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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ    
Απόσπασμα από το πρακτικό της  1ης/2017 τακτικής συνεδρίασης  του Δημοτικού Συμβουλίου  Νάξου & Μικρών 
Κυκλάδων της 27ης Ιανουαρίου 2017.   
Αρ. Απόφ. 4/2017 Περίληψη: Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού 

ανταποδοτικών υπηρεσιών στο Δήμο Νάξου & Μικρών Κυκλάδων. 
Στη Νάξο, στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα στις 27-01-2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00μ.μ., ύστερα απ΄ την 
υπ. αρ. πρωτ. 1422/23-01-2017 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που δόθηκε σε κάθε ένα 
Δημοτικό Σύμβουλο, σύμφωνα με τις  διατάξεις του άρθρου 67  του Ν. 3852/10 συνήλθε σε δημόσια τακτική 
συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο. 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 27 μελών βρέθηκαν παρόντα τα 21, απόντος  
του  Δημάρχου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων κ. Εμμανουήλ Μαργαρίτη, άρχισε η συνεδρίαση. 
Λόγω απουσίας του αναπληρωτή Δημάρχου κ. Δημήτριου Λιανού χρέη Δημαρχεύοντος  εκτέλεσε ο αναπληρωτής 
του κ. Λιανού,  Αντιδήμαρχος και Δημοτικός Σύμβουλος κ. Αργύρης Ανεβλαβής. 
Παρόντες Σύμβουλοι: Ανεβλαβής Αργύριος, Βαθρακοκοίλης Νικόλαος, Γαβαλάς Ιωάννης, Μαυρομμάτης Φώτιος, 
Μανιός Δημήτριος, Πολυκρέτης Εμμανουήλ, Σιδερής Νικόλαος, Παντελιάς Ευάγγελος, Πράσινος Μιχαήλ, 
Καραμπάταση Νεκταρία, Τσολάκης Ιωάννης, Φωστιέρης Παναγιώτης, Κορακίτης Εμμανουήλ, Μαϊτός Νικόλαος, 
Μαράκης Ιωάννης Σπυριδάκη Μαρούσα, Φραγκίσκος Νικόλαος, Χουζούρης Νικόλαος, Βασαλάκης Αντώνιος, 
Βρούτσης Βασίλειος,  Κορρές Ιωάννης. 
Απόντες Σύμβουλοι: Μαρούλης Μιχαήλ, Σέργης Νικόλαος, Λιανός Δημήτριος,  Σίμου Νικολέτα, Αξαόπουλος 
Ιωάννης, , Σέργης Σταμάτιος,. 
Στη συνεδρίαση κλήθηκαν επίσης:  

 Οι πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων Νάξου κ. Μαυρογιάννης Ευθύμιος, (παραβρίσκεται), Κουφονησίων κ. 
Κωβαίος Αντώνιος, και Δονούσας κ. Πράσινος Δημήτριος οι οποίοι δεν παραβρίσκονται στην συνεδρίαση.   

 Οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Τοπικών Κοινοτήτων Απειράνθου κ. Μπάκαλος Γεώργιος και Δαμαριώνα κ. 
Σωμαρίπας Κωνσταντίνος οι οποίοι  δεν  παραβρίσκονται στην συνεδρίαση. 

Παρών στην συνεδρίαση για την τήρηση των πρακτικών ήταν ο υπάλληλος του Δήμου ΠΕ1 Διοικητικού – 
Οικονομικού, Γιώργος Χατζηανδρέου. 
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισήγαγε προς συζήτηση το 1ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης σχετικό με 
την περίληψη. 
Η από 18-01-2017 εισήγηση του Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας του Δήμου, η οποία 
ήταν στο φάκελο του θέματος προς ενημέρωση των μελών του Σώματος, έχει αναλυτικά  ως εξής: 
Θέμα: Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού ανταποδοτικών υπηρεσιών στο Δήμο Νάξου και 

Μικρών Κυκλάδων. 

 
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 
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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, 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 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. 
 

Στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου μας (ΦΕΚ 2927/Β΄/19.11.13) και σε επίπεδο ανταποδοτικής 
υπηρεσίας, υπάρχουν οι εξής κενές θέσεις προσωπικού με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου: 
 

1. Μία (1) θέση κατηγορίας/κλάδου, ΔΕ28 Χειριστών Μηχανημάτων Έργων. 

2. Μία (1) θέση κατηγορίας/κλάδου, ΔΕ30 Τεχνιτών.  

3. Μία (1) θέση κατηγορίας/κλάδου, ΔΕ30 Υδραυλικών. 

4. Δύο (2) θέσεις κατηγορίας/κλάδου, ΥΕ16 Εργάτες Γενικών Καθηκόντων. 

5. Μία (1) θέση κατηγορίας/κλάδου, ΥΕ Εργατών Νεκροταφείου. 

Μετά από τα ανωτέρω παρακαλούμε το Δημοτικό Συμβούλιο όπως εξετάσει και:  

Α. Εγκρίνει τον προγραμματισμό προσλήψεων τακτικού προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα ΔΕ και ΥΕ, κατά 
ιεραρχία, αριθμό ατόμων, κατηγορία και κλάδο ως εξής: 
 

1. Ένα (1) άτομο ΥΕ Εργατών Νεκροταφείου για τη στελέχωση της Υπηρεσίας Νεκροταφείων 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. 580/1971 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής 
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής.  
 

Ο λόγος για τον οποίο απαιτείται η πρόσληψη του προσωπικού αυτού είναι ότι δεν υπηρετεί στο Δήμο Νάξου και 
Μικρών Κυκλάδων προσωπικό αντίστοιχου κλάδου ενώ σε όλη τη διοικητική περιφέρεια του Δήμου Νάξου και 
Μικρών Κυκλάδων λειτουργούν 40 κοιμητήρια. 
 

2. Ένα (1) άτομο ΔΕ28 Χειριστών Μηχανημάτων έργων για τη στελέχωση της Υπηρεσίας Ύδρευσης – Άρδευσης - 
Αποχέτευσης του Δήμου. 
 

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

α) Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων ομάδας Ι΄ τάξης Α΄ ή άδεια χειριστή 
μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) ομάδας Α ειδικότητας 4 του Π.Δ. 113/2012 για τα Μ.Ε. 4.7 της κατάταξης του άρθρου 2 
της υπ’ αριθμ. οικ. 1032/166/Φ.Γ. 9.6.4 (Η)/5.3.2013 απόφασης του αρμόδιου Υφυπουργού, όπως τροποποιήθηκε - 
συμπληρώθηκε με την υπ’ αριθμ. οικ. 71993/301/Φ113/3-7-2015 απόφαση του αρμόδιου Υπουργού.  
β) Επαγγελματική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ΄ (C) κατηγορίας. 
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γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ). 
δ) Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος τίτλος ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α΄ ή Β' κύκλου σπουδών ή 
Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή Σχολών Μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν.1346/83 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικών 
μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος ΙΕΚ ή 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή 
αλλοδαπής υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλει βεβαίωση της αρμόδιας για την έκδοση της άδειας 
υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια μηχανοδηγού -χειριστή χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμένου τίτλου είτε 
αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό και εμπειρίας.  
 

Ο λόγος για τον οποίο απαιτείται η πρόσληψη του προσωπικού αυτού είναι ότι ο Δήμος διαθέτει μηχανήματα 
χωρίς εξειδικευμένο προσωπικό. 
 

3. Ένα (1) άτομο ΔΕ30 Υδραυλικών για τη στελέχωση της Υπηρεσίας Ύδρευσης – Άρδευσης - Αποχέτευσης του 
Δήμου. 
 

Τα απαιτούμενα προσόντα καθορίζονται ως εξής, σύμφωνα με το ΠΔ 50/2001: 
α. Άδεια άσκησης επαγγέλματος τεχνίτη υδραυλικού τουλάχιστον Α΄ τάξης ειδικότητας 1ης ή άδεια Αρχιτεχνίτη 
υδραυλικού του π.δ. 112/2012. 
β. Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος τίτλος ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών ή 
Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολών μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικών 
μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.  
Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος ΙΕΚ ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος 
τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλλει βεβαίωση 
της αρμόδιας για την έκδοση της άδειας υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμένου 
τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό και εμπειρίας.  
 

Ο λόγος για τον οποίο απαιτείται η πρόσληψη του προσωπικού αυτού είναι ότι η υπηρεσία δεν είναι επαρκώς 
στελεχωμένη και λόγω της ιδιαιτερότητας του Δήμου, της ευρείας χωρικής έκτασής του, της νησιωτικότητας και 
κατ’ επέκταση του εκτεταμένου δικτύου ύδρευσης, η επίβλεψή του και οι άμεσες αποκαταστάσεις βλαβών είναι 
μείζονος σημασίας για την προστασία της δημόσιας υγείας. 
 
4. Ένα άτομο ΔΕ30 Τεχνιτών για τη στελέχωση της Υπηρεσίας Ύδρευσης – Άρδευσης - Αποχέτευσης του Δήμου. 
 
Τα απαιτούμενα προσόντα καθορίζονται ως εξής, σύμφωνα με το ΠΔ 50/2001: 
α. Άδεια άσκησης επαγγέλματος Ηλεκτροτεχνίτη Γ΄ ειδικότητας ή Βεβαίωση Αναγγελίας του π.δ. 108/2013.  
β. Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος τίτλος ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α΄ ή Β΄ κύκλου  σπουδών ή 
Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολών μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικών 
μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. 
Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος ΙΕΚ ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος 
τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλλει βεβαίωση 
της αρμόδιας γα την έκδοση της άδειας υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια άσκησης επαγγέλματος ή βεβαίωση 
αναγγελίας χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό και εμπειρίας.  
 

Ο λόγος για τον οποίο απαιτείται η πρόσληψη του προσωπικού αυτού είναι ότι λειτουργούν σήμερα 5 μονάδες 
βιολογικού καθαρισμού σε όλη τη διοικητική περιφέρεια του Δήμου μας και επίκειται η λειτουργία ενός ακόμη, 
χωρίς εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό το οποίο απαιτείται για την διαχείριση και ομαλή λειτουργία των 
ηλεκτρολογικών συστημάτων και εξοπλισμού στις εγκαταστάσεις που λειτουργούν.  
 
5. Δύο (2) θέσεις ΥΕ16 Εργάτες Γενικών Καθηκόντων για τη στελέχωση της Υπηρεσίας Καθαριότητας – 
Ηλεκτροφωτισμού. 
 

Τα απαιτούμενα προσόντα καθορίζονται ως εξής, σύμφωνα με το ΠΔ 50/2001: 
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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. 580/1971 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής 
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής.  
 

Ο λόγος για τον οποίο απαιτείται η πρόσληψη του προσωπικού αυτού είναι οι αυξημένες ανάγκες καθαριότητας 
στο Δήμο μας,  ο οποίος είναι μεγάλος σε έκταση, ανομοιόμορφος μορφολογικά και με έντονο τουριστικό 
χαρακτήρα.  
 
Β. Το ύψος της συνολικής δαπάνης που προκαλείται για την πληρωμή του προαναφερθέντος αιτούμενου, προς 
πρόσληψη ή διορισμό, προσωπικού (συνολικά 6 άτομα), ανέρχεται  σε 102.560,28 € κατ’ έτος, και το προσωπικό 
αυτό θα απασχοληθεί στις υπηρεσίες Καθαριότητας-Ηλεκτροφωτισμού, Ύδρευσης-Άρδευσης-Αποχέτευσης και 
Νεκροταφείων. 
Ανάλογα θα εγγραφούν οι αναγκαίες πιστώσεις στον προϋπολογισμό του έτους που θα πραγματοποιηθούν οι 
προσλήψεις/διορισμοί, και θα υπάρξει μέριμνα για την εγγραφή των αναγκαίων πιστώσεων στους 
προϋπολογισμούς των επόμενων ετών, με επιβάρυνση των κάτωθι Κ.Α Εξόδων: 
 

Υπηρεσίες Κ.Α Εξόδων Ύψος εκτιμώμενης Ετήσιας 
δαπάνης ανά υπηρεσία 

Καθαριότητας-Ηλεκτροφωτισμού Κ.Α. 20-6011.001 
Κ.Α. 20-6051.001 

26.400,00 € 
  8.310,72 € 

 Ύδρευσης-Άρδευσης-Αποχέτευσης Κ.Α. 25-6011.001 
Κ.Α. 25-6051.001 

38.808,00 € 
11.686,20 € 

Νεκροταφείων Κ.Α. 45-6011.001 
Κ.Α. 45-6051.001 

13.200,00 € 
  4.155,36 € 

Συνολική ετήσια δαπάνη φορέα  102.560,28 € 

 
Γ. Η απόφαση του Δ.Σ. πρέπει να  κοινοποιηθεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση μαζί με τα λοιπά στοιχεία του 
φακέλου προκειμένου να δρομολογηθούν οι διαδικασίες για την έγκριση των αιτούμενων προσλήψεων.  
 
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ   Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

             ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΒΟΥΡΑΣ    ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΙΑΝΟΣ 
Ακολούθησε διαλογική συζήτηση: 
Βασαλάκης Αντώνιος: Θα έπρεπε να έχει γίνει τροποποίηση του Ο.Ε.Υ.  
Μαϊτός Νικόλαος: Έπρεπε να έχει γίνει τροποποιηση του Ο.Ε.Υ. και είναι ευθύνη της Δημοτικής Αρχής ότι δεν έχει 
γίνει. Θα ψηφίσουμε θετικά με την προϋπόθεση ότι εντός εύλογου χρονικού διαστήματος θα έχουν γίνει όλες οι 
απαραίτητες ενέργειες για την τροποποίηση του Ο.Ε.Υ. 
Κορρές Ιωάννης: Να απαιτήσουμε μονιμοποίηση των συμβασιούχων και να διεκδικήσουμε μόνιμες θέσεις για όλο 
τον Δήμο ώστε να καλυφθούν όλες οι ανάγκες με επάρκεια. 
 Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κάλεσε το Σώμα  σε διαλογική συζήτηση και στη λήψη 
σχετικής απόφασης.  
Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη:  

1. Την από 18-01-2017 εισήγηση του Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας του Δήμου 
και τις αναφερόμενες σε αυτή διατάξεις και εγκυκλίους.    

2. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων (ΦΕΚ 2927/Β΄/19.11.13). 
3. Το άρθρο 7 του Ν. 4368/2008. 
4. Το άρθρο 64 του Ν. 4389/2016. 
5. Το άρθρο 65 του Ν. 3852/2010. 

Αποφασίζει ομόφωνα: 
Α) Εγκρίνει τον προγραμματισμό προσλήψεων τακτικού προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα ΔΕ και ΥΕ στο Δήμο 
Νάξου & Μικρών Κυκλάδων και συγκεκριμένα έξι (6) θέσεων προσωπικού ΔΕ και ΥΕ κατηγορίας αναλυτικά κατά 
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σειρά προτεραιότητας των θέσεων, ιεραρχημένες ως προς την αναγκαιότητα, αριθμό ατόμων, κατηγορία και κλάδο 
ως εξής:   

1. Μία (1) θέση κατηγορίας/κλάδου, ΔΕ28 Χειριστών Μηχανημάτων Έργων. 

2. Μία (1) θέση κατηγορίας/κλάδου, ΔΕ30 Τεχνιτών.  

3. Μία (1) θέση κατηγορίας/κλάδου, ΔΕ30 Υδραυλικών. 

4. Δύο (2) θέσεις κατηγορίας/κλάδου, ΥΕ16 Εργάτες Γενικών Καθηκόντων. 

5. Μία (1) θέση κατηγορίας/κλάδου, ΥΕ Εργατών Νεκροταφείου. 

με τυπικά προσόντα ανά κατηγορία και κλάδο για κάθε θέση όπως αναλυτικά καταχωρούνται στην από 18-01-

2017 εισήγηση του Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας του Δήμου Νάξου & Μικρών 

Κυκλάδων, η οποία καταχωρείται αναλυτικά στο ιστορικό της απόφασης αυτής. 

Β) Το ύψος της συνολικής δαπάνης που προκαλείται για την πληρωμή του προαναφερθέντος αιτούμενου, προς 
πρόσληψη ή διορισμό, προσωπικού (συνολικά 6 άτομα), ανέρχεται  σε 102.560,28 € κατ’ έτος, και το προσωπικό 
αυτό θα απασχοληθεί στις υπηρεσίες Καθαριότητας-Ηλεκτροφωτισμού, Ύδρευσης-Άρδευσης-Αποχέτευσης και 
Νεκροταφείων. 
Ανάλογα θα εγγραφούν οι αναγκαίες πιστώσεις στον προϋπολογισμό του έτους που θα πραγματοποιηθούν οι 
προσλήψεις/διορισμοί, και θα υπάρξει μέριμνα για την εγγραφή των αναγκαίων πιστώσεων στους 
προϋπολογισμούς των επόμενων ετών, με επιβάρυνση των κάτωθι Κ.Α Εξόδων: 
 

Υπηρεσίες Κ.Α Εξόδων Ύψος εκτιμώμενης Ετήσιας 
δαπάνης ανά υπηρεσία 

Καθαριότητας-Ηλεκτροφωτισμού Κ.Α. 20-6011.001 
Κ.Α. 20-6051.001 

26.400,00 € 
  8.310,72 € 

 Ύδρευσης-Άρδευσης-Αποχέτευσης Κ.Α. 25-6011.001 
Κ.Α. 25-6051.001 

38.808,00 € 
11.686,20 € 

Νεκροταφείων Κ.Α. 45-6011.001 
Κ.Α. 45-6051.001 

13.200,00 € 
  4.155,36 € 

Συνολική ετήσια δαπάνη φορέα  102.560,28 € 

 
Γ) Η παρούσα απόφαση 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 4/2017.    
Ο Πρόεδρος    Τα Μέλη: 
Μαυρομμάτης Φώτιος     Ανεβλαβής Αργύριος, Βαθρακοκοίλης Νικόλαος, Γαβαλάς Ιωάννης, Μανιός 

Δημήτριος, Πολυκρέτης Εμμανουήλ, Σιδερής Νικόλαος, Παντελιάς 
Ευάγγελος, Πράσινος Μιχαήλ, Καραμπάταση Νεκταρία, Τσολάκης Ιωάννης, 
Φωστιέρης Παναγιώτης, Κορακίτης Εμμανουήλ, Μαϊτός Νικόλαος, 
Μαράκης Ιωάννης Σπυριδάκη Μαρούσα, Φραγκίσκος Νικόλαος, Χουζούρης 
Νικόλαος, Βασαλάκης Αντώνιος, Βρούτσης Βασίλειος,  Κορρές Ιωάννης. 

 
 
 Για την ακρίβεια  
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου 
 
        Φώτιος Ι. Μαυρομμάτης   
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