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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

     ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
     ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ 
      Έδρα: Ελεούσα 
 

ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 002 /2011 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το Πρακτικό Αρ. 02/14-01-2011  
συνεδρίασης του Δ.Σ. του Δήμου Ζίτσας. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

Προγραμματισμός προσλήψεων έτους 2011 
εποχικού προσωπικού ανταποδοτικού 
χαρακτήρα με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου 
ορισμένου χρόνου. 
 

 
    Στην Ελεούσα και στο Δημαρχιακό Κατάστημα σήμερα στις 14 του μήνα Ιανουαρίου του 
έτους 2011, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 19.00΄ συνήλθε σε συνεδρίαση το 
Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πασσαρώνος, ύστερα από την αριθμ. 329/10-01-2011 
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ., η οποία δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο 
ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό ή γνωστοποιήθηκε στον κ. 
Δήμαρχο και στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 
3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης. 
   Επίσης κοινοποιήθηκε ή γνωστοποιήθηκε στον Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας 
Ελεούσας καθώς και στους Προέδρους ή εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων του 
Δήμου Ζίτσας.  
    Και αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο είκοσι επτά 
(27) Δημοτικών Συμβούλων βρέθηκαν παρόντες και οι είκοσι επτά (27), δηλαδή:  

 
Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ     Δ. Σ.  

1. Παππάς Παναγιώτης, Π.Δ.Σ. 
2. Σιώζιος Κωνσταντίνος 
3. Χανδόλιας Απόστολος 
4. Μπαλτά Σταυρούλα 
5. Γιαννόπουλος Κωνσταντίνος 
6. Μάντζιος Σπυρίδωνας 
7. Μαρκούλας Αθανάσιος 
8. Κολιούσης Ευάγγελος 
9. Γαρδίκος Βασίλειος 
10. Πάϊκας Σπυρίδων 
11. Ράρρας Φώτιος 
12. Γκαραλέας Δημήτριος 
13. Αλεξούδη- Γκαβρέση Παρασκευή 
14. Στουγιάννος Νικόλαος 

15. Παπαγγέλης Σπυρίδων 
16. Παπαδημητρίου Γεώργιος 
17. Βλέτσας Αθανάσιος 
18. Μπούτσικος Νικόλαος 
19. Δήμος Δημήτριος 
20. Κολιός Παναγιώτης 
21. Σταλίκας Γεώργιος 
22. Κούργιας Φώτιος  
23. Βούζας Χρυσόστομος 
24. Καραμπίνας Κωνσταντίνος 
25. Παππάς Μάνθος 
26. Τζίμας Δημήτριος 
27. Αγόρος Κωνσταντίνος 

 
 

Στη συνεδρίαση παρέστησαν: 
 

• Ο Δήμαρχος κ. Ρογκότης Δημήτριος. 
• Ο υπηρεσιακός Γραμματέας κ. Δρόσος Ιωάννης για την τήρηση των 

πρακτικών του Δημοτικού Συμβουλίου. 
   Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης και πρότεινε την συζήτηση των παρακάτω θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης, 
με την διαδικασία του κατεπείγοντος, κάτι το οποίο και έγινε αφού το Δημοτικό Συμβούλιο το 
έκανε ομόφωνα δεκτό: 
  1.-Προγραμματισμός προσλήψεων έτους 2011 προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου. 
  2.-Προγραμματισμός προσλήψεων έτους 2011 εποχικού προσωπικού ανταποδοτικού 
χαρακτήρα με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. 
  3.-Προγραμματισμός προσλήψεων έτους 2011 προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου 
ορισμένου χρόνου. 
  4.-Λήψη απόφασης σχετικά με τις αντικειμενικές αξίες ακινήτων οι οποίες έχουν οριστεί 
από το Υπουργείο Οικονομικών για το Δήμο Ζίτσας.  

Επί του 2ου θέματος (εκτός ημερήσιας διάταξης) 
  Ο Πρόεδρος στη συνέχεια έδωσε το λόγο στον Δήμαρχο κ. Ρογκότη Δημήτριο ο οποίος 
τόνισε ότι το συγκεκριμένο θέμα αφορά την έγκριση του προγραμματισμού των 
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προσλήψεων ανταποδοτικού χαρακτήρα, οι οποίες κρίνονται απαραίτητες για την 
λειτουργία του Δήμου, αναφέροντας το γεγονός ότι μόνιμο προσωπικό ανταποδοτικών 
υπηρεσιών υπάρχει μόνο στους πρώην Δήμους Πασσαρώνος και Μολοσσών.  Έφερε ως 
παράδειγμα, την παντελή έλλειψη ηλεκτρολόγου στο σύνολο του Δήμου και το γεγονός ότι η 
αποκομιδή των απορριμμάτων από ιδιώτες, κατά την επίτροπο, θεωρείται παράνομη και 
τέλος εξέφρασε την πεποίθησή του ότι με τις προσλήψεις αυτές η εικόνα του Δήμου θα είναι 
πολύ καλύτερη.  
  Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Γαρδίκο Βασίλειο ο οποίος 
εισηγούμενος το παραπάνω θέμα είπε: 
  Με τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ.2 του ν.2190/94, όπως ισχύει, παρέχεται η δυνατότητα 
μεταξύ άλλων σε δήμους, κοινότητες, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου αυτών, τους 
συνδέσμους και τα ιδρύματα δήμων και κοινοτήτων, να προσλαμβάνουν προσωπικό με 
σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως οκτώ (8) μήνες μέσα 
σε συνολικό χρόνο δώδεκα (12) μηνών για την κάλυψη εποχικών, δηλαδή μη πάγιων 
αναγκών τους. Παράταση ή σύναψη νέας σύμβασης κατά το αυτό ημερολογιακό έτος ή 
μετατροπή σε σύμβαση αορίστου χρόνου είναι άκυρες. Ο υπολογισμός του κατά το πρώτο 
εδάφιο δωδεκαμήνου γίνεται με αφετηρία το τέλος της απασχόλησης για την οποία ο 
υποψήφιος πρόκειται να προσληφθεί και προς τα πίσω (παρ.2 του άρθρου 21 του 
ν.2190/1994 όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 12 α του άρθρου 20 του Ν. 2738/1999, 
Φ.Ε.Κ.180 Α').  
  Για την αντιμετώπιση αναγκών ανταποδοτικών υπηρεσιών, επιτρέπεται η σύναψη 
σύμβασης εργασίας διάρκειας μέχρι οκτώ (8) μήνες, με τήρηση της διαδικασίας του άρθρου 
21 του ν.2190/94, χωρίς να απαιτείται έγκριση της επιτροπής της ΠΥΣ 33/06.  (παρ 3 
άρθρο 205 ν. 3584/07). 
  Επίσης με τις διατάξεις του άρθρου 232 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και 
Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν.3584/2007) καταργείται κάθε γενική ή ειδική διάταξη που 
αντίκειται στις διατάξεις του Κώδικα ή ρυθμίζει διαφορετικά τα θέματα που διέπονται από 
αυτόν. Έτσι, δεν υπάρχουν πλέον οι διατάξεις του άρθρου 57 ν.2218/94 που ορίζουν ότι η 
πρόσληψη του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την 
κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα γίνεται με απόφαση της δημαρχιακής 
επιτροπής ή του κοινοτικού συμβουλίου, καθώς έρχονται σε αντίθεση με τα οριζόμενα στο 
άρθρο 170 ΚΚΔΚΥ, στο οποίο ορίζεται ότι η πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου 
ορισμένου χρόνου γίνεται με απόφαση του αρμόδιου για την πρόσληψη οργάνου (εδώ: του 
Δημάρχου). Επίσης, όσον αφορά το αρμόδιο όργανο για τη λήψη της απόφασης για την 
αναγκαιότητα της πρόσληψης, αυτό είναι το οικείο δημοτικό συμβούλιο (και όχι η 
δημαρχιακή επιτροπή), κατ’ αναλογία με τις λοιπές περιπτώσεις πρόσληψης προσωπικού 
ορισμένου χρόνου των ΟΤΑ α' βαθμού που έχουν εξαιρεθεί από την υποχρέωση έγκρισης 
της ΠΥΣ 33/2006. (ΥΠΕΣ 63414/29.10.2009)  
  Επίσης, ουδεμία πρόσληψη ενεργείται αν η απόφαση της πρόσληψης δεν συνοδεύεται 
από βεβαίωση της αρμόδιας οικονομικής υπηρεσίας ότι έχει εξασφαλισθεί η αναγκαία 
πίστωση για την κάλυψη της οικονομικής επιβάρυνσης που συνεπάγεται η πρόσληψη. 
Υπάλληλος που βεβαιώνει ψευδώς την ύπαρξη πιστώσεως τιμωρείται πειθαρχικώς για 
παράβαση καθήκοντος και ποινικώς με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών (3) μηνών» (γ΄ 
και δ΄ εδάφιο της παρ.1 του άρθρου 31 του Ν.2218/94). 
  Η περίπτωση πρόσληψης προσωπικού ανταποδοτικών υπηρεσιών δεν επηρεάζεται από 
το νέο θεσμικό πλαίσιο, καθόσον ο ν.3812/2009 αποτελεί τροποποίηση του ν.2190/94 (στις 
διατάξεις του οποίου ούτως ή άλλως υπαγόταν η πρόσληψη του εν λόγω προσωπικού), και 
όχι της ΠΥΣ 33/2006 όπως ισχύει (από την οποία εξαιρείται το προσωπικό αυτό).     
   Επομένως, δεν απαιτείται η αποστολή αιτήματος από τους ΟΤΑ στις οικείες υπηρεσίες 
των Περιφερειών για τη χορήγηση της έγκρισης της Τριμελούς εξ Υπουργών Επιτροπής. Σε 
αυτή την περίπτωση, το δημοτικό/κοινοτικό συμβούλιο λαμβάνει απόφαση για την 
αναγκαιότητα της πρόσληψης και το προσωπικό προσλαμβάνεται με απόφαση του 
Δημάρχου/Προέδρου Κοινότητας μετά την εφαρμογή της διαδικασίας του άρθρου 21 του ν. 
2190/94, όπως ισχύει. 
 Στους Ο.Ε.Υ. των πρώην Δήμων που απαρτίζουν το νέο Δήμο Ζίτσας, είχαν προβλεφθεί 
συνολικά πενήντα έξι θέσεις (56) διαφόρων ειδικοτήτων για την αντιμετώπιση εποχιακών, 
περιοδικών, πρόσκαιρων αναγκών [Ν.2503/97 άρθρο 18 παρ.12]. 
  Ο Δήμος μας αποτελείται από -1- Δημοτική και -56- Τοπικές Κοινότητες, οι περισσότερες 
εκ των οποίων την χειμερινή περίοδο έχουν περιορισμένο αριθμό ατόμων, ενώ τα 
Χριστούγεννα, τις Αποκριές, το Πάσχα και ιδίως την θερινή περίοδο, ο αριθμός των 
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κατοίκων τους πολλαπλασιάζεται με αποτέλεσμα, αφενός μεν να είναι σε βάρος των 
συμφερόντων του Δήμου η πρόσληψη μόνιμου προσωπικού για την κάλυψη αυτών των 
αναγκών, οι οποίες δεν είναι πάγιες και διαρκείς, αλλά για το μεν διάστημα από το Πάσχα 
έως το τέλος της θερινής περιόδου είναι εποχικές για δε το διάστημα από τα Χριστούγεννα 
μέχρι τις Αποκριές είναι περιοδικές και πρόσκαιρες. Για το λόγο αυτό πρέπει στις υπηρεσίες 
ανταποδοτικού χαρακτήρα  λόγο της φύσης των αναγκών ως εποχικών ή περιοδικών ή 
πρόσκαιρων να προσληφθεί προσωπικό με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου.            
  Προτείνω λοιπόν, να ληφθεί απόφαση για πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας  
ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα για τριάντα οκτώ (38) θέσεις, ώστε το σύνολο 
των θέσεων, να μην υπερβαίνει τις θέσεις που προβλέπονται στους ΟΕΥ του Δήμου μας, 
ως εξής: 
  Α. Για την Υπηρεσία Ύδρευσης-Άρδευσης-Αποχέτευσης: 
2 (δύο) υδραυλικοί  
5(πέντε) βοηθοί υδραυλικών και   
2 (δύο) χειριστές J.C.B.  
  Β. Για την Υπηρεσία Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού: 
 6 (έξι) οδηγοί , 
17 (δέκα επτά) εργάτες Καθαριότητας,   
 2 (δύο) Ηλεκτρολόγοι και 
 4 (τέσσερις) βοηθοί Ηλεκτρολόγων, για την συντήρηση μηχανημάτων αντλιοστασίου και 
συντήρηση δικτύου Φ.Ο.Π.  Δήμου,  
   Στον υπό κατάρτιση προϋπολογισμό οικον. έτους 2011 θα προβλεφθούν ανάλογες 
πιστώσεις στους οικείους κωδικούς για την κάλυψη της αμοιβής του ανωτέρω προσωπικού. 
  Επίσης προτείνεται η χορήγηση εξουσιοδότησης στον κ. Δήμαρχο για να προβεί στις 
περαιτέρω ενέργειες  σύμφωνα με το νόμο. 
 Ακολούθησε τοποθέτηση του επικεφαλή της παράταξης «Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΖΙΤΣΑΣ» κ. Βλέτσα 
Αθανασίου ο οποίος είπε ότι συμφωνεί με την εισήγηση, κρίνοντας απαραίτητη την 
πρόσληψη του προσωπικού αυτού, (τονίζοντας όμως ότι το οριστικό πρόβλημα των 
υπηρεσιών αυτών θα ληφθεί μόνο με την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού), με την 
προϋπόθεση ότι οι προσλήψεις αυτές θα γίνουν με πλήρη διαφάνεια και δημοσιότητα μέσω 
ΑΣΕΠ και με την δέσμευση ότι δεν θα υπάρξει αύξηση ανταποδοτικών τελών.  
  Ο επικεφαλής της παράταξης «ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ» κ. Βούζας Χρυσόστομος, στην 
τοποθέτησή του τόνισε ότι συμφωνεί με την εισήγηση με την προϋπόθεση ότι οι 
συγκεκριμένες προσλήψεις ύστερα από την έγκρισή τους θα ξαναρθούν στο Δημοτικό 
Συμβούλιο για να οριστικοποιηθούν και να γνωρίζει το Δ.Σ. το αντικείμενο εργασίας του 
κάθε εργαζόμενου. 
  Ο Δημοτικός Σύμβουλος και επικεφαλής της παράταξης «ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΗΜΟΥ 
ΖΙΤΣΑΣ» κ. Τζίμας Δημήτριος, κατά την τοποθέτησή του δήλωσε ότι πάγια θέση της 
παράταξης την οποία εκπροσωπεί είναι η πρόσληψη μόνιμου προσωπικού, ενώ όσοι 
δούλευαν στον Δήμο να συνεχίσουν την εργασία τους και να γίνουν μόνιμοι, τονίζοντας ότι 
μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορούν να λυθούν τα προβλήματα των υπηρεσιών του Δήμου 
και όχι με την πρόσληψη προσωπικού με τετράωρη απασχόληση ή με πέντε ημερομίσθια 
τον μήνα. Για το λόγο αυτό, τόνισε, ότι δεν συμφωνει με την εισήγηση.  
  Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά, το οποίο αφού 
έλαβε υπόψη του την ανωτέρω εισήγηση, την υπ’ αριθ. 20/2010 Α.Δ.Σ. του πρώην Δήμου 
Πασσαρώνος, τις σχετικές τοποθετήσεις, την δέσμευση του κ. Δημάρχου ότι οι προσλήψεις 
θα γίνουν με πλήρη διαφάνεια, ενημέρωση και δημοσιότητα με την διαδικασία του ΑΣΕΠ, ότι 
η πολιτική βούληση της Δημοτικής Αρχής είναι να μην υπάρξει καμία αύξηση των 
ανταποδοτικών τελών και ότι ύστερα από την έγκριση το θέμα θα ξαναρθεί στο Δημοτικό 
Συμβούλιο, κατά πλειοψηφία  
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
 

  1.-Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 
έως οκτώ (8) μήνες για την κάλυψη αναγκών των υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα, για 
τριάντα οκτώ (38) θέσεις, ώστε το σύνολο των θέσεων, να μην υπερβαίνει τις θέσεις που 
προβλέπονται στους ΟΕΥ του Δήμου μας, ως εξής: 
Α. Για την Υπηρεσία Ύδρευσης-Άρδευσης-Αποχέτευσης: 
2 (δύο) υδραυλικοί  
5(πέντε) βοηθοί υδραυλικών και   
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2 (δύο) χειριστές J.C.B.  
Β. Για την Υπηρεσία Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού: 
 6 (έξι) οδηγοί , 
17 (δέκα επτά) εργάτες Καθαριότητας,   
 2 (δύο) Ηλεκτρολόγοι και 
 4 (τέσσερις) βοηθοί Ηλεκτρολόγων. 

  2.-Στον υπό κατάρτιση προϋπολογισμό οικον. έτους 2011 θα εγγραφούν ανάλογες 
πιστώσεις στους οικείους κωδικούς για την κάλυψη της αμοιβής του ανωτέρω προσωπικού. 
  Οι προσλήψεις αυτές κρίνονται ως απολύτως αναγκαίες λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι  
ο Δήμος Ζίτσας αποτελείται από -1- Δημοτική και -56- Τοπικές Κοινότητες, οι περισσότερες εκ 
των οποίων την χειμερινή περίοδο έχουν περιορισμένο αριθμό ατόμων, ενώ τα 
Χριστούγεννα, τις Αποκριές, το Πάσχα και ιδίως την θερινή περίοδο, ο αριθμός των κατοίκων 
τους πολλαπλασιάζεται με αποτέλεσμα, αφενός μεν να είναι σε βάρος των συμφερόντων του 
Δήμου η πρόσληψη μόνιμου προσωπικού για την κάλυψη αυτών των αναγκών, οι οποίες δεν 
είναι πάγιες και διαρκείς, αλλά για το μεν διάστημα από το Πάσχα έως το τέλος της θερινής 
περιόδου είναι εποχικές για δε το διάστημα από τα Χριστούγεννα μέχρι τις Αποκριές είναι 
περιοδικές και πρόσκαιρες. Για το λόγο αυτό πρέπει στις υπηρεσίες ανταποδοτικού 
χαρακτήρα  λόγο της φύσης των αναγκών ως εποχικών ή περιοδικών ή πρόσκαιρων να 
προσληφθεί προσωπικό με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου.         

3.-Την χορήγηση εξουσιοδότησης στον Δήμαρχο κ. Ρογκότη Δημήτριο για να προβεί στις 
περαιτέρω ενέργειες  σύμφωνα με το νόμο. 

      Μειοψηφούντων των Δημοτικών Συμβούλων κ. Τζίμα Δημητρίου και κ. Αγόρου Κων/νου 
για τους λόγους που ανέφερε κατά την τοποθέτησή του ο κ. Τζίμας Δημήτριος, οι οποίοι 
έχουν περιληπτικά εγγραφεί ανωτέρω.  

 
             Η  Απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό  002 /2011 

Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως: 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

 
 
 

ΠΑΠΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
 

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 
Τ.Υ. 

     ΠΑΠΠΑΣ ΜΑΝΘΟΣ 
 

 
ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ. 

Τ.Υ. 

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Μ.Ε.Δ. 
 
 

ΔΡΟΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
Υπηρεσιακός Γραμματέας 

Δημοτικού Συμβουλίου 
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