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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

 Από το πρακτικό της 20/18-7-2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 

Αριθ. Απόφασης:  128-2017 

Θέμα  3  o    Ημερήσιας  Διάταξης: Πρόσληψη  Τακτικού  Προσωπικού  κατηγορίας  ΔΕ  και  ΥΕ
ανταποδοτικού χαρακτήρα υπηρεσιών καθαριότητας.

Στο Δημοτικό Κατάστημα,  18-7-2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 ,  συνήλθε σε  ΈΚΤΑΚΤΗ
Συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την 6548/ 17-7-2017 έγγραφη πρόσκληση του
Προέδρου  του  Δ.Σ.  κ.  Νισύριου  Γεωργίου,  που  επιδόθηκε  σε  καθένα  από  τους  Συμβούλους
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 και αναρτήθηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ με
ΑΔΑ:  6ΟΚ1ΩΕ0-605.
∆ιαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι σε σύνολο είκοσι
ενός   (21)  µελών  προσήλθαν  και  ήταν  παρόντα  στη  συνεδρίαση   δώδεκα  (12)    µέλη  και
ονοµαστικά οι:
                

              ΠΑΡΟΝΤΕΣ      ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Νισύριος Γεώργιος (Πρόεδρος) 1. Λυτός Μιχαήλ                       
2. Βασιλαράκης Γεώργιος (Αναπλ. Γραμματέας) 2. Πρωτόπαππας Γεώργιος
3. Δήμαρχος Γεώργιος (Αντιπρόεδρος         3. Σακέλλη Σοφία
4. Τσέρκης Εμμανουήλ 4. Φράγκου Φωτεινή
5. Τούμα Γεώργιος 5. Χριστοδούλου Μαρία
6. Λυτός Μιχαήλ 6. Λυριστής Ιωάννης
7. Σπανός Μιχαήλ 7. Χουβαρδάς Ιωάννης
8. Έλληνας Μηνάς 8. Σπανός Νικόλαος
9. Σαϊτης Εμμανουήλ 9. Πρωτόπαππας Κωνσταντίνος
10. Χανιώτης Μιχαήλ
11. Τσαμπουνιεράκης Μιχαήλ
12. Νουάρος Βασίλειος
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Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Καρπάθου

ΠΑΡΟΝΤΑΣ
Γεραπετρίτης Ιωάννης

Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων

ΑΠΟΝΤΕΣ

Μικροπανδρεμένος Αλέκος (ΤΚ ΑΠΕΡΙΟΥ)  
Νοταράς Βασίλειος (ΤΚ ΜΕΣΟΧΩΡΙΟΥ)  
Χουβαρδάς Μηνάς (ΤΚ ΑΡΚΑΣΑΣ) 
Μακρυμανώλης Ιωάννης (ΤΚ ΟΛΥΜΠΟΥ)
Σπανός Γεώργιος (ΤΚ ΜΕΝΕΤΩΝ)                                            
        
Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων

ΑΠΟΝΤΕΣ

Λυτός Ιωάννης (ΤΚ ΒΩΛΑΔΟΣ)
Πιπέρης Βασίλειος (ΤΚ ΣΠΟΩΝ)                              
Λέου Κωνσταντίνος (ΤΚ ΌΘΟΥΣ)      
Κωνσταντινίδης Ιωάννης (ΤΚ ΠΥΛΩΝ)         
  

Στη  συνεδρίαση  προσκλήθηκε  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  άρθρου  67  του  Ν.3852/2010  ο
Δήμαρχος Καρπάθου κ. Λάμπρος Ηλίας, ο οποίος και παρέστη.
Σύμφωνα  με  την  υπ'  αρίθμ.  2089/21-3-2017   απόφαση  Δημάρχου  Καρπάθου  τα  πρακτικά
τηρούνται από την Διοικητική υπάλληλο με βαθμό  Β' του Δήμου  Λυτού Ευδοξία.

Παρατηρήσεις

1. Ο κ. Λυτός Μιχαήλ προσήλθε κατά την διάρκεια συζήτησης του 2ου θέματος.
2. Ο κ. Χανιώτης Μιχαήλ αποχώρησε κατά την διάρκεια συζήτησης του 2ου θέματος και δεν
συμμετείχε στην ψηφοφορία.

Στη  συνεδρίαση  προσκλήθηκε  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  άρθρου  67  του  Ν.3852/2010  ο
Δήμαρχος Καρπάθου κ. Λάμπρος Ηλίας, ο οποίος και παρέστη.
Σύμφωνα  με  την  υπ'  αρίθμ.  2089/21-3-2017   απόφαση  Δημάρχου  Καρπάθου  τα  πρακτικά
τηρούνται από την Διοικητική υπάλληλο με βαθμό  Β' του Δήμου  Λυτού Ευδοξία.

Ο Πρόεδρος  αφού διαπίστωσε ότι  υπάρχει  η  απαιτούµενη από το  νόµο απαρτία κήρυξε την
έναρξη της συνεδρίασης.

Το κατεπείγον του θέματος σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 έγκειται στο γεγονός ότι:

Σύμφωνα με τον Ν.4479/2017  υπάρχει  αναγκαιότητα σύστασης νέων οργανικών θέσεων στις
ανταποδοτικές υπηρεσίες σχετικές με την καθαριότητα για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου
και δίνεται καταληκτική ημερομηνία έως τις 31-7-2017. 
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Παράλληλα σύμφωνα  με την εγκύκλιο 19/22159/30.06.2017 του ΥΠ.ΕΣ. θα πρέπει να αποσταλεί
άμεσα στο Υπουργείο   σχετικό αίτημα από τους φορείς που στον Ο.Ε.Υ τους υφίστανται κενές
οργανικές θέσεις  προσωπικού ειδικοτήτων που μπορούν να καλύψουν ανάγκες ανταποδοτικών
υπηρεσιών καθαριότητας.
Ομόφωνα ψηφίζεται το έκτακτο του θέματος.

Ο Πρόεδρος στην συνέχεια έδωσε τον λόγο στον κ. Δήμαρχο Καρπάθου, ο οποίος και ανέγνωσε
την έγγραφη εισήγηση της Προϊσταμένης του τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής
Μέριμνας του Δήμου Καρπάθου κας Κανάκη Ειρήνης, η οποία έχει ως 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. Σημειώτεον 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 τον   Ν. 4479/2017 (ΦΕΚ 94/29-06-2017)  και την την εγκ.19/22159/30.06.2017 ΥΠ. ΕΣ. Με
θέμα «Οδηγίες για την εφαρμογή του άρθρου 24 του ν.4479/2017 (ΦΕΚ 94/τ.Α΄) –Πρόσληψη μονίμου
προσωπικού στις  ανταποδοτικές  υπηρεσίες  καθαριότητας  των ΟΤΑ α΄ βαθμού και  τα νομικά τους
πρόσωπα»     καθίσταται σαφής    η       ανάγκη κάλυψης των θέσεων στην καθαριότητα με   μόνιμες
προσλήψεις, καθώς οι θέσεις αυτές, ως    καλύπτουσες πάγιες  και    διαρκείς ανάγκες   των ΟΤΑ α’
βαθμού, δεν μπορεί να θεωρηθούν    ότι έχουν   χαρακτήρα   πρόσκαιρο,   εποχικό   ή παροδικό.
Ενόψει αυτού  και   δεδομένης    τόσο της  εξαιρετικής   σημασίας   που   έχει για το  κοινωνικό σύνολο
η πλήρης και λυσιτελής κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών στις υπηρεσίες  καθαριότητας των ΟΤΑ α’
βαθμού   και τα νομικά πρόσωπα αυτών όσο και  του  επείγοντος χαρακτήρα  της  κάλυψης    των
αναγκών  αυτών  για  λόγους δημόσιας υγείας, με το  άρθρο  24 του ν. 4479/2017 (Α΄94) παρέχεται η
δυνατότητα:

α) επιτάχυνσης και  διευκόλυνσης  των  διαδικασιών κάλυψης των θέσεων τακτικού προσωπικού στις
ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας, είτε με τη σύσταση νέων θέσεων  στις  υπηρεσίες   αυτές   με
τροποποίηση   των    Οργανισμών    Εσωτερικής  Υπηρεσίας   (Ο.Ε.Υ.),   είτε   με   την   πλήρωση
υφιστάμενων  ήδη  κενών  οργανικών θέσεων  στις υπηρεσίες αυτές.
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β)  Σε περίπτωση  που στους Ο.Ε.Υ. των φορέων  υφίστανται  οργανικές θέσεις  προσωπικού
ειδικοτήτων  που μπορούν  να καλύψουν ανάγκες  ανταποδοτικών  υπηρεσιών  καθαριότητας,  οι
οποίες ωστόσο παραμένουν κενές, θα πρέπει να αποσταλεί  άμεσα   στο  Υπουργείο  το  σχετικό
αίτημα  για  την  κάλυψη των θέσεων αυτών, σύμφωνα  με  τη  διαδικασία της προαναφερόμενης
εγκυκλίου.
Επισημαίνεται ότι,   σύμφωνα   με   το  τελευταίο   εδάφιο  της  παρ.  1 της   εν  θέματι διάταξης,  μετά
την   ολοκλήρωση   των   διαδικασιών   κάλυψης   των   αντίστοιχων θέσεων,  οι   Ο.Τ.Α.  α’ βαθμού
και   τα   νομικά   πρόσωπα   αυτών   παρέχουν   τις ανταποδοτικές  υπηρεσίες  καθαριότητας με ίδια
μέσα. Εξάλλου, το άρθρο 61 του ν. 3979/2011 (όπως ερμηνεύεται από τη νομολογία του Ε.Σ. –βλ. ενδ.
Ε.Σ. 75/2012 Ζ’ Κλιμακίου),   επιτάσσει  στους  Ο.Τ.Α.  να  εξαντλούν  στο  ακέραιο  τις  δυνατότητες
άσκησης των  αρμοδιοτήτων  τους  που  σχετίζονται με τις υπηρεσίες καθαριότητας,
από το προσωπικό που υπηρετεί στα αντίστοιχα τμήματα αυτών, με τη χρήση, από το προσωπικό αυτό,
της σχετικής υλικοτεχνικής υποδομής τους. 

Κατόπιν των ανωτέρω και      λαμβάνοντας υπόψη:
1. τις διατάξεις της παρ.20α του Ένατου άρθρου του ν.4057/2012, όπως αντικαταστάθηκε με

το άρθρο 41 παρ. 1α του Ν. 4325/2015 
2. τις διατάξεις της παρ.3 της υποπαρ.ΣΤ1 του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012 (Α'222)
3. Την υπ’ αριθ. 33/06  Π.Υ.Σ. όπως ισχύει 
4. τις διατάξεις του Π.Δ. 50/2001, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
5. τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου μας ( Τεύχος Β΄ΦΕΚ1322/2012) και τις

τροποποιήσεις του.
6. την εγκ.25/40703/16.12.2016 ΥΠ.ΕΣ.
7. τις εξασφαλισμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό του Δήμου Καρπάθου, έτους 2017  και

την  εγγραφή  ανάλογων  πιστώσεων  στους  προϋπολογισμούς  των  επόμενων  ετών
(βεβαίωση αριθ. πρωτ. 6488/13-07-2017 της οικονομικής υπηρεσίας).  

8. τη  βεβαίωση αρ. πρωτ. 6497/14-7-2017 της Δ/νσης προσωπικού ότι οι προκηρυσσόµενες
θέσεις είναι κενές. 

9. Ν.4479/2017 (ΦΕΚ 94/29-06-2017).
10. Εγκύκλιο 19/22159/30-06-2017 του Υπουργείου Εσωτερικών.

Προτείνουμε όπως  εγκρίνετε  την  αποστολή  ηλεκτρονικού  αιτήματος  για  το  Υπουργείο
Εσωτερικών  και  αφορά  την  πλήρωση  τεσσάρων  (4)  κενών  οργανικών  θέσεων  μονίμου
προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα υπηρεσιών καθαριότητας των κάτωθι κατηγοριών  και
κλάδων ως εξής:

1. Έναν (1) ΥΕ Εργάτη καθαριότητας, για την στελέχωση  της Υπηρεσίας Καθαριότητας του
Δήμου.

Τα απαιτούμενα προσόντα καθορίζονται σύμφωνα με το ΠΔ 50/2001.
2.  Έναν (1)  ΔΕ  Χειριστή  μηχανημάτων  (γκρέϊτερ)  για  την  στελέχωση   της  Υπηρεσίας
Καθαριότητας του Δήμου.

 Τα απαιτούμενα προσόντα καθορίζονται σύμφωνα με το ΠΔ 50/2001.
3. Έναν (1) ΔΕ  Χειριστή μηχανοκίνητης σκούπας και φορτωτή  (φορτωτή) για την στελέχωση
της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου.

Τα απαιτούμενα προσόντα καθορίζονται σύμφωνα με το ΠΔ 50/2001.
4. Έναν (1) ΔΕ Οδηγό Αυτοκινήτων (απορριμματοφόρου) για την στελέχωση  της Υπηρεσίας
Καθαριότητας του Δήμου.
Τα απαιτούμενα προσόντα καθορίζονται, σύμφωνα με το ΠΔ 50/2001.
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Στην συνέχεια ο πρόεδρος έδωσε τον λόγο στον κ. Τσαμπουνιεράκη ο οποίος είπε τα εξής: Το θέμα
είναι  συναφές  με  το  προηγούμενο.  Διαφωνούμε κάθετα και  στις  ειδικότητες  και  στον αριθμό των
θέσεων. Η ψήφος μου είναι αρνητική.

Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ύστερα από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας 
υπόψη:                 
             1.  το έκτακτο του θέματος

2. τις διατάξεις της παρ.20α του Ένατου άρθρου του ν.4057/2012, όπως αντικαταστάθηκε
με το άρθρο 41 παρ. 1α του Ν. 4325/2015 
3. τις διατάξεις της παρ.3 της υποπαρ.ΣΤ1 του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012 (Α'222)
4. Την υπ’ αριθ. 33/06  Π.Υ.Σ. όπως ισχύει 
5. τις διατάξεις του Π.Δ. 50/2001, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
6.  τον  Οργανισμό  Εσωτερικής  Υπηρεσίας  του  Δήμου μας  (  Τεύχος  Β΄ΦΕΚ1322/2012)
και τις τροποποιήσεις του.
7. την εγκ.25/40703/16.12.2016 ΥΠ.ΕΣ.
8. τις εξασφαλισμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό του Δήμου Καρπάθου, έτους 2017
και  την  εγγραφή  ανάλογων  πιστώσεων  στους  προϋπολογισμούς  των  επόμενων  ετών
(βεβαίωση αριθ. πρωτ. 6488/13-07-2017 της οικονομικής υπηρεσίας).  
9.  τη   βεβαίωση  αρ.  πρωτ.  6497/14-7-2017  της  Δ/νσης  προσωπικού  ότι  οι
προκηρυσσόµενες θέσεις είναι κενές. 
10. Ν.4479/2017 (ΦΕΚ 94/29-06-2017).
11. Εγκύκλιο 19/22159/30-06-2017 του Υπουργείου Εσωτερικών.
12. την εισήγηση της κας Κανάκη Ειρήνης
13. την τοποθέτηση του κ. Τσαμπουνιεράκη

Το θέμα έρχεται σε ψηφοφορία. Υπέρ της εισήγησης τάσσονται οι κάτωθι Δημοτικοί Σύμβουλοι: 
1. Τούμα Γεώργιος, 2. Τσέρκης Εμμανουήλ, 3. Βασιλαράκης Γεώργιος, 4. Κοσμάς Ιωάννης, 5. 
Νισύριος Γεώργιος, 6. Λυτός Μιχαήλ, 7. Σπανός Μιχαήλ, 8. Έλληνας Μηνάς και 9. Σαϊτης 
Εμμανουήλ.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 1. Τσαμπουνιεράκης Μιχαήλ, 2. Δήμαρχος Γεώργιος και 3. Νουάρος 
Βασίλειος ψηφίζουν παρών.

ΑΠΟΦΑΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει  την  αποστολή ηλεκτρονικού αιτήματος  στο Υπουργείο  Εσωτερικών  που  αφορά την
πλήρωση  τεσσάρων  (4)  κενών  οργανικών  θέσεων  μονίμου  προσωπικού  ανταποδοτικού
χαρακτήρα υπηρεσιών καθαριότητας των κάτωθι κατηγοριών  και κλάδων ως εξής:

1. Έναν (1) ΥΕ Εργάτη καθαριότητας, για την στελέχωση  της Υπηρεσίας Καθαριότητας του
Δήμου.

Τα απαιτούμενα προσόντα καθορίζονται σύμφωνα με το ΠΔ 50/2001.
2.  Έναν (1)  ΔΕ  Χειριστή  μηχανημάτων  (γκρέϊτερ)  για  την  στελέχωση   της  Υπηρεσίας
Καθαριότητας του Δήμου.

 Τα απαιτούμενα προσόντα καθορίζονται σύμφωνα με το ΠΔ 50/2001.
3. Έναν (1) ΔΕ  Χειριστή μηχανοκίνητης σκούπας και φορτωτή  (φορτωτή) για την στελέχωση
της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου.

Τα απαιτούμενα προσόντα καθορίζονται σύμφωνα με το ΠΔ 50/2001.
4. Έναν (1) ΔΕ Οδηγό Αυτοκινήτων (απορριμματοφόρου) για την στελέχωση  της Υπηρεσίας
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Καθαριότητας του Δήμου.
Τα απαιτούμενα προσόντα καθορίζονται, σύμφωνα με το ΠΔ 50/2001.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 1. Τσαμπουνιεράκης Μιχαήλ, 2. Δήμαρχος Γεώργιος και 3. Νουάρος 
Βασίλειος ψηφίζουν παρών.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 128-2017.
Γι' αυτό συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως παρακάτω.

Ο Πρόεδρος     Τα μέλη             Η γραμματέας

Γεώργιος Θεμ Νισύριος Τούμα Γεώργιος                        Ευδοξία Λυτού
            Τσέρκης Εμμανουήλ

Βασιλαράκης Γεώργιος
Κοσμάς Ιωάννης
Λυτός Μιχαήλ
Σπανός Μιχαήλ
Έλληνας Μηνάς
Σαϊτης Εμμανουήλ
Τσαμπουνιεράκης Μιχαήλ
Δήμαρχος Γεώργιος

 Νουάρος Βασίλειος

 Ακριβές Απόσπασμα

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Γεώργιος Θεμ. Νισύριος
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