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ΑΠΟΦΑΣΗ   ΑΡΙΘΜ.  1 
 
 
Πρακτικό της µε αριθµό 1ης/26.01.2017,  συνεδρίασης του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου του ∆ήµου Καισαριανής, την 26η του µηνός ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ του 
έτους 2017.    
 
Στην  Καισαριανή  σήµερα,26/01/2017, ηµέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα  19:00 µ. µ , 
το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καισαριανής  συνήλθε σε τακτική δηµόσια 
συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα οδός Βρυούλων και Κλαζοµενών , 
ύστερα από την µε αριθµό πρωτ. 584/20.01.2017, πρόσκληση  του 
Προέδρου του,  που επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87). 
 
∆ιαπιστώθηκε πως υπάρχει νόµιµη απαρτία δεδοµένου ότι σε σύνολο είκοσι 
επτά (27) µελών παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση τα είκοσι τρία (23) µέλη και 
ονοµαστικά οι: 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                         ΑΠΟΝΤΕΣ 
∆ηµοτικοί Σύµβουλοι                                        ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι 
                                                                                             

    Κατηµερτζής Γεώργιος  Πρόεδρος ∆.Σ.           
 
  1. Πολυχρονάκης Συµεών 1. Αξιώτης Χρήστος 
  2. Γεωργοπούλου Κανέλλα 2. Γαβρίλης  Γεώργιος 
  3. Περρής Ιωάννης 3. Λυκούδης Αλεβίζος 
  4. Γαβριλάκης-Μπαµπάς Κων/νος 4. Αντωνόπουλος ∆ηµήτρης 
  5. Καραβασίλης Εµµανουήλ  
  6. Χριστοφής Μιχαήλ   
  7. Χατζηδηµητράκης   Αργύριος  
  8. Κολοβού Κων/να  
  9. Τσιτσιρίδης Ιωσήφ  
10. Παπαγιάννης Ιωάννης  
11. Βεχλίδη Μαρία  
12. Εξαρχόπουλος Αθανάσιος  
13. Σαρρηπαναγιώτου Στέλλα    
14. Βασιλάκη Αικατερίνη  
15. Κοντόσταυλος Γεώργιος  
16. Κατσαρέλης Νικόδηµος  



17.Σοφιανόπουλος  Γεώργιος  
18.Καµπάκας Αντώνης  
19. Βούρλος ∆ηµήτρης  
20. Βοσκόπουλος Χρήστος  
21. Κακανάκης Ευάγγελος  
22. Αλεξοπούλου Μαρία  
23.   
24.   
25.   
26.   
 
Στην συνεδρίαση παρόντες ήταν επίσης ο  ∆ήµαρχος κ.   Σταµέλος Ηλίας   και 
η δηµοτική υπάλληλος Φιλοπούλου Στέλλα για την τήρηση των πρακτικών της 
συνεδρίασης. 
 
 
ΘΕΜΑ:  Προγραµµατισµός προσλήψεων τακτικού προσωπικού κατηγορίας 
∆Ε και ΥΕ  ανταποδοτικού χαρακτήρα έτους 2017. 

 
Ο κ. Πρόεδρος ο οποίος εισηγείται το πιο πάνω θέµα της  ηµερήσιας διάταξης 
θέτει υπόψη των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου την εισήγηση  του 
Αντιδηµάρχου Οικονοµικών και ∆ιοικητικών Υπηρεσιών κ. Πολυχρονάκη 
Συµεών  η   οποία έχει ως εξής:    
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ΠΡΟΣ      ∆.Σ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 
 
 
Θέµα: Προγραµµατισµός προσλήψεων τακτικού προσωπικού 
κατηγορίας ∆Ε και ΥΕ ανταποδοτικού χαρακτήρα  έτους 2017 
 
 
Με τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν.4368/2016 εξαιρέθηκε από την πλήρη 
αναστολή προσλήψεων τακτικού προσωπικού κατηγοριών ∆ευτεροβάθµιας 
Εκπαίδευσης και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης που εφαρµόζεται στους ΟΤΑ 
και τα ΝΠΙ∆ αυτών µέχρι 31.12.2016, το µόνιµο και Ι∆ΑΧ προσωπικό των 
κατηγοριών ∆Ε και ΥΕ που απασχολείται σε υπηρεσίες ανταποδοτικού 
χαρακτήρα. 
Πρόκειται για υπηρεσίες για τις οποίες ο ΟΤΑ ή το ΝΠΙ∆ της Αυτοδιοίκησης 
(δήµος, ΝΠ∆∆, ΦΟ∆ΣΑ, ∆ΕΥΑ 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 ∆Ε και ΥΕ ανταποδοτικού 
χαρακτήρα εξαιρέθηκε και από την απόφαση κατανοµής που εκδίδεται από 
τον Υπουργό ∆ιοικητικής 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 Ι∆ΑΧ) 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 την εγκ.25/40703/16.12.2016 ΥΠ.ΕΣ. καλούνται οι ΟΤΑ να αποστείλουν 
στο ΥΠ.ΕΣ. τα αιτήµατά τους σε τακτικό προσωπικό ∆Ε και ΥΕ 
ανταποδοτικού χαρακτήρα αλλά και µέσω των οικείων Αποκεντρωµένων 
∆ιοικήσεων µέχρι τις 31.01.2017. 
 
Προκειµένου για προσλήψεις προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα ∆Ε και 
ΥΕ, όπως επισηµαίνεται στην ανωτέρω εγκύκλιο, τα αιτήµατα θα πρέπει να 
αναφέρονται σε τακτικό προσωπικό (∆ηµ.∆ικαίου) ανταποδοτικού χαρακτήρα 
των κατηγοριών ∆Ε 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.  
 
Κατόπιν των ανωτέρω, οι αρµόδιες υπηρεσίες µας συνέταξαν τους 
σχετικούς πίνακες και 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 ∆ιοίκηση µαζί µε τα λοιπά 
απαιτούµενα δικαιολογητικά, προκειµένου να υποβληθούν τα αιτήµατα 
για τον προγραµµατισµό του έτους 2017, για την πρόσληψη τακτικού 
προσωπικού κατηγορίας ∆Ε και ΥΕ ανταποδοτικού χαρακτήρα ως εξής 
κατά σειρά ιεράρχησης των αναγκών 
 
 
Α. Εισηγούµαστε τον προγραµµατισµό των προσλήψεων του έτους 2017, για 
την  πρόσληψη τακτικού προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα ∆Ε 
και ΥΕ, κατά ιεραρχία, αριθµό ατόµων, κατηγορία και κλάδο ως εξής: 
 



1. Έναν (1) τεχνίτη σιδερά ∆Ε  για τη στελέχωση της της Υπηρεσίας 
Καθαριότητας του ∆ήµου 

 
( Κενές θέσεις στον Ο.Ε.Υ (8) Οκτώ –Σύνολο τεχνιτών κλάδου ∆Ε 30) 
 
Τα απαιτούµενα προσόντα καθορίζονται ως εξής, σύµφωνα µε το Π∆ 
50/2001: 
 
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 
1) Πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Μεταλλικών 
Κατασκευών ή 
Συγκολλήσεων και Μεταλλικών Κατασκευών ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωµα ή 
απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών µονάδων: ΙΕΚ ή Τεχνικού 
Επαγγελµατικού Εκπαιδευτικού Α' ή 
Β΄ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου πολυκλαδικού λυκείου ή τεχνικού 
επαγγελµατικού λυκείου ή 
τεχνικής επαγγελµατικής σχολής δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ή σχολής 
µαθητείας του ΟΑΕ∆ του Ν.1346/1983 ή άλλος ισότιµος τίτλος σχολικής 
µονάδας της ηµεδαπής ή αλλοδαπής,αντίστοιχης ειδικότητας, 
2) Ισχύουσα άδεια άσκησης επαγγέλµατος Ηλεκτροσυγκολλητή Β' τάξης ή 
Άδεια αρχιτεχνίτη 
Ηλεκτροσυγκολλητή Β' τάξης του π.δ.115/2012.(*) 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους µε τα ανωτέρω 
προσόντα) 
1) Ο οµώνυµος ή αντίστοιχος, απολυτήριος τίτλος αναγνωρισµένης 
κατώτερης τεχνικής σχολής της ηµεδαπής ή ισότιµος και αντίστοιχος τίτλος 
σχολής της αλλοδαπής 
2) Ισχύουσα άδεια άσκησης επαγγέλµατος Ηλεκτροσυγκολλητή Β' τάξης ή 
Άδεια αρχιτεχνίτη Ηλεκτροσυγκολλητή Β' τάξης του π.δ.115/2012 (*) 
 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ B ' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους µε τα ανωτέρω 
προσόντα) 
1) Απολυτήριο τίτλο Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (δηλ. απολυτήριο τριταξίου 
Γυµνασίου ή 
απολυτήριο ∆ηµοτικού σχολείου (για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει 
µέχρι και το 1980) ή 
ισοδύναµο απολυτήριο τίτλο κατώτερης τεχνικής σχολής του Ν.∆.580/1970 ή 
απολυτήριο τίτλο εργαστηρίων ειδικής επαγγελµατικής εκπαίδευσης και 
κατάρτισης, του άρθ. 1 του Ν. 2817/2000 της ηµεδαπής ή άλλο ισότιµο τίτλο 
της αλλοδαπής και αντίστοιχη εµπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών, µετά 
την απόκτηση της άδειας άσκησης επαγγέλµατος. 
2) Ισχύουσα άδεια άσκησης επαγγέλµατος Ηλεκτροσυγκολλητή Β' τάξης ή 
Άδεια αρχιτεχνίτη Ηλεκτροσυγκολλητή Β' τάξης του π.δ.115/2012 (*) 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους µε τα ανωτέρω 
προσόντα) 
1) Απολυτήριο τίτλο Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (δηλ. απολυτήριο τριταξίου 
Γυµνασίου ή 



απολυτήριο ∆ηµοτικού σχολείου (για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει 
µέχρι και το 1980) ή 
ισοδύναµο απολυτήριο τίτλο κατώτερης τεχνικής σχολής του Ν.∆.580/1970 ή 
απολυτήριο τίτλο εργαστηρίων ειδικής επαγγελµατικής εκπαίδευσης και 
κατάρτισης, του άρθ. 1 του Ν. 2817/2000 της ηµεδαπής ή άλλο ισότιµο τίτλο 
της αλλοδαπής και αντίστοιχη εµπειρία τουλάχιστον έξι (6) µηνών. 
2) Άδεια άσκησης επαγγέλµατος Ηλεκτροσυγκολλητή Β' τάξης ή Άδεια 
αρχιτεχνίτη Ηλεκτροσυγκολλητή Β' τάξης του π.δ.115/2012.(*) 
(*)ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: 
Υποψήφιοι που κατείχαν άδεια την οποία αντικατέστησαν βάσει του π.δ 
115/2012, εφόσον στη νέα αυτή άδεια δεν αναγράφεται η αρχική άδεια και 
η ηµεροχρονολογία κτήσης αυτής, οφείλουν να προσκοµίσουν σχετική 
βεβαίωση της αρµόδιας υπηρεσίας από την οποία να προκύπτουν τα 
ανωτέρω στοιχεία. 
Η εν λόγω βεβαίωση απαιτείται, προκειµένου να προσµετρηθεί το 
βαθµολογούµενο κριτήριο της εµπειρίας. 
Ο λόγος για τον οποίο απαιτείται η πρόσληψη του προσωπικού αυτού είναι η 
έλλειψη εξειδικευµένων τεχνιτών για τις ανάγκες καθαριότητας της πόλης µας  
επισκευές (οχηµάτων καθαριότητας – κάδων απορριµάτων, κατασκευές π 
κλπ) λόγω συνταξιοδοτήσεων των εργαζοµένων. 
 
2. Έναν (1) Οδηγό Απορριµµατοφόρου ∆Ε για τη στελέχωση της 
Υπηρεσίας Καθαριότητας του ∆ήµου. 

  
( Κενές θέσεις στον Ο.Ε.Υ (6) Έξι ) 
 
Τα απαιτούµενα προσόντα καθορίζονται ως εξής, σύµφωνα µε το Π∆ 
50/2001: 
-∆ίπλωµα 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 ∆ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ειδικότητας 
Μηχανών Αυτοκινήτου ή  
σχολής Μαθητείας του Ο.Α.Ε.∆. 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 ∆ιεύθυνση Οργάνωσης και Πληροφορικής του Υπουργείου 
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων. 
 
Ο λόγος για τον οποίο απαιτείται η πρόσληψη του προσωπικού αυτού είναι οι 
αυξηµένες ανάγκες καθαριότητας της πόλης µας και οι συνταξιοδοτήσεις των 
εργαζοµένων.  
 
3. Έναν τεχνίτη ηλεκτρολόγο ∆Ε 

 
( Κενές θέσεις στον Ο.Ε.Υ (2) ∆ύο ) 
 
Τα απαιτούµενα προσόντα καθορίζονται ως εξής, σύµφωνα µε το Π∆ 
50/2001 
 
1)Πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Ηλεκτρολόγου ή 
αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών 
µονάδων: ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελµατικού Εκπαιδευτικού Α' ή Β΄ κύκλου 
σπουδών ή Ενιαίου πολυκλαδικού λυκείου ή τεχνικού επαγγελµατικού λυκείου 
ή τεχνικής επαγγελµατικής σχολής δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ή σχολής 
µαθητείας του ΟΑΕ∆ του Ν.1346/1983 ή άλλος ισότιµος τίτλος σχολικής 
µονάδας της ηµεδαπής ή αλλοδαπής,αντίστοιχης ειδικότητας 
 
4. Πέντε (5) Εργάτες Καθαριότητας ΥΕ για τη στελέχωση της Υπηρεσίας 
Καθαριότητας του ∆ήµου.  
 
( Κενές θέσεις στον Ο.Ε.Υ (19) ∆έκα εννέα ) 
 
Τα απαιτούµενα προσόντα καθορίζονται ως εξής, σύµφωνα µε το Π∆ 
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.∆. 
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 οι 
αυξηµένες ανάγκες καθαριότητας της πόλης µας και οι συνταξιοδοτήσεις των 
εργαζοµένων. 
 
     Βεβαιώνεται ότι για την κάλυψη της δαπάνης µισθοδοσίας του 
προσωπικού που θα προσληφθεί για την πλήρωση των θέσεων τακτικού 
προσωπικού συνολικά οκτώ ατόµων, θα  εγγραφούν οι αναγκαίες πιστώσεις 
στον προϋπολογισµό του έτους  που θα πραγµατοποιηθούν οι προσλήψεις-
διορισµοί µε την εγγραφή των αναγκαίων πιστώσεων στους αντίστοιχους Κ.Α 
εξόδων που αντιστοιχούν στις ανταποδοτικές υπηρεσίες. . 
 



1) Στον Κ.Α  20.6011.0001 µε τίτλο τακτικές αποδοχές µονίµων 
υπαλλήλων, υπηρεσίας καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού ποσού 
65.520.00 ευρώ. 

2) Στον Κ.Α  30.6011.0001 µε τίτλο τακτικές αποδοχές µονίµων 
υπαλλήλων 

     Τεχνικών, ποσού 10.296,00 ευρώ. 
3) Στον Κ.Α 20.6051.0003, Εργοδοτικές εισφορές ΤΕΑ∆Υ, ποσού 

2.784,60€ 
4) Στον Κ.Α 20.6051.0001,Εργοδοτικές εισφορές ΤΥ∆ΚΥ, ποσού 

2.981,16€ 
5) Στον Κ.Α 20.6051.0004 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ σύνταξης, 

2.181,84€ 
6) Στον Κ.Α 30.6051.0003  Εργοδοτικές εισφορές , ΤΕΑ∆Υ, ποσού 

443,64€ 
7) Στον Κ.Α 30.6051.0001  Εργοδοτικές εισφορές  ΤΥ∆ΚΥ ποσού 468,48€ 
8) Στον Κ.Α 30.6051.0006  Εργοδοτικές εισφορές υπέρ σύνταξης, 

342,96€. 
 

 Συνολικό ετήσιο ποσό 85.018,68  ευρώ.           
 

Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 
& ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 
ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗΣ ΣΥΜΕΩΝ 

 
 
Κατόπιν αυτών ο κ. Πρόεδρος καλεί τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για 

την λήψη σχετικής απόφασης 

                   

 

 

 

ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 

Μετά από διαλογική συζήτηση , αφού άκουσε την πιο πάνω εισήγηση και 
έλαβε υπόψη του : 

• τις διατάξεις της παρ.20α του Ένατου άρθρου του ν.4057/2012, όπως 
αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 41 παρ. 1α του Ν. 4325/2015  

• τις διατάξεις της παρ.3 της υποπαρ.ΣΤ1 του άρθρου πρώτου του 
ν.4093/2012 (Α'222) 

• Την υπ’ αριθ. 33/06  Π.Υ.Σ. όπως ισχύει  
• τις διατάξεις του Π.∆. 50/2001, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  
• τον Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας του ∆ήµου (ΦΕΚ 

1792/τ.Β/3.12.2003) 
• την εγκ.25/40703/16.12.2016 του ΥΠ.ΕΣ. 
• τις εξασφαλισµένες πιστώσεις στον προϋπολογισµό του ∆ήµου 

Καισαριανής έτους 2017  και την εγγραφή ανάλογων πιστώσεων στους 



προϋπολογισµούς των επόµενων ετών (βεβαίωση αριθ.πρωτ. 649/23-
1-2017 της οικονοµικής υπηρεσίας)   

• τη βεβαίωση αρ. πρωτ. 914/27-1-2017 της ∆/νσης ∆ιοικητικών 
Υπηρεσιών ότι οι προκηρυσσόµενες θέσεις είναι κενές  

 
 
  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
 
Εγκρίνει τον προγραµµατισµό προσλήψεων τακτικού προσωπικού κατηγορίας 
∆Ε και ΥΕ  ανταποδοτικού χαρακτήρα έτους 2017 αναλυτικά : 

1. Έναν (1) τεχνίτη σιδερά ∆Ε  για τη στελέχωση της Υπηρεσίας 
Καθαριότητας του ∆ήµου 
2. Έναν (1) Οδηγό Απορριµµατοφόρου ∆Ε για τη στελέχωση της 
Υπηρεσίας Καθαριότητας του ∆ήµου.  
3. Έναν (1) τεχνίτη ηλεκτρολόγο ∆Ε για τη στελέχωση της Υπηρεσίας 
Ηλεκτροφωτισµού του ∆ήµου 
4. Πέντε (5) Εργάτες Καθαριότητας ΥΕ για τη στελέχωση της Υπηρεσίας 
Καθαριότητας του ∆ήµου.  
 
 
Για αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται από εκείνους 
έλαβαν µέρος στην συνεδρίαση κ.κ. Πρόεδρος του ∆.Σ. και τους ∆ηµοτικούς 
Συµβούλους:  2)Πολυχρονάκης Συµεών 3) Γεωργοπούλου Κανέλλα 4) 
Περρής Ιωάννης  5) Γαβριλάκης-Μπαµπάς Κων/νος   6) Καραβασίλης 
Εµµανουήλ 7) Χριστοφής Μιχαήλ   8) Χατζηδηµητράκης   Αργύριος  9) 
Κολοβού Κων/να 10) Τσιτσιρίδης Ιωσήφ   11) Παπαγιάννης Ιωάννης 12) 
Βεχλίδη Μαρία 13) Εξαρχόπουλος Αθανάσιος 14) Σαρρηπαναγιώτου Στέλλα  
15) Βασιλάκη Αικατερίνη 16)Κοντόσταυλος Γεώργιος 17) Κατσαρέλης 
Νικόδηµος  18) Σοφιανόπουλος Γεώργιο 19)Καµπάκας Αντώνιος  20) 
Βούρλος ∆ηµήτριος  21)Βοσκόπουλος Χρήστος 22) Κακανάκης Ευάγγελος, 
23) Αλεξοπούλου Μαρία .  
 
 

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ      27/01/2017 
Ακριβές αντίγραφο για χρήση της Υπηρεσίας 

     
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. 

 
 

ΚΑΤΗΜΕΡΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
 


