εηζθνξέο έθηαθηνπ πξνζσπηθνχ».
εκεηψλεηαη φηη νη αλσηέξσ εηδηθφηεηεο ζα θαιχςνπλ ππεξεζηαθέο αλάγθεο (π.ρ. γηνξηέο ησλ ΘΛΔ, ησλ
γηνξηψλ παιηάο πφιεο ) ησλ ηκεκάησλ θαζαξηφηεηαο, πξαζίλνπ ηεο Γ/λζεο Πεξηβάιινληνο.
Η ζρεηηθή απφθαζε ζα δηαβηβαζηεί ζην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ, δηα ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο
Μαθεδνλίαο Θξάθεο, πξνο έγθξηζε.
………………………………………………………………………………………………………………..
πληάρζεθε ην πξαθηηθφ απηφ θαη ππνγξάθηεθε φπσο αθνινπζεί.
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(Τπνγξαθή)

ΣΟ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ
Αθξηβέο απφζπαζκα
Ξάλζε 5-3-2012
Με εληνιή Γεκάξρνπ
Η Δηδηθή Γξακκαηέαο ηνπ Γεκ./ιίνπ
Ακπαηδή Δπζπκία

Σα κέιε
(Αθνινπζνχλ ππνγξαθέο)

