
 

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
  ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ 
 ∆ΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ 
 ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 
                                                           ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
                                        Από το Πρακτικό της µε αριθµ  1/2017 
                              συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Ψαρών. 
                      

ΘΕΜΑ :«Προγραµµατισµός προσλήψεων τακτικού προσωπικού 
ανταποδοτικών υπηρεσιών ΟΤΑ και ΝΠΙ∆ αυτών.» 

Αρ. Απόφασης: 1/2017 
Στα Ψαρά σήµερα την  20η του µήνα Ιανουαρίου του έτους 2017 ηµέρα της εβδοµάδας Παρασκευή και 
ώρα  17:30 το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου  Ψαρών συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στην αίθουσα 
συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Ψαρών, ύστερα από την µε αριθµό πρωτ. 10/16-1-2017 
έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87). 
∆ιαπιστώθηκε πως υπάρχει νόµιµη  απαρτία δεδοµένου ότι σε σύνολο δεκατριών (13) µελών 
παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση εννέα ( 9) και ονοµαστικά οι: 
 

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ Α Π Ο Ν Τ Ε Σ 
1.Βασιλική Ευαγγελία 1.Βασιλικής Ιωάννης  
2.Κούτικα Αγγελική  2.Βρατσάνος Μάρκος  
3.Κουτσοδόντη Αγγελική  3.∆ηµητρέλης Νικόλαος  
4.Κουτσοδόντη Βασιλική  4.Μπεναρδής Γεώργιος  
5.Κουτσοδόντη Καλλιόπη 
6.Μπουλαζέρη Μαργαρίτα 

(Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν    
νόµιµα) 

7.Παπαµιχάλης Ιωάννης   
8.Χατζησκουλίδης Χρήστος   
9.Χαχούλης Φώτης   

 
Ο ∆ήµαρχος Κωνσταντίνος Βρατσάνος προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση. 
Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε η Γιάννη Αρχόντισσα, υπάλληλος του ∆ήµου. 
Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας η πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούµενη 
το 1o θέµα της ηµερήσιας διάταξης, έδωσε το λόγο στο ∆ήµαρχο ο οποίος έθεσε υπόψη των µελών 
του ∆Σ τα εξής: 
Με τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν.4368/2016 εξαιρέθηκε από την πλήρη αναστολή προσλήψεων 
τακτικού προσωπικού κατηγοριών ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης που 
εφαρµόζεται στους ΟΤΑ και τα ΝΠΙ∆ αυτών µέχρι 31.12.2016, το µόνιµο και Ι∆ΑΧ προσωπικό των 
κατηγοριών ∆Ε και ΥΕ που απασχολείται σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα. 
Πρόκειται για υπηρεσίες για τις οποίες ο ΟΤΑ ή το ΝΠΙ∆ της Αυτοδιοίκησης (δήµος, ΝΠ∆∆, 
ΦΟ∆ΣΑ, ∆ΕΥΑ κ.λπ.) εισπράττει ανταποδοτικά τέλη από τους ωφελούµενους κατοίκους και αφορούν 
ιδίως τον τοµέα της καθαριότητας, του ηλεκτροφωτισµού, της ύδρευσης/άρδευσης, της αποχέτευσης, 
των δηµοτικών κοιµητηρίων 
Επίσης, η πρόσληψη τακτικού προσωπικού ∆Ε και ΥΕ ανταποδοτικού χαρακτήρα εξαιρέθηκε και από 
την απόφαση κατανοµής που εκδίδεται από τον Υπουργό ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης. Αντίθετα, 
εξακολουθεί να υπάγεται στους περιορισµούς του άρθρου 11 του ν.3833/2010 όπως ισχύει, το 
προσωπικό των κατηγοριών/εκπαιδευτικών βαθµίδων ΠΕ και ΤΕ για την κάλυψη αναγκών 
ανταποδοτικού χαρακτήρα. Σηµειωτέον ότι, έπειτα και από την ισχύ του άρθρου 64 του ν.4389/2016, 
για το τρέχον έτος ο λόγος προσλήψεων/αποχωρήσεων καθορίζεται σε ένα προς πέντε (µία πρόσληψη 
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ανά πέντε αποχωρήσεις, στο σύνολο των φορέων), ενώ για το 2017 ο λόγος θα είναι ένα προς τέσσερα 
και για το 2018 ένα προς τρία.  
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 Ι∆ΑΧ) 
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 του έτους 2017. 
Με την εγκ.25/40703/16.12.2016 ΥΠ.ΕΣ. καλούνται οι ΟΤΑ να αποστείλουν στο ΥΠ.ΕΣ. τα αιτήµατά 
τους σε τακτικό προσωπικό ∆Ε και ΥΕ ανταποδοτικού χαρακτήρα ή/και ∆Ε Τηλεφωνητών αλλά και 
µέσω των οικείων Αποκεντρωµένων ∆ιοικήσεων µέχρι τις 31.01.2017. 
Προκειµένου για προσλήψεις προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα ∆Ε και ΥΕ, όπως επισηµαίνεται 
στην ανωτέρω εγκύκλιο, τα αιτήµατα θα πρέπει να αναφέρονται σε τακτικό προσωπικό (∆ηµ.∆ικαίου) 
ανταποδοτικού χαρακτήρα των κατηγοριών ∆Ε 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.  
Τέλος, διευκρινίζεται ότι αιτήµατα που έχουν ήδη αποσταλεί από τους ενδιαφερόµενους φορείς, είτε 
µεµονωµένα είτε µέσω των οικείων Αποκεντρωµένων ∆ιοικήσεων και αφορούν στις ανάγκες τους σε 
προσωπικό δεν θα ληφθούν υπόψη αλλά θα πρέπει να επανυποβληθούν στο πλαίσιο της διαδικασίας 
που περιγράφεται στην εγκ.25/40703/16.12.2016 ΥΠ.ΕΣ.. 
Κατόπιν των ανωτέρω, οι αρµόδιες υπηρεσίες µας συνέταξαν τους σχετικούς πίνακες και 
δικαιολογητικά, λαµβάνοντας υπόψη τις άκρως απαραίτητες ανάγκες  σε προσωπικό, τους οποίους θα 
πρέπει να αναρτήσουν στον σχετικό ιστότοπο του ΥΠ.ΕΣ. και στη συνέχεια να διαβιβάσουν στην 
οικεία Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση µαζί µε τα λοιπά απαιτούµενα δικαιολογητικά, προκειµένου να 
υποβληθούν τα αιτήµατα για τον προγραµµατισµό του έτους 2017, για την πρόσληψη τακτικού 
προσωπικού κατηγορίας ∆Ε και ΥΕ ανταποδοτικού χαρακτήρα. 
 
Το ∆.Σ. αφού άκουσε την ανωτέρω εισήγηση και έλαβε υπόψη: 

• τις διατάξεις της παρ.20α του Ένατου άρθρου του ν.4057/2012, όπως αντικαταστάθηκε µε το 
άρθρο 41 παρ. 1α του Ν. 4325/2015  

• τις διατάξεις της παρ.3 της υποπαρ.ΣΤ1 του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012 (Α'222) 
• Την υπ’ αριθ. 33/06  Π.Υ.Σ. όπως ισχύει  
• τις διατάξεις του Π.∆. 50/2001, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  
• την υπ’ αριθ.25/40703/16-12-2016 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ./∆/ΝΣΗ ΗΛ.∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 
• Τη µε αριθµό 9/16-3-2016 Εγκύκλιο του ίδιου Υπουργείου, µε τις διατάξεις του άρθρου 7 του 

Ν. 4368/2016 
• τον Ο.Ε.Υ. του ∆ήµου Ψαρών καθώς και την αρίθµ. οικ. 22199/01-06-2012 απόφαση του 

ΥΠ.ΕΣ/Τµήµα Προσωπικού ΟΤΑ µε θέµα «Κατάργηση και διατήρηση κενών οργανικών 
θέσεων µόνιµου προσωπικού στο ∆ήµο Ψαρών Ν.Χίου, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ.1α 
του άρθρου 33 του ν.4024/2011,όπως ισχύει 

• τις εξασφαλισµένες πιστώσεις στον προϋπολογισµό του ∆ήµου Ψαρών έτους 2017  και την 
εγγραφή ανάλογων πιστώσεων στους προϋπολογισµούς των επόµενων ετών (βεβαίωση αριθ. 
25/20-01-2017 της οικονοµικής υπηρεσίας)   

• το γεγονός ότι οι προκηρυσσόµενες θέσεις είναι κενές  
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  
 

Α. Εγκρίνει τον προγραµµατισµό των προσλήψεων του έτους 2017, για την  πρόσληψη τακτικού 
προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα ∆Ε και ΥΕ, κατά ιεραρχία, αριθµό ατόµων, κατηγορία και 
κλάδο ως εξής: 
 
α) 1 θέση ΥΕ Εργατών Καθαριότητας  
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Ο λόγος για τον οποίο απαιτείται η πρόσληψη του προσωπικού αυτού είναι για την κάλυψη των  
αναγκών στους τοµείς δράσης που αφορούν στην αποκοµιδή απορριµµάτων, οδοκαθαρισµό και 
προστασία περιβάλλοντος 
 
β) 1 θέση ∆Ε Τεχνιτών Ηλεκτρολόγων  
  
   Ο λόγος για τον οποίο απαιτείται η πρόσληψη του προσωπικού αυτού είναι για την κάλυψη των 
αναγκών ηλεκτροφωτισµού στους τοµείς δράσης που αφορούν στην επισκευή και συντήρηση 
δηµοτικού φωτισµού καθώς και στη συντήρηση φωτισµού των δηµοτικών κτιρίων, των αθλητικών 
εγκαταστάσεων, των σχολικών κτιρίων, κοινόχρηστων χώρων κλπ 
 
Β. Τα απαιτούµενα προσόντα καθορίζονται ως εξής, σύµφωνα µε το Π∆ 50/2001 (ΦΕΚ 39Α :), όπως 
τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε τα Π.∆/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.∆. 580/1970 ή  
απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, του άρθρου 
1 του Ν. 2817/2000. 
 
∆Ε 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.∆. 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 ∆ήµου.  
Κ.Α. 20-6011.001 
Κ.Α. 20-6051.001 
Κ.Α. 20-6051.002 
Κ.Α. 20-6051.003 
Κ.Α. 30-6011.001 
Κ.Α. 30-6051.001 
Κ.Α. 30-6051.003 
Κ.Α. 30-6051.004 
 
∆. Η παρούσα να κοινοποιηθεί στην Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση µαζί µε τα λοιπά στοιχεία του φακέλου 
προκειµένου να δροµολογηθούν οι διαδικασίες για την έγκριση των αιτούµενων προσλήψεων.  

  Αυτή η Απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό     1/2017 
Γι αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως 
 
Ο Πρόεδρος                                   Ακριβές Απόσπασµα                                       Τα Μέλη   
                                                       Ο ∆ήµαρχος Ψαρών    
                                        
Υπογραφή                                 Κωνσταντίνος Βρατσάνος                                  Υπογραφές 

ΑΔΑ: 7ΞΠ8ΩΗΧ-Ψ8Ω


		2017-01-30T13:22:01+0200
	Athens




