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                                              ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                                           
  

Του πρακτικού της από 26-1-2017  συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου  
Αριθμός απόφασης   1  / 2017 
 
Περίληψη: προσλήψεις τακτικού προσωπικού σε ανταποδοτικές υπηρεσίες Δήμου Σκύρου 
 
  
       
        Στη Σκύρο, σήμερα 26 του μηνός Ιανουαρίου  του έτους 2017 ημέρα Πέμπτη  και ώρα 
20:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική  δημόσια συνεδρίαση στην 
αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Σκύρου, ύστερα από την με αριθμό 
πρωτ. 227 από 20-1-2017  έγγραφη πρόσκληση του κ. Πρόεδρο  του Δημοτικού 
Συμβουλίου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 67 παρ.5 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).  

Διαπιστώθηκε από τον κ. Πρόεδρο του Δ.Σ η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε 
σύνολο 17 μελών παραβρέθηκαν παρόντα  10 μέλη και ονομαστικά οι: 
 
  ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ  

1. Μανωλάκης Νικόλαος  του Μαυρίκου                   Πρόεδρος 
2. Τραχανάς Μαντζουράνης του Κωνσταντίνου                     Μέλος 
3. Κουτσούπη Αναστασία του Σταματίου           « 
4. Ελευθεριάδης Ιωάννης του Κων/νου            « 
5. Ευσταθίου Δημήτριος του Νικολάου                                 « 
6. Κουκουβίνου-Παπακοσμά Ελένη του Γεωργίου                     « 
7. Μακρής Γεώργιος του Μακρή             « 
8. Μανωλάκη Αμέρισσα του Δημητρίου                       « 
9. Φτούλης Δημήτριος του Γεωργίου                                  « 
10. Αντωνόπουλος Κυριάκος του Γεωργίου            « 

 
ΑΠΟΝΤΕΣ:  - 7 – 
 

1. Φτούλης Σταμάτιος του Κωστή             « 
2. Μαυρίκος Νικόλαος του Κωνσταντίνου                       « 
3. Βασιλάκος Στέργιος του Δημητρίου             « 
4. Μαυρίκος Σωκράτης του Ιωάννη             « 
5. Λάμπρος Σταμάτιος του Εμμανουήλ                                  « 
6. Μαυρογεώργης Σταμάτιος του Ιωάννη           « 
7. Ξανθούλης Εμμανουήλ του Σταματίου                    « 

 
 
Προσκληθείς   παρίστατο και ο κ. Δήμαρχος. 
 
 
 
  
  Ο κ. Πρόεδρος της συνεδρίασης θέτει προς συζήτηση το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης  
το οποίο εισάγεται στην συνεδρίαση με εισήγηση της δημοτικής υπαλλήλου κ. Μανδηλαρά 
Μερσύνης η οποία έχει ως ακολούθως: 

 
  
Θέτουμε υπόψη σας τα κάτωθι: 

Με την 25/40703/16-12-2016 (ΑΔΑ 62ΑΛ465ΦΘΕ-Φ21) εγκύκλιο  Υπουργείου 
Εσωτερικών  ενημερώνονται οι Δήμοι της χώρας ότι σύμφωνα με την υπ’αριθμ. 9/16-3-2016 
όμοια εγκύκλιο και  με τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν.4368/2016 εξαιρέθηκε από την πλήρη 
αναστολή προσλήψεων τακτικού προσωπικού κατηγοριών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και 

ΑΔΑ: ΩΩΜΗΩ1Σ-ΑΨΓ



 2 

Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης το προσωπικό που απασχολείται σε υπηρεσίες ανταποδοτικού 
χαρακτήρα. 

Στο πλαίσιο αυτό, προκειμένου να στελεχωθούν με τακτικό προσωπικό νευραλγικές 
υπηρεσίες της Αυτοδιοίκησης με άμεσο αντίκτυπο στη δημόσια υγεία, καλούνται οι ΟΤΑ να 
υποβάλουν τα αιτήματά τους για την πρόσληψη προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα,  για τις 
κατηγορίες ΔΕ και ΥΕ 

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. 

Καταληκτική προθεσμία για την υποβολή αιτημάτων στην οικεία Αποκεντρωμένη  
Διοίκηση είναι η  31η  Ιανουαρίου 2017. 
 
Με την πιο πάνω εγκύκλιο δίνονται οδηγίες για την εφαρμογή των ανωτέρω, μεταξύ των οποίων 
προβλέπεται ότι το αίτημα του Δήμου θα πρέπει να συνοδεύεται από σχετική απόφαση 
δημοτικού συμβουλίου. 
 
Κατόπιν τούτων σας γνωρίζουμε ότι στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου μας 
(ΟΕΥ) υπάρχουν οι πιο κάτω κενές οργανικές θέσεις στις υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα: 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 
1 (μία( θέση ΔΕ εποπτών καθαριότητας 
1 (μια) θέση ΔΕ αποθηκάριος 
1 (μία) θέση ΥΕ εργατών 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
3 (τρεις) θέσεις ΥΕ βοηθητικού προσωπικού υδραυλικών 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΚΤΡΟΤΑΦΕΙΩΝ 
2 (δύο) θέσεις ΥΕ εργατών νεκροταφείου  
 
Σύμφωνα με διαπιστώσεις τόσο των προϊσταμένων  των αρμοδίων υπηρεσιών  όσο και της κατά 
καιρούς αιρετών διοικήσεων, υπάρχει ανάγκη στελέχωσης των πιο πάνω υπηρεσιών με μόνιμο 
προσωπικό και τούτο γιατί : 

Ο Δήμος Σκύρου με   έκταση  210 τετραγωνικών χιλιομέτρων, έχει αρμοδιότητα και 
υποχρέωση να εξυπηρετεί σε θέματα καθαριότητας, υδροδότησης και αποχέτευσης οκτώ (8) 
οικισμούς και πολλαπλάσιο αριθμό συνοικισμών. 

Οι ανάγκες σε θέματα καθαριότητας και ύδρευσης πολλαπλασιάζονται κατά την διάρκεια 
της τουριστικής περιόδου, και για την κάλυψη αυτών των αναγκών δεν επαρκεί η λύση των 
εποχιακών υπαλλήλων, οι οποίοι δεν μπορούν να υποβοηθήσουν σε θέματα υποδομής αλλά 
μόνον στις αυξημένες περιοδικές ανάγκες  Άλλωστε όπως γνωρίζετε το νησί της Σκύρου έχει 
χαρακτηριστεί ως τουριστικός τόπος   με το ΠΔ 899/76 (ΦΕΚ 329/Α/1976). 

Με την 5/2016 απόφαση δημοτικού συμβουλίου εγκρίθηκε κανονισμός των δύο 
κοιμητηρίων της Σκύρου, η εφαρμογή του οποίου αναμένεται αφενός να δώσει έσοδα στον 
Δήμο,  απαιτεί όμως την απασχόληση τουλάχιστον ενός ατόμου στους χώρους αυτούς, αφού 
από την σύσταση των δύο αυτών κοιμητηρίων μέχρι σήμερα δεν υπηρετεί κανένας δημοτικός 
υπάλληλος και οι χώροι αυτοί είναι αυτοδιαχειριζόμενοι χωρίς να αποφέρουν έσοδα στον Δήμο. 

Τόσο από τους αιρετούς όσο και από τους υπηρεσιακούς παράγοντες εκτιμάται ότι 
υπάρχει ανάγκη για την κάλυψη όλων των κενών οργανικών θέσεων,  όμως από την οικονομική 
υπηρεσία τίθεται θέμα επάρκειας ανταποδοτικών πόρων. 

Εκτίμηση της οικονομικής υπηρεσίας είναι – με δεδομένο ότι με την 170/2016 απόφαση 
δημοτικού συμβουλίου αποφασίστηκε η μη αύξηση των δημοτικών τελών , ότι είναι δυνατή η 
πρόσληψη μόνον ενός (1) υπαλλήλου ΔΕ και ενός (1) υπαλλήλου ΥΕ  και τούτο με την 
αξιοποίηση του χρηματικού υπολοίπου από τακτικά έσοδα σε συνδυασμό με αναμενόμενα έσοδα 
από την υπηρεσία νεκροταφείων από την αξιοποίηση του ψηφισμένου  κανονισμού λειτουργίας. 
 
Κατόπιν τούτων καλείται το δημοτικό συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά  

1. Αριθμό και ειδικότητες πρόσληψης 
2. Ιεράρχηση αναγκών  
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3. Αιτούμενα προσόντα των υπό πρόσληψη υπαλλήλων  
 

Κατόπιν τούτων ο κ. Πρόεδρος καλεί τα μέλη του Δ.Σ να αποφασίσουν σχετικά. Οι κ.κ. 
δημοτικοί σύμβουλοι έχοντας υπόψη τα ανωτέρω καθώς και :   
  την εγκ.25/40703/16.12.2016 ΥΠ.ΕΣ «προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού 

προσωπικού ανταποδοτικών υπηρεσιών ΟΤΑ»  
 την βεβαίωση αρ. πρωτ. 310/25-1-2017 του γραφείου προσωπικού για τις κενές θέσεις 

των υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα  
 Την υπ’ αριθ. 33/06 Π.Υ.Σ. όπως ισχύει  
 τις διατάξεις του Π.Δ. 50/2001, και την εγκύκλιο  ΥΠΕΣΔΔΑ ΔΟΑ/Φ.13/2652/27-12-

2005  που αφορά σε τροποποίηση διατάξεων του ΠΔ 50/2001 περί καθορισμού των 
προσόντων διορισμού σε θέσεις του δημοσίου τομέα 

 τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου (ΦΕΚ 1723/Β'/2012)  
και μετά από διαλογική συζήτηση   
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ  ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Α. Επιβεβαιώνουν την απόλυτη αναγκαιότητα στελέχωσης των ανταποδοτικών υπηρεσιών 
του Δήμου Σκύρου με μόνιμο προσωπικό προκειμένου για την συνεχή και αδιάλειπτη ανταπόκριση 
των υποχρεώσεων του Δήμου στους τομείς αυτούς, διότι αφενός με την συνταξιοδότηση ενός 
υπαλλήλου και αφετέρου με το θέμα υγείας (ακρωτηριασμός ποδιού) που προέκυψε  για υπάλληλο 
της υπηρεσίας , η υπηρεσία αυτή έχει αποδυναμωθεί και αφετέρου γιατί  η αντιμετώπιση των 
μόνιμων αναγκών των ανταποδοτικών υπηρεσιών με περιστασιακά απασχολούμενο προσωπικό 
ορισμένου χρόνου δεν έχει αποδειχτεί ως  ένας αποτελεσματικός τρόπος στην ανταπόκριση των 
υποχρεώσεων του Δήμου, του οποίου η αρμοδιότητες αναφέρονται  σε όλη την έκταση του νησιού. 

Για τους πιο πάνω λόγους , καθώς επίσης και για τους εν συνεχεία αναφερόμενους, 
εγκρίνουν την πρόσληψη συνολικού αριθμού τριών (3) ατόμων, μόνιμου προσωπικού για την 
κάλυψη πάγιων και διαρκών αναγκών του Δήμου Σκύρου για τις εξής κατά σειρά προτεραιότητας 
και αριθμό ατόμων ειδικότητες: 

1. Μία (1) θέση ΔΕ 2 εποπτών καθαριότητας   
2. Μία (1) θέση ΥΕ εργατών Νεκροταφείου  
3. Μία (1) θέση ΥΕ βοηθητικού προσωπικού υδραυλικών  

 
Β. Ο αριθμός των κενών θέσεων μόνιμου προσωπικού στον Οργανισμό Εσωτερικής 

Υπηρεσίας του Δήμου, για την κάλυψη των οποίων προορίζεται η πρόσληψη του ανωτέρω 
προσωπικού έχει ως εξής: 

 
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΛΑΔΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ 
ΘΕΣΕΩΝ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΕΝΩΝ 
ΘΕΣΕΩΝ 

Εποπτών 
καθαριότητας 

ΔΕ 2 1 1 

Εργατών 
Νεκροταφείου 

ΥΕ 2 2 

Βοηθητικού 
προσωπικού 
υδραυλικών 

ΥΕ 4 3 

 
 
Γ. Τα προσόντα του προς πρόσληψη προσωπικού καθορίζονται από το Π.Δ. 50/2001 

(ΦΕΚ 39Α΄), όπως τροποποιημένο και συμπληρωμένο ισχύει σήμερα 
  . 
Τα προσόντα που προβλέπονται για τις ανωτέρω προτεινόμενες θέσεις κατά κατηγορία και 

κλάδο είναι τα κάτωθι: 
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ΚΛΑΔΟΣ: ΔΕ 2 ΕΠΟΠΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 
Επικουρικά 
προσόντα 

Α.α 

ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

 

Κύρια 
προσόντα 
(κύριος 
πίνακας 
κατάταξης)  1ος 2ος 

1 
Δίπλωμα επαγγελματικής κατάρτισης ΙΕΚ οποιασδήποτε 
ειδικότητας του τομέα Χρηματοπιστωτικών και Διοικητικών 
Υπηρεσιών  (οικονομίας και Διοίκησης) 

Χ Χ Χ 

2 
Πτυχία Β κύκλου Σπουδών ΤΕΕ, ανεξάρτητα από 
ειδικότητα, ή πτυχίο Α κύκλου σπουδών ΤΕΕ οποιασδήποτε 
ειδικότητας του τομέα Οικονομίας και Διοίκησης 

- Χ - 

3 

Απολυτήριος τίτλος Ενιαίου Λυκείου ή Ενιαίου 
Πολυκλαδικού Λυκείου, κλάδων: α)Διοικητικών Υπηρεσιών 
Γραμματέων, β) Οικονομίας,  
ή 
Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου των τμημάτων 
α)υπαλλήλων διοίκησης, β)υπαλλήλων λογιστηρίου  
ή 
Λυκείου γενικής κατεύθυνσης 
ή 
Άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικής μονάδας της 
ημεδαπής ή αλλοδαπής 

- - Χ 

 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 
 Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα : α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών 

φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου 
 Πολύ καλή γνώση της αγγλικής   γλώσσας 

 
ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 
Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ κατηγορίας 
Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) 
 
ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ 
Προτάσσεται ο δημότης και μόνιμος κάτοικος του Δήμου που επιλέγει την θέση αυτή (ως έχων 
πλήρη γνώση του χώρου ,των τοπικών συνθηκών και των απαιτήσεων της θέσης αυτής)   και 
δεσμεύεται να υπηρετήσει στην θέση αυτή τουλάχιστον επί 10ετία. 
 
Ο λόγος για τον οποίο η πρόσληψη προσωπικού της ειδικότητας αυτής κρίνεται απολύτως 
απαραίτητη, (θέση άλλωστε η οποία είναι μοναδική και κενή στον ισχύοντα ΟΕΥ του Δήμου 
Σκύρου) είναι γιατί: 

 Ο Δήμος Σκύρου με έκταση  210 τετραγωνικών χιλιομέτρων έχει αρμοδιότητα και 
υποχρέωση να εξυπηρετεί σε θέματα καθαριότητας οκτώ (8) οικισμούς και πολλαπλάσιο 
αριθμό συνοικισμών με αποτέλεσμα να απαιτείται η απασχόληση ενός ατόμου για την 
οργάνωση , λειτουργία , εποπτεία, έλεγχο  και συμβολή στην καθαριότητας του νησιού. 

 Το νησί της Σκύρου έχει χαρακτηριστεί ως τουριστικός τόπος   με το ΠΔ 899/76 (ΦΕΚ 
329/Α/1976), ο κύριος οικονομικός άξονας του οποίου είναι ο τουρισμός , γεγονός που 
επιτείνει την αναγκαιότητα της ουσιαστικής μέριμνας από πλευράς Δήμου για την εικόνα του 
νησιού. 

 Κρίνεται σκόπιμο και αναγκαίο ο υπό πρόσληψη υπάλληλος να παρακολουθεί παράλληλα 
τις πάσης φύσεως λειτουργικές ανάγκες και υποχρεώσεις της υπηρεσίας καθαριότητας , ( 
εξυπηρέτηση πολιτών , διαχείριση σχετικών αιτήσεων ή παραπόνων σε θέματα 
καθαριότητας, προγραμματισμό προμηθειών αναγκαίων  υλικών, ειδών προστασίας και 
ρουχισμού υπαλλήλων, κ.λ.π). 
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 Λόγος επίσης για τον οποίο ζητείται η πρόσληψη ΔΕ εποπτών καθαριότητας αντί για 
εργάτη καθαριότητας είναι προκειμένου παράλληλα με την οργάνωση της υπηρεσίας αυτής, 
να αναζητηθούν τα έσοδα του Δήμου που διαφεύγουν από μη επιβολή προστίμων για 
παραβάσεις  των τοπικών κανονιστικών διατάξεων, λόγω έλλειψης εποπτείας (βεβαιώσεις 
προστίμων, σύνταξη καταλόγων υπόχρεων καταβολής τελών και προστίμων, εισηγήσεις σε 
θεσμικά όργανα του Δήμου σε θέματα που άπτονται της υπηρεσίας καθαριότητας κ.λ.π) 

 Για την αντιμετώπιση των πιο πάνω αναγκών του Δήμου κρίνεται αναγκαίο ο υπό 
πρόσληψη υπάλληλος να κατέχει πιστοποιημένες γνώσεις σε θέματα διοίκησης και 
οικονομικών , καθώς και πολύ καλή γνώση ξένης γλώσσας με προτίμηση  τα αγγλικά λόγω 
του ότι στην πλειοψηφία τους οι εποχιακοί κάτοικοι της Σκύρου που είτε διαθέτουν εξοχική 
κατοικία στην Σκύρο είτε επισκέπτονται ως τουρίστες το νησί  είναι αγγλόφωνοι . 
 
ΚΛΑΔΟΣ: ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ 

 

ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ 
Προτάσσεται ο δημότης και μόνιμος κάτοικος του Δήμου που επιλέγει την θέση αυτή (ως έχων 
πλήρη γνώση του χώρου ,των τοπικών συνθηκών και των απαιτήσεων της θέσης αυτής)   και 
δεσμεύεται να υπηρετήσει στην θέση αυτή τουλάχιστον επί 10ετία. 

 
Ο λόγος για τον οποίο απαιτείται η πρόσληψη του προσωπικού αυτού είναι για την 

κάλυψη των αναγκών των δύο νεκροταφείων που υπάρχουν στην Σκύρο, τα οποία από την 
ύπαρξή τους μέχρι σήμερα δεν υπηρετεί κανένας δημοτικός υπάλληλος και οι χώροι αυτοί είναι 
άναρχα αυτοδιαχειριζόμενοι, χωρίς μάλιστα να αποφέρουν έσοδα στον Δήμο. 

Με την 5/2016 απόφαση δημοτικού συμβουλίου εγκρίθηκε κανονισμός των δύο αυτών 
νεκροταφείων  της Σκύρου, η εφαρμογή του οποίου αναμένεται  να δώσει έσοδα στον Δήμο,  
απαιτεί όμως την απασχόληση τουλάχιστον ενός ατόμου στους χώρους αυτούς . 

 
ΚΛΑΔΟΣ: ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ   

ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

 

Κύρια προσόντα (κύριος 
πίνακας κατάταξης) 

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. Απολυτήριοι τίτλοι Γ' Γυμνασίου των σχολικών 
περιόδων 1976-1977 έως και 1979-1980 γίνονται δεκτοί 

Χ 

ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ  
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Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 
2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της 
αλλοδαπής. Απολυτήριοι τίτλοι Γ' Γυμνασίου των σχολικών 
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Χ 
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ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ 
Προτάσσεται ο δημότης και μόνιμος κάτοικος του Δήμου που επιλέγει την θέση αυτή (ως έχων 
πλήρη γνώση του χώρου ,των τοπικών συνθηκών και των απαιτήσεων της θέσης αυτής)   και 
δεσμεύεται να υπηρετήσει στην θέση αυτή τουλάχιστον επί 10ετία. 

 
Ο λόγος για τον οποίο απαιτείται η πρόσληψη του προσωπικού αυτού είναι για την κάλυψη 

των αναγκών της υπηρεσίας ύδρευσης του Δήμου Σκύρου, στην οποία σε  τέσσερις οργανικές 
θέσεις υπηρετεί ένας μόνον υπάλληλος , ενώ τόσον το μήκος του δικτύου ύδρευσης όσον και η 
παλαιότητά του σε συνδυασμό με το αποχετευτικό δίκτυο του νησιού δημιουργεί και παρουσιάζει 
πολλαπλές απαιτήσεις (αποκατάσταση βλαβών, εντοπισμό και αποκατάσταση διαρροών, 
επιμέλεια καλής λειτουργίας αντλιοστασίων κ.λπ) . Είναι δηλαδή αυτονόητο ότι με έναν υδραυλικό 
ΔΕ και έναν βοηθό ΥΕ που υπηρετούν ήδη στην υπηρεσία ύδρευσης του Δήμου Σκύρου, είναι 
τουλάχιστον  πλημμελής η εποπτεία και έγκαιρη απόκριση για την σωστή λειτουργία των δικτύων 
ύδρευσης και αποχέτευσης τα οποία εξυπηρετούν το μεν δίκτυο ύδρευσης οκτώ οικισμούς το δε 
δίκτυο αποχέτευσης δύο οικισμούς. 

  
 
Δ. Οι προσλήψεις θα βαρύνουν τους κάτωθι Κ.Α. του προϋπολογισμού έτους 2017 του 

σκέλους των εξόδων του Δήμου.  
ΚΑ 20-6011 τακτικές αποδοχές  
ΚΑ 20-6051  εργοδοτικές εισφορές 
ΚΑ 25-6011 τακτικές αποδοχές 
ΚΑ 25-6051 εργοδοτικές εισφορές 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στον ισχύοντα ΟΕΥ του Δήμου Σκύρου , τα νεκροταφεία εντάσσονται στο 

γραφείο καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού στην επιτελική ενότητα ΕΝΟΤΗΤΑ Δ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ.  

 
Ε. 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. 

 
ΣΤ. Εξουσιοδοτείται ο κ. Δήμαρχος να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την 

υλοποίηση της παρούσας , ώστε να προωθηθεί η απόφαση στην αρμόδια επιτροπής της ΠΥΣ 
33/2006 για την απαιτούμενη έγκριση.  

 
 
 

     Η παρούσα απόφαση έλαβε α. α.     1  / 2017 

Συντάχθηκε και υπογράφηκε το παρόν πρακτικό 
Ο Πρόεδρος                                                  Τα μέλη 

  
ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 

Ακριβές απόσπασμα 
Ο Πρόεδρος                                                                          Ο Γραμματέας 

 
Μανωλάκης Νικόλαος                                                   Αντωνόπουλος Κυριάκος 
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