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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της με αριθμ  16/2017 

Έκτακτη συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ψαρών.

Αρ. Απόφασης :  71/2017                                               
Στα Ψαρά σήμερα την 10η του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2017 ημέρα της εβδομάδος Κυριακή
και ώρα 11:00μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ψαρών συνήλθε σε  ΕΚΤΑΚΤΗ δημόσια
συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού καταστήματος, ύστερα από την με αριθμό
Πρωτ.  1275/08-09-2017  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 οκτώ (8) και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1) Κουτσοδόντη Αγγελική
2) Μπουλαζέρη Μαργαρίτα
3) Χαχούλης Φώτιος
4) Δημητρέλης Νικόλαος
5) Παπαμιχάλης Ιωάννης
6) Βασιλική Ευαγγελία
7) Κούτικα Αγγελική
8) Κουτσοδόντη Βασιλική

Ο Δήμαρχος Κωνσταντίνος Βρατσάνος προσκλήθηκε και 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.

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.

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

          ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Βρατσάνος Μάρκος
2) Χατζησκουλίδης Χρήστος
3) Βασιλικής Ιωάννης
4) Κουτσοδόντη Καλλιόπη
5) Μπεναρδής Γεώργιος

(Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα).

ΘΕΜΑ: Προγραμματισμός  προσλήψεων  τακτικού  προσωπικού
ανταποδοτικού χαρακτήρα έτους 2017.
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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 επισημαίνεται ότι οι ΟΤΑ υποβάλλουν, εντός
δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση της απόφασης του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
περί  έγκρισης  της  τροποποίησης  του  ΟΕΥ,  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, περί προγραμματισμού προσλήψεων τακτικού
προσωπικού  ανταποδοτικών  υπηρεσιών  ΟΤΑ  και  νπιδ  αυτών  (Α∆Α: 62ΑΛ465ΦΘΕ-  Φ21),
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 εφιστάται η προσοχή για την κατά προτεραιότητα
ανάληψη των σχετικών ενεργειών.
Σε περίπτωση που στους Ο.Ε.Υ. των φορέων υφίστανται οργανικές θέσεις προσωπικού ειδικοτήτων
που μπορούν να καλύψουν ανάγκες ανταποδοτικών υπηρεσιών καθαριότητας, οι οποίες ωστόσο
παραμένουν κενές, θα πρέπει να αποσταλεί άμεσα στο ΥΠ.ΕΣ. το σχετικό αίτημα για την κάλυψη
των θέσεων αυτών, σύμφωνα µε τη διαδικασία της Α.Π. 40703/16.12.2016 εγκυκλίου.

Το  Δημοτικό  Συμβούλιο  με  την  1/2017 προηγούμενη  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 προέκυψε ότι στον ΟΕΥ του δήμου μας η μία (1) ήδη προβλεπόμενη θέση κλάδου
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ΥΕ  Εργατών  Καθαριότητας,  ακόμη  και  αν  πληρωθεί,  δεν  επαρκεί  για  την  κάλυψη  των
πραγματικών αναγκών.

Με  την  υπ’  αριθ.  62/2017 προηγούμενη  απόφαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  εγκρίθηκε  η
τροποποίηση του ΟΕΥ του δήμου και συστήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν.
4479/2017 μία (1) νέα θέση ως εξής :

ΚΛΑΔΟΣ ΥΕ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ 
ΥΕ Εργατών Καθαριότητας 1 (μία) 
ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ ΥΕ που προστίθενται 1 (μία) 

Η  ανωτέρω  απόφαση  εγκρίθηκε  με  την  υπ’  αριθ.  47885/8-8-2017 απόφαση  του  Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου και δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β’ 2998/01.09.2017 τ.Β΄.

Το προσωπικό των κατηγοριών/εκπαιδευτικών  βαθμίδων  ΠΕ και  ΤΕ για την κάλυψη αναγκών
ανταποδοτικού  χαρακτήρα  εξακολουθεί  να  υπάγεται  στους  περιορισμούς  του  άρθρου  11  του
ν.3833/2010 όπως ισχύει. 
Σημειωτέον ότι, έπειτα και από την ισχύ του άρθρου 64 του ν.4389/2016, για το 2017 ο λόγος
προσλήψεων/αποχωρήσεων καθορίζεται σε ένα προς τέσσερα. 
Επιπροσθέτως,  εξακολουθούν  να  ισχύουν  οι  διατάξεις  του  άρθρου  ένατου  παρ.20α  του
ν.4057/2012, σύμφωνα με τις οποίες για την κίνηση διαδικασιών πρόσληψης τακτικού (μόνιμου και
ΙΔΑΧ) προσωπικού όλων των κατηγοριών και εκπαιδευτικών βαθμίδων απαιτείται η προηγούμενη
έγκριση της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006 όπως ισχύει. 
Στο πλαίσιο αυτό, προκειμένου να στελεχωθούν με τακτικό προσωπικό νευραλγικές υπηρεσίες της
Αυτοδιοίκησης  με  άμεσο  αντίκτυπο  στη  δημόσια  υγεία,  καλούνται  οι  ΟΤΑ  να  στείλουν  τα
αιτήματά τους για τον προγραμματισμό των προσλήψεων προσωπικού ανταποδοτικών υπηρεσιών,
προκειμένου να προωθηθούν τα σχετικά αιτήματα για έγκριση της ΠΥΣ 33/2006.
Για  την  έγκριση  των  νέων  θέσεων  θα  ακολουθηθεί  η  διαδικασία  όπως  περιγράφεται  στην
εγκ.25/40703/16.12.2016 του ΥΠ.ΕΣ.
Προκειμένου  για  προσλήψεις  προσωπικού  ανταποδοτικού  χαρακτήρα  ΔΕ  και  ΥΕ,  όπως
επισημαίνεται  στην  ανωτέρω  εγκύκλιο,  τα  αιτήματα  θα  πρέπει  να  αναφέρονται  σε  τακτικό
προσωπικό  (Δημ.  Δικαίου)  ανταποδοτικού  χαρακτήρα  των  κατηγοριών  ΔΕ  και  ΥΕ,  να  είναι
ιεραρχημένα  ως  προς  το  βαθμό  αναγκαιότητάς  τους  (να  τεθεί  σειρά  προτεραιότητας),  και  δεν
πρέπει να περιλαμβάνουν θέσεις για την κάλυψη των οποίων έχει ήδη εκδοθεί προκήρυξη ΑΣΕΠ. 
Επίσης  δεν  απαιτείται  απόφαση  κατανομής  για  της  προσλήψεις  και  διορισμούς  υπαλλήλων
κατηγοριών ΥΕ και ΔΕ σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα (άρθρο 7 του ν. 4368/2016 με το
οποίο αντικαθίσταται η περιπτ. 3 της παρ. ΣΤ υποπαρ. ΣΤ1 του ν. 4093/2012)

Κατόπιν  των  ανωτέρω,  οι  αρμόδιες  υπηρεσίες  μας  συνέταξαν  το  σχετικό  πίνακα  και
δικαιολογητικά,  λαμβάνοντας  υπόψη  τις  άκρως  απαραίτητες  ανάγκες  σε  προσωπικό,  τον
οποίο  θα πρέπει  να αναρτήσουν  στον  σχετικό  ιστότοπο  του  ΥΠ.ΕΣ.  και  στη  συνέχεια  να
διαβιβάσουν  στην  οικεία  Αποκεντρωμένη  Διοίκηση  μαζί  με  τα  λοιπά  απαιτούμενα
δικαιολογητικά,  προκειμένου  να  επαναυποβληθεί  το  αίτημα  για  τον  προγραμματισμό
προσλήψεων τακτικού προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω καθώς και: 
 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
 την υπ’ αριθ. 62/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης της τροποποίησης

του ΟΕΥ του Δήμου και σύστασης νέων θέσεων
 την υπ’ αριθ. 47885/8-8-2017  απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου

με την οποία εγκρίθηκε η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την τροποποίηση του ΟΕΥ.
 τις διατάξεις της παρ.20α του Ένατου άρθρου του ν.4057/2012, όπως αντικαταστάθηκε με το

άρθρο 41 παρ. 1α του Ν. 4325/2015 
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 Την υπ’ αριθ. 33/06  Π.Υ.Σ. όπως ισχύει 
 τις διατάξεις του Π.Δ. 50/2001, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
 τον  Οργανισμό  Εσωτερικής  Υπηρεσίας  του  Δήμου (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  &
(ΦΕΚ Β’ 2998/01.09.2017 τ.Β΄) και ισχύει

 την εγκ.25/40703/16.12.2016 ΥΠ.ΕΣ.
 τις εξασφαλισμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό του Δήμου  έτους 2017 και την εγγραφή

ανάλογων  πιστώσεων  στους  προϋπολογισμούς  των  επόμενων  ετών  (βεβαίωση  αριθ.  πρωτ.
1274/8-9-2017) 

 την απόφαση 61/2017 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου για τη βεβαίωση της κάλυψης
της ετήσιας δαπάνης του βασικού μισθού του καταληκτικού κλιμακίου των προτεινόμενων
θέσεων στις υπηρεσίες καθαριότητας

 τη βεβαίωση αρ. πρωτ. 1272/7-9-2017 ότι οι προκηρυσσόμενες θέσεις είναι κενές

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Εγκρίνει  τον  προγραμματισμό  των  προσλήψεων  και  την  υποβολή  συμπληρωματικού
αιτήματος για  την πρόσληψη τακτικού προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα,  κατά ιεραρχία,
αριθμό ατόμων, κατηγορία και κλάδο ως εξής:

α) Έναν (1) Εργάτη Καθαριότητας ΥΕ για τη στελέχωση της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου. 

Β. Εγκρίνει την επαναυποβολή του αιτήματος (αρ.πρωτ. αρχικού αιτήματος 41/26-1-2017)  για
την  πρόσληψη  τακτικού  προσωπικού  ανταποδοτικού  χαρακτήρα στο  οποίο  αποτυπώνεται  το
σύνολο των αναγκών του Δήμου Ψαρών, δηλαδή τόσο οι ήδη υποβληθείσες ανάγκες όσο και οι
νέες που προέκυψαν κατόπιν επανεξέτασης των αναγκών, για την πρόσληψη τακτικού προσωπικού
ανταποδοτικού χαρακτήρα, ανά εργασιακή σχέση / κατηγορία εκπαίδευσης / κλάδο-ειδικότητα και
ανταποδοτική υπηρεσία και µε προσδιορισμό της σειράς προτεραιότητας τους, ως εξής:

ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ
ΣΧΕΣΗ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ-
ΚΛΑΔΟΣ  /
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚ
Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΣΕΙΡΑ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤ
ΑΣ ΣΤΟ 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ 
ΑΙΤΗΜΑ

ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ
ΠΡΟΤΕΡΑΙ
ΟΤΗΤΑΣ

Δημοσίου
Δικαίου

ΥΕ / Εργάτης 
Καθαριότητας

Καθαριότητας  &
Ηλεκτροφωτισμού

-
(συμπληρωματικό

αίτημα)

1

Δημοσίου
Δικαίου

ΥΕ / Εργάτης 
Καθαριότητας

Καθαριότητας  &
Ηλεκτροφωτισμού

1 1

Δημοσίου
Δικαίου

ΔΕ Τεχνιτών 
Ηλεκτρολόγων

Καθαριότητας  &
Ηλεκτροφωτισμού

2 2

Λαμβάνοντας  υπόψη  το  γεγονός  ότι  δεν  υπηρετεί  κανείς  εργαζόμενος  κλάδου  ΥΕ  Εργατών
Καθαριότητας με σχέση εργασίας Δημοσίου Δικαίου στο Δήμο Ψαρών και δεδομένου ότι η πλήρης
και  λυσιτελής  κάλυψη  των  υπηρεσιακών  αναγκών  στην  υπηρεσία  καθαριότητας  (αποκομιδή
απορριμμάτων, οδοκαθαρισμό και προστασία περιβάλλοντος κλπ) του δήμου μας είναι εξαιρετικής
σημασίας για λόγους δημόσιας υγείας και όχι μόνο, κρίνεται αναγκαία και επιβεβλημένη η άμεση
δρομολόγηση των  διαδικασιών  πρόσληψης  του  ανωτέρω τακτικού  προσωπικού    ανταποδοτικών
υπηρεσιών καθαριότητας  .
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Τα απαιτούμενα προσόντα καθορίζονται ως εξής, σύμφωνα με το ΠΔ 50/2001 (ΦΕΚ 39Α  ́), όπως
τροποποιήθηκε και  συμπληρώθηκε με τα Π.Δ/τα 347/2003 (315Α  ́),  44/2005 (63Α  ́),  116/2006
(115Α  ́) και 146/2007 (185Α  ́), καθώς και με τους Ν. 4115/2013 (24Α  ́) και 4148/2013 (99Α  ́):

ΥΕ Εργατών Καθαριότητας
Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δηλαδή απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για
υποψήφιους  που  έχουν  αποφοιτήσει  μέχρι  και  το  1980  απολυτήριο  δημοτικού  σχολείου),  ή
ισοδύναμος  απολυτήριος  τίτλος  κατώτερης  τεχνικής  σχολής  του Ν.Δ.  580/1970 ή απολυτήριος
τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, του άρθρου 1 του Ν.
2817/2000.

ΔΕ Τεχνιτών Ηλεκτρολόγων  
α)  Άδεια  άσκησης  επαγγέλματος  εγκαταστάτη  ή  συντηρητή  ηλεκτρολόγου  Α   ́ ειδικότητας
οποιασδήποτε κατηγορίας ή άδεια εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 1ης ομάδας Α  ́ ειδικότητας. 
β)  Οποιοδήποτε  πτυχίο  ή  δίπλωμα  ή  απολυτήριος  τίτλος  τουλάχιστον  δευτεροβάθμιας  ή
μεταδευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης  της  ημεδαπής  ή  άλλος  ισότιμος  τίτλος  της  αλλοδαπής
ανεξαρτήτως ειδικότητας ή Απολυτήριος  τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου
γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι  και το 1980 απολυτήριο δημοτικού
σχολείου)  ή  ισοδύναμο  απολυτήριο  τίτλο  κατώτερης  Τεχνικής  Σχολής  του  Ν.Δ.  580/1970  ή
απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου
1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής.

Γ. Οι προσλήψεις θα βαρύνουν αντίστοιχα τους κάτωθι Κ.Α. του προϋπολογισμού έτους 2017 του
σκέλους των εξόδων του Δήμου: 
Κ.Α. 20-6011.001
Κ.Α. 20-6051.001
Κ.Α. 20-6051.002
Κ.Α. 20-6051.003

Δ. Η παρούσα να κοινοποιηθεί  στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση μαζί  με τα  λοιπά στοιχεία  του
φακέλου  προκειμένου  να  δρομολογηθούν  οι  διαδικασίες  για  την  έγκριση  των  αιτούμενων
προσλήψεων. 

Αυτή η  Απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  71/2017
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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