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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ               ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ  18ΗΣ  Μαΐου  2021 

          ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ   
ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ  - ΥΜΗΤΤΟΥ                          
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                              

ΘΕΜΑ: Έγκριση πρόσληψης προσωπικού  

με σχέση εργασίας ιδιωτικού διακαίου 
ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα  

 
 

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Η    Νο  : 69 

 

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ : 8          ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ :1 
 

Στη Δάφνη σήμερα την  18η Μαΐου 2021  ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 -12:00 συνήλθε σε 
τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Δάφνης Υμηττού, με τηλεδιάσκεψη και 
χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr) κατόπιν της αριθμ. πρωτ: 
5136/14-05-2021 πρόσκλησης του κ. Δημάρχου – Προέδρου της Επιτροπής. Η πρόσκληση 
επιδόθηκε σε κάθε μέλος (τακτικά και αναπληρωματικά) της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-10 τεύχος Α') με τίτλο : «Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα 
Καλλικράτης» όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 – «Πρόγραμμα 
Κλεισθένης Ι» και συμπληρώθηκε με το άρθρο 2 παρ.3 του Ν.4623/2019 και δημοσιεύθηκε στην 
ιστοσελίδα του Δήμου σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 , ενώ 
παρίσταντο τα κατωτέρω μέλη: 

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΠΑΡΩΝ/ 
ΠΑΡΟΥΣΑ 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ  

1                                                                                                                                                                                                                                 ΜΠΙΝΙΣΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ-ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΝΑΙ 

2 
ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ  ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ –ΤΑΚΤΙΚΟ 
ΜΕΛΟΣ 

ΝΑΙ 

3 
ΛΙΟΥΤΑΣ  ΚΩΝ/ΝΟΣ  

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ – ΤΑΚΤΙΚΟ 
ΜΕΛΟΣ   

ΝΑΙ 

4 
ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ – ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ   ΟΧΙ 

5 ΚΑΤΣΑΡΟΣ  ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ – ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ   ΝΑΙ 

6 
ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ  

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 

ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ – ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ   ΝΑΙ 

7  
ΝΤΙΝΟΣ   

ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ – ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ   ΝΑΙ 

8 ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ  ΗΛΙΑΣ-ΕΡΡΙΚΟΣ ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΝΑΙ 

9 ΤΟΛΙΑ-ΚΗΠΟΥΡΟΥ  ΝΑΥΣΙΚΑ  ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΝΑΙ 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

10 ΚΑΡΑΚΩΝΗ  ΒΑΡΒΑΡΑ 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
(ΒΕΡΙΝΑ) 

ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ ΟΧΙ 

11 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ  ΚΛΕΑΝΘΗ (ΚΛΕΙΩ) ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ ΟΧΙ 

12 ΤΣΙΛΙΦΗΣ  
ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ 
ΜΕΛΟΣ 

ΟΧΙ 

13 ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΑΣ  
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ 
ΜΕΛΟΣ 

ΟΧΙ 

14 ΘΑΝΟΥ  
ΧΡΥΣΟΥΛΑ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ 
ΜΕΛΟΣ 

ΟΧΙ 

15 ΚΡΟΥΣΟΣ  ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ ΟΧΙ 

http://www.epresence.gov.gr/
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16 ΤΣΟΥΤΣΟΥΡΑΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ ΟΧΙ 

17 ΜΠΟΚΑΡΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ ΟΧΙ 

18 ΛΕΜΠΕΣΗΣ 
ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ  

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 
ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ ΟΧΙ 

 

Η συνεδρίαση αυτή, πραγματοποιήθηκε υπό την προεδρία του Δημάρχου – Προέδρου κ. 
Αναστάσιου Αθ. Μπινίσκου, παρίσταντο δε τα παραπάνω 8 τακτικά μέλη.  

Αφού ο κ. Δήμαρχος – Πρόεδρος διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης εισηγούμενος το 1ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, αφού αυτό έγινε ομόφωνα 
αποδεκτό να συζητηθεί και έθεσε υπόψη του σώματος το αριθμ.πρωτ. 5172/14-5-2021  
έγγραφο του  γραφείου ανθρώπινου δυναμικού μισθοδοσίας-ασφάλισης στο οποίο αναφέρετε 
ότι: 
«Κατόπιν του ανωτέρω α΄ σχετικού  εγκρίθηκε η απασχόληση εικοσιπέντε (25) ατόμων με σχέση εργασίας 

ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα  και συγκεκριμένα είκοσι (20) Εργατών 
Καθαριότητας  κατηγορίας ΥΕ & πέντε (5) Οδηγών Απορριμματοφόρου κατηγορίας ΔΕ κατόπιν της 
υπ’ αριθμ. 33/Α/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής .  
 Στην  υπηρεσία καθαριότητας οι ανάγκες σε προσωπικό παραμένουν μεγάλες λόγω της μείωσης  του 
ενεργού ανθρώπινου δυναμικού  διότι:   

 μέσω κύκλων κινητικότητας των τελευταίων ετών σημαντικός αριθμός εργαζομένων μετατάχθηκε σε 
άλλους φορείς χωρίς να έχουν καλυφθεί έως σήμερα οι θέσεις τους,  

 στις 30-4-2021 έχουν λήξει οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου δέκα Εργατών καθαριότητας και δύο 
Οδηγών απορριμματοφόρου, 

 στα τέλη μηνός Ιουλίου 2021 λήγουν οι συμβάσεις δεκαεπτά (17) ωφελουμένων κοινωφελούς 
προγράμμτος του ΟΑΕΔ, κατόπιν και της δίμηνης παράτασής τους. 
 

Κατόπιν των ως άνω αναφερομένων και σε συνδυασμό με το γεγονός ότι είναι επιτακτική η ανάγκη  αύξησης 
των δρομολογίων των απορριμματοφόρων για να είναι δυνατή η συλλογή των μπλε κάδων και η χωριστή 
διαλογή των πράσινων απορριμμάτων και των μπαζών, στα πλαίσια εφαρμογής του Τοπικού σχεδίου 
διαχείρισης απορριμμάτων με στόχο τη μείωση των απορριμμάτων που οδηγούνται στη χωματερή 
καθίσταται άμεση η ανάγκη πρόσληψης προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα οκτάμηνης απασχόλησης, 
για την  εύρυθμη λειτουργία της Υπηρεσίας, ώστε να μην υπονομευτεί η δημόσια υγεία. 
Για το σκοπό αυτό προτείνεται στην Οικονομική Επιτροπή, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες που 
έχουν προκύψει στην Υπηρεσία καθαριότητας, να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες ώστε να προσληφθούν 
κατά προτεραιότητα άμεσα:  

 δύο (2) ΔΕ Οδηγοί απορριμματοφόρου Γ΄κατηγορίας και 

 δέκα (10) ΥΕ Εργάτες καθαριότητας (ως συνοδοί απορριμματοφόρου και στον οδοκαθαρισμό) 
 με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ (8) μηνών,  σε συνέχεια της υπ’ 
αριθμ. 33/Α/2021 προηγούμενης απόφασης του Σώματος και της αριθμ. 34431/5-5-2021 εγκριτικής του 
Υπουργείου Εσωτερικών ενώ σε δεύτερο χρόνο, κρίνοντας από τις ανάγκες της υπηρεσίας να προσληφθούν 
οι υπόλοιποι τρεις (3) Οδηγοί απορριμματοφόρου και δέκα (10) Εργάτες καθαριότητας που έχουν εγκριθεί.  
 
Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε την Οικονομική Επιτροπή όπως αποφασίσει σχετικά.  

Συμπληρωματικά αναφέρουμε ότι οι αναγκαίες πιστώσεις κάλυψης της  δαπάνης μισθοδοσίας του υπό 
πρόσληψη προσωπικού, έχουν προβλεφθεί και θα βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2021 
και θα προβλεφθούν αντίστοιχες για το επόμενο οικονομικό έτος». 
Κατόπιν πήρε το λόγο ο κ. Πρόεδρος και κάλεσε το Σώμα κατόπιν διαλογικής συζήτησης να αποφασίσει 
σχετικά. 

 

   Η  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
Αφού άκουσε την εισήγηση του κ. Δήμαρχου – Προέδρου, άκουσε τις τοποθετήσεις και 

τις απόψεις των μελών της, και ειδικότερα των δημοτικών συμβούλων και τακτικών μελών της 

επιτροπής κ.κ. Ντίνο Νικόλαο ο οποίος μεταξύ των άλλων ανέφερε ότι θα μειοψηφήσει 

δεδομένου ότι πιστεύει ότι αφενός θα πρέπει να γίνει πρόσληψη μόνιμου προσωπικού και θα 

πρέπει να γίνει πρόσληψη όλων των ατόμων στη παρούσα φάση ώστε να βελτιωθεί η εικόνα του 

Δήμου η οποία δεν είναι και η καλύτερη,  Μαργαρίτη Ηλία Ερρίκου ο οποίος μεταξύ των άλλων 



                                                     
  ΑΔΑ: Ψ2ΔΓΩ9Φ-Η05                                                                                 

                                           ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ                                     

 3 

ανέφερε ότι θα μειοψηφήσει και ότι θέλει να τονίσει ότι η προηγούμενη δημοτική αρχή έχασε την 

ευκαιρία να κάνει πρόσληψη μόνιμου προσωπικού με το Νόμο Σκουρλέτη και ότι δε μπορούμε 

να βασίζονται οι ανάγκες του Δήμου σε θέσεις ορισμένου χρόνου δεδομένου ότι καλύπτουν 

πάγιες και διαρκείς ανάγκες και Τόλια-Κηπουρού Ναυσικά η οποία ανέφερε ότι θα ψηφίσει θετικά 

προκειμένου να φτιάξει η εικόνα του Δήμου αλλά με την προϋπόθεση να γίνει πρόσληψη 

μόνιμου προσωπικού, έλαβε γνώση του περιεχομένου όλων των εγγράφων του σχετικού 

φακέλου και ειδικότερα του αριθμ. πρωτ. 5172/2021 εγγράφου του  γραφείου ανθρώπινου 

δυναμικού μισθοδοσίας-ασφάλισης, του αριθμ.πρωτ. 34431/5-5-2021 εγγράφου του 

Υπουργείου Εσωτερικών, του αριθμ.πρωτ. 5121/12-5-2021 εγγράφου της Προϊσταμένης 

Περιβάλλοντος, της αριθμ.33Α/2021 προηγούμενης απόφασης του σώματος, καθώς και των 

σχετικών διατάξεων του Ν.2190/94 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Ν. 3463/2006 σε 

συνδυασμό με τις όμοιες του Ν. 3852/2010 .όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, του Ν.4555/2018, 

του Ν.4735/2020, του αρθρ. 107 του Ν.4483/2017, του Ν. 3584/2007, του Ν. 4071/2012,  τέλος 

η οικονομική επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση σκέφθηκε και λόγω ότι:  

1. μέσω κύκλων κινητικότητας των τελευταίων ετών σημαντικός αριθμός εργαζομένων μετατάχθηκε σε 
άλλους φορείς χωρίς να έχουν καλυφθεί έως σήμερα οι θέσεις τους,  

2. στις 30-4-2021 έχουν λήξει οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου δέκα Εργατών καθαριότητας και δύο 
Οδηγών απορριμματοφόρου, 

3. στα τέλη μηνός Ιουλίου 2021 λήγουν οι συμβάσεις δεκαεπτά (17) ωφελουμένων κοινωφελούς 
προγράμμτος του ΟΑΕΔ, κατόπιν και της δίμηνης παράτασής τους, 

4. είναι επιτακτική η ανάγκη  αύξησης των δρομολογίων των απορριμματοφόρων για να είναι δυνατή 
η συλλογή των μπλε κάδων και η χωριστή διαλογή των πράσινων απορριμμάτων και των 
μπαζών, στα πλαίσια εφαρμογής του Τοπικού σχεδίου διαχείρισης απορριμμάτων με στόχο τη 
μείωση των απορριμμάτων που οδηγούνται στη χωματερή καθίσταται άμεση η ανάγκη 
πρόσληψης προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα οκτάμηνης απασχόλησης, για την  εύρυθμη 
λειτουργία της Υπηρεσίας, ώστε να μην υπονομευτεί η δημόσια υγεία, 

 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   
 

Εγκρίνει, σύμφωνα με το σκεπτικό της παρούσας, την πρόσληψη προσωπικού 

ορισμένου χρόνου υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα, κάλυψης των αναγκών της 

υπηρεσίας καθαριότητας λόγω της μείωσης  του ενεργού ανθρώπινου δυναμικού, της ανάγκης  

αύξησης των δρομολογίων των απορριμματοφόρων για να είναι δυνατή η συλλογή των μπλε 

κάδων και η χωριστή διαλογή των πράσινων απορριμμάτων και των μπαζών, στα πλαίσια 

εφαρμογής του Τοπικού σχεδίου διαχείρισης απορριμμάτων με στόχο τη μείωση των 

απορριμμάτων που οδηγούνται στη χωματερή καθίσταται άμεση η ανάγκη πρόσληψης 

προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα οκτάμηνης απασχόλησης, για την  εύρυθμη λειτουργία 

της Υπηρεσίας, ώστε να μην υπονομευτεί η δημόσια υγεία και για τους ειδικότερους 

αναφερόμενους στο σκεπτικό της παρούσης λόγους, απασχόλησης οκτώ (8) μηνών κατά 

προτεραιότητα, για το έτος 2021 το οποίο προβλέπεται στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου, βάσει των 

διατάξεων του Ν. 2190/94 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, του Ν. 3584/2007 «Κύρωση του 

Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» και σύμφωνα με το αριθμ.πρωτ. 

5172/2021 έγγραφο του  γραφείου ανθρώπινου δυναμικού μισθοδοσίας-ασφάλισης, το 

αριθμ.πρωτ. 5121/12-5-2021 έγγραφο της Προϊσταμένης Περιβάλλοντος, ως εξής:   

 δύο (2) ΔΕ Οδηγοί απορριμματοφόρου Γ΄κατηγορίας και 

 δέκα (10) ΥΕ Εργάτες καθαριότητας (ως συνοδοί απορριμματοφόρου και στον 
οδοκαθαρισμό)  

Οι δαπάνες μισθοδοσίας του υπό πρόσληψη προσωπικού έχουν προβλεφθεί και θα βαρύνουν 
τον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2021 και θα προβλεφθούν αντίστοιχες για το επόμενο 
οικονομικό έτος. 
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Σημειώνεται ότι: 

Σε δεύτερο χρόνο, κρίνοντας από τις ανάγκες της υπηρεσίας θα προσληφθούν οι υπόλοιποι τρεις (3) 

Οδηγοί απορριμματοφόρου και δέκα (10) Εργάτες καθαριότητας που έχουν εγκριθεί με την αριθμ. 

34431/5-5-2021 εγκριτική του Υπουργείου Εσωτερικών. 

 

Στην ανωτέρω απόφαση μειοψήφησαν οι δημοτικοί σύμβουλοι και τακτικά μέλη της επιτροπής κ.κ Ντίνος 

Νικόλαος και Μαργαρίτης Ηλίας Ερρίκος, σύμφωνα με το σκεπτικό της παρούσης. 

Αναθέτει τις περεταίρω ενέργειες στον κ. Δήμαρχο.  

Αφού συντάχθηκε η παρούσα υπογράφεται ως εξής:  

Η  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                 ΤΑ ΜΕΛΗ 
 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  ΑΘ. ΜΠΙΝΙΣΚΟΣ                    ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ 

      ΛΙΟΥΤΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
      ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 

                                                                                        ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 
             ΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
                                                                                        ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΗΛΙΑΣ-ΕΡΡΙΚΟΣ 
             ΤΟΛΙΑ-ΚΗΠΟΥΡΟΥ ΝΑΥΣΙΚΑ        
           
         ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ                      
               ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ  
             
  
     Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
  ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΘ. ΜΠΙΝΙΣΚΟΣ 

 


