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Από το πρακτικό της με αριθ. 5ης/2021 Έκτακτης - δια περιφοράς- συνεδρίασης της Οικονομικής 

Επιτροπής. 

 

Αρ. αποφάσεως :  53 
 

Θέμα:  Προγραμματισμός πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 

χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα έτους 2021. 

 

 Σήμερα την 19η  του μήνα  Μαρτίου, του έτους  2021  ημέρα της εβδομάδας  Παρασκευή  με ώρα έναρξης 
στις 08:00 και  ώρα λήξης στις 10:00, συνήλθε σε έκτακτη - δια περιφοράς- συνεδρίαση η Οικονομική  

Επιτροπή, ύστερα από την υπ΄ πρωτ.:  4982/18-03-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που 

δημοσιεύτηκε νόμιμα και εστάλη με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο  στα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις: α)  

του 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/07-06-2010) – «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του 

Ν.4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α') – Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι» β)  την ΚΥΑ-Δ1αΓ.Π.οικ.-64450-

11.10.2020-ΦΕΚ-4484-11.10.2020-τεύχος-Β’-1, : Κανόνες τήρησης αποστάσεων και άλλα μέτρα προστασίας 

στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, το άρθρο 3 της  ΚΥΑ 

Δ1α/Γ.Π.οικ.55821(ΦΕΚ B' 4019/20.09.2020) τις υπ' αριθμ. Εγκυκλίους 163/33282/29.05.2020 [με θέμα: 

«Ενημέρωση αναφορικά με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων των δήμων»] σε 

εφαρμογή των υγειονομικών διατάξεων  και ειδικότερα του άρθρου 12 της Κ.Υ.Α. αριθ.Δ1α/ΓΠ.οικ.30612/16-5-

2020 (Β’ 1869) και του άρθρου 14 παρ. 3 της ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.32009/23-5-2020 (Β’ 1988), 

40/20930/31.03.2020 [με θέμα : «Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του 

κορωνοϊού COVID-19, αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των δήμων»] την 18318/13.03.2020 [με 

θέμα: «Σύγκληση συλλογικών οργάνων των δήμων, των περιφερειών και των εποπτευόμενων νομικών τους 

προσώπων, κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19»]  του 

Υπουργείου Εσωτερικών. 

 

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν τα 2/3 τουλάχιστον των μελών της  Ο.Ε., δεδομένου ότι επί συνόλου εννέα  (9) 

μελών συμμετείχαν στη-δια περιφοράς- συνεδρίαση τα έξι  (6) μέλη, ήτοι: 

 

1. Γεώργιος Αργυρόπουλος - (Πρόεδρος Ο.Ε). 

2. Εμμανουήλ Πετούσης -  (τακτικό μέλος).  

3. Ελένη Μπέλα  (τακτικό μέλος)   

4. Ιωάννης Ηλιάδης - (τακτικό μέλος). 

5. Βασίλειος Καρατζαφέρης-(τακτικό μέλος)-  

6. Δήμητρα Δούμουρα -  (τακτικό  μέλος) 

 

Δεν δήλωσαν την συμμετοχή τους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη δια περιφοράς συνεδρίαση:   

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Μιχάλης Σελέκος, Απόστολος Θεοφίλης και  Άλκηστη Βίτσα- τακτικά μέλη.  

 
 

 

 

 

 

ΑΔΑ: ΨΨΟΛΩΗ3-Κ1Μ



 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, μετά τη διαπίστωση της απαρτίας [μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων σε 

σύνολο (9) μελών συμμετείχαν (6) μέλη] και αφού ενημερώθηκαν τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής μέσω 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, για  την αριθμ.: 4982/18-03-2021 5
η
 έκτακτη (δια περιφοράς) συνεδρίαση, 

εγκρίνουν ομόφωνα, πριν την έναρξη της συνεδρίασης, τον κατεπείγον χαρακτήρα του θέματος, όπως 

αναφέρεται  στην πρόσκληση της συνεδρίασης. 

 

Ο Πρόεδρος κ. Γ. Αργυρόπουλος - μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου- ενημέρωσε τα μέλη  για το μοναδικό  

θέμα της ημερήσιας διάταξης, κατόπιν  της  από 18-3-2021 εισήγησης της  Δ/νσης Ανθρώπινου Δυναμικού &  

Διοικητικών Υπηρεσιών, στο οποίο αναφέρονται τα εξής: 

 

Με την Αριθ. Πρωτ. 14626/26-02-2021 (AΔΑ:ΩΔ4Δ46ΜΤΛ6-7Β0) εγκύκλιο του Υπουργείου 

Εσωτερικών και το αρίθμ. 25241/03-03-2021 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, 

ενημερωθήκαμε ότι μπορούμε να προβούμε στον προγραμματισμό πρόσληψης έκτακτου προσωπικού για 

το έτος 2021.    

 

Για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 

(ανταποδοτικού χαρακτήρα), είναι απαραίτητη η έγκριση προσλήψεων, με την έκδοση απόφασης του 

Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 205 του Ν. 

3584/07, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47 Α΄). Ειδικά το προσωπικό 

που προσλαμβάνεται για κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα δεν υπάγεται στη διαδικασία 

έγκρισης της ΠΥΣ 33/2006 (ΦΕΚ 280 Α'), όπως ισχύει.  

 

Στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Χαϊδαρίου (ΦΕΚ 608/Β΄/2013), όπως τροποποιήθηκε (ΦΕΚ 603/Β΄/2019) και 

ισχύει, έχουν προβλεφθεί πενήντα (50) θέσεις με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. 

Επίσης σύμφωνα με το υπ΄ αρίθμ. 4326/136/08-03-2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Προστασίας και 

Ελέγχου Περιβάλλοντος, είναι επιτακτική η πρόσληψη έκτακτου προσωπικού για την κάλυψη των αναγκών 

της υπηρεσίας για τους παρακάτω λόγους:  

 

1. Εντός των επόμενων εβδομάδων ξεκινά η αποχώρηση του συνόλου των οδηγών και των εργατών  

      καθαριότητας που προσελήφθησαν με τις τελευταίες συμβάσεις του ΟΑΕΔ (Κοινωφελής Εργασία)  

      και με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, χρηματοδοτουμένων από τα ανταποδοτικά τέλη.  

 

Πιο συγκεκριμένα αποχωρούν : 

    

 Τρεις (3) ΔΕ Οδηγοί (με σύμβαση Ορισμένου Χρόνου-Ανταποδοτικά Τέλη) στις 02/04/2021 

 Δύο (2) ΔΕ Οδηγοί (με σύμβαση Ορισμένου Χρόνου-Ανταποδοτικά Τέλη) στις 09/04/2021  

 Τρεις (3) ΔΕ Οδηγοί (με σύμβαση Ορισμένου Χρόνου-Ανταποδοτικά Τέλη) μεταξύ 10 και 

17/04/2021 

 Δύο (2) ΔΕ Οδηγοί (με συμβάσεις ΟΑΕΔ) στις 30/04/2021 

 Ένας (1) ΔΕ Οδηγός (με σύμβαση ΟΑΕΔ) στις 23/05/2021 

 Πέντε (5) ΥΕ Εργάτες Καθαριότητας (με σύμβαση Ορισμένου Χρόνου-Ανταποδοτικά Τέλη)  στις 

02/04/2021 

 Είκοσι ένα (21) ΥΕ Εργάτες Καθαριότητας και λοιπό βοηθητικό προσωπικό (με σύμβαση ΟΑΕΔ)  

στις 30/05/2021 

 

Επισημαίνεται ότι το σύνολο των εργαζομένων μέσω συμβάσεων ΟΑΕΔ αποχωρούν από την Υπηρεσία ένα 

μήνα νωρίτερα, λόγω υποχρεωτικής παρακολούθησης επιδοτούμενων σεμιναρίων Η/Υ 

 

2. Εντός των προσεχών εβδομάδων αναμένεται η αποχώρηση τεσσάρων (4) ΔΕ οδηγών (Μόνιμοι ή ΙΔΑΧ) 

οι οποίοι μέσω  της κινητικότητας πηγαίνουν σε άλλους Δήμους. 

 

3. Ο Δήμος δεν διαθέτει κανέναν ΔΕ Ηλεκτροτεχνίτη Οχημάτων – Μηχανημάτων Έργου. 

 

4. Ο Δήμος διαθέτει μόνο έναν ΔΕ χειριστή Μηχανήματος Έργου (φορτωτή - εκσκαφέα). 

 

5. Στο προσεχές διάστημα προβλέπεται να ενταχθούν στον προγραμματισμό των Υπηρεσιών της Δ/νσης 

μας : 

ΑΔΑ: ΨΨΟΛΩΗ3-Κ1Μ



 

 

 Η δράση της χωριστής  αποκομιδής βιοαποβλήτων με νέα απορριμματοφόρα ειδικού τύπου 

 και νέους καφέ κάδους  

 Ο διαχωρισμός των ρευμάτων ανακύκλωσης σε γυαλί – πλαστικό – χαρτί – μέταλλα  

με ανάπτυξη γωνιών ανακύκλωσης  σε όλη την Πόλη. 

 Η χωροθέτηση και λειτουργία πράσινων σημείων για εναπόθεση και χωριστή μεταφορά  

σε  πιστοποιημένα ΣΣΕΑ (Συστήματα Συλλογικής Επεξεργασίας Αποβλήτων)  των πάσης φύσεως 

ανακυκλώσιμων υλικών 

Οι προσλήψεις του συνόλου του αναφερόμενου ανωτέρω προσωπικού αφορούν αποκλειστικά σε Υπηρεσίες 

Ανταποδοτικού Χαρακτήρα (συλλογή απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών, καθαρισμός κοινοχρήστων 

χώρων και υποστήριξη του στόλου των απορριμματοφόρων οχημάτων και των Μηχανημάτων Έργου που 

χρησιμοποιούνται για το σκοπό αυτό - Χρηματοδότηση από τον Κ.Α. 20.)  

 

Προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι ανωτέρω ανάγκες, κρίνεται αναγκαία η πρόσληψη προσωπικού 

ανταποδοτικού χαρακτήρα με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου οκτάμηνης (8) διάρκειας, 

συνολικά: 

 

Ειδικότητα Αριθμός 

ΔΕ ΟΔΗΓΟΙ ΚΑΤΟΧΟΙ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ Γ’ η Δ΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ  

(ΜΕ ΠΕΙ ΚΑΙ ΚΑΡΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ) 

10 

ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ – ΣΥΝΟΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ 8 

ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ 1 

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ (ΦΟΡΤΩΤΗ - ΕΚΣΚΑΦΕΑ) 1 

Σύνολο 20 

 

Η πρόσληψη θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθρ. 21 του ν.2190/1994 όπως τροποποιήθηκαν και 

ισχύουν σήμερα.  

 

   Η δαπάνη για την μισθοδοσία των ανωτέρω προσλαμβανόμενων θα ανέλθει στο ποσό των  180.887,04 € 

πλέον εργοδοτικής εισφοράς η οποία θα ανέλθει στο ποσό των 48.203,05 € και θα βαρύνει τους Κ.Α. 20.6041 

και Κ.Α 20.6054.0001 αντίστοιχα, του προϋπολογισμού του Δήμου μας.   

   

Το κόστος μισθοδοσίας του ανωτέρω προσωπικού, θα καλυφθεί αποκλειστικά από ανταποδοτικά τέλη.   

 
 

Η  Οικονομική Επιτροπή αφού  έλαβε υπόψη: την εισήγηση της  Δ/νσης  Ανθρώπινου Δυναμικού &  

Διοικητικών Υπηρεσιών, τις διατάξεις του  άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 

40 του Ν. 4735/2020 όπως έως σήμερα  ισχύει και  

κατόπιν των ληφθέντων ηλεκτρονικών μηνυμάτων  – απαντήσεων,  τα οποία έχουν  ως εξής:  Ο Πρόεδρος κ. 

Αργυρόπουλος και οι κ.κ. δημοτικοί σύμβουλοι (τακτικά  μέλη)  Εμμανουήλ Πετούσης, Ελένη Μπέλα,  Ιωάννης 

Ηλιάδης, Βασίλειος Καρατζαφέρης, Δήμητρα Δούμουρα, ψήφισαν υπέρ του θέματος. 

 

Επί συμμετεχόντων (6) μελών, σε σύνολο (6) ψηφισάντων, η Οικονομική Επιτροπή,  

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ομόφωνα 

 

 

Εγκρίνει την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού έτους 2021, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 

χρόνου οκτάμηνης (8) διάρκειας ανταποδοτικού χαρακτήρα, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην εισήγηση, 

των κάτωθι ειδικοτήτων:  

 

Ειδικότητα Αριθμός 

ΔΕ ΟΔΗΓΟΙ ΚΑΤΟΧΟΙ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ Γ’ η Δ΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ  

(ΜΕ ΠΕΙ ΚΑΙ ΚΑΡΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ) 

10 

ΑΔΑ: ΨΨΟΛΩΗ3-Κ1Μ



 

ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ – ΣΥΝΟΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ 8 

ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ 1 

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ (ΦΟΡΤΩΤΗ - ΕΚΣΚΑΦΕΑ) 1 

Σύνολο 20 

 
Η πρόσληψη θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθρ. 21 του ν.2190/1994 όπως τροποποιήθηκαν και 

ισχύουν σήμερα.  

 

Η δαπάνη για την μισθοδοσία των ανωτέρω προσλαμβανόμενων θα ανέλθει στο ποσό των  180.887,04 € πλέον 

εργοδοτικής εισφοράς η οποία θα ανέλθει στο ποσό των 48.203,05 € και θα βαρύνει τους Κ.Α. 20.6041 και Κ.Α 

20.6054.0001 αντίστοιχα, του προϋπολογισμού του Δήμου μας.   

 

Ο Προϋπολογισμός του οικον. έτους 2021, ψηφίστηκε με την αριθμ 191/2020 (ΑΔΑ: 6ΦΜΕΩΗ3-ΩΦΟ) 

Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και επικυρώθηκε με το υπ΄ αριθμ. πρωτ.: 3727/14-01-2021 έγγραφο της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. 

 

Το κόστος μισθοδοσίας του ανωτέρω προσωπικού, θα καλυφθεί αποκλειστικά από ανταποδοτικά τέλη. 

 

 

                                                                                              Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
                         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ             ΤΑ ΜΕΛΗ 
  Ακριβές Αντίγραφο                                                        (Υπογραφή)                 (Υπογραφές) 
  Χαϊδάρι  19-03-2021 
    Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 
 
 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ 

ΑΔΑ: ΨΨΟΛΩΗ3-Κ1Μ
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