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ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

106/2017 

από το πρακτικό της 11
ης

/ 20.07.2017 τακτικής συνεδρίασης του 

Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς 

 

 

Θέμα 1
ο
 : Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Αγιάς. 

 

 

Στην Αγιά, στην αίθουσα συνεδριάσεων «Χρυσαλλίδα», σήμερα Πέμπτη 20.07.2017, ώρα 7:00 μ.μ., 

συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς, μετά από την με αριθμό 

πρωτοκόλλου 6160/16.07.2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου Σωτήριου Μάρκου, 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. Μάρκου Σωτήριος, Πρόεδρος  

2. Αναστασίου Ιωάννης 3. Αγγελακόπουλος Ρίζος 

4. Αργυρούλης Ιωάννης 5. Βατζιάς Αντίγονος 

6. Γιάνναρος Γεώργιος 7. Γιαννουλέα Χριστίνα 

8. Ζιούλη Αναστασία 9. Καλαγιάς Γρηγόριος 

10. Κασίδας Ιωάννης 11. Κούκας Γεώργιος 

12. Λέτσιος Βασίλειος 13. Σκαπέτης Αντώνιος 

14. Σκαρκάλης Χρήστος 15. Ριζούλης Στέφανος 

16. Σουλιώτης Θεόδωρος 17. Τριανταφύλλου Αθανάσιος 

18. Τριανταφύλλου Ευθύμιος 19. Τσιώνης Αστέριος 

Απόντες 

20. Γκουτζουλίκας Γεώργιος  21. Μαρούδα - Λιαράτσικα Χαδίνα (Νίνα) 

22. Μασούρας Γεώργιος 23. Μπάτσικας Βασίλειος 

24. Μπεϊνάς Αντώνιος 25. Σμυρλής Βασίλειος 

26. Ολύμπιος Αθανάσιος 27. Σιμούλης Θωμάς 

που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. 

                                                 
1 Θα αναρτηθεί μετά την δημοσίευση στο ΦΕΚ όπως προβλέπεται.  

http://www.dimosagias.gr/
mailto:i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr
http://www.dimosagias.gr/apofaseis/apofaseis-dimotikou-symbouliou.html
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Επίσης διαπίστωσε ότι από το σύνολο των είκοσι δύο (22) Πρόεδρων και Εκπροσώπων των Δημοτικών και 

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

Αστέριος (Μαρμαρίνης), Καραφέριας Αχιλλέας (Ανατολής), Κολοβός Νικόλαος (Καστρίου), Κοσμάς 

Νικόλαος (Ελάφου), Λάμπρου Ευάγγελος (Μεγαλοβρύσου), Μπαράκος Γεώργιος (Γερακαρίου), 

Πατσαβούρας Ιωάννης (Μεταξοχωρίου και Πλατής Βασίλειος (Δήμητρας). 

 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Αγιάς Αντώνης Γκουντάρας.  

 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν και παραβρέθηκαν: 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 1
ο
 : Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Αγιάς. 

 

Το θέμα εισηγήθηκε ο Δήμαρχος Αντώνης Γκουντάρας, που έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου 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 
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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 

(Πρόγραµµα Καλλικράτης) 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. 3584/07 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. 

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. Με τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας, σε Δήμους που έχουν πληθυσμό 50.000 κατοίκους και άνω 

καθώς και σε Συνδέσμους με συνολικό πληθυσμό των μελών τους πάνω από 300.000 κατοίκους μπορεί να 

συσταθεί μία Γενική Διεύθυνση. Ειδικά στο Δήμο Αθηναίων μπορεί να συσταθούν μέχρι τρεις Γενικές 

Διευθύνσεις, για δε τους Δήμους Πειραιώς, Νικαίας, Περιστερίου, Καλλιθέας, Θεσσαλονίκης, Λάρισας, 

Ηρακλείου Κρήτης, Πάτρας, Βόλου και Ιωαννίνων, μέχρι δύο Γενικές Διευθύνσεις. 

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. 

6. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες, για την κάλυψη αναγκών των Ο.Τ.Α., απαιτείται η πρόσληψη υπαλλήλων 

κλάδων που δεν προβλέπονται από τις σχετικές ρυθμίσεις, η ονομασία του κλάδου καθορίζεται με βάση τη 

λειτουργία που θα καλυφθεί και τα σχετικά τυπικά προσόντα. 

7. Για την κατάρτιση ή τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας των Ιδρυμάτων και Νομικών 

Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, απαιτείται και σύμφωνη γνώμη του οικείου Δημοτικού ή Κοινοτικού 

Συμβουλίου. 

8. Νομικά πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου που συγχωνεύονται σε ένα Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα, μπορεί να οργανώνονται σε επίπεδο 

Διεύθυνσης ή αυτοτελούς Τμήματος ανάλογα με τον αριθμό των υπηρετούντων τακτικών υπαλλήλων. Νομικά 

Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου που δεν συγχωνεύονται σε ένα Νομικό Πρόσωπο και των οποίων ο αριθμός των 

υπηρετούντων τακτικών υπαλλήλων είναι μέχρι δέκα (10) μπορεί να οργανώνονται σε επίπεδο αυτοτελούς 

Γραφείου». 

 

Ο Οργανισμός Υπηρεσίας του Δήμου Αγιάς ψηφίσθηκε με την υπ’ αριθμ. 60/2011 (ΑΔΑ: 4Α5ΧΩ6Ι-5ΨΚ) 

απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ.11625/69354 απόφαση της 

Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας και δημοσιεύθηκε στο 

ΦΕΚ 1584/τ.Β/30-6-2011.  
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Ο Οργανισμός Υπηρεσίας του Δήμου Αγιάς συμπληρώθηκε και διορθώθηκε με την υπ. αριθμ.145/2011 

(ΑΔΑ: 4Α5ΧΩ6Ι-5ΨΚ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 

20455/125599 απόφαση της Γενικής Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας 

και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2888/τ.Β/20-12-2011. 

 

Με τα υπ’ αριθμ. ΦΕΚ 3289/τ.Β/30-12-2011, ΦΕΚ 1031/τ.Β/4-4-2012, ΦΕΚ 2009/τ.Β/19-6-2012 

καταργήθηκαν και διατηρήθηκαν κενές οργανικών θέσεις μόνιμου προσωπικού στο Δήμο Αγιάς. 

 

Από την εκτίμηση της υπηρεσίας Καθαριότητας προκύπτει ότι στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Αγιάς, οι ήδη 

προβλεπόμενες θέσεις δεν επαρκούν για να καλύψουν τις πάγιες και διαρκείς ανάγκες, αυτές δηλαδή που 

δεν μπορούν να θεωρηθούν πρόσκαιρες, εποχικές ή παροδικές. Δεδομένου αυτού αλλά και δεδομένης της 

εξαιρετικής σημασίας που έχει για το κοινωνικό σύνολο η πλήρης και λυσιτελής κάλυψη των υπηρεσιακών 

αναγκών της Υπηρεσίας Καθαριότητας ώστε αυτή να ανταποκρίνεται με ιδία μέσα προτείνεται η σύσταση 

δέκα πέντε (15)  νέων θέσεων στο τμήμα καθαριότητας στους εξής κλάδους: 

 

- Στην Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης τρείς (3) θέσεις ΔΕ29  Οδηγός Απορριμματοφόρου. 

- Στην Κατηγορία Υποχρεωτικής τρεις (3) θέσεις ΥΕ16 Εργατών Νεκροταφείων. 

- Στην Κατηγορία Υποχρεωτικής εννέα (9) θέσεις ΥΕ 16 Εργατών Καθαριότητας. 

 

Με την υπ’ αριθμ.88/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής βεβαιώνεται ότι η ετήσια δαπάνη του 

βασικού μισθού του καταληκτικού κλιμακίου των νέων προτεινόμενων θέσεων της υπηρεσίας καθαριότητας 

ύψους 243.432,00€ καλύπτεται από τις εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό πιστώσεις που αφορούν τις 

ανταποδοτικές υπηρεσίες. 

 

Η Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου Αγιάς, αφού μελέτησε τον υπάρχοντα Οργανισμό και την εκτίμηση της 

υπηρεσίας καθαριότητας και έλαβε υπ’ όψη της τις σημερινές ανάγκες λειτουργίας του Δήμου Αγιάς, 

προτείνει με την υπ’ αριθμ. 7/2017 απόφασή της σύσταση δεκαπέντε (15) νέων θέσεων στο τμήμα 

καθαριότητας στους εξής κλάδους: 

 

- Στην Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης τρείς (3) θέσεις ΔΕ29  Οδηγός Απορριμματοφόρου. 

- Στην Κατηγορία Υποχρεωτικής τρεις (3) θέσεις ΥΕ16 Εργατών Νεκροταφείων. 

- Στην Κατηγορία Υποχρεωτικής εννέα (9) θέσεις ΥΕ 16 Εργατών Καθαριότητας. 

 

Η σύσταση των ανωτέρω θέσεων προτείνεται να αποτυπωθεί στον ισχύοντα Οργανισμό με τις εξής 

τροποποιήσεις: 

 

Στο Τρίτο Μέρος του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Αγιάς στο άρθρο 19 παρ.4 στην 

Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να προστεθούν οι εξής θέσεις: 

ΔΕ29  Οδηγός Απορριμματοφόρου: αριθμός θέσεων τρείς (3). 

 

Στο Τρίτο Μέρος του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Αγιάς στο άρθρο 19 παρ.5  στην 

Κατηγορία Υποχρεωτικής να αντικατασταθεί ο αριθμός των θέσεων και να διαμορφωθεί ως εξής: 

α./ΥΕ16 Εργατών Νεκροταφείων: αριθμός θέσεων πέντε (5). 

β./ΥΕ 16 Εργατών Καθαριότητας: αριθμός θέσεων δέκα οκτώ ( 18). 
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Ακολούθησαν τοποθετήσεις: 

Ο Γρηγόριος Καλαγιάς, επικεφαλής της δημοτικής παράταξης μείζονος μειοψηφίας «Δώτιον Πεδίον», είπε 

στην τοποθέτησή του:  
«Επειδή, κατά την άποψή μας, δεν προκύπτει ότι είναι εξασφαλισμένες οι πιστώσεις για την πρόσληψη 
μόνιμου προσωπικού ή ότι μπορεί να εξασφαλισθούν χωρίς αύξηση των ανταποδοτικών τελών. Επειδή 
σύμφωνα με τα λεγόμενα των αρμοδίων, αλλά και την εικόνα που έχουμε οι ίδιοι για τα οχήματα 
αποκομιδής απορριμμάτων του Δήμου, δεν συμπεραίνεται ότι αυτά είναι σε καλή κατάσταση και ότι θα 
μπορέσουν να ανταποκριθούν στην αποκομιδή, χωρίς επιπλέον δαπάνες προμήθειας και συντήρησης. Για 
τους λόγους αυτούς εμείς ως “Δώτιον Πεδίον” θα δηλώσουμε “παρών”». 
 

Ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης ελάσσονος μειοψηφίας «Λαϊκή Συσπείρωση Δήμου Αγιάς» 

Κασίδας Ιωάννης είπε στην τοποθέτησή του:  

«Πρώτα απ’ όλα είμαι σαφώς υπέρ των σταθερών εργασιακών σχέσεων και γι’ αυτό θα υπερψηφίσουμε 
την συγκεκριμένη τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου μας. Όμως μέσα απ’ 
αυτή την ίδια την τροποποίηση και τις απαντήσεις που δόθηκαν κατά τη συζήτηση, προκύπτουν και πάρα 
πολλά ερωτήματα. Οι Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι είναι ήδη μειωμένοι και θα μειωθούν ακόμα 
περισσότερο. Η εισπραξιμότητα των δημοτικών τελών είναι κι αυτή πεσμένη, γιατί ο κόσμος έπαψε πια να 
καλύπτει ακόμα και τους λογαριασμούς της Δ.Ε.Η. και η ύπαρξη των ρυθμίσεων των 100 και πλέον 
δόσεων μην φαντάζεσθε ότι θα φέρει αποτέλεσμα. Μιλάμε πάντα για την ανάγκη ύπαρξης ενός 
διεκδικητικού προγράμματος από την πλευρά του δήμου και του εκάστοτε δημοτικού Συμβουλίου. Δεν 
είναι μόνο η καθαριότητα, ο δήμος μας έχει φοβερές ελλείψεις και σε άλλες υπηρεσίες. Σήμερα, μετά τον 
αγώνα των εργαζομένων , “άναψε το λαμπάκι” στο Υπουργείο και στην Κυβέρνηση, για να ξεπεράσει 
αυτόν τον ύφαλο, τη λεγόμενη κοινωνική αναταραχή γιατί έτσι τη βλέπουν, όμως δεν σημαίνει ότι θα 
καλυφθούν αυτές οι υπηρεσίες και ότι δεν θα ρίξουν το μπαλάκι πάλι στους δήμους. Γιατί κι ο δήμος θα 
δυσκολευθεί οικονομικά να τα καλύψει όλα αυτά. Άρα εγκυμονούν διάφοροι κίνδυνοι, γι’ αυτό και 
ξαναβάζω για πολλοστή φορά το ζήτημα αυτό. Ότι δηλαδή θα πρέπει ο δήμος, με απόφαση του δημοτικού 
Συμβουλίου, πέρα από τα ζητήματα καθημερινότητας και διεκπεραίωσης αφού αυτά είναι που το  
απασχολούν στην ουσία, να βάλει κάτω κι ένα πλάνο επιλογών και διεκδικήσεων απέναντι στην κεντρική 
εξουσία το οποίο σήμερα λείπει. Δεν είναι μόνο η καθαριότητα που έχει ελλείψεις. Και οι διοικητικές 
Υπηρεσίες και η Πολεοδομία υπολειτουργούν από έλλειψη πόρων και προσωπικού. Οι Κοινωνικές 
Υπηρεσίες δεν προλαβαίνουν να κάνουν τίποτα. Μ’ αυτά τι θα γίνει. Το ζήτημα είναι να κουβεντιάσουμε 
σοβαρά την πρόταση που έχουμε βάλει εδώ και χρόνια για το συγκεκριμένο θέμα της διεκδίκησης και να 
μην το ξεπερνάμε έτσι. Στο τέλος θα φέρεται πρόταση για αύξηση των συντελεστών των ανταποδοτικών 
τελών αν συνεχιστεί αυτό. Αυτά κι όπως είπα εμείς ως “Λαϊκή Συσπείρωση” υπερψηφίζουμε την 
τροποποίηση τον O.E.Y.». 
 

 

Ο Δήμαρχος Αντώνης Γκουντάρας, είπε στην τοποθέτησή του:  

«Ως δημοτική Αρχή επανειλημμένα έχουμε δηλώσει την πάγια θέση μας ότι: η διαχείριση των 
απορριμμάτων είναι μια αρμοδιότητα στην καρδιά της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και πρέπει να παραμείνει 
αμιγώς δημοτική και δεν πρέπει να περάσει στον ιδιωτικό τομέα.  
Με την ευκαιρία που μας δίνεται αυτή τη στιγμή, μετά την ψήφιση του Ν. Ν.4479/2017, εμείς 
υποβάλουμε μια πρόταση για την τροποποίηση του Ο.Ε.Υ., την οποία έχετε στα χέρια σας, έτσι ώστε να 
μπορούμε, τουλάχιστον τους χειμερινούς μήνες, να λειτουργούμε την υπηρεσία καθαριότητα και 
νεκροταφείων με μόνιμο προσωπικό. 
Με δεδομένα τα παραπάνω σας καλώ να αποδεχθείτε την πρόταση της Εκτελεστικής επιτροπής και να 
υπερψηφίσετε την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του δήμου μας».  
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Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη : 

- την εισήγηση του Δημάρχου, 

- τις διατάξεις του άρθρου 65 του ν. 3852/2010 (Α΄87): «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης.», 

- τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 3584/2007 (Α΄ 143): «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης 

Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων.», 

- τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ.1 του ν.4479/2017 (A΄94): «Τροποποιήσεις του ν. 2725/1999 (Α΄ 

121) και άλλες διατάξεις.», 

- την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ.19/ οικ.22159/30.06.2017 με θέμα: «Οδηγίες για την εφαρμογή του 

άρθρου 24 του ν. 4479/2017 (Α΄ 94) - Πρόσληψη μονίμου προσωπικού στις ανταποδοτικές υπηρεσίες 

καθαριότητας των ΟΤΑ α΄ βαθμού και τα νομικά τους πρόσωπα – Παροχή των αντίστοιχων 

υπηρεσιών, μέχρι την κατάρτιση των προσωρινών πινάκων διοριστέων στις θέσεις αυτές», 

- τα Πρακτικά των υπ' αριθ. 14/30.6.2016 και 9/10.05.2017 Γενικών Συνεδριάσεων της Ολομέλειας 

του Ελεγκτικού Συνεδρίου, 

- την υπ’ αριθμ. 60/2011 (ΑΔΑ: 4Α5ΧΩ6Ι-5ΨΚ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου 

Αγιάς με την οποία ψηφίσθηκε ο Ο.Ε.Υ., η οποία εγκρίθηκε με την υπ.αριθμ.11625/69354 απόφαση 

της Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας και 

δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1584/τ.Β/30-6-2011, 

- την υπ. αριθμ.145/2011 (ΑΔΑ: 4Α5ΧΩ6Ι-5ΨΚ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία 

συμπληρώθηκε και διορθώθηκε ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας, η οποία εγκρίθηκε με την 

υπ’ αριθμ. 20455/125599 απόφαση της Γενικής Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2888/τ.Β/20-12-2011, 

- το υπ’ αριθμ. ΦΕΚ 3289/τ.Β/30-12-2011 περί διαπίστωσης αυτοδίκαιης κατάργησης κενών 

οργανικών θέσεων πολιτικού προσωπικού με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου του Δήμου Αγιάς 

κατ εφαρμογή της παρ. 1
α
  του άρθρου 33 του Ν.4024/2011, 

- το υπ’ αριθμ. ΦΕΚ 1031/τ.Β/4-4-2012 περί τροποποίησης διαπίστωσης αυτοδίκαιης κατάργησης 

κενών οργανικών θέσεων πολιτικού προσωπικού με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου του Δήμου 

Αγιάς κατ εφαρμογή της παρ. 1
α
 του άρθρου 33 του Ν.4024/2011, 

- το υπ’ αριθμ. ΦΕΚ 2009/τ.Β/19-6-2012 περί κατάργησης και διατήρησης κενών οργανικών θέσεων 

μόνιμου προσωπικού στο Δήμο Αγιάς σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33 του 

ν.4024/2011,όπως ισχύει, 

- την εκτίμηση της υπηρεσίας καθαριότητας, από την οποία προκύπτει ότι στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου 

Αγιάς οι ήδη προβλεπόμενες θέσεις ανταποδοτικών υπηρεσιών δεν επαρκούν για την κάλυψη των 

πραγματικών αναγκών, 

- την υπ’ αριθ. 88/2017 απόφαση -  βεβαίωση της Οικονομικής Επιτροπής,  

- την υπ’ αριθ. 7/2017 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής, 

- το γεγονός ότι οι όλοι παρόντες δημοτικοί Σύμβουλοι της παράταξης της μειοψηφίας «Δώτιον 

Πεδίον» δήλωσαν «Παρών», 

 

Αποφασίζουμε κατά πλειοψηφία  

 
Τροποποιούμε το άρθρο 19 παρ. 4 και 5 του Τρίτου Μέρους του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του 
Δήμου και προσθέτουμε θέσεις σε κλάδους  / ειδικότητες, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ.1 
του ν.4479/2017, όπως παρακάτω αναφέρονται: 
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Α. 
Κλάδος / Ειδικότητα 

Β. 
Εγγεγραμμένες 
θέσεις στον ΟΕΥ 

(ΦΕΚ Β’ 
1584/τ.Β/30-6-

2011) 

Γ. 
Εναπομείναντες 
θέσεις μετά από 

την εφαρμογή του 
άρθρου 33 του 
Ν.4024/2011 

Δ. 
Καλυμμένες  

θέσεις 

Ε. 
Προτεινόμενες 

νέες θέσεις 
σύμφωνα του 

άρθρου 24 παρ.1 
του ν.4479/2017 

(A΄94) 

Ζ. 
Σύνολο 

θέσεων μετά 
την 

τροποποίηση 

(Γ+Ε) 

ΔΕ29  Οδηγός 
Απορριμματοφόρου 

(άρθρο 19  παρ. 4 του 
Τρίτου Μέρους) 

0 0 0 3 3 

ΥΕ 16 Εργατών 
Καθαριότητας 

(άρθρο 19  παρ. 5 του 
Τρίτου Μέρους) 

15 9 3 9 18 

ΥΕ16 Εργατών 
Νεκροταφείων 

(άρθρο 19  παρ. 5 του 
Τρίτου Μέρους) 

2 2 2 3 5 

 
Συγκεκριμένα τροποποιούμε: 
Α. Το Τρίτο Μέρος, άρθρο 19 παρ.4, Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και προσθέτουμε τις εξής 
θέσεις: 
ΔΕ29  Οδηγός Απορριμματοφόρου: αριθμός θέσεων τρείς (3). 
 
Β. Το Τρίτο Μέρος , άρθρο 19 παρ.5 , Κατηγορία Υποχρεωτικής αντικαθιστούμε τον αριθμό των θέσεων 
και τον διαμορφώνουμε ως εξής: 
α./ΥΕ16 Εργατών Νεκροταφείων: αριθμός θέσεων πέντε (5). 
β./ΥΕ 16 Εργατών Καθαριότητας: αριθμός θέσεων δέκα οκτώ ( 18). 
 

 

Δήλωσαν «Παρών» και μειοψήφισαν οι παρόντες δημοτικοί Σύμβουλοι των παρατάξεων της μειοψηφίας: 

«Δώτιον Πεδίον» Καλαγιάς Γρηγόρης (επικεφαλής), Αναστασίου Ιωάννης,  Βατζιάς Αντίγονος, Σκαπέτης 

Αντώνιος και Τριανταφύλλου Αθανάσιος, για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό κομμάτι της 

παρούσας. 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 106/2017. 

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται. 

 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο 

Ο Πρόεδρος        Τα παρόντα μέλη 

 

Ακριβές Αντίγραφο 

Ο Πρόεδρος 

του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

 

Σωτήριος Μάρκου  


