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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 1/13.07.2017 της συνεδρίασης της
Εκτελεστικής Επιτροπής του ∆ήµου Θερµαϊκού
ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση του Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας
(Ο.Ε.Υ.) του ∆ήµου Θερµαϊκού»
Στην Περαία, σήµερα, Πέµπτη, 13 Ιουλίου 2017 και ώρα 08:00
στο ∆ηµαρχιακό Μέγαρο του ∆ήµου Θερµαϊκού συνήλθε σε τακτική
συνεδρίαση η Εκτελεστική Επιτροπή ∆ήµου Θερµαϊκού, ύστερα από
την 15315/10-07-2017 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε
νόµιµα στα µέλη, σύµφωνα µε το άρθρο 62 του Ν.3852/10.
∆ιαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) µελών
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω τέσσερα (4) µέλη:

1.
2.
3.
4.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Μαυροµάτης Γιάννης, Πρόεδρος
Μπίρος Θωµάς, Αντιδήµαρχος
Τζάκης Φώτιος, Αντιδήµαρχος
Χατζηχριστοφή Αικατερίνη, Αντιδήµαρχος

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Μήλιος Παναγιώτης, Αντιδήµαρχος
2. Πασχαλίδου Παρθένα, Αντιδήµαρχος
3. Φεστερίδης Γεώργιος, Αντιδήµαρχος

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν και παραβρέθηκαν επίσης οι κ.κ. Γρ.
Χάκης - Πρόεδρος του ∆ΗΠΠΑΚΥΘ, Ι. Μισαλέµης - Πρόεδρος της
ΤΕΘ Α.Ε., ο Σπ. Αδαµίδης - Πρόεδρος του ∆.Σ. και ο Γενικός
Γραµµατέας του ∆ήµου κ. Τρ. Τζιούµης.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Αγγελική Καρασταµάτη,
υπάλληλο του ∆ήµου Θερµαϊκού.
Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 2ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης,
έθεσε υπ’ όψιν της Εκτελεστικής Επιτροπής τα εξής:
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 3584/07 και
αυτές του εδαφίου (στ) του άρθρου 63 του ν. 3852/10, προβλέπεται
ότι η τροποποίηση του Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας των
∆ήµων ψηφίζεται από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ύστερα από εισήγηση
της Εκτελεστικής Επιτροπής, διότι υπάρχει αναγκαιότητα σύστασης
νέων οργανικών θέσεων στις ανταποδοτικές υπηρεσίες σχετικές µε
την καθαριότητα.
Ισχύουσα νοµοθεσία.
1) Στο άρθρο 10 του ν. 3584/07 σχετικά µε την σύσταση και την
τροποποίηση των Οργανισµών Εσωτερικής Υπηρεσίας των ∆ήµων
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προβλέπεται: 1. Με τον Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας
καθορίζονται η εσωτερική διάρθρωση των υπηρεσιών σε Γενικές
∆ιευθύνσεις, ∆ιευθύνσεις, Τµήµατα, «Αυτοτελή Τµήµατα», και
Αυτοτελή Γραφεία, οι αρµοδιότητες τους και οι θέσεις κατά
κατηγορίες και κλάδους προσωπικού. Επίσης, ορίζονται οι κλάδοι ΠΕ,
ΤΕ και ∆Ε των οποίων οι υπάλληλοι κρίνονται για την κατάληψη
θέσεων προϊσταµένων των κατά περίπτωση οργανικών µονάδων,
ανάλογα µε την ειδικότητα του κλάδου και το αντικείµενο των
συγκεκριµένων οργανικών µονάδων. 2. Με απόφαση του ∆ηµοτικού
ή Κοινοτικού ή ∆ιοικητικού Συµβουλίου ψηφίζονται οι Οργανισµοί
Εσωτερικής Υπηρεσίας των ∆ήµων, Κοινοτήτων, ∆ηµοτικών και
Κοινοτικών Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου, Ιδρυµάτων και
Συνδέσµων ∆ήµων και ∆ήµων και Κοινοτήτων, αντίστοιχα. Η
απόφαση εγκρίνεται µε πράξη του Γενικού Γραµµατέα Περιφέρειας
ύστερα από γνώµη του οικείου Υπηρεσιακού Συµβουλίου, η οποία
δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 3. Η σύσταση
θέσεων προσωπικού µε τους Οργανισµούς Εσωτερικής Υπηρεσίας
των Ο.Τ.Α. γίνεται µετά από εκτίµηση των υπηρεσιακών αναγκών και
µε την προϋπόθεση ότι για τη σύσταση κάθε νέας οργανικής θέσης
θα πρέπει ο µέσος όρος των τακτικών εσόδων των δύο τελευταίων
ετών να είναι διπλάσιος του ποσού στο οποίο ανέρχεται η ετήσια
δαπάνη του βασικού µισθού του καταληκτικού κλιµακίου των
προτεινόµενων νέων θέσεων πολλαπλασιαζόµενης της δαπάνης
αυτής επί δύο. 4. Με τον Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας, σε
∆ήµους που έχουν πληθυσµό 50.000 κατοίκους και άνω, καθώς και
σε Συνδέσµους µε συνολικό πληθυσµό των µελών τους πάνω από
300.000 κατοίκους µπορεί να συσταθεί µία Γενική ∆ιεύθυνση. Ειδικά
στο ∆ήµο Αθηναίων µπορεί να συσταθούν µέχρι τρεις Γενικές
∆ιευθύνσεις, για δε τους ∆ήµους Πειραιώς, Νίκαιας, Περιστερίου,
Καλλιθέας, Θεσσαλονίκης, Λάρισας, Ηρακλείου Κρήτης, Πάτρας,
Βόλου και Ιωαννίνων, µέχρι δύο Γενικές ∆ιευθύνσεις. 5.
Τροποποίηση των Οργανισµών Εσωτερικής Υπηρεσίας των Ο.Τ.Α.
γίνεται µε την ανωτέρω διαδικασία. ∆εν επιτρέπεται η τροποποίηση
των Οργανισµών κατά το τελευταίο εξάµηνο της ∆ηµοτικής ή
Κοινοτικής περιόδου, µε εξαίρεση την περίπτωση ανάθεσης ή
µεταβίβασης νέων αρµοδιοτήτων και σε συµµόρφωση µε τελεσίδικη
δικαστική απόφαση. 6. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες, για την
κάλυψη αναγκών των Ο.Τ.Α., απαιτείται η πρόσληψη υπαλλήλων
κλάδων που δεν προβλέπονται από τις σχετικές ρυθµίσεις, η
ονοµασία του κλάδου καθορίζεται µε βάση τη λειτουργία που θα
καλυφθεί και τα σχετικά τυπικά προσόντα.
2) Περαιτέρω, στο εδ. (στ) του άρθρου 63 του ν. 3852/10
(Καλλικράτης) προβλέπεται µεταξύ των αρµοδιοτήτων της
Εκτελεστικής Επιτροπής: «στ) Εισηγείται στο δηµοτικό συµβούλιο τα
σχέδια: Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας…».
3) Στο πρόσφατα ψηφισθέν άρθρο 24 του ν. 4479/2017
προβλέπονται τα παρακάτω:
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1. Μέχρι την 31η Ιουλίου 2017, οι Ο.Τ.Α. α' βαθµού και τα νοµικά
πρόσωπα αυτών δύνανται να υποβάλλουν προς έγκριση στην οικεία
Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση αποφάσεις τροποποίησης των Οργανισµών
Εσωτερικής Υπηρεσίας τους, που καταρτίζονται και ψηφίζονται
σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 10 του ν. 3584/2007 (Α'
143), «Κώδικας Κατάστασης ∆ηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων
(ΚΚ∆ΚΥ)», ύστερα από εκτίµηση, από τα αρµόδια όργανά τους, των
οργανικών αναγκών τους, σε κάθε είδους ανταποδοτικές υπηρεσίες
σχετικές µε την καθαριότητα. Ειδικά, για τη σύσταση νέων
οργανικών θέσεων στις υπηρεσίες αυτές, η απόφαση του
προηγούµενου εδαφίου λαµβάνεται ύστερα από βεβαίωση της
οικονοµικής επιτροπής ότι η ετήσια δαπάνη του βασικού µισθού του
καταληκτικού κλιµακίου των προτεινόµενων θέσεων καλύπτεται από
τις εγγεγραµµένες στον προϋπολογισµό πιστώσεις που αφορούν
ανταποδοτικές υπηρεσίες, κατά παρέκκλιση της παραγράφου 3 του
ίδιου άρθρου. Ο Συντονιστής της οικείας Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης,
εγκρίνει, σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου, τις
αποφάσεις περί τροποποίησης των Οργανισµών Εσωτερικής
Υπηρεσίας των προηγούµενων εδαφίων, εντός µηνός από την
υποβολή τους. Εντός δέκα (10) ηµερών από την έγκριση του
προηγούµενου εδαφίου οι ενδιαφερόµενοι Ο.Τ.Α. ή νοµικά πρόσωπα
αυτών υποβάλλουν αίτηµα για την πρόσληψη τακτικού προσωπικού,
προς κάλυψη των νέων οργανικών θέσεων. Ως προς το σύνολο των
προσλήψεων τακτικού προσωπικού που πραγµατοποιούνται µε την
ειδική διαδικασία της παραγράφου αυτής, η εµπειρία στο αντικείµενο
της θέσης, η οποία προβλέπεται στην περίπτωση Β' της παρ. 2 του
άρθρου 18 του ν. 2190/1994 (Α' 28), εφόσον έχει διανυθεί σε
αντίστοιχες θέσεις σε ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας Ο.Τ.Α.
ή νοµικών προσώπων αυτών, βαθµολογείται µε δεκαεπτά (17)
µονάδες ανά µήνα και για συνολική εµπειρία µέχρι είκοσι τέσσερις
(24) µήνες. Για τις προσλήψεις που διενεργούνται µε τη διαδικασία
της παρούσας παραγράφου δεν εφαρµόζονται τα ανώτατα ανά
ειδικότητα, όρια ηλικίας διορισµού που προβλέπονται στην
υπουργική απόφαση ∆ΙΠΠ/ Φ.ΗΛ/6170/3.5.2004 (Β'645), όπως
ισχύει. Μετά την ολοκλήρωση των προσλήψεων της παρούσας
παραγράφου, οι Ο.Τ.Α. α' βαθµού και τα νοµικά πρόσωπα αυτών
παρέχουν τις κάθε είδους ανταποδοτικές υπηρεσίες σχετικές µε την
καθαριότητα µε ίδια µέσα.
2. Μέχρι την κατάρτιση των προσωρινών πινάκων διοριστέων είτε
στις νέες οργανικές θέσεις που συνιστώνται σύµφωνα µε την
προηγούµενη παράγραφο είτε σε ήδη υφιστάµενες κενές οργανικές
θέσεις σε ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας κατηγοριών ΥΕ και
∆Ε και, σε κάθε περίπτωση, όχι πέραν της 31.3.2018, οι οικείοι
Ο.Τ.Α. ή νοµικά πρόσωπα αυτών δύνανται, µε αιτιολογηµένη
απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, να απασχολούν στις
αντίστοιχες θέσεις όσους παρείχαν τις υπηρεσίες αυτές, µέχρι τις
7.6.2017, εφόσον: α. Συντρέχει εξαιρετικός λόγος δηµόσιας υγείας,
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που επιβάλλει την κατεπείγουσα και αδιάλειπτη µέχρι την πλήρωση
των οργανικών θέσεων του προηγούµενου εδαφίου, κάλυψη
αντίστοιχων οργανικών αναγκών, οι οποίες δεν είναι εποχικού ή
πρόσκαιρου χαρακτήρα. β. Έχει ληφθεί απόφαση σύστασης νέων
οργανικών θέσεων σε ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας,
σύµφωνα µε την παράγραφο 1 ή έχει υποβληθεί αίτηµα κάλυψης
υφιστάµενων ήδη οργανικών θέσεων στις υπηρεσίες αυτές. Η
παροχή υπηρεσιών σύµφωνα µε τις ανωτέρω εξαιρετικές
προϋποθέσεις δεν εµπίπτει στους περιορισµούς των άρθρων 5 και 6
του π.δ. 164/2004 (A'134), δεν µεταβάλλει το χαρακτήρα της
σχέσης εργασίας βάσει της οποίας προσλήφθηκαν οι απασχολούµενοι
στις θέσεις αυτές και δεν προσµετράται στην ειδική βαθµολόγηση της
εµπειρίας, που προβλέπεται στο πέµπτο εδάφιο της πρώτης
παραγράφου.
3. Η απόφαση της παραγράφου 2 διαβιβάζεται στο Α.Σ.Ε.Π., το οποίο
ασκεί έλεγχο ως προς τη συνδροµή των προϋποθέσεων πρόσληψης
του παρόντος άρθρου.»
4) Κατόπιν της δηµοσίευσης των ανωτέρω διατάξεων εκδόθηκε η υπ’
αριθ. 19/οικ.22159/30.06.2017 του ΥΠ.ΕΣ., µε την οποία
παρέχονται οδηγίες για την εφαρµογή των διατάξεων αυτών. Στην
εγκύκλιο αυτή, όσον αφορά τη διαδικασία σύστασης νέων οργανικών
θέσεων αναφέρονται τα εξής:
«Με τα υπ’ αριθ. 14/30.6.2016 και 9/10.5.2017 Πρακτικά των
Γενικών Συνελεύσεων της Ολοµέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου,
κρίθηκε ότι οι αυτοδίκαιες νοµοθετικές παρατάσεις των συµβάσεων
εργασίας σε υπηρεσίες καθαριότητας των κτηρίων των δηµοσίων
υπηρεσιών, των ανεξάρτητων αρχών, των ΝΠ∆∆, των ΝΠΙ∆ και των
ΟΤΑ, καθώς και για τις κάθε είδους ανταποδοτικές υπηρεσίες
καθαριότητας των ΟΤΑ, που αρχικά είχαν συναφθεί για διάστηµα
οκτώ µηνών κατ’ επίκληση των εξαιρετικών προϋποθέσεων του
άρθρου 205 του ΚΚ∆ΚΥ (ν.3584/2007), τελούν σε αντίθεση µε το
άρθρο 103 του Συντάγµατος και την Κοινοτική Οδηγία υπ’
αριθ.1999/70/ΕΚ
του
Συµβουλίου
της
28.6.1999,
όπως
ενσωµατώθηκε στο εθνικό δίκαιο µε το πδ 164/2004, ενόψει ιδίως
του γεγονότος
ότι «οι ανάγκες που διατηρούνται και
επαναλαµβάνονται για χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο των οκτώ
µηνών αποβάλλουν το χαρακτήρα τους ως περιοδικών, εποχικών ή
πρόσκαιρων, αποτελούν δε πάγιες και διαρκείς ανάγκες και,
συνεπώς, δύνανται υπό το καθεστώς του άρθρου 103 του
Συντάγµατος να καλύπτονται µόνον µε την πρόσληψη προσωπικού
είτε τακτικού είτε µε συµβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου» Κατόπιν τούτου, καθίσταται σαφής η ανάγκη κάλυψης των
θέσεων στην καθαριότητα µε µόνιµες προσλήψεις, καθώς οι θέσεις
αυτές, ως καλύπτουσες πάγιες και διαρκείς ανάγκες των ΟΤΑ α’
βαθµού, δεν µπορεί να θεωρηθούν ότι έχουν χαρακτήρα πρόσκαιρο,
εποχικό ή παροδικό. Ενόψει αυτού και δεδοµένης τόσο της
εξαιρετικής σηµασίας που έχει για το κοινωνικό σύνολο η πλήρης και
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λυσιτελής κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών στις υπηρεσίες
καθαριότητας των ΟΤΑ α’ βαθµού και τα νοµικά πρόσωπα αυτών όσο
και του επείγοντος χαρακτήρα της κάλυψης των αναγκών αυτών για
λόγους δηµόσιας υγείας, µε το άρθρο 24 του ν. 4479/2017 (Α΄94)
παρέχεται η δυνατότητα: α) επιτάχυνσης και διευκόλυνσης των
διαδικασιών κάλυψης των θέσεων τακτικού προσωπικού στις
ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας, είτε µε τη σύσταση νέων
θέσεων στις υπηρεσίες αυτές µε τροποποίηση των Οργανισµών
Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.), είτε µε την πλήρωση υφιστάµενων
ήδη κενών οργανικών θέσεων στις υπηρεσίες αυτές, καθώς και β)
απασχόλησης (όχι κατά παράταση, αλλά µε νέες συµβάσεις,
καταρτιζόµενες δυνάµει των εξαιρετικών διατάξεων της παρ. 2 της
εν θέµατι διάταξης), µέχρι τη σύνταξη των προσωρινών πινάκων
διοριστέων και, σε κάθε περίπτωση, όχι πέραν της 31.3.2018, του
άµεσα διαθέσιµου σήµερα προσωπικού, ήτοι του προσωπικού που
απασχολείτο σε θέσεις αντίστοιχων καθηκόντων, µέχρι την 7.6.2017
(ηµεροµηνία δηµοσίευσης των ανωτέρω Πρακτικών της Ολοµέλειας
του Ε.Σ.), συµπεριλαµβανοµένου του προσωπικού, οι συµβάσεις του
οποίου είχαν παραταθεί µε σχετικές νοµοθετικές ρυθµίσεις, όπως µε
τις τροποποιήσεις του άρθρου 167 του ν. 4099/2012. Με την
παρούσα εγκύκλιο παρέχονται διευκρινίσεις ως προς την εν θέµατι
διάταξη και οδηγίες για την εφαρµογή αυτής.
Α. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ
ΤΑΚΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΑΝΤΑΠΟ∆ΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΤΑ Α΄ ΒΑΘΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΝΠ
ΑΥΤΩΝ.
Για την άµεση κάλυψη των αναγκών των ΟΤΑ και των Ν.Π. αυτών σε
υπηρεσίες καθαριότητας ανταποδοτικού χαρακτήρα, προβλέπονται οι
εξής δυνατότητες: 1. Σε περίπτωση που δεν υφίστανται ήδη κενές
οργανικές θέσεις ανταποδοτικών υπηρεσιών στους Ο.Ε.Υ. των
ανωτέρω φορέων ή εφόσον οι ήδη προβλεπόµενες θέσεις (ακόµη και
αν πληρωθούν) δεν επαρκούν για την κάλυψη των πραγµατικών
τους αναγκών, οι φορείς δύνανται να προβούν άµεσα στην
τροποποίηση των Ο.Ε.Υ. και στη σύσταση νέων θέσεων. Η
τροποποίηση των Ο.Ε.Υ. θα γίνει σύµφωνα µε το άρθρο 10 του
ν.3584/2007, όπως ισχύει, σε συνδυασµό µε το αρ.63 περ. στ’ του
ν. 3852/2010 (Πρόγραµµα Καλλικράτης), σύµφωνα µε τα οποία
απαιτείται: - Εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής, - Απόφαση του
οικείου συµβουλίου - Γνωµοδότηση του οικείου Υπηρεσιακού
Συµβουλίου, - Βεβαίωση της Οικονοµικής Επιτροπής ότι η ετήσια
δαπάνη του βασικού µµισθού του καταληκτικού κλιµακίου των
προτεινόµενων θέσεων καλύπτεται από τις εγγεγραµµένες στον
προϋπολογισµό πιστώσεις που αφορούν ανταποδοτικές υπηρεσίες,
κατά παρέκκλιση της παρ.3 του άρθρου 10 του ν.3584/2007. Η
απόφαση του οικείου συµβουλίου πρέπει να αποσταλεί για έγκριση
στον οικείο Συντονιστή Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης µέχρι 31.7.2017.
Η έγκριση χορηγείται από το Συντονιστή εντός ενός (1) µµηνός από
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την υποβολή της απόφασης τροποποίησης του ΟΕΥ. Στη συνέχεια,
οι ΟΤΑ υποβάλλουν εντός δέκα (10) ηµερών από τη δηµοσίευση της
απόφασης στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, το αίτηµα
προγραµµατισµού στο Υπουργείο Εσωτερικών για την έγκριση των
νέων
θέσεων,
σύµφωνα
µε
τη
διαδικασία
της
Α.Π.
40703/16.12.2016
εγκυκλίου
της
υπηρεσίας
µας,
περί
προγραµµατισµού
προσλήψεων
τακτικού
προσωπικού
ανταποδοτικών υπηρεσιών ΟΤΑ και νπιδ αυτών (Α∆Α: 62ΑΛ465ΦΘΕΦ21), προκειµένου να προωθηθούν τα σχετικά αιτήµατα για έγκριση
της ΠΥΣ 33/2006,
όπως ισχύει. Επισηµαίνεται ότι αντίστοιχη
διαδικασία θα ακολουθηθεί και για τα νπδδ των ΟΤΑ, µε τη διαφορά
ότι, κατ’ εφαρµογή του άρθρου 10 παρ.7 του ν.3584/2007, για την
κατάρτιση ή τροποποίηση του ΟΕΥ απαιτείται επιπλέον η σύµφωνη
γνώµη του οικείου δηµοτικού συµβουλίου. Για τα νπιδ, η σύσταση
νέων θέσεων θα γίνει σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον Κανονισµό
Λειτουργίας των υπηρεσιών τους, ή στον ΟΕΥ για τις ∆ΕΥΑ. Το
ανωτέρω χρονοδιάγραµµα θα πρέπει να τηρηθεί απαρέγκλιτα,
δεδοµένης της επιτακτικής ανάγκης κάλυψης των θέσεων αυτών, γι’
αυτό εφιστούµε την προσοχή σας για την κατά προτεραιότητα
ανάληψη των σχετικών ενεργειών σας. 2. Σε περίπτωση που στους
Ο.Ε.Υ. των φορέων υφίστανται οργανικές
θέσεις προσωπικού
ειδικοτήτων που µµπορούν να καλύψουν ανάγκες ανταποδοτικών
υπηρεσιών καθαριότητας, οι οποίες ωστόσο παραµένουν κενές, θα
πρέπει να αποσταλεί άµεσα στο Υπουργείο το σχετικό αίτηµα για την
κάλυψη των θέσεων αυτών, σύµφωνα µε τη διαδικασία της
προαναφερόµενης εγκυκλίου.
3. Οι ΟΤΑ α’ βαθµού και τα Ν.Π. αυτών που ήδη έχουν αποστείλει
σχετικό αίτηµα στο πλαίσιο της προαναφερόµενης εγκυκλίου, δεν
απαιτείται να προβούν σε καµία περαιτέρω ενέργεια, µµπορούν όµως
να αποστείλουν συµπληρωµατικό αίτηµα, κατόπιν επανεξέτασης των
αναγκών τους, σύµφωνα µε όσα ορίζονται ανωτέρω. Στην
περίπτωση αυτή, στον πίνακα του νέου αιτήµατος θα πρέπει να
αποτυπώνεται το σύνολο των αναγκών τους, δηλαδή τόσο οι ήδη
υποβληθείσες ανάγκες τους όσο και οι νέες που προέκυψαν κατόπιν
επανεξέτασης των αναγκών τους, µε ανάλυση όλων αυτών ανά
εργασιακή σχέση/κατηγορία εκπαίδευσης/κλάδο-ειδικότητα και
ανταποδοτική υπηρεσία και
µε
προσδιορισµό
της
σειράς
προτεραιότητας τους. Σηµειώνεται ότι µε την απόφαση του
δηµοτικού συµβουλίου δύναται να τροποποιηθεί η ιεράρχηση των
αναγκών σύµφωνα µε τα νεότερα δεδοµένα και ως εκ τούτου να
καταγραφεί στον πίνακα διαφορετική σειρά προτεραιότητας σε σχέση
µε το προηγούµενο αίτηµα. Επισηµαίνεται ότι, σύµφωνα µε το
τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 της εν θέµατι διάταξης, µετά την
ολοκλήρωση των διαδικασιών κάλυψης των αντίστοιχων θέσεων, οι
Ο.Τ.Α. α’ βαθµού και τα νοµικά πρόσωπα αυτών παρέχουν τις
ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας µε ίδια µµέσα. Εξάλλου, το
άρθρο 61 του ν. 3979/2011 (όπως ερµηνεύεται από τη νοµολογία
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του Ε.Σ. –βλ. ενδ. Ε.Σ. 75/2012 Ζ’ Κλιµακίου), επιτάσσει στους
Ο.Τ.Α. να εξαντλούν στο ακέραιο τις δυνατότητες άσκησης των
αρµοδιοτήτων τους που σχετίζονται µε τις υπηρεσίες καθαριότητας,
από το προσωπικό που υπηρετεί στα αντίστοιχα τµήµατα αυτών, µε
τη χρήση, από το προσωπικό αυτό, της σχετικής υλικοτεχνικής
υποδοµής τους. Τούτο σηµαίνει ότι, εφόσον α) υφίστανται ήδη
στους Ο.Ε.Υ. κενές θέσεις στις
ανταποδοτικές υπηρεσίες
καθαριότητας και οι αντίστοιχοι φορείς δεν υποβάλουν αίτηµα
πλήρωσης των θέσεων αυτών ή εφόσον β) οι φορείς αυτοί δεν
προβούν στην σύσταση νέων θέσεων (αν και παρέχεται ήδη, µε τις
διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 24 του ν. 4479/2017, η δυνατότητα
στους Ο.Τ.Α. και τα νοµικά πρόσωπα αυτών να επανεκτιµήσουν τις
σχετικές υπηρεσιακές τους ανάγκες και, αν το κρίνουν απαραίτητο,
να προβούν στη σύσταση και την ταχεία κάλυψη νέων θέσεων), δεν
θα δύναται στο εξής να αιτιολογηθεί η αδυναµία κάλυψης των
συγκεκριµένων αναγκών µε ίδια µµέσα των φορέων αυτών. Κάθε δε
µελλοντικό αίτηµα για κάλυψη θέσεων στις ανταποδοτικές υπηρεσίες
καθαριότητας πλέον των οργανικών θέσεων που θα προβλέπουν οι
Ο.Ε.Υ. (υφιστάµενοι ή τροποποιηµένοι) θα πρέπει να αιτιολογεί µε
ειδικό και εµπεριστατωµένο τρόπο την εποχικότητα ή τον έκτακτο
χαρακτήρα των αντίστοιχων αναγκών»…
Κατόπιν των ανωτέρω,
δίδεται η δυνατότητα τροποποίησης των Οργανισµών Εσωτερικής
Υπηρεσίας των ∆ήµων µε την ανωτέρω αναφερόµενη διαδικασία,
ύστερα από εκτίµηση, από τα αρµόδια όργανά τους, των οργανικών
αναγκών τους, σε κάθε είδους ανταποδοτικές υπηρεσίες σχετικές µε
την καθαριότητα.
Ο Οργανισµός Εσωτερικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Θερµαϊκού έχει
δηµοσιευθεί στο ΦΕΚ 1527/Β/21-6-2013.
Αφού ελήφθησαν υπόψη τα ανωτέρω, καθώς και:
1. το γεγονός ότι στις υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα ο ∆ήµος
έχει υποχρέωση να διαθέτει τα απαραίτητα µέσα και το απαιτούµενο
προσωπικό ώστε να είναι σε θέση να παρέχει µε άρτιο τρόπο τις
αντίστοιχες υπηρεσίες στους δηµότες και κάτοικους του ∆ήµου,
2. το γεγονός ότι εκτός της τυπικής αρµοδιότητας ο ∆ήµος έχει την
ουσιαστική ευθύνη για την έγκαιρη, αδιάλειπτη και ταχεία αποκοµιδή
και περισυλλογή των πάσης φύσεως απορριµµάτων και εν συνεχεία
τη µεταφορά τους στο ΧΥΤΑ, για τον ευπρεπισµό της πόλης αλλά και
για την προστασία της δηµόσιας υγείας, καθώς επίσης και του
γεγονότος ότι λόγω µεγάλης έλλειψης τακτικού προσωπικού για την
κάλυψη
παγίων
αναγκών
των
ανταποδοτικών
υπηρεσιών
καθαριότητας σε συνδυασµό µε τη αδυναµία πραγµατοποίησης νέων
προσλήψεων, οι ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας λειτουργούν
οριακά,
3. το γεγονός ότι οι υφιστάµενες κενές οργανικές θέσεις των
ανταποδοτικών υπηρεσιών δεν επαρκούν για την κάλυψη των
σηµερινών πραγµατικών αναγκών και απαιτείται η τροποποίηση του
ΟΕΥ για την προσθήκη των παρακάτω αναφερόµενων νέων
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οργανικών θέσεων ώστε να υποβληθεί αίτηµα πρόσληψης µόνιµου
προσωπικού για τον τοµέα των ανταποδοτικών υπηρεσιών συνολικά,
βάσει των ήδη υφιστάµενων κενών οργανικών θέσεων καθώς και
των νέων που θα συσταθούν,
Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούµαστε:
Τη λήψη απόφασης από την Εκτελεστική Επιτροπή ώστε να εισηγηθεί
προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Θερµαϊκού την τροποποίηση του
Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας του ∆ήµου, όπως αυτός ισχύει
(ΦΕΚ 1527/Β/21-6-2013) για τη σύσταση των παρακάτω
αναφερόµενων νέων οργανικών θέσεων καθώς και την κατάργηση
και επανασύσταση ορισµένων από τις ήδη υπάρχουσες στις
ανταποδοτικές υπηρεσίες σχετικές µε την καθαριότητα, οι οποίες
θεωρούνται απολύτως αναγκαίες για τη διασφάλιση της οµαλής και
εύρυθµης λειτουργίας των ανταποδοτικών υπηρεσιών σχετικές µε
την καθαριότητα για την απρόσκοπτη λειτουργία των υπηρεσιών
αυτών και τη συνακόλουθη προστασία της δηµόσιας υγείας:
Α/Α

Κατηγορία
Εκπαίδευσης

Κλάδος

1.
2.

ΥΕ
∆Ε

3.

∆Ε

ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΕΡΓΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Αριθµός
Προτεινόµενων
Θέσεων
25
1
1

Οι ανωτέρω αναφερόµενες νέες οργανικές θέσεις προστίθενται στις
ήδη προβλεπόµενες στους αντίστοιχους κλάδους του ισχύοντα Ο.Ε.Υ.
Κατόπιν αυτών, εισηγούµαστε προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο τη λήψη
απόφασης σχετικά µε την τροποποίηση του Οργανισµού Εσωτερικής
Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του ∆ήµου Θερµαϊκού.
Η Εκτελεστική Επιτροπή αφού έλαβε υπ’ όψιν:
1. τις διατάξεις των άρθρων 62 και 63 του Ν. 3852/2010
2. τον Ν. 3463/2006 (∆.Κ.Κ.) και
3. το Ν.4479/2017
Αποφασίζει οµόφωνα
Εγκρίνει την τροποποίηση Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας
(Ο.Ε.Υ.) του ∆ήµου Θερµαϊκού, όπως αυτός ισχύει (ΦΕΚ 1527/Β/216-2013) για την σύσταση των παρακάτω αναφερόµενων νέων
οργανικών θέσεων στις ανταποδοτικές υπηρεσίες σχετικές µε την
καθαριότητα, οι οποίες θεωρούνται απολύτως αναγκαίες για τη
διασφάλιση
της
οµαλής
και
εύρυθµης
λειτουργίας
των
ανταποδοτικών υπηρεσιών σχετικές µε την καθαριότητα, για την
απρόσκοπτη λειτουργία των υπηρεσιών αυτών και τη συνακόλουθη
προστασία της δηµόσιας υγείας.
Α/Α Κατηγορία

Κλάδος

Αριθµός

Προτεινόµενων
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1.

Εκπαίδευσης
ΥΕ

2.

∆Ε

3.

∆Ε

Θέσεων
ΕΡΓΑΤΩΝ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΕΡΓΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

25
1

1

Οι ανωτέρω αναφερόµενες νέες οργανικές θέσεις προστίθενται στις
ήδη προβλεπόµενες στους αντίστοιχους κλάδους του ισχύοντα Ο.Ε.Υ.
Στον προϋπολογισµό του τρέχοντος έτους υπάρχουν εγκεκριµένες
πιστώσεις στους αντίστοιχους Κ.Α. για την κάλυψη της µισθοδοσίας
του υπηρετούντος προσωπικού.
Η µελλοντική επιβάρυνση του προϋπολογισµού του ∆ήµου
συναρτάται µε τον εκάστοτε ετήσιο προγραµµατισµό προσλήψεων
και δεν είναι δυνατό να υπολογιστεί µε την παρούσα απόφαση.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 1/2017
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται
ακολούθως.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
∆ήµαρχος Θερµαϊκού

Γιάννης Μαυροµάτης

ΤΑ

ΜΕΛΗ

ως

