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ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

5/2017 

από το πρακτικό της 1
ης

/ 30.01.2017 τακτικής συνεδρίασης του 

Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς 

 

 

Θέμα 2
ο
 :  Πρόσληψη μόνιμου τακτικού προσωπικού Ανταποδοτικών υπηρεσιών έξι (6) ατόμων. 

 

 

Στην Αγιά, στην αίθουσα συνεδριάσεων «Χρυσαλλίδα», σήμερα Δευτέρα 30.01.2017, ώρα 18:00 

(6:00μ.μ.), συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς, μετά από την με 

αριθμό πρωτοκόλλου 367/26.01.2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου Ιωάννη Αργυρούλη, που 

δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 3 του ν. 4071/2012 

και στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων της έδρας του Δήμου και επιδόθηκε στους Δημοτικούς Συμβούλους 

και στους Προέδρους - Εκπροσώπους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις 

του άρθρο 67 του ν. 3852/2010 και του άρθρου 77 παρ. 6 του ν. 4172/2013. 

 

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο 

είκοσι επτά ( 27 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν:  

Παρόντες 
1. Αργυρούλης Ιωάννης, Πρόεδρος  

2. Αγγελακόπουλος Ρίζος 3. Βατζιάς Αντίγονος 

4. Γιάνναρος Γεώργιος 5. Γιαννουλέα Χριστίνα 

6. Ζιούλη Αναστασία 7. Καλαγιάς Γρηγόριος 

8. Κασίδας Ιωάννης 9. Κούκας Γεώργιος 

10. Μάρκου Σωτήριος 11. Μασούρας Γεώργιος 

12. Μαρούδα - Λιαράτσικα Χαδίνα (Νίνα) 13. Λέτσιος Βασίλειος 

14. Μπάτσικας Βασίλειος 15. Ολύμπιος Αθανάσιος 

16. Ριζούλης Στέφανος 17. Σκαρκάλης Χρήστος 

18. Σουλιώτης Θεόδωρος 19. Σμυρλής Βασίλειος 

20. Τριανταφύλλου Αθανάσιος 21. Τριανταφύλλου Ευθύμιος 

22. Τσιώνης Αστέριος  

Απόντες 

23. Αναστασίου Ιωάννης 24. Γκουτζουλίκας Γεώργιος 

25. Σιμούλης Θωμάς 26. Σκαπέτης Αντώνιος 

27. Μπεϊνάς Αντώνιος  

που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. 

http://www.dimosagias.gr/
mailto:i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr
http://www.dimosagias.gr/apofaseis/apofaseis-dimotikou-symbouliou.html
ΑΔΑ: 6Ω2ΑΩ6Ι-5Υ7



Σελίδα 2 από 4 

 

Επίσης διαπίστωσε ότι από το σύνολο των είκοσι δύο (22) Πρόεδρων και Εκπροσώπων των Δημοτικών και 

Τοπικών Κοινοτήτων, που κλήθηκαν νόμιμα, παρόντες ήταν οι: Μπατζιόλας Ζάχος (Αγιάς), Δαλαμάγκας 

Αλέξανδρος (Αμυγδαλής), Λάμπρου Ευάγγελος (Μεγαλοβρύσου) και Μπαράκος Γεώργιος (Γερακαρίου). 

 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Αγιάς Αντώνης Γκουντάρας.  

 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν και παραβρέθηκαν: ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της 

Κοινωφελούς Επιχείρησης «Καλυψώ» Βασίλειος Βαλάρης, ο Προϊστάμενος του Τμήματος Οικονομικών 

Υπηρεσιών Ιωάννης Σπανός και ο Προϊστάμενος του Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών Αλέξανδρος 

Ντελής.  

 

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο υπάλληλος του Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών Ιωάννης 

Μπουρνάκας. 

 

Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 

 

Στη συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης: 

 

Θέμα 2
ο
 :  Πρόσληψη μόνιμου τακτικού προσωπικού Ανταποδοτικών υπηρεσιών έξι (6) ατόμων. 

 

Το θέμα εισηγήθηκε ο Αντιδήμαρχος Βασίλειος Λέτσιος, που έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τα 

εξής: 

 

«Με τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν.4368/2016 εξαιρέθηκε από την πλήρη αναστολή προσλήψεων τακτικού 

προσωπικού κατηγοριών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης που εφαρμόζεται 

στους ΟΤΑ και τα ΝΠΙΔ αυτών μέχρι 31.12.2016, το μόνιμο και ΙΔΑΧ προσωπικό των κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ 

που απασχολείται σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα. 

 

Πρόκειται για υπηρεσίες για τις οποίες ο ΟΤΑ ή το ΝΠΙΔ της Αυτοδιοίκησης (δήμος, ΝΠΔΔ, ΦΟΔΣΑ, ΔΕΥΑ 

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 ΔΕ και ΥΕ ανταποδοτικού χαρακτήρα εξαιρέθηκε και από την 

απόφαση κατανομής που εκδίδεται από τον Υπουργό Διοικητικής 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 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 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 του έτους 2017. 

 

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.  
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Όσον αφορά τον κλάδο των ΔΕ τηλεφωνητών επισημαίνεται ότι τα αιτήματα θα πρέπει να αναφέρονται σε 

τακτικό προσωπικό των τηλεφωνικών κέντρων (χωρίς να απαιτείται ιεράρχηση) και δεν πρέπει να 

περιλαμβάνουν θέσεις για την κάλυψη των οποίων έχει ήδη εκδοθεί προκήρυξη ΑΣΕΠ ή έγκριση της ΠΥΣ 

33/2006. 

 

Διευκρινίζεται ότι αιτήματα που έχουν ήδη αποσταλεί από τους ενδιαφερόμενους φορείς, είτε μεμονωμένα είτε 

µέσω των οικείων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων 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.. 

 

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 Διοίκηση μαζί με τα 

λοιπά απαιτούμενα δικαιολογητικά, προκειμένου να υποβληθούν τα αιτήματα για τον προγραμματισμό 

του έτους 2017, για την πρόσληψη τακτικού προσωπικού κατηγορίας ΔΕ και ΥΕ ανταποδοτικού 

χαρακτήρα.  

 

Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμαστε: 

- Την  πρόσληψη τακτικού προσωπικού με σχέση δημοσίου δικαίου  έξη (6) ατόμων ειδικότητας ΥΕ 16 

εργατών καθαριότητας στο Δήμο Αγιάς. 

- Την εξουσιοδότηση του Προϊσταμένου Διοικητικών Υπηρεσιών να υποβάλει  Ηλεκτρονικό αίτημα στο 

Υπουργείο Εσωτερικών». 

 

 

 

Ακολούθησαν τοποθετήσεις: 

Ο Δήμαρχος Αγιάς Αντώνης Γκουντάρας είπε στην τοποθέτησή του:  
«Το θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων γενικότερα, νομίζω συζητήθηκε πολλές φορές το δημοτικό συμβούλιο 
και η θέση μας ήταν ξεκάθαρη από την αρχή. Εμείς θεωρούμε ότι η διαχείριση των απορριμμάτων είναι μια 
αρμοδιότητα στην καρδιά της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, πρέπει να παραμείνει δημοτική κι ότι περνάει από το χέρι 
μας γι’ αυτό πρέπει να το κάνουμε.  
Ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας αυτή τη δυνατότητα μας δίνει για προσλήψεις και την εξαντλούμε στο 
απόλυτο. Θα μου πείτε τα έξι άτομα, που θα προσλάβουμε και όταν τα προσλάβουμε, θα φτάσουν για να 
καλυφθούν οι ανάγκες όλου του Δήμου; Αγαπητοί συνάδελφοι δεν φτάνουν. Όμως εμείς, με αυτή μας την απόφασή 
μας σήμερα, καταδεικνύουμε τη θέλησή μας. Η Υπηρεσία Καθαριότητας να παραμείνει δημοτική. Μακάρι από τον 
Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας, μετά βέβαια από την αναθεώρηση με βάση το Νόμο που έγινε, να μας έδινε τη 
δυνατότητα να προσλάβουμε και επιπλέον προσωπικό. Δεν είχαμε αυτή τη δυνατότητα, αλλά η απόφασή μας αυτή, 
είναι ένα δείγμα το πώς βλέπουμε κάποιες Υπηρεσίες, που επαναλαμβάνω πρέπει να μείνουν αμιγώς δημοτικές και 
δεν πρέπει να περάσουν στον ιδιωτικό τομέα».  

 
 

 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη: 

- την εισήγηση του Αντιδημάρχου Βασίλειου Λέτσιου, 

- τις διατάξεις του Ένατου άρθρου παρ.20α του ν.4057/2012 (Α΄54): «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων 

Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου», όπως 

αντικαταστάθηκε με το άρθρο 41 παρ. 1α του ν. 4325/2015 (Α΄47): «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - 

Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες 

διατάξεις»,  

- τις διατάξεις του άρθρου πρώτου παρ.3 της υποπαρ.ΣΤ1 του ν.4093/2012 (Α'222): «Έγκριση 

Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 

4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016», 
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- τις διατάξεις του Π.δ. 50/2001 (Α΄39): «ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΟΝΤΟΛΟΓΙΟΥ», όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει , 

- την υπ’ αριθ. 33/06  Π.Υ.Σ. όπως ισχύει , 

- την εγκ.25/40703/16.12.2016 ΥΠ.ΕΣ., 

- τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου (ΦΕΚ 1584/Β/30-6-2011 & ΦΕΚ 2888/Β/20-12-

2011), 

- τις εξασφαλισμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό του Δήμου Αγιάς έτους 2017  και την εγγραφή 

ανάλογων πιστώσεων στους προϋπολογισμούς των επόμενων ετών (βεβαίωση αριθ. …… της 

οικονομικής υπηρεσίας) ,  

- τη  βεβαίωση αρ. πρωτ. 292/20-1-2017 της Δ/νσης προσωπικού ότι οι προκηρυσσόµενες θέσεις είναι 

κενές, 

και μετά από συζήτηση  

 

Αποφασίζουμε  ομόφωνα  

 
Α. Εγκρίνουμε τον προγραμματισμό των προσλήψεων του έτους 2017, για την  πρόσληψη τακτικού 

προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα ΥΕ, κατά ιεραρχία, αριθμό ατόμων, κατηγορία και κλάδο ως 

εξής: 

 

1. Έξι (6) ΥΕ 16 Εργατών Καθαριότητας για τη στελέχωση της Υπηρεσίας Καθαριότητας -

Ηλεκτροφωτισμού του Δήμου.  

 

Τα απαιτούμενα προσόντα καθορίζονται ως εξής, σύμφωνα με το ΠΔ 50/2001: 

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. 

 

Οι λόγοι για τους οποίους απαιτείται η πρόσληψη του προσωπικού αυτού είναι: 

- Η ελλιπής στελέχωση της Υπηρεσίας Καθαριότητας. 

- Οι συνεχώς αυξανόμενες λειτουργικές ανάγκες της Υπηρεσίας Καθαριότητας. 

- Η μεγάλη έκταση του Δήμου. 

- Η μεγάλη επισκεψιμότητα στα παράλια του Δήμου Δήμο κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. 

 

Β. Οι προσλήψεις θα βαρύνουν τον Κ.Α. 20.6011.01 του προϋπολογισμού έτους 2017 του σκέλους των 

εξόδων του Δήμου.  

 

Γ. 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.  

 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 5/2017. 

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο 

Ο Πρόεδρος        Τα παρόντα μέλη 

 

Ακριβές Αντίγραφο 

Ο Πρόεδρος 

του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

 

Ιωάννης Αργυρούλης  
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