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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό της αρίθμ. 1/2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου-Αράχωβας-
Αντίκυρας,
Αρ. Απόφασης: 1/2017

ΘΕΜΑ: Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού ανταποδοτικών υπηρεσιών 
Δήμου ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ

Εισηγητής: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΡ. ΤΡΟΜΠΟΥΚΗ-ΒΑΡΣΑΜΗ

Στο Δίστομο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 30η του μήνα Ιανουαρίου του έτους 2017  και
ώρα  6:30 μμ συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από την
αρίθμ.  384  –  26/1/2017  έγγραφη  πρόσκληση  του  κ.  Προέδρου  που  επιδόθηκε  σε  κάθε  ένα
σύμβουλο, στο Δήμαρχο, στα Συμβούλια των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης».
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο κ. Πρόεδρος διαπίστωσε, παρόντος και του  κ. Δημάρχου
Γεωργακού Ιωάννη, ότι σε σύνολο 21 μελών παραβρέθηκαν 16 μέλη:

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ Α Π Ο Ν Τ Ε Σ
1) Γιαννέλος Ευστάθιος Πρόεδρος
2) Βαλαούρας Νικόλαος 1) Γραντζιώτης Θωμάς
3) Τρομπούκη-Βαρσάμη Χαρίκλεια 2) Καστρίτης Ευστάθιος
4) Ράπτης Ανδρέας 3) Μπέλλος Θεόδωρος
5) Σύρος Ιωάννης 4) Γαλάνης Παναγιώτης
6) Ζήσης Λουκάς Οι οποίοι δεν προσήλθαν
7) Αγγελόπουλος Γεώργιος αν και προσκλήθηκαν νόμιμα
8) Οικονόμου Κωνσταντίνος
9) Λαγός Δημήτριος
10) Πατσαντάρας Ιωάννης
11) Κεφάλας Γεώργιος
12) Μίχος Ιωάννης
13) Μπακούρος Δημήτριος
14) Παντίσκας Αναστάσιος
15) Φουντά Κοτρογιάννου Παναγιώτα
16) Ζάκκας Λουκάς

Στην συνεδρίαση αυτή παραβρέθηκε και η Θεοδώρα Κατσιάμπα, υπάλληλος του Δήμου, για την
τήρηση των πρακτικών. Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης την  6:30 μμ ώρα για
συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης
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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.

Με την εγκ.25/40703/16.12.2016 ΥΠ.ΕΣ. καλούνται οι ΟΤΑ να αποστείλουν στο ΥΠ.ΕΣ. τα αιτήματά τους σε
τακτικό  προσωπικό  ΔΕ  και  ΥΕ  ανταποδοτικού  χαρακτήρα  αλλά  και  µέσω  των  οικείων  Αποκεντρωµένων
∆ιοικήσεων μέχρι τις 31.01.2017.

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. 

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 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.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του: 
 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 

ΑΔΑ: 7ΓΞΕΩ9Σ-ΔΨΖ



 τις διατάξεις του Π.Δ. 50/2001, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
 τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου (ΦΕΚ2181/Β’/29.9.2011) όπως ισχύει
 την εγκ.25/40703/16.12.2016 ΥΠ.ΕΣ.
 την αριθμ. πρωτ. 465/31.1.2017 βεβαίωση της οικονομικής υπηρεσίας  
 την  αρ. πρωτ.466/31.7.2017 βεβαίωση  της Δ/νσης προσωπικού ότι οι προκηρυσσόµενες θέσεις είναι

κενές 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Εγκρίνει τον προγραμματισμό των προσλήψεων του έτους 2017, για την  πρόσληψη τακτικού προσωπικού
ανταποδοτικού χαρακτήρα ΔΕ και ΥΕ, κατά ιεραρχία, σε κενές θέσεις του Ο.Ε.Υ. του Δήμου, συνολικά πέντε
(5) ατόμων, ανά κατηγορία και κλάδο ως εξής:

1. Μία (1) θέση ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ για τη στελέχωση της Υπηρεσίας Καθαριότητας
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.

2. Μία (1) θέση ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ για τη στελέχωση της Υπηρεσίας Ύδρευσης του Δήμου.

α)  Άδεια  άσκησης  επαγγέλματος  Βοηθού  Τεχνίτη  Υδραυλικού  ή   βεβαίωση  αναγγελίας  (Τεχνίτη
Υδραυλικού)  (π.δ.  112/2012)
β)  Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος 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  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 της ημεδαπής ή
άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία  τουλάχιστον τριών (3) ετών  μετά την
απόκτηση της παραπάνω άδειας.

3. Μία  (1)  θέση  ΔΕ  ΟΔΗΓΩΝ  ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ  για  τη  στελέχωση  της  Υπηρεσίας  Καθαριότητας  του
Δήμου. 

Τα απαιτούμενα προσόντα καθορίζονται ως εξής, σύμφωνα με το ΠΔ 50/2001:
-Δίπλωμα επαγγελματικής κατάρτισης Ι.Ε.Κ. ειδικοτήτων 
(α) τεχνικού αυτοκινήτων οχημάτων ή 
(β) εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων ή 
πτυχίο Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών ΤΕΕ ειδικότητας Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου ή 
απολυτήριος τίτλος ενιαίου πολυκλαδικού λυκείου τμήματος Μηχανικών αυτοκινήτων ή 
τεχνικής επαγγελματικής σχολής Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ειδικότητας Μηχανών Αυτοκινήτου ή 
σχολής Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. ειδικότητας Μηχανοτεχνίτη αυτοκινήτου ή 
άλλος  ισότιμος  τίτλος  σχολικής  μονάδας  της  ημεδαπής  ή  αλλοδαπής,  αντίστοιχης  ή  συναφούς
ειδικότητας που καθορίζεται κάθε φορά με την προκήρυξη πλήρωσης των θέσεων.
-Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ΄ κατηγορίας.
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-  Πιστοποιητικό  Επαγγελματικής  Ικανότητας  (ΠΕΙ)  για  υποψηφίους  οι  οποίοι  απέκτησαν  άδεια
οδήγησης αυτοκινήτου της κατηγορίας Γ΄ από την 10η Σεπτεμβρίου 2009 και μετά. Όσοι υποψήφιοι
απέκτησαν την ανωτέρω άδεια οδήγησης μέχρι και την 9η Σεπτεμβρίου 2009 εξαιρούνται από την
υποβολή του ανωτέρω πιστοποιητικού μέχρι και την 9η Σεπτεμβρίου 2014 την επομένη της οποίας
απαιτείται το ανωτέρω πιστοποιητικό.
-  Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου Οδηγού, η οποία να είναι  σε ισχύ και η οποία εκδίδεται από τη
Διεύθυνση  Οργάνωσης  και  Πληροφορικής  του  Υπουργείου  Ανάπτυξης,  Ανταγωνιστικότητας,
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

4. Μία (1) θέση ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ για τη στελέχωση της Υπηρεσίας Ηλεκτροφωτισμού του Δήμου. 

α) Άδεια άσκησης επαγγέλματος εγκαταστάτη ή συντηρητή ηλεκτρολόγου  Α΄ή Γ' ή ΣΤ' ειδικότητας,
1ης ή 2ης ή 3ης κατηγορίας ή άδεια Εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 1ης ομάδας Α΄ ειδικότητας (ΠΔ
108/13)  και
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
ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών μετά την
άδεια.

5. Μία (1) θέση ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ για τη στελέχωση της Υπηρεσίας Καθαριότητας του
Δήμου. 

α)  Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων ομάδας Β'  τάξη Δ' ή άδεια χειριστή
μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) ομάδας Β' ειδικότητας 1 του Π.Δ. 113/2012 για τα Μ.Ε. 1.3 της κατάταξης του
άρθρου 2 της απόφασης με αριθμ. οικ. 1032/166/Φ.Γ. 9.6.4 (Η)/5.3.2013 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και
β)   Άδεια  οδήγησης  αυτοκινήτου  ερασιτεχνική  ή  επαγγελματική,   και  
γ)  Οποιοδήποτε  πτυχίο  ή  δίπλωμα  ή  απολυτήριος  τίτλος  δευτεροβάθμιας  ή  μεταδευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης της ημερδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής ανεξαρτήτως ειδικότητας

ή
Απολυτήριος  τίτλος  τουλάχιστον  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 ή άλλος ισότιμος
τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών,  μετά την απόκτηση της παραπάνω
άδειας χειριστή.

Ο  λόγος  για  τον  οποίο  απαιτείται  η  πρόσληψη  του  προσωπικού  αυτού  είναι  η  στελέχωση  των
προαναφερόμενων υπηρεσιών λόγω της απαγόρευσης των προσλήψεων των τελευταίων ετών, που οδήγησε
στην  αποδυνάμωσή  τους  με  αποτέλεσμα  να  συνάπτει  ο  Δήμος  συμβάσεις  παροχής  υπηρεσιών  με
εξωτερικούς συνεργάτες που οπωσδήποτε είναι  πιο δαπανηρές και  πιο χρονοβόρες για το Δήμο και δεν
παράγουν σταθερά αποτελέσματα.
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Τα τυπικά προσόντα ανάλογα με την ειδικότητα, η διαδικασία και οι προϋποθέσεις, θα προσδιοριστούν
ειδικότερα από το ΑΣΕΠ και τη σχετική προκήρυξη, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

Γ. Οι προσλήψεις θα βαρύνουν αντίστοιχα τους κάτωθι Κ.Α. του προϋπολογισμού του σκέλους των εξόδων 
του Δήμου του έτους στο οποίο θα πραγματοποιηθούν οι προσλήψεις: 

 20.6011.001 «ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ» 
 20.6051.000 «ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ»
 25.6011.001 «ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ»   
 20.6051.000 «ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ»

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. 

Η απόφαση πήρε αριθμό 1/1/2017

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ Βαλαούρας Νικόλαος Τρομπούκη-Βαρσάμη 

Χαρίκλεια
Ράπτης Ανδρέας

Σύρος Ιωάννης Ζήσης Λουκάς Αγγελόπουλος 
Γεώργιος

Οικονόμου 
Κωνσταντίνος

Λαγός Δημήτριος Πατσαντάρας 
Ιωάννης

Κεφάλας Γεώργιος Μίχος Ιωάννης Μπακούρος 
Δημήτριος

Αναστάσιος Παντίσκας Φουντά 
Κοτρογιάννου 
Παναγιώτα

Ζάκκας Λουκάς

Ακριβές Απόσπασμα 31 Ιανουαρίου 2017

Ο Δήμαρχος Διστόμου – Αράχοβας - Αντίκυρας

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΣ

ΑΔΑ: 7ΓΞΕΩ9Σ-ΔΨΖ
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