
       

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ: XIOY

ΔΗΜΟΣ: ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

                                                       Απόσπασμα

Από το πρακτικό της 2ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Oινουσσών.

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ:  4 /2016

Θέμα: Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού κατηγορίας 
ΠΕ και ΤΕ έτους 2016.

Στις Οινούσσες σήμερα την  22η του μήνα  Φεβρουαρίου  2016, ημέρα Δευτέρα και 
ώρα 17.00 το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα 
συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, «Μαρίας Παντ. Λαιμού » ύστερα από 
την με αριθ. πρωτ. 137/17-2-2016 πρόσκληση του προέδρου που δημοσιεύθηκε 
και  επιδόθηκε  με  αποδεικτικό  στους  δημοτικούς  συμβούλους   σύμφωνα  με  το 
άρθρο 67 του Ν.3852/2010.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα  13 μέλη 
του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν παρόντα   :

            ΠΑΡΟΝΤΕΣ      ΑΠΟΝΤΕΣ    

1.Θεοδωράκης Κυριάκος του Μιχαήλ          1.Μαγγανάς Μιχαήλ του Αντωνίου
2.Κατσιάνου Βαρβάρα του Αντωνίου           2. Δανιήλ Γεώργιος του Σταματίου

3.Λεοντή Ελένη του Δημητρίου                   3.Χατζησταύρου Σταύρος του 
Διονυσίου

4.Μούντουλας Χρήστος του Ευαγγέλου       4. Λυγνός Ιωάννης του Γεωργίου

5. Λιγνός Κωνσταντίνος του Φιλίππου         5. Σκούφης Λάμπρος του Παναγιώτη

6. Ντούσλαζη Νίκη του Σταύρου

7. Ηλιάδη Βαρβάρα του Ιωάννη

8. Χαλκιά Λουκία του Στεφάνου

                                                               Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και 
νόμιμα    εκλήθηκαν

Επί  παρουσίας  του  Δημάρχου  και  του  εκτελούντος  χρέη   ειδικού  Γραμματέα 
κ.  Μακκά  Γεωργίου,  ο  Πρόεδρος  κ.  Κυριάκος  Θεοδωράκης  έθεσε  υπόψη  του 
δημοτικού συμβουλίου τα εξής:

Στο πλαίσιο της δημοσιονομικής κατάστασης της χώρας και της περιστολής των 
κρατικών δαπανών, είχε περιοριστεί σημαντικά η δυνατότητα των ΟΤΑ α' βαθμού 
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ως προς την πραγματοποίηση πάσης φύσεως προσλήψεων, με αποτέλεσμα την 
υποστελέχωση και αδυναμία εύρυθμης λειτουργίας αρκετών υπηρεσιών αυτών εις 
βάρος του δημοσίου συμφέροντος και της εξυπηρέτησης των πολιτών.

Την  κατάσταση  επιδείνωσε  η  μεγάλη  αύξηση  των  συνταξιοδοτήσεων  και  των 
μετατάξεων.
Ειδικότερα,  παρατηρείται  σημαντική  έλλειψη  σε  εξειδικευμένο  προσωπικό,  σε 
ευαίσθητους τομείς υπηρεσιών όπως πολεοδομίες, παιδικούς σταθμούς, τεχνικές, 
οικονομικές και κοινωνικές υπηρεσίες, ακόμη και στην περίπτωση υπηρεσιών που 
παρέχουν διοικητική υποστήριξη.

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στις  διατάξεις  της  παρ.20α του άρθρου ένατου του 
ν.4057/2012  για  την  κίνηση  διαδικασιών  πρόσληψης  ή  διορισμού  μόνιμου 
προσωπικού ή προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, 
απαιτείται προηγούμενη έγκριση της ΠΥΣ 33/2006 (Α' 280).

Επιπλέον, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ.3 της υποπαρ.ΣΤ1 του 
άρθρου πρώτου του ν.4093/2012 (Α'222), για τις προσλήψεις και τους διορισμούς 
του μόνιμου προσωπικού και του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
αορίστου χρόνου των κατηγοριών/εκπαιδευτικών βαθμίδων ΠΕ και ΤΕ, όλων των 
κλάδων  και  ειδικοτήτων,  των  ΟΤΑ  α'  και  β'  βαθμού  και  των  Ν.Π.Ι.Δ.  αυτών 
εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 11 του ν.3833/2010, όπως ισχύει.

Ωστόσο, στις εν λόγω διατάξεις  ορίζεται ότι οι προσλήψεις και οι διορισμοί του 
μόνιμου προσωπικού και  του προσωπικού με σχέση εργασίας  ιδιωτικού δικαίου 
αορίστου χρόνου των κατηγοριών ΥΕ και ΔΕ, όλων των κλάδων και ειδικοτήτων, 
των ΟΤΑ α' και β' βαθμού και των Ν.Π.Ι.Δ. αυτών αναστέλλονται έως την 31η-12-
2016.

Ενόψει  των  ανωτέρω  περιορισμών  και  προς  επίλυση  των  προβλημάτων 
υποστελέχωσης υπηρεσιών που παρατηρούνται κρίνεται απαραίτητη η στελέχωση 
του  Δήμου  με  τακτικό  προσωπικό,  ήτοι  μόνιμο  και  ιδιωτικού  δικαίου  αορίστου 
χρόνου κατηγοριών/εκπαιδευτικών βαθμίδων ΠΕ και ΤΕ.

Με την εγκ.4/οικ.2395/26.01.2016 ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. καλούνται οι ΟΤΑ να αποστείλουν 
στο ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. τα αιτήματά τους σε τακτικό προσωπικό ΠΕ και ΤΕ αλλά και µέσω 
των οικείων Αποκεντρωµένων ∆ιοικήσεων μέχρι τις 29.02.2016.

Στην  ανωτέρω  εγκύκλιο  επισημαίνεται  για  τα  αιτήματα  θα  τηρηθεί  σειρά 
προτεραιότητας σε σύνολο το πολύ μέχρι δέκα (10) θέσεων ανά φορέα και, ως εκ 
τούτου,  οι  θέσεις  θα  πρέπει  να  υποβληθούν  ιεραρχημένες  ως  προς  την 
αναγκαιότητά τους (δηλαδή η θέση που χρήζει άμεσης κάλυψης θα τεθεί πρώτη 
στον πίνακα,  λαμβάνοντας  τον  αριθμό  «1» κ.ο.κ.)  σε  κλάδους  και  ειδικότητες 
τομέων και υπηρεσιών που χρήζουν άμεσης ενίσχυσης σε προσωπικό.
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Επιπλέον  επισημαίνεται  ότι  τα  αιτήματα  που  θα  υποβληθούν  δεν  πρέπει  να 
περιλαμβάνουν  θέσεις  για  την  κάλυψη  των  οποίων  έχει  εκδοθεί  προκήρυξη 
Α.Σ.Ε.Π. κλπ 

Τέλος,  διευκρινίζεται  ότι  αιτήµατα  που  έχουν  ήδη  αποσταλεί  από  τους 
ενδιαφερόµενους  φορείς,  είτε  µεµονωµένα  είτε  µέσω  των  οικείων 
Αποκεντρωµένων  ∆ιοικήσεων  και  εκκρεµούν  στο  Υπουργείο  δεν  λαµβάνονται, 
πλέον,  υπόψη και,  ως  εκ  τούτου,  θα  πρέπει  να  αποσταλούν  εκ  νέου,  µε  την 
διαδικασία που περιγράφεται στην εγκ.4/οικ.2395/26.01.2016 ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α.

Κατόπιν  των  ανωτέρω,  συντάξαμε  τους  σχετικούς  πίνακες  και  δικαιολογητικά, 
λαμβάνοντας υπόψη τις άκρως απαραίτητες ανάγκες  σε προσωπικό, προκειμένου 
να υποβληθούν τα αιτήματα για τον προγραμματισμό του έτους 2016, στην οικεία 
Αποκεντρωμένη Διοίκηση, για την πρόσληψη τακτικού προσωπικού κατηγορίας ΠΕ 
και ΤΕ

Το Δ.Σ. αφού 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.Δ. 50/2001, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

τον  Οργανισμό  Εσωτερικής  Υπηρεσίας  του  Δήμου (ΦΕΚ  2011  τεύχος  Β΄21-9-
2011)

την εγκ.4/οικ.2395/26.01.2016 ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 

τις εξασφαλισμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό του Δήμου Οινουσσών έτους 
2016 που θα προβλεφθούν με την πρώτη αναμόρφωση του προϋπολογιμού  και 
την εγγραφή ανάλογων πιστώσεων στους προϋπολογισµούς των επόµενων ετών 
εφόσον εγκριθούν και υλοποιηθούν.   

τη  βεβαίωση  Δημάρχου  ότι οι προκηρυσσόµενες θέσεις είναι κενές 

                                            ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Για την έγκριση του προγραμματισμού των προσλήψεων του έτους 2016 καθώς 
και του σχετικού πίνακα προγραμματισμού , που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της 
παρούσας,  για  την  πρόσληψη  τακτικού  προσωπικού,  κατά  ιεραρχία  ,  αριθμό 
ατόμων, κατηγορία και κλάδο ως εξής:

Έναν (1) ΠΕ Πληροφορικής για τη στελέχωση της Διοικητικής Υπηρεσίας 
του Δήμου.

Έναν (1) ΤΕ Τεχνολόγων Μηχανολόγων Μηχανικών για τη στελέχωση της 
Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου.
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Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο ν΄αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Προέδρου, 

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.Δ. 50/2001, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου (ΦΕΚ 2011 τεύχος Β΄21-9-
2011)

την εγκ.4/οικ.2395/26.01.2016 ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 

τις εξασφαλισμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό του Δήμου Οινουσσών έτους 
2016 που θα προβλεφθούν με την πρώτη αναμόρφωση του προϋπολογιμού  και 
την εγγραφή ανάλογων πιστώσεων στους προϋπολογισµούς των επόµενων ετών 
εφόσον εγκριθούν και υλοποιηθούν.   

τη  βεβαίωση  Δημάρχου  ότι οι προκηρυσσόµενες θέσεις είναι κενές

                                   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

1. Εγκρίνει τον προγραμματισμό των προσλήψεων του έτους 2016, καθώς και τον 
σχετικό  πίνακα  προγραμματισμού,  που  αποτελεί  αναπόσπαστο  τμήμα  της 
παρούσας, για την  πρόσληψη τακτικού προσωπικού για τις εξής,  κατά ιεραρχία, 
αριθμό ατόμων, κατηγορία και κλάδο ως εξής:

Α) Έναν (1) ΠΕ Πληροφορικής για τη στελέχωση της Διοικητικής 
Υπηρεσίας του Δήμου.

Τα απαιτούμενα προσόντα καθορίζονται ως εξής:

Κλάδος ΠΕ Πληροφορικής (άρθρο 6 του ΠΔ 50/2001)

1. Προσόν διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό ορίζεται πτυχίο ή δίπλωμα:
– Πληροφορικής
– Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
– Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Μηχανικού Υπολογιστών
– Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
– Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Τεχνολογίας Υπολογιστών
– Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής
– Επιστήμης Υπολογιστών
– Ηλεκτρονικού και Μηχανικού Υπολογιστών
– Μηχανικών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων
– Μηχανικών Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων
– Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών
– Επιστήμης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών
– Πληροφορικής (Ε.Α.Π.)

ΑΔΑ: 7Χ7ΞΩΞΟ-Φ9Ω



– Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων
– Επιστημών και Πολιτισμού – Κατεύθυνση Η/Υ (Π.Σ.Ε.)
ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο, αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής.

Με  την  προκήρυξη  μπορεί  να  ορίζονται  εξειδικεύσεις  της  ειδικότητας
Πληροφορικής. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται το ομώνυμο ή ταυτόσημο κατά το 
περιεχόμενο της εξειδίκευσης πτυχίο ή δίπλωμα Α.Ε.Ι.  της ημεδαπής ή ισότιμο, 
αντίστοιχης ειδικότητας, σχολών της αλλοδαπής.

2.  Σε  περίπτωση  που  δεν  καθίσταται  δυνατή  η  πλήρωση  των  θέσεων  από 
υποψηφίους με τα παραπάνω προσόντα, επιτρέπεται ο διορισμός από υποψηφίους 
με πτυχία ή διπλώματα ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμα της αλλοδαπής σε ειδικότητα 
που ορίζεται κάθε φορά με την προκήρυξη, ύστερα από αίτημα του οικείου φορέα 
και  έγκριση  του  Α.Σ.Ε.Π.,  καθώς  και  εμπειρία  δύο  τουλάχιστον  ετών  στο 
αντικείμενο των θέσεων.

Β) Έναν (1) ΤΕ Τεχνολόγων Μηχανολόγων Μηχανικών για τη στελέχωση 
της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου.

Τα απαιτούμενα προσόντα καθορίζονται ως εξής :

Κλάδος ΤΕ Τεχνολόγων Μηχανολόγων Μηχανικών (άρθρο 15 του ΠΔ 50/2001)

(Περιλαμβάνονται όλες οι ειδικότητες της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών, 
καθώς και οι ειδικότητες (α) Τεχνολογίας Περιβάλλοντος, (β) Τεχνολογίας 
Ιατρικών Συστημάτων και (γ) Ενεργειακής και Περιβαλλοντικής Τεχνολογίας, 
τμημάτων Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής ΤΕΙ, εκτός από εκείνες, τα πτυχία 
των οποίων αποτελούν προσόντα διορισμού για τον Κλάδο ΤΕ Πληροφορικής).

1. Προσόν διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό ορίζεται το ομώνυμο ή αντίστοιχο 
κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ της ημεδαπής ή Κ.Α.Τ.Ε.Ε. ή ισότιμων 
τίτλων σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

2. Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση κενών θέσεων από 
υποψηφίους με τα προσόντα της παραγράφου 1, επιτρέπεται η κάλυψή τους με 
πτυχίο ή δίπλωμα συναφούς ειδικότητας που ορίζεται κάθε φορά με την 
προκήρυξη πλήρωσης κενών θέσεων, μετά από αίτημα του οικείου φορέα που 
εγκρίνεται από το ΑΣΕΠ.

2. Οι ανωτέρω προσλήψεις είναι απαραίτητες για τον Δήμο μας λόγω της 
μεγάλης έλλειψης προσωπικού και υποστελέχωσης των υπηρεσιών μας για 
την ορθή λειτουργία του Δήμου.

Οι προσλήψεις θα βαρύνουν αντίστοιχα τους κάτωθι Κ.Α. του προϋπολογισμού 
έτους 2016 του σκέλους των εξόδων του Δήμου Οινουσσών. 

ΠΕ. Πληροφορικής   Κ.Α.10-6021.001, 10-6052.001, 10-6052.002

ΤΕ  Τεχνολόγων Μηχανολόγων Μηχανικών Κ.Α. 30-6021.001, 30-6052.001, 30-
6052.002.
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3. Η παρούσα να κοινοποιηθεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση προκειμένου να 
δρομολογηθούν οι διαδικασίες για την έγκριση των αιτούμενων προσλήψεων. 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 4/2016

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως

         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                    ΤΑ ΜΕΛΗ

          ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                 ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

                                           Ακριβές αντίγραφο

                                                Ο Δήμαρχος

                                            Στέφανος Βογιατζής
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