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 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  27/2017 

ΑΠΟΦΑΣΗ  538/2017 

 
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

 

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 12η Οκτωβρίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 08:00 μ.μ., στο 

Δημαρχιακό Κατάστημα της οδού Αριστομένους 28, συνέρχεται στην 27η/2017 συνεδρίαση το 

Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καλαμάτας, μετά την με αριθμ. πρωτ. 46090/6-10-2017 

πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο. 

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση από τα μέλη του Σώματος, οι κ.κ. : 1) Καρατζέας 

Παναγιώτης, Πρόεδρος του Σώματος, 2) Αδαμόπουλος Ιωάννης, 3) Αλούπης Παναγιώτης 

(αποχώρηση στην υπ’ αριθμ. 537 απόφαση), 4) Αντωνόπουλος Μιχαήλ (αποχώρηση στην υπ’ 

αριθμ. 540 απόφαση), 5) Βασιλόπουλος Αθανάσιος, 6) Βγενής Χαράλαμπος, 7) Βεργινάδη 

Μαρία, 8) Βεργόπουλος Δημήτριος, 9) Βουτσής Γεώργιος (αποχώρηση στην υπ’ αριθμ. 540 

απόφαση), 10) Γεωργακίλας Κων/νος, 11) Γυφτέας Ηλίας, 12) Δημητρούλιας Γεώργιος, 13) 

Δημόπουλος Δημήτριος, 14) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 15) Θεοφιλόπουλος Ιωάννης, 16) 

Καντζιλιέρη Χριστίνα – Ελευθερία, 17) Καραγιάννης Ανδρέας,   18) Καρβέλης Γεώργιος, 19) 

Κουτίβας Ηλίας, 20) Λιάππα Χρυσή, 21) Μάκαρης Εμμανουήλ – Λεονάρδος, 22) Μαρινάκης 

Σαράντος, 23) Μπάκας Ιωάννης, 24) Μπασακίδης Νικόλαος, 25) Μπελογιάννη – 

Θεοδωρακοπούλου Αναστασία, 26) Μπεχράκης Σταμάτης, 27) Μπουζιάνης Παύλος, 28) 

Μπούχαλης Δημήτριος, 29) Μπρεδήμας Θεόδωρος (αποχώρηση στην υπ’ αριθμ. 512 

απόφαση), 30) Νιάρχος Αναστάσιος, 31) Ντίντα Παναγιώτα, 32) Οικονομάκος Δημήτριος, 33)  

Οικονομάκου Μαρία,  34) Πολίτης Δημήτριος, 35) Σταματόπουλος Ευστάθιος, 36) Φάβας 

Γεώργιος και 37) Φαββατάς Δημήτριος (αποχώρηση στην υπ’ αριθμ. 537 απόφαση).  

 

Δεν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά μέλη κ.κ.: 1) Γιαννόπουλος 

Παναγιώτης, 2) Καμβυσίδης Ιωάννης, 3) Μιχαλόπουλος Σωτήριος (απουσιάζει για λόγους 

υγείας) και 4) Χριστόπουλος Ιωάννης. 
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Στη συνεδρίαση κλήθηκαν επίσης επειδή στην ημερήσια διάταξη υπάρχουν θέματα που 

αφορούν τις εν λόγω Κοινότητες: 

• Οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Δημοτικών Κοινοτήτων:   

1) Καλαμάτας κα Φοίφα Τασία και 2) Βέργας  κ. Χειλάς Παναγιώτης, οι οποίοι 

παραβρίσκονται στη συνεδρίαση.  

• Όλοι οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Τοπικών Κοινοτήτων:  

Απ’ αυτούς παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Τοπικών Κοινοτήτων:  

1)  Μικρομάνης κ. Κουτσουρόπουλος Χαράλαμπος, 2) Μ. Μαντίνειας κ. Λιακέας Στυλιανός, 

3) Πλατέος κ. Νίκας Νικόλαος, 4) Σπερχογείας κ. Περρωτής Παναγιώτης, 5) 

Ασπροχώματος κ. Πολίτης Βασίλειος, 6) Λεϊκων κ. Τσαούσης Αθανάσιος και 7) Αρφαρών κ. 

Φέστας Κων/νος, ενώ δεν παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Τοπικών 

Κοινοτήτων: 1) Αντικαλάμου κ. Μανωλόπουλος Παναγιώτης, 2) Θουρίας κ. Μιχαλόπουλος 

Κων/νος, 3) Άριος κ. Νάσιος Ιωάννης, 4) Αριοχωρίου κ. Σκούρας Παναγιώτης, 5) Αιθαίας κ. 

Σπυρόπουλος Ευάγγελος,  6) Άμφειας κ. Φαββατάς Γεώργιος  και 7)  Άνθειας κ. Φλέσσας 

Δημήτριος.  

• Όλοι οι εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων:  

Απ’ αυτούς παραβρίσκονται οι Εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων: 1) Νέδουσας κ. 

Βαρελάς Αριστείδης, 2) Αγρίλου κ. Κάργας Γεώργιος, 3) Ασπροπουλιάς κ. Κατσιμαγκλής 

Γεώργιος,  4) Αγίου Φλώρου κ. Κουρνέτας Θεόδωρος, 5) Ελαιοχωρίου κ. Μάλαμας 

Στυλιανός, 6) Πηγών κ. Μαρκόπουλος Απόστολος, 7) Σταματινού κα Μπούρα Ελένη και 8) 

Ανεμόμυλου κ. Μυλωνάς Νικόλαος,  ενώ δεν παραβρίσκονται οι Εκπρόσωποι των Τοπικών 

Κοινοτήτων: 1) Βρομόβρυσης κ. Αλιφέρης Κων/νος, 2) Λαδά κ. Αντωνόπουλος Μιχαήλ, 3) 

Πηδήματος κ. Κάργας Γεώργιος, 4) Άμμου κ. Μανωλόπουλος Ιωάννης, 5) Καρβελίου κ. 

Μαραβάς Δημήτριος, 6) Πολιανής κ. Μουτσιούλας Ιωάννης, 7) Βελανιδιάς κ. Μπαρούνης 

Γεώργιος, 8) Αλαγονίας κ. Ροβολής Αναστάσιος, 9) Αρτεμισίας κ. Σάλμας Νικήτας και 10) 

Αλωνίων κ. Χριστόπουλος Βασίλειος.   

 

 

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος του Σώματος, κηρύσσει την έναρξη της  

συνεδρίασης, παρουσία του Δημάρχου Καλαμάτας κ. Παναγιώτη  Ε. Νίκα.  
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……………………………………………………………………………………………………………... 

Στη συνέχεια εισάγεται από τον Πρόεδρο του Σώματος για συζήτηση το 33ο θέμα της 

ημερήσιας διάταξης με τίτλο : 

Προγραμματισμός πρόσληψης τακτικού προσωπικού σε υπηρεσίες ανταποδοτικού 
χαρακτήρα (Ν. 4368/2016 και άρθρο 24 του Ν. 4479/2017) . 

 
Εισηγούμενος το θέμα ο Αντιδήμαρχος Οικονομίας – Οικονομικών & Διοικητικών Θεμάτων κ. 
Ηλιόπουλος Αθανάσιος, αναφέρεται στην από 25-09-2017 Δ.Υ., σε ορθή επανάληψη, σχετική 
κοινή γραπτή εισήγησή του και της Διεύθυνσης Διοικητικών του Δήμου Καλαμάτας, που ήταν 
στο φάκελο του θέματος για την ενημέρωση του Σώματος και αναλυτικά έχει ως εξής: 
 
 
ΘΕΜΑ: «Προγραμματισμός πρόσληψης τακτικού προσωπικού σε υπηρεσίες 
ανταποδοτικού χαρακτήρα  (Ν.4368/2016 και άρθρο 24 του Ν. 4479/2017). 

 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

 

“Έχοντας υπόψη :  

 

1. Τις διατάξεις του ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21/21-02-2016), άρθρο 7, όπου προβλέπονται τα 
εξής: «…..3. Οι προσλήψεις και οι διορισμοί τακτικού προσωπικού των κατηγοριών ΥΕ και ΔΕ όλων 
των κλάδων και ειδικοτήτων των Ο.Τ.Α. α' και β' βαθμού και των Ν.Π.Ι.Δ. αυτών αναστέλλονται έως 
31.12.2016. Από την ανωτέρω αναστολή εξαιρούνται οι διορισμοί προσωπικού των ανωτέρω 
κατηγοριών σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα, για τους οποίους δεν απαιτείται απόφαση 
κατανομής της παρ. 5 του άρθρου 11 του Ν. 3833/2010, όπως ισχύει. Προτεραιότητα δίνεται σε όσους 
έχουν πετύχει σε διαγωνισμό στον οικείο δήμο. Από τις ρυθμίσεις της ανωτέρω παραγράφου εξαιρούνται 
ρητά οι διορισμοί προσώπων των ανωτέρω κατηγοριών που είναι επιτυχόντες της γενικής και ειδικής 
προκήρυξης του Ν. 2643/1998». 

 
2. Την υπ’ αριθμ. 9 εγκύκλιο (-ΑΔΑ: ΩΕ1Χ465ΦΘΕ-ΠΨΙ) του Υπουργείου Εσωτερικών & 
Διοικητικής Ανασυγκρότησης, με θέμα «Εφαρμογή των διατάξεων του ν.4368/2016 (Α’ 21), σε 
θέματα προσωπικού των Ο.Τ.Α.», όπου αναφέρονται μεταξύ άλλων τα εξής: 

«Με τη διάταξη του άρθρου 7 του ν.4368/2016 εξαιρούνται από την ανωτέρω αναστολή οι 
διορισμοί και προσλήψεις μόνιμου και ΙΔΑΧ προσωπικού των κατηγοριών ΥΕ και ΔΕ σε υπηρεσίες 
ανταποδοτικού χαρακτήρα, δηλαδή προσωπικού που θα στελεχώσει τις υπηρεσίες Καθαριότητας, 
ΔΕΥΑ, Ηλεκτροφωτισμού, Ύδρευσης – Άρδευσης, Αποχέτευσης και Δημοτικών Κοιμητηρίων κλπ.  

Το τακτικό προσωπικό των κατηγοριών ΥΕ και ΔΕ που θα καλύπτει κενές θέσεις ειδικά των 
ανωτέρω Υπηρεσιών προσλαμβάνεται χωρίς πλέον να απαιτείται απόφαση κατανομής του Υπουργού 
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης του ν. 3833/2010, όπως ισχύει. Τέλος σας υπενθυμίζουμε 
ότι οι διατάξεις του άρθρου ένατου παρ. 20α του Ν.4057/2012 εξακολουθούν να ισχύουν. Συνεπώς για 
την κίνηση διαδικασιών νέων προσλήψεων και του εν λόγω προσωπικού θα πρέπει να τηρείται η 
διαδικασία της έγκρισης της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει».  

 

3. Την υπ’ αριθμ. 75 εγκύκλιο (ΑΔΑ: 62ΑΛ465ΦΘΕ-Φ21) του Υπουργείου Εσωτερικών & 
Διοικητικής Ανασυγκρότησης, με θέμα «Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού 
προσωπικού ανταποδοτικών υπηρεσιών ΟΤΑ και ΝΠΙΔ αυτών και τακτικού προσωπικού του 
κλάδου ΔΕ Τηλεφωνητών στους ΟΤΑ.». 

 

4.      Την 364/13-07-2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας η οποία εγκρίθηκε 
με την 176360/22-08-2017 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου και η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 3072/Β/06-09-
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2017, η οποία λήφθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 4479/2017, με την 
οποία τροποποιήθηκε ο Ο.Ε.Υ. του Δήμου Καλαμάτας ως προς τις οργανικές θέσεις 
ανταποδοτικών υπηρεσιών και συγκεκριμένα το  άρθρο 9 παρ. 2 «ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΜΕ 
ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ» ως εξής: 
 

 ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Γ: κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: 

 ΔE28 Χειριστών Μηχανημάτων: υφιστάμενες θέσεις πέντε (5), [εκ των οποίων μία (1) είναι 
κενή], προστίθενται έξι (6) και ο αριθμός των οργανικών θέσεων διαμορφώνεται σε έντεκα (11) 

 ΔE29 Οδηγών: υφιστάμενες θέσεις δεκατέσσερις (14), [εκ των οποίων τρείς (3) είναι κενές], 
προστίθενται έντεκα (11) και ο αριθμός των οργανικών θέσεων διαμορφώνεται σε είκοσι πέντε 
(25)  

 

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Δ: κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης: 

YE16 Εργατών Καθαριότητας: υφιστάμενες θέσεις είκοσι τέσσερις (24), [εκ των οποίων 
τέσσερις (4) είναι κενές], προστίθενται είκοσι τρεις (23) και ο αριθμός των οργανικών θέσεων 
διαμορφώνεται σε σαράντα επτά (47) 

 

5. Το γεγονός ότι με την 365/13-07-2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας, 

εγκρίθηκε η απασχόληση (50 ατόμων) έως την ημερομηνία κατάρτισης των προσωρινών 

πινάκων διοριστέων και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 31-3-2018, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 4479/2017, του προσωπικού το οποίο προσλήφθηκε στο Δήμο 

Καλαμάτας με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου σε θέσεις ανταποδοτικών υπηρεσιών 

καθαριότητας και εξακολούθησε να παρέχει τις υπηρεσίες του μέχρι την 07-06-2017. 

 

6. Τις υπηρεσιακές ανάγκες του Δήμου Καλαμάτας στις ανταποδοτικές υπηρεσίες  την 

παρούσα στιγμή. 

 

7.    Tην εγκύκλιο 19 του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Οδηγίες για την εφαρμογή του 

άρθρου 24 του Ν. 4479/2017 (Α’ 94) - Πρόσληψη µονίµου 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.    

  

8.  Τον νέο Ο.Ε.Υ. του Δήμου Καλαμάτας (ΦΕΚ 3072/Β/06-09-2017) από τον οποίο προκύπτει 

ότι σήμερα υπάρχουν κενές οργανικές θέσεις σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα ως 

κάτωθι: 

 

Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΛΑΔΟΣ 
ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ Ο.Ε.Υ. 

08-09-2017 

1 ΔΕ29 ΟΔΗΓΩΝ   14 

2 ΔΕ28 ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ  7 

3 ΥΕ16 ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 27 

4 ΥΕ 
ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ   
(καθήκοντα καθαριότητας) 

2 
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9.    Το γεγονός ότι για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του νέου τακτικού προσωπικού 

σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα που αναγράφεται αναλυτικά στον κατωτέρω πίνακα 

έχουν προβλεφθεί πιστώσεις στους ΚΑ του Δημοτικού Προϋπολογισμού. 20.6041-20.6054.04 

και 45.6041 – 45.6054.04 του έτους που θα γίνουν οι προσλήψεις και εφεξής: 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 
 

Την υποβολή  αιτήματος για πρόσληψη τακτικού προσωπικού σε υπηρεσίες 
ανταποδοτικού χαρακτήρα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4368/2016, ως εξής: 

 

Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΛΑΔΟΣ 

ΚΕΝΕΣ 
ΘΕΣΕΙΣ 
Ο.Ε.Υ. 
ΤΗΝ  

06-09-2017 
(ημερομηνία 
δημοσίευσης 
στο ΦΕΚ) 

ΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ  
ΘΕΣΕΙΣ 
ΓΙΑ 

ΠΡΟΣΛΗΨΗ 

1 ΔΕ29 ΟΔΗΓΩΝ  14 14 

2 ΔΕ28 ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ  7 7 

3 ΥΕ16 ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 27 27 

4 ΥΕ16 
ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ   
(καθήκοντα καθαριότητας) 

2 2 

 
Η ιεράρχηση των αναγκών και η σειρά προτεραιότητας αποτυπώνεται στο 

συνημμένο πίνακα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης. 
 
Οι ανωτέρω θα απασχοληθούν:  
 
Οι ΔΕ Οδηγοί στην υπηρεσία καθαριότητας ως οδηγοί απορριμματοφόρων. 
 
Οι ΔΕ Χειριστές Μηχανημάτων στην υπηρεσία καθαριότητας. 
 
Οι ΥΕ Εργάτες Καθαριότητας στην υπηρεσία καθαριότητας ως πληρώματα 
απορριμματοφόρων και καθαρισμό κοινοχρήστων χώρων πλατειών κ.λ.π. 
 
Οι ΥΕ Εργάτες Κοιμητηρίου με καθήκοντα καθαριότητας στο κοιμητήριο. 
 

 

Τα απαιτούμενα προσόντα για τις ανωτέρω θέσεις καθορίζονται από τις διατάξεις του Π.Δ. 
50/2001, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει”.  
 
Συγκεκριμένα: 

 
ΔΕ Οδηγών  
Προσόν διορισμού ορίζεται:  
1.  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.  
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2. Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση των θέσεων από υποψήφιους με τα 
προσόντα της προηγούμενης παραγράφου επιτρέπεται η πρόσληψη με προσόν διορισμού 
οποιοδήποτε απολυτήριο τίτλο σχολικής μονάδας Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. "Σε περίπτωση που 
δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση των θέσεων του κλάδου αυτού από υποψηφίους με τα προσόντα του 
προηγούμενου εδαφίου, επιτρέπεται η κάλυψή τους με προσόν απολυτήριο τίτλο υποχρεωτικής 
εκπαίδευσης και τριετή τουλάχιστον εμπειρία".  
3.  Σε κάθε περίπτωση απαιτείται και επαγγελματική άδεια οδήγησης η κατηγορία της οποίας 
ορίζεται με την προκήρυξη.  
4.  Με την προκήρυξη πλήρωσης των θέσεων μπορεί να καθορίζεται προσθέτως και συγκεκριμένη 
επαγγελματική εμπειρία. 
 
ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων  

Προσόν διορισμού ορίζεται:  
1. 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.1346/83 
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 υποβάλει βεβαίωση της αρμόδιας για την έκδοση της άδειας υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω 
άδεια μηχανοδηγού -χειριστή χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με 
συνυπολογισμό και εμπειρίας.  Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση των θέσεων από 
υποψήφιους με τα προσόντα της προηγούμενης παραγράφου επιτρέπεται η πρόσληψη με προσόν 
διορισμού οποιοδήποτε απολυτήριο τίτλο σχολικής μονάδας Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. "Σε 
περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση των θέσεων του κλάδου αυτού από υποψηφίους με 
τα προσόντα του προηγούμενου εδαφίου, επιτρέπεται η κάλυψή τους με προσόν απολυτήριο τίτλο 
υποχρεωτικής εκπαίδευσης και τριετή τουλάχιστον εμπειρία".  
2. Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων ομάδας και τάξης, ή 
άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) ομάδας και ειδικότητας του Π.Δ. 113/2012 του άρθρου 2 της 
υπ΄αριθ.οικ.1032/166/Φ.Γ.9.6.4(Η)/5.3.2013 απόφασης του αρμόδιου Υφυπουργού, όπως 
τροποποιηθείσα και συμπληρωθείσα ισχύει (*), που θα καθοριστεί με την προκήρυξη. Σε κάθε 
περίπτωση απαιτείται και άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική,  η κατηγορία της 
οποίας ορίζεται με την προκήρυξη.  
3. Με την προκήρυξη πλήρωσης των θέσεων μπορεί να καθορίζεται προσθέτως και συγκεκριμένη 
επαγγελματική εμπειρία. 
 
ΥΕ Εργατών Καθαριότητας - Κοιμητηρίου 

Προσόν διορισμού ορίζεται:  
Προσόν διορισμού των κλάδων ΥΕ ορίζεται ο 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 ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
 

Παναγ. Κ. Γαρατζιώτης 
28/09/2017 

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 
Οικονοµίας – Οικονοµικών 
&  ∆ιοικητικών  Θεµάτων 

 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

 

 
Η διαλογική συζήτηση που διεξάγεται επί του θέματος, αναλυτικά έχει ως εξής : 
 
ΒΓΕΝΗΣ: Οι όροι της πρόσληψης κρίνονται τώρα ή μετά θα έρθουν; 
 
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: ΑΣΕΠ. Προγραμματισμός είναι αυτό. 
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Το Δημοτικό Συμβούλιο με την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού  λαμβάνει υπόψη  
του την παραπάνω εισήγηση και τις αναφερόμενες σ αυτήν διατάξεις,  
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 
                                                                                 
Εγκρίνει την υποβολή  αιτήματος για πρόσληψη τακτικού προσωπικού σε υπηρεσίες 
ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Καλαμάτας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 
4368/2016, ως εξής: 
 

Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΛΑΔΟΣ 

ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ 
Ο.Ε.Υ. ΤΗΝ  

06-09-2017 

(ημερομηνία 
δημοσίευσης 

στο ΦΕΚ) 

ΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ  
ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ 
ΠΡΟΣΛΗΨΗ 

1 ΔΕ29 ΟΔΗΓΩΝ  14 14 

2 ΔΕ28 
ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 
7 7 

3 ΥΕ16 ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 27 27 

4 ΥΕ16 
ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ   
(καθήκοντα καθαριότητας) 

2 2 

 

Η ιεράρχηση των αναγκών και η σειρά προτεραιότητας αποτυπώνεται στο 
συνημμένο πίνακα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης. 
 
Οι ανωτέρω θα απασχοληθούν:  
 

• Οι ΔΕ Οδηγοί στην υπηρεσία καθαριότητας ως οδηγοί απορριμματοφόρων. 

• Οι ΔΕ Χειριστές Μηχανημάτων στην υπηρεσία καθαριότητας. 

• Οι ΥΕ Εργάτες Καθαριότητας στην υπηρεσία καθαριότητας ως πληρώματα 
απορριμματοφόρων και καθαρισμό κοινοχρήστων χώρων πλατειών κ.λ.π. 

• Οι ΥΕ Εργάτες Κοιμητηρίου με καθήκοντα καθαριότητας στο κοιμητήριο. 

 

Τα απαιτούμενα προσόντα για τις ανωτέρω θέσεις καθορίζονται από τις διατάξεις του Π.Δ. 
50/2001, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει”.  

 

Συγκεκριμένα: 

 

ΔΕ Οδηγών  

Προσόν διορισμού ορίζεται:  

1.  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 
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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.  

2. Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση των θέσεων από υποψήφιους με 
τα προσόντα της προηγούμενης παραγράφου επιτρέπεται η πρόσληψη με προσόν διορισμού 
οποιοδήποτε απολυτήριο τίτλο σχολικής μονάδας Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. "Σε περίπτωση 
που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση των θέσεων του κλάδου αυτού από υποψηφίους με τα 
προσόντα του προηγούμενου εδαφίου, επιτρέπεται η κάλυψή τους με προσόν απολυτήριο 
τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης και τριετή τουλάχιστον εμπειρία".  

3.  Σε κάθε περίπτωση απαιτείται και επαγγελματική άδεια οδήγησης η κατηγορία της 
οποίας ορίζεται με την προκήρυξη.  

4.  Με την προκήρυξη πλήρωσης των θέσεων μπορεί να καθορίζεται προσθέτως και 
συγκεκριμένη επαγγελματική εμπειρία. 

 

ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων  

Προσόν διορισμού ορίζεται:  

1. 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.1346/83 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 υποβάλει βεβαίωση της αρμόδιας για την 
έκδοση της άδειας υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια μηχανοδηγού -χειριστή χορηγήθηκε βάσει 
του συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό και εμπειρίας.  Σε περίπτωση 
που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση των θέσεων από υποψήφιους με τα προσόντα της 
προηγούμενης παραγράφου επιτρέπεται η πρόσληψη με προσόν διορισμού οποιοδήποτε 
απολυτήριο τίτλο σχολικής μονάδας Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. "Σε περίπτωση που δεν 
καθίσταται δυνατή η πλήρωση των θέσεων του κλάδου αυτού από υποψηφίους με τα 
προσόντα του προηγούμενου εδαφίου, επιτρέπεται η κάλυψή τους με προσόν απολυτήριο 
τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης και τριετή τουλάχιστον εμπειρία".  

2. Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων ομάδας και 
τάξης, ή άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) ομάδας και ειδικότητας του Π.Δ. 113/2012 
του άρθρου 2 της υπ΄αριθ.οικ.1032/166/Φ.Γ.9.6.4(Η)/5.3.2013 απόφασης του αρμόδιου 
Υφυπουργού, όπως τροποποιηθείσα και συμπληρωθείσα ισχύει (*), που θα καθοριστεί με την 
προκήρυξη. Σε κάθε περίπτωση απαιτείται και άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή 
επαγγελματική,  η κατηγορία της οποίας ορίζεται με την προκήρυξη.  

3. Με την προκήρυξη πλήρωσης των θέσεων μπορεί να καθορίζεται προσθέτως και 
συγκεκριμένη επαγγελματική εμπειρία. 

 

ΥΕ Εργατών Καθαριότητας - Κοιμητηρίου 

Προσόν διορισμού ορίζεται:  

Προσόν διορισμού των κλάδων ΥΕ ορίζεται ο 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». 
 
 

 
Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί : 
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ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ 

Καρατζέας Παναγιώτης  1. Αδαμόπουλος Ιωάννης 

  2. Αντωνόπουλος Μιχαήλ 

  3. Βασιλόπουλος Αθανάσιος   

  4. Βγενής Χαράλαμπος 

  5. Βεργινάδη Μαρία  

  6. Βεργόπουλος Δημήτριος  

  7. Βουτσής Γεώργιος  

  8. Γεωργακίλας Κων/νος  

  9. Γυφτέας Ηλίας  

  10. Δημητρούλιας Γεώργιος  

  11. Δημόπουλος Δημήτριος  

  12. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 

  13. Θεοφιλόπουλος Ιωάννης  

  14. Καντζιλιέρη Χριστίνα – Ελευθερία  

  15. Καραγιάννης Ανδρέας  

  16. Καρβέλης Γεώργιος  

  17. Κουτίβας Ηλίας 

  18. Λιάππα Χρυσή  

  19. Μάκαρης Εμμανουήλ –Λεονάρδος  

  20. Μαρινάκης Σαράντος  

  21. Μπάκας Ιωάννης  

  22. Μπασακίδης Νικόλαος  

  23. Μπελογιάννη – Θεοδωρακοπούλου Αναστασία  

  24. Μπεχράκης Σταμάτης  

  25. Μπουζιάνης Παύλος  

  26. Μπούχαλης Δημήτριος  

  27. Νιάρχος Αναστάσιος  

  28. Ντίντα Παναγιώτα 

  29. Οικονομάκος Δημήτριος 

  30. Οικονομάκου Μαρία 
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  31. Πολίτης Δημήτριος  

  32. Σταματόπουλος Ευστάθιος  

  33. Φάβας Γεώργιος   

 
Καλαμάτα, 19 Οκτωβρίου 2017 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 

 

 








