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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                    Ορθή επανάληψηΟρθή επανάληψηΟρθή επανάληψηΟρθή επανάληψη    

                    ∆ΗΜΟΣ ∆ΗΜΟΣ ∆ΗΜΟΣ ∆ΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥΑΝΤΙΠΑΡΟΥΑΝΤΙΠΑΡΟΥΑΝΤΙΠΑΡΟΥ    

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ    

ΑΡΙΘ. ΑΡΙΘ. ΑΡΙΘ. ΑΡΙΘ. 00002222/201/201/201/2015555    

Στην Αντίπαρο σήμερα την 8η του μηνός Φεβρουαρίου, του έτους 2016, ημέρα 

∆ευτέρα και ώρα 18:00 το ∆ημοτικό Συμβούλιο του ∆ήμου Αντιπάρου 

συνήλθε σε ειδική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα Καλουδά, ύστερα από 

την με αριθμό πρωτ. 202/04-02-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. 

Σωτήρη Σκούρτη κατά τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 

87), η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις 

του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87). 

    

ΘΕΜΑ:ΘΕΜΑ:ΘΕΜΑ:ΘΕΜΑ: « « « «Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικούΠρογραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικούΠρογραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικούΠρογραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού»»»»    

    

Παρουσίας του ∆ημάρχου κ. Φαρούπου ∆. Αναστασίου, διαπιστώθηκε από τον 

Προεδρεύοντα στη συνεδρίαση κ. Σκούρτη Σωτήρη, πως υπήρχε νόμιμη 

απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 13 μελών παραβρέθηκαν παρόντα 11 μέλη 

και ονομαστικά οι:  

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣΠΑΡΟΝΤΕΣΠΑΡΟΝΤΕΣΠΑΡΟΝΤΕΣ    ΑΠΟΝΤΕΣΑΠΟΝΤΕΣΑΠΟΝΤΕΣΑΠΟΝΤΕΣ    

1. ΣΚΟΥΡΤΗΣ Γ. ΣΩΤΗΡΗΣ ΠΑΤΕΛΗΣ Ι. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

2. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Κ.  ΙΩΑΝΝΗΣ   

3. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ ∆ΑΜΙΑΝΟΣ   

4. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΑΡΤ. ΙΩΑΝΝΗΣ  

5. ΠΑΤΕΛΗΣ Ι. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ  

6. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ Κ. ΑΡΤΕΜΗΣ  

7. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ∆. ΙΩΑΝΝΗΣ  

8. ΒΙΑΖΗ ΕΜΜΑΝΟΥΛΙΑ  

9. ΚΑΠΟΥΤΣΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ  

10. ΒΙΑΖΗ ΕΛΕΝΗ  

11. ΚΟΥΒΑΡΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ  

12.   

  

         

Τα πρακτικά της συνεδρίασης θα τηρηθούν από την πρακτικογράφο του 

δημοτικού Συμβουλίου Άννα Παλαιολόγου. 

 

Αριθ. Απόφασης Αριθ. Απόφασης Αριθ. Απόφασης Αριθ. Απόφασης 11113333////08080808----00002222----2012012012016666    

Για το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος του δημοτικού 

συμβουλίου κάλεσε τον κ. ∆ήμαρχο να εισηγηθεί του θέματος 

Το λόγο πήρε ο κ. ∆ήμαρχος ο οποίος είπε:  
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Το Υπουργείο Εσωτερικών & ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης  με τη αριθμό 

4/26-01-2016 εγκύκλιο του, με θέμα « Προγραμματισμός προσλήψεων 

τακτικού προσωπικού στους Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού, για το έτος 2016», 

προκειμένου να επιλυθούν τα προβλήματα υποστελέχωσης των υπηρεσιών 

που υπάρχουν καλεί τους ενδιαφερόμενους φορείς να υποβάλλουν άμεσα 

τον προγραμματισμό των αναγκών τους σε εξειδικευμένο τακτικό 

προσωπικό κατηγορίας ΠΕ και ΤΕ (π.χ. Πολιτικών Μηχανικών, Αρχιτεκτόνων 

Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών κλπ). 

Για τα εν λόγω 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 αναγκαιότητα τους σε 

κλάδους και ειδικότητες τομέων και υπηρεσιών που χρήζουν άμεσης 

ενίσχυσης σε προσωπικό. 

Για τον ανωτέρω προγραμματισμό προσλήψεων του τακτικού προσωπικού, 

για το έτος 2016, απαιτείται, μεταξύ άλλων και απόφαση του οικείου 

συμβουλίου Ο.Τ.Α. για την πρόσληψη του προσωπικού που επιθυμεί, όπου θα 

αναφέρεται η ιεράρχηση των ζητούμενων θέσεων, ανάλογα με το βαθμό 

αναγκαιότητας(σειρά προτεραιότητας), ο αριθμός των κενών θέσεων 

τακτικού προσωπικού στον οικείο Ο.Ε.Υ. για την κάλυψη των οποίων 

προορίζεται η πρόσληψη του προσωπικού, καθώς και τα προσόντα που 

προβλέπονται για τη συγκεκριμένη θέση από την κείμενη νομοθεσία, κατά 

κατηγορία και  κλάδο. 

Στην παρούσα λοιπόν φάση πρέπει να γίνει ο προγραμματισμός για τις 

αναγκαίες κατηγορίες προσωπικού και το σχετικό αίτημα να σταλεί στο 

ΥΠ.ΕΣ.∆.Α, μέσω της Αποκεντρωμένης ∆ιοίκησης συνοδευόμενο από τα 

απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως περιγράφονται στην προαναφερόμενη 

εγκύκλιο. 

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 ∆Ε, όλων των κλάδων και 

ειδικοτήτων, των ΟΤΑ α' και β' βαθμού και των Ν.Π.Ι.∆. αυτών αναστέλλονται 

έως την 31η-12-2016. 

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.∆.Α. 

Με βάση τα ανωτέρω προτείνονται: 

ΣΕΙΡΑ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

ΘΕΣΗΣ 

ΚΛΑ∆ΟΣ 

ΑΙΤΟΥΜΕΝΗΣ 

ΘΕΣΗΣ 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ 

ΒΑΘΜΙ∆Α 

ΑΙΤΟΥΜΕΝΗΣ 

ΘΕΣΗΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ 

ΘΕΣΕΩΝ 

1 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΕ 1 
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2 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 

ΤΕ 1 

3 ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ 

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

ΠΕ 1 

4 ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

ΤΕ 1 

5 ∆ΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ 

ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

ΠΕ 1 

6 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

ΠΕ 1 

Καλείται λοιπόν το δημοτικό συμβούλιο, βάσει των ανωτέρω, να εγκρίνει τον 

προαναφερθέντα προγραμματισμό προσλήψεων τακτικού προσωπικού για το 

έτος 2016, για την κάλυψη των αναγκών των υποστελεχωμένων υπηρεσιών 

μας. 

Το ∆.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.∆. 50/2001, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  

• τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του ∆ήμου  

• την εγκ.4/οικ.2395/26.01.2016 ΥΠ.ΕΣ.∆.Α.  

τις εξασφαλισμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό του ∆ήμου μας έτους 

2016      

ΑΑΑΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΠΟΦΑΣΙΖΕΙ     ΟΜΟΦΩΝΑΟΜΟΦΩΝΑΟΜΟΦΩΝΑΟΜΟΦΩΝΑ    

    

Α.Α.Α.Α. Εγκρίνει τον προγραμματισμό των προσλήψεων του έτους 2016, καθώς και 

τον σχετικό πίνακα Α΄ προγραμματισμού, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα 

της παρούσας, για την  πρόσληψη τακτικού προσωπικούπρόσληψη τακτικού προσωπικούπρόσληψη τακτικού προσωπικούπρόσληψη τακτικού προσωπικού για τις εξής,  κατά 

ιεραρχία, αριθμό ατόμων, κατηγορία και κλάδο ως εξής: 

ΣΕΙΡΑ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

ΘΕΣΗΣ 

ΚΛΑ∆ΟΣ 

ΑΙΤΟΥΜΕΝΗΣ 

ΘΕΣΗΣ 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ 

ΒΑΘΜΙ∆Α 

ΑΙΤΟΥΜΕΝΗΣ 

ΘΕΣΗΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ 

ΘΕΣΕΩΝ 

1 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΕ 1 

2 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 

ΤΕ 1 

3 ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ 

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

ΠΕ 1 

4 ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

ΤΕ 1 

5 ∆ΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ 

ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

ΠΕ 1 

6 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΕ 1 
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ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

 

Β. Β. Β. Β. Τα προσόντα που αντίστοιχα προβλέπονται για την κάλυψη των ανωτέρω 

θέσεων είναι όπως αυτά αναφέρονται στο Π.∆. 50/2001 (ΦΕΚ 39/5-3-2001 τ. 

Α΄) «καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημοσίου 

τομέα», όπως ισχύει με τις μετέπειτα  τροποποιήσεις του. 

 ΓΓΓΓ.... Η δαπάνη μισθοδοσίας του αιτούμενου τακτικού προσωπικού θα βαρύνει 

αντίστοιχα τους κάτωθι Κ.Α. του προϋπολογισμού μας, έτους 2016 στους 

οποίους έχουν προβλεφθεί επαρκείς πιστώσεις και θα προβλεφθούν 

αντίστοιχες και στους προϋπολογισμούς των επόμενων ετών. 

ΚΑ 10-6011. «Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων» 

ΚΑ 10-6051 «Εργοδοτικές εισφορές μόνιμου προσωπικού»  

ΚΑ 30-6011 «Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων» 

ΚΑ 30-6051 «Εργοδοτικές εισφορές μόνιμου προσωπικού» 

∆∆∆∆. Αιτούμαστε στην Αποκεντρωμένη ∆ιοίκηση Ν. Αιγαίου την θετική 

εισήγησή της και την άμεση ανταπόκριση του Υπουργείου με την σχετική 

έγκριση ΠΥΣ 33/2006 για την κάλυψη των κάτωθι κενών οργανικών θέσεων 

που έχουμε στον Ο.Ε.Υ. του ∆ήμου Αντιπάρου ως Νησιωτικός ∆ήμος και την 

άμεση ανταπόκριση των φορέων ως επίλυση του θέματος. 

Ενημερώνουμε ότι έχουμε εξαντλήσει χωρίς αποτέλεσμα  όλες τις ενέργειες 

και ελπίδες για κάλυψη των κενών θέσεων με εκδόσεις ανακοινώσεων-

πρόσληψης, ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων με μετάταξη(άρθρα 74 και 

78 (περί παραμεθορίων ν3584/2007 και 3979/2011 και τελευταία  με τον  

Ν.4223/2014 με την εθελοντική ∆ιακινητικότητα που δεν προσήλθε κανένας. 

Προς ενημέρωση σας το υπάρχον προσωπικό μετά από το πρόγραμμα της 

εθελοντικής διακινητικότητας είναι 2 ∆Ε ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ, 3 ΕΡΓΑΤΕΣ 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 1 Ο∆ΗΓΟΣ. Εν ολίγοις, ούτε Τεχνική Υπηρεσία υπάρχει 

που είναι ο κορμός για τις προμήθειες, έργα, συντηρήσεις κλπ του ∆ήμου 

ούτε Οικονομική υπηρεσία υπάρχει για την διεκδίκηση εσόδων του ∆ήμου, 

την πληρωμή των προμηθευτών κλπ. ούτε υπηρεσία ύδρευσης υπάρχει, 

οπότε εκτός από τις βλάβες έρχεται στο προσκήνιο και η ολοκλήρωση της 

αποχέτευσης, καθώς, εάν δεν στελεχωθεί η υπηρεσία, η συντήρησή της θα 

είναι ανέφικτη. 
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Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  13131313////2012012012016666 . 

Σε επιβεβαίωση των παραπάνω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και 

υπογράφεται ως κατωτέρω.  

 

 

Ο ΠρόεΟ ΠρόεΟ ΠρόεΟ Πρόεδροςδροςδροςδρος    Τα ΜέληΤα ΜέληΤα ΜέληΤα Μέλη    

 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Κ.  ΙΩΑΝΝΗΣ 

 ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ ∆ΑΜΙΑΝΟΣ 

                    ΣΚΟΥΡΤΗΣ Γ. ΣΩΤΗΡΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΑΡΤ. ΙΩΑΝΝΗΣ 

 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ Κ. ΑΡΤΕΜΗΣ 

 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ∆. ΙΩΑΝΝΗΣ 

 ΣΤΑΘΕΡΟΣ Β. ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

 ΒΙΑΖΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΑ 

 ΚΑΠΟΥΤΣΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ 

 ΚΟΥΒΑΡΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ 

 ΒΙΑΖΗ ΕΛΕΝΗ 
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