
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   Μακρυχώρι 31-01-2017 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ                                 Αριθ. πρωτ.              724  

Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ                
ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
Από το αριθ. 1/2017 πρακτικό συνεδρίασης Δ.Σ Δήμου Τεμπών 

 
Σήμερα στις 25 του μήνα Ιανουαρίου του έτους 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00’ 

το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τεμπών συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα 
συνεδριάσεων «Αντλιοστάσιο», ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 391/20-01-17  πρόσκληση του 
Προέδρου του Δ. Σ.  που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου της έδρας 
και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους Συμβούλους αυτού (άρθρο 95 του Ν. 3463/2006) για την 
συζήτηση και λήψη απόφασης στο κατωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης. 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 
ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ ( 27 ) Δημοτικών Σ/λων ήταν: 

 
Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ  ( 21 ) 

1.Τσέτσιλας Δημήτριος  12. Τσεργάς Κων/νος 

2.Τσάτσαρης Χρήστος  13. Διψάνας Αχιλλεύς 

3. Τσούγιας Χρήστος  14. Ζάχος Βασίλειος 

4. Έξαρχος Γεώργιος  15. Μανώλης Γεώργιος 

5. Νταφούλης Κων/νος  16. Κυρίτσης Γεώργιος 

6. Πανάγου Ελευθερία  17. Γκατζόγιας Παναγιώτης 

7. Τσιόπα-Λύτρα Γεωργία  18. Μπίκας Χρήστος 

8. Μπουζέκης Ευθύμιος  19. Μαϊμάρης Δημήτριος 

9. Καρατέγος Μιχάλης  20. Τζέκας Θωμάς 

10. Τσιαπλές Θωμάς  21. Πανάγου Ελευθερία
 

11. Σαϊτης Αστέριος   

 
Α Π Ο Ν Τ Ε Σ  ( 6) 

1. Ζησάκη Ξανθή   4.  Ντόντος Γεώργιος 

2. Κακαγιάννης Χρήστος   5. Βλάγκας Ιωάννης 

3. Αργυρίου Ιωάννης  6. Καραναστάσης Αθανάσιος  
                             Αν και νόμιμα κληθέντες 

 

Στην συνεδρίαση προσκλήθηκε και παρέστη ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. Κολλάτος Κων/νος. 
Στη συνεδρίαση ορίσθηκε ειδικός γραμματέας  η  Κοντογιάννη  Παρασκευή  

υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών. 
Προσκλήθηκαν και παρέστησαν Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών  Κοινοτήτων 

[Μιχαλάκης Σ.,Κούσιος Αν., Ζαφείρης Κων., Λαϊνας Αθ., Καραπάνου-Μαγαλιού Α., Σεβδαλής 
Ελ., Νταναβάρα Αρ.]και εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων [Λαγούρος ι., Βλαχοστέργιος Γ., 
Καραμανές Νικ., Αβραμούλη Μ., Σουκοβελου Π., Σακκαβός Ι.].  

Ο  Πρόεδρος   του δημοτικού συμβουλίου κ. Τσέτσιλας  ύστερα από την διαπίστωση 
ύπαρξης απαρτίας και αφού πρώτα συμφώνησαν ομόφωνα για την συζήτηση του θέματος 
εκτός της ημερήσιας διάταξης, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης εισάγοντας το θέμα της 
ημερήσιας διάταξης για συζήτηση.   
 
ΘΕΜΑ (2ο) «Προγραμματισμός Προσλήψεων έτους 2016» 
Αριθμός   Απόφασης ( 2) 
 
 Το θέμα εισηγήθηκε ο Αντιδήμαρχος κ. Τσεργάς Κων. 
 

ΑΔΑ: ΩΜΧΗΩΗ7-3ΣΤ



Για προσωπικό ανταποδοτικού χαρακτήρα: 
 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 κατηγοριών και εκπαιδευτικών βαθμίδων 
απαιτείται η προηγούμενη έγκριση της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006 όπως ισχύει.  
 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 αλλά και 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).Επιπρόσθετα 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.. 
 
 Κατόπιν των ανωτέρω, οι αρμόδιες υπηρεσίες μας συνέταξαν τους σχετικούς 
πίνακες μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, λαμβάνοντας υπόψη τις άκρως 
απαραίτητες ανάγκες  σε προσωπικό, τους οποίους θα πρέπει να αναρτήσουν στον σχετικό 
ιστότοπο του ΥΠ.ΕΣ. και στη συνέχεια να διαβιβάσουν στην οικεία Αποκεντρωμένη 
Διοίκηση μαζί με τα λοιπά απαιτούμενα δικαιολογητικά, προκειμένου να υποβληθούν τα 
αιτήματα για τον προγραμματισμό του έτους 2017, για την πρόσληψη τακτικού 
προσωπικού κατηγορίας ΔΕ και ΥΕ ανταποδοτικού χαρακτήρα, για τις εξής,  κατά ιεραρχία, 
αριθμό ατόμων, κατηγορία και κλάδο ως εξής: 
 
1. Τρεις (3) Οδηγούς Απορριμματοφόρου ΔΕ για τη στελέχωση της Υπηρεσίας Καθαριότητας 
του Δήμου.  
2. Οκτώ (8) Εργάτες Καθαριότητας ΥΕ για τη στελέχωση της Υπηρεσίας Καθαριότητας του 
Δήμου.  

ΑΔΑ: ΩΜΧΗΩΗ7-3ΣΤ



3. Έναν (1) Βοηθητικό προσωπικό καθαριότητας ΥΕ για τη στελέχωση της Υπηρεσίας 
Καθαριότητας του Δήμου.  
4. Πέντε  (5)  Καθαριστριών ΥΕ για τη στελέχωση της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου.  
5. Έναν (1)  Βοηθητικό Προσωπικό ΥΕ για τη στελέχωση της Υπηρεσίας Καθαριότητας του 
Δήμου.  
6. Έναν (1)  Ηλεκτρολόγο ΔΕ για τη στελέχωση της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου.  
 
 Και κάλεσε το Δ.Σ. ν’ αποφασίσει σχετικά. 
 Το Δ.Σ. λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010, του 
Ν.3463/2006, τις ανωτέρω διατάξεις, την εισήγηση του θέματος και  μετά από διαλογική 
συζήτηση.   

 
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Ο μ ό φ ω ν α  

 
Α. Εγκρίνει τον προγραμματισμό των προσλήψεων του έτους 2017, για την  πρόσληψη 
τακτικού προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα ΔΕ και ΥΕ, κατά ιεραρχία, αριθμό ατόμων, 
κατηγορία και κλάδο ως εξής: 
 
1. Τρείς (3) Οδηγούς 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. 
 Ο λόγος για τον οποίο απαιτείται η πρόσληψη του προσωπικού αυτού είναι ότι η 
υπηρεσία καθαριότητας είναι στελεχωμένη με τρεις οδηγούς, δύο (2) μόνιμοι και ένας (1) 
ΙΔΑΧ. Καθημερινά η υπηρεσία προκειμένου να πραγματοποιεί αποκομιδή απορριμμάτων στο 
σύνολο των οικισμών του Δήμου Τεμπών πρέπει να χρησιμοποιεί 6 απορριμματοφόρα. 
Επομένως πρέπει καθημερινά να βρίσκονται σε υπηρεσία 6 οδηγοί. Απαραίτητη είναι και η 
παρουσία ενός επιπλέον προκειμένου να καλύπτει τις άδειες (κανονικές ή ασθενείας). 
 
2. Οκτώ (8) Εργάτες Καθαριότητας ΥΕ για τη στελέχωση της Υπηρεσίας Καθαριότητας του 
Δήμου.  
Τα απαιτούμενα προσόντα καθορίζονται ως εξής, σύμφωνα με το ΠΔ 50/2001: 

ΑΔΑ: ΩΜΧΗΩΗ7-3ΣΤ



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 η 
υπηρεσία καθαριότητας είναι στελεχωμένη με το παρακάτω προσωπικό: 

 Μόνιμοι υπάλληλοι  4 

 ΙΔΑΧ    2 

 ΙΔΑΧ σχολείων   6 

 Βοηθητικό προσωπικό καθαριότητας  1 
Καθημερινά η υπηρεσία καθαριότητας χρειάζεται 12 άτομα ως συνοδούς 
απορριμματοφόρου, 2 άτομα για την καθαριότητα των δύο παιδικών σταθμών του Δήμου και 
9 εργάτες καθαριότητας για τις ανάγκες καθαριότητας (οδοί, πλατείες, κοινόχρηστοι χώροι) 
συνολικά του Δήμου Τεμπών. 
Δηλαδή για την εύρυθμη λειτουργία της υπηρεσίας απαιτούνται καθημερινά 23 εργάτες 
καθαριότητας και αυτή την στιγμή υπάρχουν 13.  
 
3. Έναν (1) Βοηθητικό προσωπικό 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. 
 
4.  Πέντε  (5)  Καθαριστριών 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. 
 
5.  Ένα (1)  Βοηθητικό Προσωπικό 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. 
 
6. Έναν (1)  Ηλεκτρολόγο ΔΕ για τη στελέχωση της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου.  
Τα απαιτούμενα προσόντα καθορίζονται ως εξής, σύμφωνα με το ΠΔ 50/2001: 

ΑΔΑ: ΩΜΧΗΩΗ7-3ΣΤ



- Άδεια άσκησης επαγγέλματος εγκαταστάτη ή συντηρητή Ηλεκτρολόγου ΣΤ’ ειδικότητας, 
οποιασδήποτε κατηγορίας ή Εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 1ης ή 2ης ομάδας Α’ ειδικότητας του 
π.δ. 108 /2013,  
- 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 ή συναφούς ειδικότητας που καθορίζεται κάθε φορά με την 
προκήρυξη πλήρωσης των θέσεων. 
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 
καθαριότητας  και ηλεκτροφωτισμού δεν διαθέτει προσωπικό. 
 
Γ. Οι προσλήψεις θα βαρύνουν αντίστοιχα τους κάτωθι Κ.Α. του προϋπολογισμού έτους 2017 
του σκέλους των εξόδων του Δήμου.  
Κ.Α. 02.20.6011.01 (92.408,28) 
Κ.Α. 02.20.6051.01 (11.551,00) 
Κ.Α. 02.20.6051.02 (3206,08) 
Κ.Α. 02.20.6051.03 (12.318,02) 
 
Δ. 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 παρούσα απόφαση έλαβε τον αριθμό 2/2017 

…………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 
Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση. 
Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται από όλα τα παρόντα μέλη του 

Δημοτικού Συμβουλίου ως παρακάτω: 
 
Ο Πρόεδρος          Τα Μέλη 

              (υπογραφή)                    (υπογραφές) 
Πιστό αντίγραφο 
O Πρόεδρος Δ.Σ. 

 
Τσέτσιλας Δημ. 

ΑΔΑ: ΩΜΧΗΩΗ7-3ΣΤ
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