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Στη Σίφνο σήμερα Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2017 και ώρα 19:00, το Δημοτικό Συμβούλιο 

Σίφνου συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Απολλωνίας, 

στην αίθουσα συνεδριάσεων “ΚΩΣΤΑΣ ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ”, ύστερα από τη με αριθ. πρωτ. 249/26-

01-2017  πρόσκληση του Προέδρου του, που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του 

Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό στο Δήμαρχο, τους Δημοτικούς Συμβούλους, τον 

Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Απολλωνίας και τον Πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητας 

Αρτεμώνα, σύμφωνα με τα άρθρα 67, 69 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87Α΄/7.6.2010) και 96 του Ν. 

3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114Α΄/8.6.2006) για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της 

ημερήσιας διάταξης. 

 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 

δεκαεπτά (17) Δημοτικών Συμβούλων ήταν: 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 
1. Σούλης Κωνσταντίνος – Πρόεδρος Δ.Σ. 

2. Χρυσίνης Νικόλαος – Αντιπρόεδρος Δ.Σ 

3. Σταυριανός Ι. Γεώργιος – Αντιδήμαρχος    

4. Ποδενές Νικόλαος - Αντιδήμαρχος   

5. Διαρεμές Απόστολος – Δημοτικός Σύμβουλος 

6. Σανάκης Ιωάννης – Δημοτικός Σύμβουλος  

7. Γεροντής Ιωάννης – Δημοτικός Σύμβουλος 

8. Φραντζή Ευγενία – Δημοτική Σύμβουλος     

9. Γεωργούλης Κ. Γεώργιος – Δημοτικός Σύμβουλος 

10. Κουκής Νικόλαος – Δημοτικός Σύμβουλος 

ΑΠΟΝΤΕΣ (ΑΝ ΚΑΙ ΚΛΗΘΗΚΑΝ ΝΟΜΙΜΑ):  
1. Χρυσογέλου Χρυσούλα – Γραμματέας Δ.Σ. 

2. Ψαθάς Βασίλειος – Δημοτικός Σύμβουλος 

3. Λουκατάρης Φρατζέσκος – Δημοτικός Σύμβουλος 

4. Γεωργούλης Απ. Γεώργιος – Δημοτ.  Σύμβουλος  

5. Τρούλλος Γεώργιος – Δημοτικός Σύμβουλος 

6. Παπαπαύλου Γεώργιος – Δημοτικός Σύμβουλος 

7. Βασταρδή Μαργαρίτα – Δημοτική Σύμβουλος  

 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Σίφνου κ. Ανδρέας Μπαμπούνης. Μετά από 

πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ο 

Προϊστάμενος της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου κ. Παπαγγελέτος Ιωάννης και ο Ειδικός 

Συνεργάτης του Δημάρχου κ. Λεμπέσης Σταμάτης, για να εισηγηθούν τα θέματα της 

ημερήσιας διάταξης που αφορούν την Οικονομική Υπηρεσία. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. 

Ψαθάς Βασίλειος προσήλθε στην αίθουσα κατά την ανάγνωση των ενημερωτικών εγγράφων. 

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Απολλωνίας κ. Γεώργιος Ν. 

Σταυριανός,  ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Αρτεμώνα κ. Ιωάννης 
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Αντάρτης και ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Λουκατάρης Φρατζέσκος προσήλθαν κατά τη 

συζήτηση του 1ου θέματος. Τη συνεδρίαση παρακολούθησαν ο πρόεδρος του Αγροτικού 

Μελισσοκομικού Συνεταιρισμού Σίφνου κ. Βασάλος Ευστράτιος καθώς και αρκετά από τα 

μέλη του Συνεταιρισμού. 

Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε στη συνεδρίαση η υπάλληλος κα. Φλώρα 

Χρύσου η οποία έχει οριστεί πρακτικογράφος του Δημοτικού Συμβουλίου, με την υπ’ αριθ. 

186/2016  απόφαση του Δημάρχου Σίφνου. 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, κήρυξε 

την έναρξη της συνεδρίασης. 

Μετά την έναρξη και πριν από τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, ο 

Πρόεδρος ενημέρωσε το Δημοτικό Συμβούλιο για διάφορα τρέχοντα θέματα και παρουσίασε 

στο Σώμα σχετικά έγγραφα. Ο Δήμαρχος και ο Αντιδήμαρχος κ. Σταυριανός Γεώργιος 

ενημέρωσαν για θέματα σχετικά με την ύδρευση και την υγεία, απαντώντας σε ερωτήματα 

των Δημοτικών Συμβούλων.   

Κατόπιν ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ανέγνωσε τα θέματα της ημερήσιας 

διάταξης και ξεκίνησε η συζήτηση. 

 

ΘΕΜΑ 6: Προγραμματισμός προσλήψεων μόνιμου προσωπικού στο Δήμο (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Σούλης Κωνσταντίνος) 

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το θέμα αναφέρει ότι με την 

εγκύκλιο 25/αριθ. πρωτ. 40703/16-12-2016 του Υπ. Εσωτερικών, καλούνται οι ΟΤΑ α΄ βαθμού 

να αποστείλουν στο Υπουργείο, μέσω των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, μέχρι και τις 31-01-

2017, τα αιτήματά τους για την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού σε υπηρεσίες ανταποδοτικού 

χαρακτήρα, για τις κατηγορίες ΔΕ και ΥΕ. 

Αρμόδιο για τη λήψη σχετικής απόφασης είναι το Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο 

καλείται να αιτιολογήσει την αναγκαιότητα των αιτημάτων και να ιεραρχήσει τις αιτούμενες 

θέσεις σε σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με τις υφιστάμενες ανάγκες.  

Στον ΟΕΥ του Δήμου μας (ΦΕΚ Β 3210/2012), προβλέπονται: έξι (6) θέσεις ΥΕ 16 εργατών 

καθαριότητας, εκ των οποίων οι δύο (2) είναι κενές και δύο (2) θέσεις ΔΕ 24 Ηλεκτρολόγων, εκ 

των οποίων μία (1) είναι κενή. Με δεδομένες τις ανάγκες του Δήμου, προτείνεται να 

υποβληθεί αίτημα για την κάλυψη και των τριών (3) παραπάνω θέσεων,  οι οποίες κρίνονται 

απαραίτητες για την ομαλή λειτουργία των αντίστοιχων υπηρεσιών του Δήμου.  

Ειδικότερα, προτείνεται να υποβληθεί αίτημα για την κάλυψη με την παρακάτω 

ιεράρχηση: 

 

 Μιας (1) υφιστάμενης κενής οργανικής θέσης μόνιμου προσωπικού κατηγορίας ΔΕ 

κλάδου ΔΕ 24 ηλεκτρολόγων, προκειμένου να λειτουργεί εύρυθμα η υπηρεσία 

ηλεκτροφωτισμού (συντήρηση δημοτικού φωτισμού και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων 

του δήμου, επιδιόρθωση βλαβών κλπ). 
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Τα προσόντα που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία για τη συγκεκριμένη θέση 

είναι: 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 

1. Άδεια άσκησης επαγγέλματος εγκαταστάτη ή συντηρητή ηλεκτρολόγου Α΄ ειδικότητας 

οποιασδήποτε κατηγορίας. 

2. 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 (ΦΕΚ 46Α΄) 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 άσκησης επαγγέλματος χορηγήθηκε βάσει του 

συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό και εμπειρίας. 

Α ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (εφόσον  δεν  καλυφθεί  η  θέση  από  υποψήφιο με τα κύρια  

προσόντα): 

1. Άδεια άσκησης επαγγέλματος εγκαταστάτη ή συντηρητή ηλεκτρολόγου Α΄ ειδικότητας 

οποιασδήποτε κατηγορίας. 

2. Ομώνυμος ή αντίστοιχος, απολυτήριος τίτλος αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής  

σχολής της ημεδαπής ή ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολής της αλλοδαπής. Γίνεται 

επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχολής της 

ημεδαπής ή αλλοδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλλει βεβαίωση της 

αρμόδιας, για την έκδοση της άδειας, υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια άσκησης 

επαγγέλματος χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με 

συνυπολογισμό και εμπειρίας. 

Β ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (εφόσον δεν καλυφθεί η θέση από υποψήφιο με τα κύρια ή  

τα Α επικουρικά προσόντα): 

1. Άδεια άσκησης επαγγέλματος εγκαταστάτη ή συντηρητή ηλεκτρολόγου Α΄ ειδικότητας 

οποιασδήποτε κατηγορίας. 

2. Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δηλαδή 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 ή άλλος 

ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών 

ΑΔΑ: ΩΔΦ9Ω1Τ-520



μετά την απόκτηση της ζητούμενης άδειας άσκησης επαγγέλματος εγκαταστάτη ή 

συντηρητή ηλεκτρολόγου. 

 

 Δύο (2) υφιστάμενων κενών οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού κατηγορίας ΥΕ 

κλάδου ΥΕ 16 εργατών καθαριότητας, προκειμένου να λειτουργεί εύρυθμα η υπηρεσία 

καθαριότητας (αποκομιδή απορριμμάτων, καθαρισμός δρόμων και κοινόχρηστων χώρων 

κλπ). 

Τα προσόντα που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία για τη συγκεκριμένη θέση 

είναι: 

Απολυτήριος τίτλος Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Απολυτήριος τίτλος Τριταξίου Γυμνασίου ή 

για όσους 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 ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής. 

Απολυτήριοι τίτλοι Γ΄ Γυμνασίου των σχολικών περιόδων 1976−1977 έως και 1979−1980 θα 

γίνονται δεκτοί. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο Σίφνου, αφού έλαβε υπόψη του: 

  την εισήγηση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου  

  την εγκύκλιο 25/αριθ. πρωτ. 40703/16-12-2016 του Υπ. Εσωτερικών 

 μετά από διαλογική συζήτηση (ολόκληρη η συζήτηση και οι τοποθετήσεις όλων είναι  

αναλυτικά καταγεγραμμένες στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά που τηρούνται στο 

Δήμο), 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α: 

 

Να υποβληθεί αίτημα στο πλαίσιο του προγραμματισμού προσλήψεων τακτικού 

προσωπικού ανταποδοτικών υπηρεσιών ΟΤΑ, σύμφωνα με την με την εγκύκλιο 

25/40703/16-12-2016 του Υπουργείου Εσωτερικών, για την κάλυψη των παρακάτω θέσεων 

μόνιμου προσωπικού στο Δήμο Σίφνου, σε  υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα, με 

την παρακάτω ιεράρχηση:  

 Μιας (1) υφιστάμενης κενής οργανικής θέσης μόνιμου προσωπικού κατηγορίας ΔΕ 

κλάδου ΔΕ 24 ηλεκτρολόγων, προκειμένου να λειτουργεί εύρυθμα η υπηρεσία 

ηλεκτροφωτισμού (συντήρηση δημοτικού φωτισμού και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων 

του δήμου, επιδιόρθωση βλαβών κλπ). 

Τα προσόντα που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία για τη συγκεκριμένη θέση 

είναι: 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 
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1. Άδεια άσκησης επαγγέλματος εγκαταστάτη ή συντηρητή ηλεκτρολόγου Α΄ ειδικότητας 

οποιασδήποτε κατηγορίας. 

2. 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 (ΦΕΚ 46Α΄) 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 άσκησης επαγγέλματος χορηγήθηκε βάσει του 

συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό και εμπειρίας. 

Α ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (εφόσον  δεν  καλυφθεί  η  θέση  από  υποψήφιο με τα κύρια  

προσόντα): 

1. Άδεια άσκησης επαγγέλματος εγκαταστάτη ή συντηρητή ηλεκτρολόγου Α΄ ειδικότητας 

οποιασδήποτε κατηγορίας. 

2. Ομώνυμος ή αντίστοιχος, απολυτήριος τίτλος αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής  

σχολής της ημεδαπής ή ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολής της αλλοδαπής. Γίνεται 

επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχολής της 

ημεδαπής ή αλλοδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλλει βεβαίωση της 

αρμόδιας, για την έκδοση της άδειας, υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια άσκησης 

επαγγέλματος χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με 

συνυπολογισμό και εμπειρίας. 

Β ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (εφόσον δεν καλυφθεί η θέση από υποψήφιο με τα κύρια ή  

τα Α επικουρικά προσόντα): 

1. Άδεια άσκησης επαγγέλματος εγκαταστάτη ή συντηρητή ηλεκτρολόγου Α΄ ειδικότητας 

οποιασδήποτε κατηγορίας. 

2. Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δηλαδή 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 ή άλλος 

ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών 

μετά την απόκτηση της ζητούμενης άδειας άσκησης επαγγέλματος εγκαταστάτη ή 

συντηρητή ηλεκτρολόγου. 
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 Δύο (2) υφιστάμενων κενών οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού κατηγορίας ΥΕ 

κλάδου ΥΕ 16 εργατών καθαριότητας, προκειμένου να λειτουργεί εύρυθμα η υπηρεσία 

καθαριότητας (αποκομιδή απορριμμάτων, καθαρισμός δρόμων και κοινόχρηστων χώρων 

κλπ). 

Τα προσόντα που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία για τη συγκεκριμένη θέση 

είναι: 

Απολυτήριος τίτλος Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Απολυτήριος τίτλος Τριταξίου Γυμνασίου ή 

για όσους 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 ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής. 

Απολυτήριοι τίτλοι Γ΄ Γυμνασίου των σχολικών περιόδων 1976−1977 έως και 1979−1980 θα 

γίνονται δεκτοί. 

 

Η απόφαση πήρε α/α 6/2017  αναρτάται στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και αποστέλλεται 

στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου για περαιτέρω ενέργειες. 

Μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και 

υπογράφεται όπως παρακάτω: 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.  Τα μέλη 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΣΟΥΛΗΣ    ΧΡΥΣΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

                                                                            ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΣ Ι. ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

                                                                            ΠΟΔΕΝΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  

 ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ ΑΠ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

 ΔΙΑΡΕΜΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  

 ΣΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ   

 ΨΑΘΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

                                                                           ΛΟΥΚΑΤΑΡΗΣ ΦΡΑΤΖΕΣΚΟΣ 

                                                                           ΓΕΡΟΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

                                                                           ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ Κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

                                                                           ΦΡΑΝΤΖΗ ΕΥΓΕΝΙΑ 

 ΚΟΥΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  

 

                                                   Για την ακρίβεια 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 

 

 

 

                                          ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΟΥΛΗΣ 
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