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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 
∆ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ                       Σ Υ Ν Ε ∆ Ρ Ι ΑΣ Η    10/07/2017 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   ΑΡΙΘΜ.  153 
 
 
Πρακτικό της µε αριθµό 17ης/10.07.2017,  συνεδρίασης του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου του ∆ήµου Καισαριανής, την 10η του µηνός ΙΟΥΛΙΟΥ του έτους 
2017.    
 
Στην  Καισαριανή  σήµερα,10/07/2017, ηµέρα ∆ΕΥΤΕΡΑ 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. 8199/06.07.2017, 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 δύο (22) µέλη και 
ονοµαστικά οι: 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                         ΑΠΟΝΤΕΣ 
∆ηµοτικοί Σύµβουλοι                                        ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι 
                                       
                                                                        

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



20. Κατσαρέλης Νικόδηµος   
21. Γαβρίλης  Γεώργιος  
22.   
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: Κατάθεση συµπληρωµατικού αιτήµατος για την κάλυψη κενών 
οργανικών θέσεων στις ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας του ∆ήµου 
Καισαριανής , σύµφωνα µε το Άρθρο 24 του Ν.4479/2017. 

   
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 διοικητικών υπηρεσιών κ. Πολυχρονάκη 
Συµεών η   οποία έχει ως εξής 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤIA                                                          
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                         
∆ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ  
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟY ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & 
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Ταχ. ∆/νση: Βρυούλων 125 & Φιλαδελφείας                                   
Τ.Κ.:16121 
Τηλ: 213 2010764 
 

 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

***** 
Θέμα: Κατάθεση συμπληρωματικού αιτήματος για την κάλυψη κενών οργανικών  θέσεων στην 

ανταποδοτική υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου Καισαριανής, σύμφωνα με το άρθρο 24 

του Ν. 4479/2017. 

Σχετικά: 

• Ο Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης». 

• Ο Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και 

ρύθμιση θεμάτων διοίκησης». 

• Ο Ν. 3812/2009 «Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα 

και άλλες διατάξεις». 

• Ο Ν. 3943/2011, Άρθρο 49 παρ8. 

• Ο Ν. 4057/2012 Άρθρο 9 παρ20α, όπως αντικαταστάθηκε με το Άρθρο 41 

παρ.1
α
 του Ν. 4325/2015. 

• Ο Ν. 3833/2010 «Προστασία της εθνικής οικονομίας − Επείγοντα μέτρα για την 

αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης», Άρθρο 11. 

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 07/07/2017  
Αριθ. Πρωτ.:   8278                   



• Ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Καισαριανής (ΦΕΚ 

1792/τ.Β.03.12.2003), καθώς και οι τροποποιήσεις του. 

• Η με αριθμ. πρωτ. 179/05.01.2012 Διαπιστωτική Πράξη του Δημάρχου 

Καισαριανής. 

• Η αριθμ. 6588/8021/30.05.2012 Απόφαση Δημάρχου περί συνολικής 

τοποθέτησης του προσωπικού του Δήμου σε Διευθύνσεις, Τμήματα και 

Γραφεία και οι επιμέρους τροποποιητικές Αποφάσεις Δημάρχου που 

ακολούθησαν. 

• Η ΠΥΣ 33/2006. 

• Ο Ν. 4368/2016, Άρθρο 7. 

• Ο Ν.4479/2017 (Α’ 94), Άρθρο 24. 

• Η Εγκύκλιος 19/30.06.2017 του ΥΠΕΣ με θέμα «Οδηγίες για την εφαρμογή του 

άρθρου 24 του Ν. 4479/2017 (Α’ 94) – Πρόσληψη μόνιμου προσωπικού στις 

ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας των ΟΤΑ α’ Βαθμού και τα Νομικά τους 

Πρόσωπα – Παροχή των αντίστοιχων υπηρεσιών, μέχρι την κατάρτιση των 

προσωρινών πινάκων διοριστέων στις θέσεις αυτές».  

• Η αριθμ. 1/2017 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (αριθμ. πρωτ. 

936/27.01.2017) με θέμα «Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού 

προσωπικού κατηγορίας ΔΕ και ΥΕ ανταποδοτικού χαρακτήρα έτους 2017. 

• Η με αριθμ πρωτ. 8232/07.07.2017 βεβαίωση της Δ/νσης Διοικητικών 

Υπηρεσιών με θέμα «Επιβεβαίωση των στοιχείων της αριθμ. Πρωτ. 

914/27.01.2017 βεβαίωσης του Προϊστάμενου Δ/νσης  Διοικητικών 

Υπηρεσιών». 
• Η με αριθμ πρωτ. 8274/07/07/2017 βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας του 

Δήμου Καισαριανής σχετικά με τη δαπάνη πρόσληψης του προτεινόμενου 

προσωπικού στην ανταποδοτική υπηρεσία καθαριότητας. 

Κατόπιν της Απόφασης του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Πρακτικά 14/30.06.2016 και 9/10.05.2017) 

σχετικά με τις παρατάσεις των συμβάσεων προσωπικού στον τομέα της καθαριότητας, απέκτησε 

εκρηκτική διάσταση το πρόβλημα της έλλειψης προσωπικού στους ΟΤΑ, που επέτεινε τα 

προηγούμενα χρόνια η πολιτική της απαγόρευσης προσλήψεων με σταθερές και μόνιμες σχέσεις 

εργασίας και η προώθηση της στρατηγικής της ιδιωτικοποίησης του κλάδου και της λειτουργίας του 

με εμπορικά/ανταποδοτικά κριτήρια. 

Με το άρθρο 24 του Ν. 4479 (Α’ 94) και την διευκρινιστική εγκύκλιο 19/30.06.2017 του ΥΠΕΣ 

επιχειρείται με την επίκληση της δημόσιας υγείας να αντιμετωπιστεί η διαμορφωμένη κατάσταση, 

παρέχοντας στους Δήμους και τα Νομικά τους πρόσωπα τη δυνατότητα: 

1. 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, καθώς και 

2. απασχόλησης (όχι κατά παράταση, αλλά με νέες συμβάσεις, καταρτιζόμενες 

δυνάμει των εξαιρετικών διατάξεων της παρ. 2 της εν θέματι διάταξης), 

μέχρι τη σύνταξη των προσωρινών πινάκων διοριστέων και, σε κάθε 

περίπτωση, όχι πέραν της 31.3.2018, του άμεσα διαθέσιμου σήμερα 

προσωπικού, ήτοι του προσωπικού που απασχολείτο σε θέσεις αντίστοιχων 



καθηκόντων, μέχρι την 7.6.2017 (ημερομηνία δημοσίευσης των ανωτέρω 

Πρακτικών της Ολομέλειας του Ε.Σ.), συμπεριλαμβανομένου του 

προσωπικού, οι συμβάσεις του οποίου είχαν παραταθεί με σχετικές 

νομοθετικές ρυθμίσεις, όπως με τις τροποποιήσεις του άρθρου 167 του ν. 

4099/2012. 

Ειδικότερα σε σχέση με την κάλυψη των θέσεων τακτικού προσωπικού στην ανταποδοτική υπηρεσία 

καθαριότητας προβλέπεται ότι: 

(…) 

2. 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. 

3. Οι ΟΤΑ α' βαθμού και τα Ν.Π. αυτών που ήδη έχουν αποστείλει σχετικό αίτημα στο πλαίσιο 

της προαναφερόμενης εγκυκλίου, δεν απαιτείται να προβούν σε καμία περαιτέρω ενέργεια, 

μπορούν όμως να αποστείλουν συμπληρωματικό αίτημα, κατόπιν επανεξέτασης των 

αναγκών τους, σύμφωνα με όσα ορίζονται ανωτέρω. (…) 

Ταυτόχρονα η νομοθετική ρύθμιση δεν αναφέρεται στο προσωπικό των μη ανταποδοτικών 

υπηρεσιών του ευρύτερου αντικειμένου της καθαριότητας που παρατάθηκαν στη βάσει της σχετικής 

νομοθεσίας που προηγήθηκε, ενώ παραμένουν αδιευκρίνιστα και αμφισβητούμενα μια σειρά 

ζητήματα που αφορούν την περίοδο μεταξύ της απόφασης του Ελεγκτικού Συνεδρίου και την 

υπογραφή των νέων συμβάσεων καθώς και την πληρωμή των δεδουλευμένων για το διάστημα αυτό. 

Το Δημοτικού Συμβουλίου Καισαριανής με την αριθμ. 1/2017 (αριθμ. πρωτ. 936/27.01.2017) 

απόφασή του, σε συνέχεια της Εγκυκλίου 27/2016 του Υπουργείου Εσωτερικών για τον 

προγραμματισμό πρόσληψης τακτικού προσωπικού κατηγορίας ΔΕ και ΥΕ ανταποδοτικού 

χαρακτήρα, υπέβαλε στις αρχές του 2017 αίτημα για την πρόσληψη οκτώ (8) εργαζόμενων και 

συγκεκριμένα κατά σειρά προτεραιότητας, κατηγορία και κλάδο: 

1. Ενός (1) Τεχνίτη Σιδερά ΔΕ,  

2. Ενός (1) Οδηγό Απορριμματοφόρου ΔΕ 

3. Ενός (1) Τεχνίτη Ηλεκτρολόγο ΔΕ 

4. Πέντε (5) εργάτες Καθαριότητας ΥΕ 

Η παραπάνω Απόφαση-Αίτημα δεν έλαβε ως σήμερα τη σχετική έγκριση από το Υπουργείο και ως εκ 

τούτου δεν ακολούθησε καμία από τις προβλεπόμενες διαδικασίες για την υλοποίησή της. 

Βάσει της με αριθμ πρωτ. 8232/07.07.2017 βεβαίωση της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών, οι κενές 

οργανικές θέσεις στην ανταποδοτική Υπηρεσία Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού του Δήμου 

Καισαριανής παραμένουν και συνεπακόλουθα παραμένουν οι μεγάλες ανάγκες της Υπηρεσίας για 

προσωπικό, με δεδομένη την εξαιρετική και αναντικατάστατη σημασία του έργου της Υπηρεσίας για 

το κοινωνικό σύνολο. Συγκεκριμένα για τις κρίσιμες ειδικότητες του εργατοτεχνικού προσωπικού και 

λαμβάνοντας υπόψη τον υφιστάμενο ΟΕΥ του Δήμου Καισαριανής και τις τροποποιήσεις του καθώς 

και την αριθμ. 6588/8021/30.05.2012 Απόφαση Δημάρχου περί τοποθέτησης του προσωπικού του 

Δήμου σε Διευθύνσεις, Τμήματα και Γραφεία και των επιμέρους τροποποιητικών Αποφάσεων που 

ακολούθησαν: 

α/α Κλάδος / Ειδικότητα Κενές οργανικές θέσεις 



1 ΔΕ Τεχνιτών 8 

2 ΔΕ Οδηγών 6 

3 ΔΕ Ηλεκτρολόγων 2 

4 ΥΕ Εργατών Καθαριότητας 19 

 

Με τα νέα δεδομένα που δημιούργησε η απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου (14/30.06.2016 και 

9/10.05.2017 Πρακτικά) σχετικά με τις παρατάσεις των συμβάσεων προσωπικού στον τομέα της 

καθαριότητας και επανεξετάζοντας α) τις ανάγκες στον τομέα της καθαριότητας του Δήμου, β) τις 

αποχωρήσεις που θα υπάρξουν το επόμενο διάστημα λόγω συνταξιοδότησης του υφιστάμενου 

προσωπικού και γ) τη διαφαινόμενη συνέχιση της πολιτικής απαγόρευσης προσλήψεων στις 

δημοτικές Υπηρεσίες για τα επόμενα χρόνια, προτείνεται το Δημοτικό Συμβούλιο να καταθέσει 

συμπληρωματικό αίτημα για την πρόσληψη προσωπικού στην ανταποδοτική Υπηρεσία καθώς και να 

τροποποιήσει την σειρά προτεραιότητας με την οποία αυτό κατατέθηκε.  

Συγκεκριμένα προτείνεται να αιτηθούμε την πρόσληψη δεκατεσσάρων (14) ατόμων κατηγορίας ΔΕ 

και ΥΕ, στις παρακάτω ειδικότητες και με σειρά προτεραιότητας: 

1. Έξι (6) εργάτες Καθαριότητας ΥΕ. 

2. Έναν (1) Οδηγό Απορριμματοφόρου ΔΕ.  

3. Ένα (1)Τεχνίτη Σιδεράς ΔΕ.  

4. Τρείς (3) εργάτες Καθαριότητας ΥΕ. 

5. Ένα (1) Τεχνίτη Ηλεκτρολόγος ΔΕ 

6. Δύο (2) εργάτες Καθαριότητας ΥΕ. 

Σύνολο έντεκα (11) εργάτες Καθαριότητας ΥΕ, ένας (1) Οδηγός Απορριμματοφόρου ΔΕ, ένας 

(1)Τεχνίτης Σιδεράς ΔΕ, ένας (1) Τεχνίτης Ηλεκτρολόγος ΔΕ. 

Η δαπάνη μισθοδοσίας του προτεινόμενου για πρόσληψη προσωπικού θα βαρύνει τον 

προϋπολογισμό του Δήμου Καισαριανής  του ερχόμενου έτους και συγκεκριμένα τους κωδικούς ΚΑ 

20.6011.0001, ΚΑ 20.6051.0001, ΚΑ 20.6051.0003, ΚΑ 20.6051.0004, ΚΑ 30.6011.0001, ΚΑ 

30.6051.0001, ΚΑ 30.6051.0003 ΚΑ 30.6051.0006. Ανέρχεται δε ετήσια στο ποσό των εκατόν 

ενενήντα πέντε χιλιάδων ευρώ (195.000€) συμπεριλαμβανομένων των εργοδοτικών εισφορών. 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 

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 και αφού άκουσε την πιο πάνω εισήγηση  
 
 
΄ 



ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Την κατάθεση συµπληρωµατικού αιτήµατος για την κάλυψη κενών οργανικών 
θέσεων στις ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας του ∆ήµου Καισαριανής , 
σύµφωνα µε το Άρθρο 24 του Ν.4479/2017 . 

Συγκεκριµένα για την πρόσληψη δεκατεσσάρων (14) ατόµων κατηγορίας ∆Ε 
και ΥΕ, στις παρακάτω ειδικότητες και µε σειρά προτεραιότητας: 

1. Έξι (6) εργάτες Καθαριότητας ΥΕ. 
2. Έναν (1) Οδηγό Απορριµµατοφόρου ∆Ε.  
3. Ένα (1)Τεχνίτη Σιδεράς ∆Ε.  
4. Τρείς (3) εργάτες Καθαριότητας ΥΕ. 
5. Ένα (1) Τεχνίτη Ηλεκτρολόγος ∆Ε 
6. ∆ύο (2) εργάτες Καθαριότητας ΥΕ. 

Σύνολο έντεκα (11) εργάτες Καθαριότητας ΥΕ, ένας (1) Οδηγός 
Απορριµµατοφόρου ∆Ε, ένας (1)Τεχνίτης Σιδεράς ∆Ε, ένας (1) Τεχνίτης 
Ηλεκτρολόγος ∆Ε. 

Η δαπάνη µισθοδοσίας του προτεινόµενου για πρόσληψη προσωπικού θα 
βαρύνει τον προϋπολογισµό του ∆ήµου Καισαριανής  του ερχόµενου έτους 
και συγκεκριµένα τους κωδικούς ΚΑ 20.6011.0001, ΚΑ 20.6051.0001, ΚΑ 
20.6051.0003, ΚΑ 20.6051.0004, ΚΑ 30.6011.0001, ΚΑ 30.6051.0001, ΚΑ 
30.6051.0003 ΚΑ 30.6051.0006. Ανέρχεται δε ετήσια στο ποσό των εκατόν 
ενενήντα πέντε χιλιάδων ευρώ (195.000€) συµπεριλαµβανοµένων των 
εργοδοτικών εισφορών. 

 

 

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) Κολοβού Κων/να 9) Τσιτσιρίδης Ιωσήφ   
10) Παπαγιάννης Ιωάννης 11) Εξαρχόπουλος Αθανάσιος 12 
Σαρρηπαναγιώτου Στέλλα  13)Κοντόσταυλος Γεώργιος 14) Σοφιανόπουλος 
Γεώργιος 15)Καµπάκας Αντώνιος  16) Βούρλος ∆ηµήτριος  17) Λυκούδης 
Αλεβίζος 18) Αντωνόπουλος ∆ηµήτριος19)Κακανάκης Ευάγγελος, 20) 
Αλεξοπούλου Μαρία 21)Κατσαρέλης Νικόδηµος 22) Γαβρίλης Γεώργιος . 
 
 

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ      10/07/2017 
Ακριβές αντίγραφο για χρήση της Υπηρεσίας 

 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. 

 
 

ΚΑΤΗΜΕΡΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 


