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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
    ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                    

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

της 18ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας 
την  13

η
 Σεπτεμβρίου 2017 

 

Σήμερα, 13η Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:30 συνήλθε το Δημοτικό 

Συμβούλιο σε κατεπείγουσα δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα του Ιστορικού Δημαρχείου 

στην Ιουλίδα,  ύστερα από την 3660/12-9-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, που 

επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις 

των άρθρων 64, 67 και 74 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87). 
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 17 μελών βρέθηκαν 

παρόντα 17 μέλη.  
 

                     ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                 ΑΠΟΝΤΕΣ     
1. Γεώργιος Δ. Πατητής  
2. Εμμανουήλ Αρ.Λέανδρος     

3. Δημήτριος Νικ. Καβαλιέρος  
4. Στέφανος Αθ. Βρεττός    
5. Ελευθερία Στ. Μορφωνιού  
6.Αντώνιος Β. Παούρης  
7. Μαρία Β. Ξυδοπούλου – Κορασίδη  
8. Νικόλαος Αυγ. Πολίτη  

9. Νικόλαος Αντ. Ζουλός  
10. Κωνσταντίνος Κων/νου Θώδος  

11.Ειρήνη Αγγ. Βελισσαροπούλου  

12. Δημήτριος Ν. Μουζάκης    

13. Βασιλική Δ. Δεμένεγα  

14. Ελευθέριος Ν. Τζουβάρας  

15. Σώζα Αντ. Μουζάκη  

16. Νικόλαος Στ. Παούρης  

17.Βασίλειος Δημ. Βρέτταρος   

  
Στη συνεδρίαση παρίσταται ο Δήμαρχος, κ. Ιωάννης Ευαγγέλου, ενώ ο Πρόεδρος της 

Δημοτικής Κοινότητας Ιουλίδας, κ. Μανούσος Ψημίτης και ο Πρόεδρος της Δημοτικής 

Κοινότητας Κορησσίας κ. Δημήτριος Πολίτης απουσιάζουν. 
 
Στη συνεδρίαση παρίσταται και η δημοτική υπάλληλος Μαριάννα Μωραΐτη για την τήρηση 

των πρακτικών. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

18
ης

 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 13/09/2017 

(ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.  3660/12-09-2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ) 

 

Θέμα 1
ο
: «Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού ανταποδοτικού 

χαρακτήρα έτους 2017, ΔΕ Οδηγός απορριμματοφόρου, ΥΕ εργατών καθαριότητας. 

[εισηγητής: Δήμαρχος, Ι. Ευαγγέλου] 
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Θέμα: Χαρακτηρισμός συνεδρίασης – ημερήσιας διάταξης, ως κατεπείγουσας, προς 

συζήτηση  (άρθρο 67-π5 )  
 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Στέφανος Βρέττος λέει ότι: 

Με την παρ.5 του άρθρου 67 του Ν.3852/10 ορίζονται τα εξής: 

«Σε κατεπείγουσες περιπτώσεις, η πρόσκληση αυτή μπορεί να επιδοθεί ή να γνωστοποιηθεί 

την ημέρα της συνεδρίασης. Στην πρόσκληση πρέπει να αναφέρεται ο λόγος για τον οποίο 

η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα. Πριν από τη συζήτηση το συμβούλιο 

αποφαίνεται για το κατεπείγον των θεμάτων.». 

Ο χαρακτηρισμός και η αιτιολογία των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ως κατεπειγόντων 

επαφίεται καταρχήν στην κρίση του προέδρου του δημοτικού συμβουλίου ο οποίος και 

απευθύνει την πρόσκληση και καταρτίζει την ημερήσια διάταξη, όμως το δημοτικό 

συμβούλιο είναι και πάλι αυτό που θα αποφανθεί, κατόπιν σχετικής συζήτησης, για το 

κατεπείγον ή μη της πρόσκλησης στο σύνολό της.  

Αν το δημοτικό συμβούλιο κρίνει ότι τα θέματα που περιλαμβάνονται στην 

πρόσκληση δεν πρέπει να συζητηθούν με τη διαδικασία του κατεπείγοντος, η συζήτηση 

τους αναβάλλεται.  

Όπως και στην περίπτωση της συζήτησης κατεπειγόντων θεμάτων εκτός ημερησίας 

διάταξης, το δημοτικό συμβούλιο λαμβάνει δύο αποφάσεις, με τη συνήθη, όμως, για τη 

λήψη αποφάσεων πλειοψηφία (απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων). 

α) αν τα θέματα που εισάγονται για συζήτηση δικαιολογούν την κατεπείγουσα 

πρόσκληση - συνεδρίαση, β) αν κρίνει ότι τα θέματα της πρόσκλησης είναι πράγματι 

κατεπείγοντα, λαμβάνει απόφαση επί των συγκεκριμένων θεμάτων. (ΥΠ.ΕΣ. & ΔΙΟΙΚ. 

ΑΝΑΣ. 7079/25.02.2015). 

 

 

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, έτσι όπως καταρτίστηκε από τον Πρόεδρο είναι το 

εξής: 

Θέμα 1
ο
: «Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού ανταποδοτικού 

χαρακτήρα έτους 2017, ΔΕ Οδηγός απορριμματοφόρου, ΥΕ εργατών καθαριότητας. 

[εισηγητής: Δήμαρχος, Ι. Ευαγγέλου] 

 

Το εν λόγω θέμα και αντιστοίχως η σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου κρίνεται 

κατεπείγουσα, διότι σύμφωνα με την εγκύκλιο 19/30-6-2017 του Υπουργείου Εσωτερικών , 

Τμήμα Παρακολούθησης & Επεξεργασίας Στοιχείων Προσωπικού Τ.Α, για τη διαδικασία 

της πρόσληψης μόνιμου προσωπικού στις ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας των 

Ο.Τ.Α α΄βαθμού, απαιτείται η τροποποίηση του ΟΕΥ του Δήμου και η δημοσίευση του , 

στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.  

Από τη δημοσίευση του ΟΕΥ του Δήμου Κέας  -η οποία έγινε στις 06/09/2017 Αρ. 

Φύλου 3076/τ.Β- θα πρέπει να υποβάλλει εντός δέκα (10) ημερών, το αίτημα 

προγραμματισμού στο Υπουργείο Εσωτερικών – μέσω της Αποκεντρωμένης – για τη 

έγκριση της ΠΥΣ 33/2006. 

Για τους παραπάνω λόγους και λόγω του πιεστικού χρονικού περιθωρίου, φρονώ ότι θα 

πρέπει να συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο για την ψήφιση του εν λόγω θέματος. 

 

Με βάση τα παραπάνω σας καλώ να ψηφίσουμε σχετικά. 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000575_N0000000584_N0000024620_S0000112067
http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000575_N0000000584_N0000024620_S0000112067
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Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του 

1. την εισήγηση του Προέδρου,  

2. την παρ.5 του άρθρου 67 του Ν. 3852/10  

3. το περιεχόμενο του θέματος, της ημερήσιας διάταξης που πρέπει να συζητηθεί, λόγω 

της κατεπείγουσας φύσης του  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Το χαρακτηρισμό της συνεδρίασης ως κατεπείγουσας και τη συζήτηση του θέματος 

«Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα 

έτους 2017, ΔΕ Οδηγός απορριμματοφόρου, ΥΕ εργατών καθαριότητας» στην παρούσα 

κατεπείγουσα συνεδρίαση, λόγω της άμεσης ανάγκης που υπάρχει για την επίλυσή του.   

 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 190/2017 

 

 
 

Θέμα 1
ο
: «Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού ανταποδοτικού 

χαρακτήρα έτους 2017, ΔΕ Οδηγός απορριμματοφόρου, ΥΕ εργατών καθαριότητας. 

[εισηγητής: Δήμαρχος, Ι. Ευαγγέλου] 
 

Ο Πρόεδρος του ΔΣ δίνει το λόγο στην Δήμαρχο κ. Ι.Ευαγγέλου ο οποίος εισηγούμενος το 

1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής:  

 

Σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 24 του Ν.4479/2017 (ΦΕΚ 94/29.06.2017 τεύχος A'):  

«1. Μέχρι την 31η Ιουλίου 2017, οι Ο.Τ.Α. α' βαθμού και τα νομικά πρόσωπα αυτών 

δύνανται να υποβάλλουν προς έγκριση στην οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση αποφάσεις 

τροποποίησης των Οργανισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας τους, που καταρτίζονται και 

ψηφίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 10 του ν. 3584/2007 (Α' 143), «Κώδικας 

Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ΚΚΔΚΥ)», ύστερα από εκτίμηση, 

από τα αρμόδια όργανά τους, των οργανικών αναγκών τους, σε κάθε είδους ανταποδοτικές 

υπηρεσίες σχετικές με την καθαριότητα. Ειδικά, για τη σύσταση νέων οργανικών θέσεων 

στις υπηρεσίες αυτές, η απόφαση του προηγούμενου εδαφίου λαμβάνεται ύστερα από 

βεβαίωση της οικονομικής επιτροπής ότι η ετήσια δαπάνη του βασικού μισθού του 

καταληκτικού κλιμακίου των προτεινόμενων θέσεων καλύπτεται από τις εγγεγραμμένες 

στον προϋπολογισμό πιστώσεις που αφορούν ανταποδοτικές υπηρεσίες, κατά παρέκκλιση 

της παραγράφου 3 του ίδιου άρθρου. Ο Συντονιστής της οικείας Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης, εγκρίνει, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου, τις αποφάσεις περί 

τροποποίησης των Οργανισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας των προηγούμενων εδαφίων, εντός 

μηνός από την υποβολή τους. Εντός δέκα (10) ημερών από την έγκριση του 

προηγούμενου εδαφίου οι ενδιαφερόμενοι Ο.Τ.Α. ή νομικά πρόσωπα αυτών 

υποβάλλουν αίτημα για την πρόσληψη τακτικού προσωπικού, προς κάλυψη των νέων 

οργανικών θέσεων. Ως προς το σύνολο των προσλήψεων τακτικού προσωπικού που 
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πραγματοποιούνται με την ειδική διαδικασία της παραγράφου αυτής, η εμπειρία στο 

αντικείμενο της θέσης, η οποία προβλέπεται στην περίπτωση Β' της παρ. 2 του άρθρου 18 

του ν. 2190/1994 (Α' 28), εφόσον έχει διανυθεί σε αντίστοιχες θέσεις σε ανταποδοτικές 

υπηρεσίες καθαριότητας Ο.Τ.Α. ή νομικών προσώπων αυτών, βαθμολογείται με δεκαεπτά 

(17) μονάδες ανά μήνα και για συνολική εμπειρία μέχρι είκοσι τέσσερις (24) μήνες. Για τις 

προσλήψεις που διενεργούνται με τη διαδικασία της παρούσας παραγράφου δεν 

εφαρμόζονται τα ανώτατα ανά ειδικότητα, όρια ηλικίας διορισμού που προβλέπονται στην 

υπουργική απόφαση ΔΙΠΠ/ Φ.ΗΛ/6170/3.5.2004 (Β'645), όπως ισχύει. Μετά την 

ολοκλήρωση των προσλήψεων της παρούσας παραγράφου, οι Ο.Τ.Α. α' βαθμού και τα 

νομικά πρόσωπα αυτών παρέχουν τις κάθε είδους ανταποδοτικές υπηρεσίες σχετικές με την 

καθαριότητα με ίδια μέσα.» 

Στην εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ.19/οικ.22159/30.06.2017 επισημαίνεται ότι οι ΟΤΑ 

υποβάλλουν, εντός δέκα (10) ηµερών από τη δηµοσίευση της απόφασης του Συντονιστή 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης περί έγκρισης της τροποποίησης του ΟΕΥ, στην Εφηµερίδα 

της Κυβερνήσεως, το αίτηµα προγραµµατισµού στο Υπουργείο Εσωτερικών για την 

έγκριση των νέων θέσεων, σύµφωνα µε τη διαδικασία της Α.Π. 40703/16.12.2016 

εγκυκλίου, περί προγραµµατισµού προσλήψεων τακτικού προσωπικού ανταποδοτικών 

υπηρεσιών ΟΤΑ και νπιδ αυτών (Α∆Α: 62ΑΛ465ΦΘΕ- Φ21), προκειµένου να προωθηθούν 

τα σχετικά αιτήµατα για έγκριση της ΠΥΣ 33/2006,  όπως ισχύει. 

Το ανωτέρω χρονοδιάγραµµα θα πρέπει να τηρηθεί απαρέγκλιτα, δεδοµένης της 

επιτακτικής ανάγκης κάλυψης των θέσεων αυτών, γι’ αυτό εφιστάται η προσοχή για την 

κατά προτεραιότητα ανάληψη των σχετικών ενεργειών. 

 

Με την υπ’ αριθ. 166/24-7-2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η 

τροποποίηση του ΟΕΥ του Δήμου και συστάθηκαν 5 νέες θέσεις στους εξής κλάδους: 

 Μία (1) θέση  ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρου 

Τέσσερις (4) θέσεις ΥΕ Εργατών Καθαριότητας 

Η ανωτέρω απόφαση εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. 50881/23-08-2017 απόφαση του 

Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Νικολάου Θεοδωρίδης 

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 προσωπικού 

ανταποδοτικών υπηρεσιών, προκειμένου να προωθηθούν τα σχετικά αιτήματα για έγκριση 

της ΠΥΣ 33/2006. 

 

Για την έγκριση των νέων θέσεων θα ακολουθηθεί η διαδικασία όπως περιγράφεται στην 

εγκ.25/40703/16.12.2016 του ΥΠ.ΕΣ.. 
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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.  

 

Επίσης δεν απαιτείται απόφαση κατανομής για της προσλήψεις και διορισμούς  υπαλλήλων 

κατηγοριών ΥΕ και ΔΕ σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα (άρθρο 7 του ν. 4368/2016 

με το οποίο αντικαθίσταται η περιπτ. 3 της παρ. ΣΤ υποπαρ. ΣΤ1 του ν. 4093/2012) 

 

Κατόπιν των ανωτέρω, η υπηρεσίες μας συνέταξε το σχετικό πίνακα και τα 

δικαιολογητικά, λαμβάνοντας υπόψη τις άκρως απαραίτητες ανάγκες  σε προσωπικό, 

τον οποίο και αναρτήσε στον σχετικό ιστότοπο του ΥΠ.ΕΣ. και στη συνέχεια θα 

διαβιβάσει στην οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση μαζί με τα λοιπά απαιτούμενα 

δικαιολογητικά, προκειμένου να υποβληθεί το αίτημα για τον προγραμματισμό 

προσλήψεων τακτικού προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα 
 

Ο δημοτικός σύμβουλος κ. Ν. Παούρης, λέει ότι είχε διαφωνήσει και με την προηγούμενη 

166/2017 απόφαση του ΔΣ, εκφράζοντας την άποψη ότι: «1. Αυξάνεται περαιτέρω το 

ποσοστό του μισθολογικού κόστους σε σχέση με τον προϋπολογισμό, το οποίο είναι ήδη 

υψηλό.2. Κατά τη γνώμη μου, δε γίνεται να προχωράμε σε πρόσληψη προσωπικού 

καθαριότητας, χωρίς πρόταση για τις εργολαβίες που θα κοπούν κατά τους μήνες Οκτώβριο 

με Μάρτιο, ώστε να εξοικονομηθούν πόροι για το επιπλέον προσωπικό που θα απασχολούμε 

για αυτούς τους μήνες, που ο φόρτος δεν είναι τόσο μεγάλος όσο τους υπόλοιπους έξι.  

3. Ομοίως, δε γίνεται να προχωράμε σε πρόσληψη προσωπικού καθαριότητος, χωρίς 

οργανόγραμμα λειτουργίας των ΧΥΤΑ, δηλαδή πόσο από αυτό το προσωπικό θα απασχολείται 

από του χρόνου εκεί.» . Για αυτό το λόγο καταψηφίζει. 
 

Το Δ.Σ. αφού άκουσε τα ανωτέρω και έλαβε υπόψη του:  

-την παρ.1 του άρθρου 24 του Ν.4479/2017 (ΦΕΚ 94/29.06.2017 τεύχος A') 

-την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ.19/οικ.22159/30.06.2017 

-την υπ’ αριθ. 166/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης της 

τροποποίησης του ΟΕΥ του Δήμου και σύστασης νέων θέσεων 

-την υπ’ αριθ. 50881/23-8-2017 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Νικόλαο Θεοδωρίδη με την οποία εγκρίθηκε η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 

για την τροποποίηση του ΟΕΥ. 

-τις διατάξεις της παρ.20α του Ένατου άρθρου του ν.4057/2012, όπως αντικαταστάθηκε 

με το άρθρο 41 παρ. 1α του Ν. 4325/2015  

-την υπ’ αριθ. 33/06  Π.Υ.Σ. όπως ισχύει  

-τις διατάξεις του Π.Δ. 50/2001, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  

-τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου (ΦΕΚ 3076/Β/06-09-2017) 

-την εγκ.25/40703/16.12.2016 ΥΠ.ΕΣ. 

-τις εξασφαλισμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό του Δήμου Κέας  έτους 2017  και 

την εγγραφή ανάλογων πιστώσεων στους προϋπολογισµούς των επόµενων ετών 

(βεβαίωση 3666/12-09-2017) της οικονομικής υπηρεσίας 
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-την απόφαση 232/2017 (ΑΔΑ:6Φ3ΒΩΕΔ-ΦΛ8) της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 

για τη βεβαίωση της κάλυψης της ετήσιας δαπάνης του βασικού μισθού του 

καταληκτικού κλιμακίου των προτεινόμενων θέσεων στις υπηρεσίες καθαριότητας 

-τη βεβαίωση αρ. Πρωτ.3661/12-09-2017 του τμήματος  προσωπικού ότι οι 

προκηρυσσόµενες θέσεις είναι κενές  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

(16 «ΥΠΕΡ» και 1 «ΚΑΤΑ») 

 

Α. Εγκρίνει τον προγραμματισμό των προσλήψεων για την  πρόσληψη τακτικού 

προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα, κατά ιεραρχία, αριθμό ατόμων, κατηγορία και 

κλάδο ως εξής: 

 

1. Έναν (1) Οδηγό Απορριμματοφόρου ΔΕ 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. 

- 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. 
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Στην υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου Κέας υπηρετεί ένας (1) μόνο, μόνιμος οδηγός 

απορριμματοφόρου, ο οποίος καλείται να καλύψει τις ανάγκες ενός ολόκληρου νησιού 

2.500 κατοίκων που κατά τους θερινούς μήνες, ο πληθυσμός υπερδιπλασιάζεται . 

 

2. Τέσσερις (4) Εργάτες Καθαριότητας ΥΕ 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. 

 

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

υπηρεσία καθαριότητας υπηρετούν δύο (2) μόνιμοι υπάλληλοι, οι οποίοι καλούνται να 

καλύψουν τις ανάγκες ενός ολόκληρου νησιού με 2.500 κατοίκους που το καλοκαίρι 

υπερδιπλασιάζονται . 

 Δεδομένης  της εξαιρετικής σημασίας που έχει για το κοινωνικό σύνολο η πλήρης και 

λυσιτελής κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών στις υπηρεσίες καθαριότητας κρίνουμε 

επιτακτική ανάγκη πρόσληψη μόνιμου προσωπικού. 

 

 

Β. Οι προσλήψεις θα βαρύνουν αντίστοιχα τους κάτωθι Κ.Α. του προϋπολογισμού έτους 

2017 του σκέλους των εξόδων του Δήμου.  

 

Κ.Α. 20.6011 ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ  

Κ.Α. 20.6051 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

ΔΙΚΑΙΟΥ   

 

Γ. 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 αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 191/2017 

 

 

Λύεται η συνεδρίαση. 
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Ο Πρόεδρος    Τα μέλη 
                                   
           Στέφανος Βρεττός                                                 1. Γεώργιος Πατητής 
   
                                                                                                 2. Εμμανουήλ Λέανδρος 
 

                                                                                    3. Δημήτριος Καβαλιέρος     
    
                                                                                                 4. Κων/νος Θώδος      
  
                                                                                                 5. Μαρία Ξυδοπούλου – Κορασίδη   
                                                                                                

                                             6. Ελευθερία Μορφωνιού      
             
                                                                                               7. Αντώνιος Παούρης      
 

                    
                                                                                                8. Νικόλαος. Πολίτης   
 

 

                                                                                                9. Νικόλαος Ζουλός   
 

                                                                                              10. Ειρήνη Βελισσαροπούλου    
   

     
                                                                                              11. Δημήτριος Μουζάκης     
 

                
                                                                                               12. Βασιλική Δεμένεγα    
     

                 
                                                                                             13. Βασίλειος Βρέτταρος 
    

                
                                                                                            14. Σώζα Μουζάκη         
     

               
                                                                                             15. Ελευθέριος Τζουβάρας 
 

 

                                                                                             16. Νικόλαος Παούρης 
 


