
Σελίδα 1 από 6

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της με αριθμ  13/2017 

Έκτακτη συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ψαρών.

Αρ. Απόφασης :  62/2017                                               
Στα Ψαρά σήμερα την 12η του μήνα Ιουλίου του έτους 2017 ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και
ώρα 20:00μ.μ. το  Δημοτικό  Συμβούλιο  του  Δήμου  Ψαρών  συνήλθε  σε  ΕΚΤΑΚΤΗ δημόσια
συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού καταστήματος, ύστερα από την με αριθμό
Πρωτ.  947/12-07-2017  έγγραφη  πρόσκληση  της  Προέδρου  του,  η  οποία  επιδόθηκε  και
δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87). 
Διαπιστώθηκε  πως  υπάρχει  νόμιμη  απαρτία  δεδομένου  ότι  σε  σύνολο  δεκατριών  (13)  μελών
παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση επτά (7) και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1) Κουτσοδόντη Αγγελική
2) Μπουλαζέρη Μαργαρίτα
3) Χαχούλης Φώτιος
4) Δημητρέλης Νικόλαος
5) Κουτσοδόντη Καλλιόπη
6) Κούτικα Αγγελική
7) Κουτσοδόντη Βασιλική

ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ:
Ο δημοτικός σύμβουλος Χαχούλης Φώτιος αποχώρησε πριν τη συζήτηση του 1ου θέματος
Ο δημοτικός σύμβουλος Δημητρέλης Νικόλαος αποχώρησε πριν τη συζήτηση του 2ου θέματος

Ο Δήμαρχος Κωνσταντίνος Βρατσάνος προσκλήθηκε αλλά δε παρίσταται στη συνεδρίαση.
Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε η Γιάννη Αρχόντισσα, υπάλληλος του Δήμου.

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας η πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εξήγησε ότι
η συνεδρίαση κρίνεται  κατεπείγουσα βάσει  των διατάξεων  του Ν.3852/2010 αρ.67 παρ.  5,
λόγω των χρονικών ορίων και προθεσμιών που τίθενται με το άρθρο 24 του Ν. 4479/2012 και την
εγκύκλιο  19/οικ.  22159/30-6-2017  του  Υπουργείου  Εσωτερικών  και  δεδομένης  τόσο  της
εξαιρετικής  σημασίας  που έχει  για  το κοινωνικό  σύνολο η πλήρης και  λυσιτελής  κάλυψη των
υπηρεσιακών  αναγκών  στην  υπηρεσία  καθαριότητας  του  δήμου  μας,  όσο  και  του  επείγοντος
χαρακτήρα της κάλυψης των αναγκών αυτών για λόγους δημόσιας υγείας.

Το Δημοτικό Συμβούλιο  λαμβάνοντας  υπόψη τα ανωτέρω καθώς και  το άρ. 67 παρ.  5  του Ν.
3852/2010

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το κατεπείγον της συνεδρίασης και του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.

          ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Βρατσάνος Μάρκος
2) Χατζησκουλίδης Χρήστος
3) Βασιλικής Ιωάννης
4) Βασιλική Ευαγγελία
5) Παπαμιχάλης Ιωάννης
6) Μπεναρδής Γεώργιος

(Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα).

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του
Δήμου Ψαρών, σε εφαρμογή του άρθρου 24 του ν. 4479/2017.
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Στη συνέχεια η πρόεδρος έδωσε το λόγο στην υπάλληλο του Αυτοτελούς Τμήματος Διοικητικών
και  Οικονομικών  Υπηρεσιών,  η  οποία  εισηγούμενη  το  1ο θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης  έθεσε
υπόψη των μελών τα εξής: 
Σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 24 του Ν.4479/2017 (ΦΕΚ 94/29.06.2017 τεύχος A'): 
«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  Διοίκηση  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  Δημοτικών  και
Κοινοτικών  Υπαλλήλων  (ΚΚΔΚΥ)»,  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
Διοίκησης,  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  ΔΙΠΠ/
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.»

Στην  εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ.19/ οικ.22159/30.06.2017, με την οποία παρέχονται  οδηγίες για την
εφαρμογή των ανωτέρω, επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που δεν υφίστανται ήδη κενές οργανικές
θέσεις ανταποδοτικών υπηρεσιών στους Ο.Ε.Υ. ή εφόσον οι ήδη προβλεπόμενες θέσεις (ακόμη και
αν πληρωθούν) δεν επαρκούν για την κάλυψη των πραγματικών 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  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  μισθού  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.

Σύμφωνα με το άρθρο 10 του ν. 3584/2007 ορίζονται τα εξής: 
«1. Με τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας καθορίζονται η εσωτερική διάρθρωση των υπηρεσιών
σε  Γενικές  Διευθύνσεις,  Διευθύνσεις,  Τμήματα  Αυτοτελή  Τμήματα  και  Αυτοτελή  Γραφεία,  οι
αρμοδιότητες τους και οι θέσεις κατά κατηγορίες και κλάδους προσωπικού. Επίσης, ορίζονται οι
κλάδοι ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ 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.
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2.  Με  απόφαση  του  Δημοτικού  ή  Κοινοτικού  ή  Διοικητικού  Συμβουλίου  ψηφίζονται  οι
Οργανισμοί  Εσωτερικής  Υπηρεσίας  των  Δήμων,  Κοινοτήτων,  Δημοτικών  και  Κοινοτικών
Νομικών  Προσώπων  Δημοσίου  Δικαίου,  Ιδρυμάτων  και  Συνδέσμων  Δήμων  και  Δήμων  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. (….).
5.  Τροποποίηση των Οργανισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας των Ο.Τ.Α. γίνεται με την ανωτέρω
διαδικασία. Δεν  επιτρέπεται  η  τροποποίηση  των  Οργανισμών  κατά  το  τελευταίο  εξάμηνο  της
Δημοτικής  ή  Κοινοτικής  περιόδου,  με  εξαίρεση  την  περίπτωση  ανάθεσης  ή  μεταβίβασης  νέων
αρμοδιοτήτων και σε συμμόρφωση με τελεσίδικη δικαστική απόφαση.»

Με την υπ’ αριθ. 65/2011 προηγούμενη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία εγκρίθηκε με
την υπ’ αριθ. 13203/1064/22-8-2011 απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης καταρτίστηκε
ο Ο.Ε.Υ. του Δήμου Ψαρών και δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2019/9-9-2011 τ.Β’ .

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1α του άρθρου 33 του ν.4024/2011 και κατόπιν της αρίθμ. οικ.
22199/01-06-2012 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1854/13-06-2012 τ.Β’) με θέμα «Κατάργηση και διατήρηση κενών
οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού στο Δήμο Ψαρών Ν. Χίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της
παρ. 1α του άρθρου 33 του ν. 4024/2011, όπως ισχύει» τροποποιήθηκε ο Οργανισμός Εσωτερικής
Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου Ψαρών.

Η υφιστάμενη  κατάσταση  στην  υπηρεσία  καθαριότητας  του  Δήμου  Ψαρών,  αναφορικά  με  το
προσωπικό, έχει ως εξής: προβλέπονται τρεις (3) εργαζόμενοι εκ των οποίων ένας (1) εργαζόμενος
ΔΕ  Οδηγών  Αυτοκινήτων  (απορριμματοφόρου)  που  υπηρετεί  με  σχέση  εργασίας  Δημοσίου
Δικαίου και δύο (2) θέσεις κλάδου ΥΕ Εργατών Καθαριότητας που καλύπτονται από εργαζόμενους
με  σχέση  εργασίας  Ιδιωτικού  Δικαίου  Ορισμένου  Χρόνου.  Δεν  υπηρετεί  κανείς  εργαζόμενος
κλάδου ΥΕ Εργατών Καθαριότητας με σχέση εργασίας Δημοσίου Δικαίου.
Ο  αριθμός  των  προβλεπόμενων  καθώς  και  των  καλυμμένων  θέσεων  κλάδου  ΥΕ  Εργατών
Καθαριότητας της παρ. 5 του άρθρου 14 του Ο.Ε.Υ. Δήμου Ψαρών, μετά την κατάργηση κενών
οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού της αρίθμ. οικ. 22199/01-06-2012 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1854/13-
06-2012 τ.Β’), έχει ως εξής:

Άρθρο 14
ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΚΛΑΔΟΣ Υ.Ε. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΛΥΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΥΕ Εργατών Καθαριότητας 01 00

Το Δημοτικό Συμβούλιο με την 1/2017 απόφασή του ενέκρινε την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού
για κάλυψη των παρακάτω κενών οργανικών θέσεων υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα, ως
εξής και με τη κάτωθι σειρά προτεραιότητας:
α) 1 θέση ΥΕ Εργατών Καθαριότητας
β) 1 θέση ΔΕ Τεχνιτών Ηλεκτρολόγων
Ο παραπάνω προγραμματισμός (που ισχύει και σήμερα) έγινε σε εφαρμογή του άρθρου 7 του Ν.
4368/2016 και της αρ. εγκ. 25/40703/16-12-2016 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών.

Σε  συνέχεια  των  ανωτέρω και  κατόπιν  εκτίμησης  των  υπηρεσιακών αναγκών  στον  τομέα  της
καθαριότητας προκύπτει ότι στον ΟΕΥ του δήμου μας η μία (1) ήδη προβλεπόμενη θέση κλάδου
ΥΕ  Εργατών  Καθαριότητας,  ακόμη  και  αν  πληρωθεί,  δεν  επαρκεί  για  την  κάλυψη  των
πραγματικών αναγκών.
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Με την υπ’ αριθ. 61/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής βεβαιώνεται ότι ετήσια δαπάνη
του  βασικού  μισθού  του  καταληκτικού  κλιμακίου  της  νέας  προτεινόμενης  θέσης  που  αφορά
ανταποδοτικές  υπηρεσίες  σχετικές  με  την  καθαριότητα,  για  την  τροποποίηση  του  Ο.Ε.Υ.
(Οργανισμός  Εσωτερικής  Υπηρεσίας)  του  Δήμου  Ψαρών  (ΦΕΚ  2019/9-9-2011  τ.Β΄),  ύψους
18.993,84€,  καλύπτεται  από  τις  εγγεγραμμένες  στον  προϋπολογισμό  πιστώσεις  που  αφορούν
ανταποδοτικές υπηρεσίες, κατά παρέκκλιση της παρ. 3 του άρθρου 10 του Ν. 3584/2007.

Στο άρθρο 63 περιπτ. στ’ του Ν.3852/2010 ορίζεται ότι μία από τις αρμοδιότητες της Εκτελεστικής
Επιτροπής  είναι  και  η  εισήγηση  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο  του  σχεδίου  του  Οργανισμού
Εσωτερικών Υπηρεσιών και των τροποποιήσεων αυτού. Δεδομένου ότι στο δήμο μας έχουμε μία
θέση αντιδημάρχου, δεν προβλέπεται σύσταση Εκτελεστικής Επιτροπής (άρθρο 62 Ν.3852/2010).
Σύμφωνα με την  παρ.4 του άρθρου 45 του Ν.3979/2011 (ΦΕΚ 138/16.06.2011 τεύχος Α'), όπως
αντικαταστάθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 11 του Ν. 4018/11 (ΦΕΚ 215/30.09.2011 τεύχος Α'): 
«4.Όπου στις διατάξεις του ν. 3584/2007 (Α' 143) αναφέρεται η Δημαρχιακή Επιτροπή,  στο εξής
νοείται η Εκτελεστική Επιτροπή και όπου δεν υπάρχει ο Δήμαρχος», την ανωτέρω αρμοδιότητα
ασκεί ο Δήμαρχος.
Ο Δήμαρχος  αφού  μελέτησε  τον  υπάρχοντα  και  ισχύοντα  Οργανισμό,  κατόπιν  εκτίμησης  των
υπηρεσιακών  αναγκών  στον  τομέα  της  καθαριότητας  και  αφού  έλαβε  υπ’  όψη  τις  σημερινές
ανάγκες  λειτουργίας  του  δήμου,  προτείνει  με  την  υπ’  αριθ.  πρωτ.  933/10-7-2017  Εισηγητική
Έκθεση,  τη  σύσταση  μίας  (1)  νέας  θέσης  στο  τμήμα  καθαριότητας  στον  κλάδο  ΥΕ Εργατών
Καθαριότητας:.

Η σύσταση της ανωτέρω θέσης προτείνεται να αποτυπωθεί στον ισχύοντα Οργανισμό με τις εξής
τροποποιήσεις:

Α) Στο Άρθρο 14 ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
προστίθεται μία (1) νέα θέση και διαμορφώνεται /τροποποιείται ως εξής:

Στην  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ προστίθεται  μία  (1)  νέα  θέση,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 4479/2017:
ΚΛΑΔΟΣ ΥΕ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ 
ΥΕ Εργατών Καθαριότητας 1 (μία) 
ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ ΥΕ που προστίθενται 1 (μία) 

Κατόπιν της σύστασης της ανωτέρω νέας οργανικής θέσης η παρ. 5 του άρθρου 14 ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ
ΘΕΣΕΙΣ  ΜΕ  ΣΧΕΣΗ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΔΗΜΟΣΙΟΥ  ΔΙΚΑΙΟΥ  (ΜΕΡΟΣ  4)  τροποποιείται
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 4479/2017 και ισχύει ως εξής:

5. Στην  κατηγορία  Υποχρεωτικής  Εκπαίδευσης  υπάγονται  οι  εξής  κλάδοι  και  προβλέπονται
αντίστοιχα οι παρακάτω θέσεις:
ΚΛΑΔΟΣ ΥΕ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ 
ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων 1
ΥΕ Εργατών Καθαριότητας 2
ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ ΥΕ 3

Β) Το ΑΚΡΟΤΕΛΕΥΤΙΟ ΑΡΘΡΟ: ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ, διαμορφώνεται ως εξής:
Από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη ύψους 18.993,84 €, για το τρέχον έτος 2017 που θα
καλυφθεί  από  τους  Κ.Α  20.6011.001  και  20.6051.001,  20-6051.002  &  20-6051.003  του
προϋπολογισμού του δήμου. 
Για τα επόμενα έτη η δαπάνη αυτή θα προβλέπεται στους αντίστοιχους Κ.Α. των προϋπολογισμών
του δήμου των επόμενων ετών.
Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 61/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, βεβαιώνεται ότι ετήσια
δαπάνη του βασικού μισθού του καταληκτικού κλιμακίου της νέας προτεινόμενης θέσης που αφορά
ανταποδοτικές υπηρεσίες σχετικές με την καθαριότητα, καλύπτεται από τις εγγεγραμμένες στον
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προϋπολογισμό πιστώσεις που αφορούν ανταποδοτικές υπηρεσίες, κατά παρέκκλιση της παρ. 3 του
άρθρου 10 του Ν. 3584/2007.
Κατά τα λοιπά ισχύει  ο Ο.Ε.Υ. του Δήμου Ψαρών Νομού Χίου (ΦΕΚ 2019/9-9-2011 τ.Β΄) όπως
έχει τροποποιηθεί (ΦΕΚ 1854/13-06-2012 τ.Β’) και ισχύει σήμερα.

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 24 του Ν.4479/2017,
μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών κάλυψης των αντίστοιχων θέσεων, ο δήμος θα παρέχει τις
ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας με ίδια μέσα. Αυτό σημαίνει ότι αν δεν προβούμε στην
σύσταση  νέων  θέσεων  δεν  θα  δύναται  στο  εξής  να  αιτιολογηθεί  η  αδυναμία  κάλυψης  των
συγκεκριμένων  αναγκών  με  ίδια  μέσα  και  κάθε  μελλοντικό  αίτημα  για  κάλυψη  θέσεων  στις
ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας πλέον των οργανικών θέσεων που θα προβλεφθούν στον
Ο.Ε.Υ.  θα  πρέπει  να  αιτιολογεί  με  ειδικό  και  εμπεριστατωμένο  τρόπο την  εποχικότητα  ή  τον
έκτακτο χαρακτήρα των αναγκών.

Λαμβάνοντας  υπόψη  όλα τα  παραπάνω το  Δημοτικό  Συμβούλιο  θα  πρέπει  να  προχωρήσει  σε
τροποποίηση του υπάρχοντος Ο.Ε.Υ. του Δήμου Ψαρών και ειδικότερα της παραγράφου 5 (Θέσεις
κατηγορίας  Υποχρεωτικής  Εκπαίδευσης)  του άρθρου 14 με  τίτλο  «Οργανικές  θέσεις  με  σχέση
εργασίας  Δημοσίου  Δικαίου»  και  να  εγκρίνει  τη  σύσταση  μίας  (1)  νέας  θέσης  προσωπικού,
κατηγορίας ΥΕ, κλάδου ΥΕ Εργατών Καθαριότητας, προκειμένω να εξασφαλιστεί η δυνατότητα
κάλυψης των αναγκών των ανταποδοτικών υπηρεσιών καθαριότητας του Δήμου Ψαρών, καθώς η
κάλυψη  μόνο  μίας  (1)  ήδη  προβλεπόμενης  θέσης  δεν  επαρκεί  για  την  κάλυψη  των  αναγκών
καθαριότητας.
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω καθώς και: 

 το άρθρο 65 ν. 3852/2010
 το άρθρο 10 του ν. 3584/2007
  την παρ.1 του άρθρου 24 του Ν.4479/2017 (ΦΕΚ 94/29.06.2017 τεύχος A')
 την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ.19/ οικ.22159/30.06.2017
 τα  Πρακτικά  των  υπ'  αριθ.  14/30.6.2016  και  9/10.05.2017  Γενικών  Συνεδριάσεων  της

Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου
 το υπ' αριθ. οικ 23124/ 10.07.2017 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ
 τον  Ο.Ε.Υ.  του  Δήμου  όπως  καταρτίστηκε  με  την  υπ’  αριθ.  65/2011  απόφαση  του

Δημοτικού Συμβουλίου και εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. 13203/1064/22-8-2011 απόφαση του
Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης (ΦΕΚ 2019/9-9-2011 τ.Β’)

 την παρ.1α του άρθρου 33 του ν.4024/2011
 την αρίθμ. οικ. 22199/01-06-2012 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1854/13-06-2012 τ.Β’)
 την  υπ΄αρ.  1/2017  απόφαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  με  θέμα  «Προγραμματισμός

προσλήψεων τακτικού προσωπικού ανταποδοτικών υπηρεσιών ΟΤΑ και ΝΠΙΔ αυτών.»
 την εκτίμηση των υπηρεσιακών αναγκών στον τομέα της καθαριότητας για τη σύσταση μίας

(1) νέας θέσης στον ΟΕΥ του Δήμου
 την υπ’ αριθ. 61/2017 βεβαίωση της Οικονομικής Επιτροπής
 το άρθρο 63 περιπτ. στ’ του Ν.3852/2010 σε συνδυασμό με την παρ.4 του άρθρου 45 του

Ν.3979/2011 (ΦΕΚ 138/16.06.2011 τεύχος Α'), όπως ισχύει
 την υπ’ αριθ. πρωτ. 933/10-7-2017 Εισηγητική Έκθεση του Δημάρχου
 την ανωτέρω εισήγηση 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Ψαρών και τη
σύσταση της παρακάτω νέας θέσης που θα συμπεριληφθεί στην παρ. 5 του άρθρου 14 του ισχύοντα
ΟΕΥ (ΦΕΚ 2019/9-9-2011 τ.Β΄)  όπως έχει  τροποποιηθεί  με την αρίθμ.  οικ.  22199/01-06-2012
ΚΥΑ (ΦΕΚ 1854/13-06-2012 τ.Β’) με θέμα «Κατάργηση και διατήρηση κενών οργανικών θέσεων
μόνιμου προσωπικού στο Δήμο Ψαρών Ν. Χίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1α του άρθρου
33  του  ν.  4024/2011,  στις  θέσεις  που  αφορούν  ανταποδοτικές  υπηρεσίες  σχετικές  με  την
καθαριότητα, ως εξής:
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Άρθρο 14
ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ προστίθεται μία (1)
νέα θέση και διαμορφώνεται /τροποποιείται ως εξής:

Στην  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ προστίθεται  μία  (1)  νέα  θέση,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 4479/2017:
ΚΛΑΔΟΣ ΥΕ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ 
ΥΕ Εργατών Καθαριότητας 1 (μία) 
ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ ΥΕ που προστίθενται 1 (μία) 

Κατόπιν της σύστασης της ανωτέρω νέας οργανικής θέσης η παρ. 5 του άρθρου 14 ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ
ΘΕΣΕΙΣ  ΜΕ  ΣΧΕΣΗ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΔΗΜΟΣΙΟΥ  ΔΙΚΑΙΟΥ  (ΜΕΡΟΣ  4)  τροποποιείται
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 4479/2017 και ισχύει ως εξής:

5. Στην  κατηγορία  Υποχρεωτικής  Εκπαίδευσης  υπάγονται  οι  εξής  κλάδοι  και  προβλέπονται
αντίστοιχα οι παρακάτω θέσεις:
ΚΛΑΔΟΣ ΥΕ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ 
ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων 1
ΥΕ Εργατών Καθαριότητας 2
ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ ΥΕ 3

ΑΚΡΟΤΕΛΕΥΤΙΟ ΑΡΘΡΟ
ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ, διαμορφώνεται ως εξής:
Από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη ύψους 18.993,84 €, για το τρέχον έτος 2017 που θα
καλυφθεί  από  τους  Κ.Α  20.6011.001  και  20.6051.001,  20-6051.002  &  20-6051.003  του
προϋπολογισμού του δήμου. 
Για τα επόμενα έτη η δαπάνη αυτή θα προβλέπεται στους αντίστοιχους Κ.Α. των προϋπολογισμών
του δήμου των επόμενων ετών.
Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 61/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, βεβαιώνεται ότι ετήσια
δαπάνη του βασικού μισθού του καταληκτικού κλιμακίου της νέας προτεινόμενης θέσης που αφορά
ανταποδοτικές υπηρεσίες σχετικές με την καθαριότητα, καλύπτεται από τις εγγεγραμμένες στον
προϋπολογισμό πιστώσεις που αφορούν ανταποδοτικές υπηρεσίες, κατά παρέκκλιση της παρ. 3 του
άρθρου 10 του Ν. 3584/2007.
Κατά τα λοιπά ισχύει  ο Ο.Ε.Υ. του Δήμου Ψαρών Νομού Χίου (ΦΕΚ 2019/9-9-2011 τ.Β΄) όπως
έχει τροποποιηθεί (ΦΕΚ 1854/13-06-2012 τ.Β’) και ισχύει σήμερα.

Αυτή η  Απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  62/2017
Γι αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος
Υπογραφή

Τα Μέλη
Υπογραφές

Ακριβές Απόσπασμα

Ο Δήμαρχος Ψαρών
 

Κωνσταντίνος Βρατσάνος
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