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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 3/2016 
 
Αρ.   Απόφασης  98/2016       

ΘΕΜΑ: «Προγραµµατισµός προσλήψεων τακτικού προσωπικού κατηγορίας ΠΕ και ΤΕ 
έτους 2016» 
 
Στην Άρτα σήµερα την εικοστή δευτέρα (22α) του µηνός  Φεβρουαρίου του έτους 2016 
ηµέρα  ∆ευτέρα  και ώρα 7:00 µ.µ., το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Αρταίων συνήλθε σε 
δηµόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου στο ∆ηµοτικό 
κατάστηµα, ύστερα από την µε αριθµό πρωτ. 5405/18-2-2016 πρόσκληση του προέδρου, η 
οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του  
Ν.3852/2010 
∆ιαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία δεδοµένου ότι σε σύνολο 33 µελών παρευρέθησαν στη 
συνεδρίαση  31   και ονοµαστικά οι :  
Παρόντες ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι 

1. Μπαλάγκας Γεώργιος 
2. Πατήλας Κωνσταντίνος  
3. Παπάζογλου Χαράλαµπος  
4. Τράµπας Κωνσταντίνος  
5. Νταλάκας ∆ηµήτριος  
6. Πανέτας Γεώργιος 
7. Πετανίτης ∆ηµήτριος 
8. Χαρακλιάς Κων/νος 
9. Κοτσαρίνης Μιχαήλ 
10. Ζέρβας Κων/νος 
11. Καραγεώργος Γεώργιος  
12. Σιαφάκας Χριστόφορος 
13. Λιλής Γεώργιος 
14. Λιόντος Νικόλαος 
15. Γραµµατικού- Παπατσίµπα Θεανώ 
16. Σφήκας ∆ηµήτριος 

 

17. Λώλος Ανδρέας  
18. Μιλτιάδους Γεώργιος 
19. Κουτρούµπα  Άννα-Μαρία  
20. Βλάχος Μιχαήλ 
21. Στασινός Παύλος 
22. Κοσµάς Ηλίας 
23. Ντέµσια Αικατερίνη 
24. Παπαλέξης Ιωάννης 
25. Βασιλάκη-Μητρογιώργου 

Βικτωρία 
26. Βλάρας Γρηγόριος 
27. Κατσαντούλα Αναστασία 
28. Κιτσαντά Ευαγγελίτσα 
29. Παπακίτσος Στέφανος 
30. Ξυλογιάννης Άγγελος 
31. Παπαιωάννου Κωνσταντίνος  

 
Απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόµιµα οι κ.κ.: Παπαµιχαήλ Κων/νος και Ζυγουβέλης 
Παναγιώτης. 
Ο κ. Παπακίτσος  αποχώρησε µετά τη συζήτηση του 1ου θέµατος. 
Πρόεδροι ∆ηµοτικών/Τοπικών Κοινοτήτων:  
Παρευρέθηκε η Πρόεδρος της ∆.Κ. Αρταίων και οι Πρόεδροι των Τ.Σ. Πιστιανών και 
Ροδαυγής. Οι  Πρόεδροι των Τ.Σ. των ∆.Ε. Αµβρακικού, Βλαχερνών και των Τ.Σ. 
Αµµοτόπου, ∆αφνωτής, Καµπής, Παντάνασσας, Σκούπας και Φανερωµένης της ∆.Ε. 
Ξηροβουνίου απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόµιµα. 
Στη συνεδρίαση παρευρέθησαν: ο Γενικός Γραµµατέας κ. Ηλίας Σερβετάς και η υπάλληλος κ. 
Σταυρούλα Τόλη για την τήρηση των πρακτικών.  
Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 
Οµόφωνα το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αποφάνθηκε υπέρ της συζήτησης οκτώ (8) εκτάκτων 
θεµάτων, σύµφωνα µε το άρθρου 95 του Ν.3463/06. 
Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 39ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης: «Προγραµµατισµός 
προσλήψεων τακτικού προσωπικού κατηγορίας ΠΕ και ΤΕ έτους 2016» έδωσε το λόγο στον 
κ. ∆ήµαρχο, ο οποίος ανέφερε: 
Στο πλαίσιο της δηµοσιονοµικής κατάστασης της χώρας και της περιστολής των κρατικών 
δαπανών, είχε περιοριστεί σηµαντικά η δυνατότητα των ΟΤΑ α' βαθµού ως προς την 
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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, 
τεχνικές , οικονοµικές 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.∆. 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 ∆Ε, όλων των 
κλάδων και ειδικοτήτων, των ΟΤΑ α' και β' βαθµού και των Ν.Π.Ι.∆. 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 ∆ήµου µε τακτικό 
προσωπικό κατηγοριών/εκπαιδευτικών βαθµίδων ΠΕ και ΤΕ. 
Με την εγκ.4/οικ.2395/26.01.2016 ΥΠ.ΕΣ.∆.Α. καλούνται οι ΟΤΑ να αποστείλουν στο 
ΥΠ.ΕΣ.∆.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. 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. 
Κατόπιν των ανωτέρω, οι αρµόδιες υπηρεσίες µας συνέταξαν 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 ∆ιοίκηση, για την πρόσληψη τακτικού προσωπικού κατηγορίας ΠΕ 
και ΤΕ. Προτείνουµε µε σειρά προτεραιότητας ιεραρχηµένες ως προς την αναγκαιότητά τους 
ως κατωτέρω: 
                ΚΛΑ∆ΟΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ (ΠΕ)  
1. Για τους κλάδους ΠΕ µιας ή περισσοτέρων ειδικοτήτων των οποίων η ονοµασία είναι ίδια 
µε την ονοµασία πτυχίου ή διπλώµατος ΑΕΙ, προσόν διορισµού ορίζεται το οµώνυµο, κατά 
ειδικότητα, πτυχίο ή δίπλωµα ΑΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµο αντίστοιχης ειδικότητας σχολών 
της αλλοδαπής.  
2. Στην περίπτωση κλάδου ή ειδικότητας για την οποία το οριζόµενο από την προηγούµενη 
παράγραφο πτυχίο ή δίπλωµα δεν παρέχεται από ΑΕΙ ηµεδαπής, ως προσόν διορισµού 
γίνεται δεκτό το συναφούς ονοµασίας πτυχίο ή δίπλωµα ΑΕΙ της ηµεδαπής, ή το οµώνυµο ή 
συναφούς ονοµασίας ισότιµο πτυχίο ή δίπλωµα σχολών της αλλοδαπής. 
                    ΚΛΑ∆ΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ (ΤΕ)  
Για τους κλάδους ΤΕ µιας ή περισσοτέρων ειδικοτήτων, των οποίων η ονοµασία είναι ίδια µε 
την ονοµασία πτυχίου ή διπλώµατος Τ.Ε.Ι., ή ναυτικών ακαδηµιών ή Κ.Α.Τ.Ε.Ε., προσόν 
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διορισµού στον εισαγωγικό βαθµό ορίζεται το οµώνυµο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα, πτυχίο 
ή δίπλωµα Τ.Ε.Ι. ή ναυτικών ακαδηµιών της ηµεδαπής ή Κ.Α.Τ.Ε.Ε., ή ισότιµων τίτλων 
σχολών της ηµεδαπής ή αλλοδαπής. 
1.∆ύο (2) ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών  
α. Προσόν διορισµού στον εισαγωγικό βαθµό ορίζεται το οµώνυµο ή ταυτόσηµο κατά 
περιεχόµενο ειδικότητας, πτυχίο ή δίπλωµα ΑΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµο αντίστοιχης 
ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής.  
β. 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.∆ύο (2)  ΤΕ Τεχνολόγων Πολιτικών Μηχανικών  
α. 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.  
β. 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. 
3.∆ύο (2) ΤΕ ∆ιοικητικών Λογιστών 
α. Προσόν διορισµού στον εισαγωγικό βαθµό ορίζεται πτυχίο ή δίπλωµα οποιουδήποτε 
Τµήµατος ΤΕΙ της ηµεδαπής, περιλαµβανοµένων και των πτυχίων ΠΣΕ και Κ.Α.Τ.Ε.Ε., ή το 
οµώνυµο ή αντίστοιχης ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωµα ισότιµων τίτλων σχολών της ηµεδαπής 
ή αλλοδαπής.  
β. Στις διατάξεις της προηγούµενης παραγράφου γίνεται παραποµπή όταν τα παραπάνω 
προσόντα ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις κλάδων διαφορετικής ονοµασίας.  
γ. Όταν ο κλάδος είναι αµιγώς διοικητικός επιτρέπεται να περιορίζονται µε την προκήρυξη τα 
προσόντα διορισµού σε πτυχία ή διπλώµατα διοικητικών µόνο σπουδών γενικώς ή 
συγκεκριµένων ειδικοτήτων αυτών µετά από αίτηµα του φορέα που εγκρίνεται από το ΑΣΕΠ. 
Το προηγούµενο εδάφιο εφαρµόζεται αναλόγως και στις περιπτώσεις που ο κλάδος είναι 
αµιγώς λογιστικός.  
4. Έναν (1) ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας 
α. 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.  
β. 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. 
5. Έναν (1) ΤΕ Επισκεπτών- Επισκεπτριών 
α. Πτυχίο ή δίπλωµα τµήµατος Επισκεπτών και Επισκεπτριών Υγείας ΤΕΙ  ή το οµώνυµο 
πτυχίο ή δίπλωµα Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ  ή αντίστοιχο κατά 
ειδικότητα  πτυχίο ή δίπλωµα ΤΕΙ ή Προγραµµάτων  Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της 
ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σχολών της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το 
οµώνυµο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιµος τίτλος της ηµεδαπής ή 
αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας 
6. Έναν (1) ΠΕ Γεωπόνο 
Κλάδος ΠΕ Γεωτεχνικών Περιλαµβάνει  την  ειδικότητα Γεωπονίας 
Προσόν διορισµού στον εισαγωγικό βαθµό ορίζεται: 
α)Για την ειδικότητα Γεωπονίας, το οµώνυµο ή ταυτόσηµο κατά περιεχόµενο ειδικότητας 
πτυχίο ή δίπλωµα ΑΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής. Με 
την προκήρυξη πλήρωσης θέσεων µπορεί να ορίζονται εξειδικεύσεις της ειδικότητας 
Γεωπονίας. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται το οµώνυµο ή ταυτόσηµο κατά περιεχόµενο της 
εξειδίκευσης πτυχίο ή δίπλωµα ΑΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµο αντίστοιχης ειδικότητας της 
αλλοδαπής 
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7. Έναν (1) ΠΕ Μηχανολόγο Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών. 
α. Προσόν διορισµού στον εισαγωγικό βαθµό ορίζεται το οµώνυµο ή ταυτόσηµο κατά 
περιεχόµενο ειδικότητας, πτυχίο ή δίπλωµα ΑΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµο αντίστοιχης 
ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής.  
β. 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. 
Τα απαιτούµενα προσόντα καθορίζονται ως εξής σύµφωνα µε το Π.∆ 50/2001  και τις 
τροποποιητικές αυτού: 
Α. Προσόν διορισµού στον εισαγωγικό βαθµό  ορίζεται  το οµώνυµο ή ταυτόσηµο κατά 
περιεχόµενο ειδικότητας, πτυχίο ή δίπλωµα ΑΕΙ η ΤΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµο αντίστοιχης 
ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής. 
Β. Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση κενών θέσεων από υποψηφίους µε 
τα προσόντα της παραγράφου 1, επιτρέπεται η κάλυψη τους µε πτυχίο ή δίπλωµα συναφούς 
ειδικότητας που ορίζεται κάθε φόρα  µε την προκήρυξη πλήρωσης κενών θέσεων, µετά από 
αίτηµα του οικείου φορέα που εγκρίνεται από το ΑΣΕΠ.   
Ο λόγος για τον οποίο απαιτείται η πρόσληψη του προσωπικού αυτού είναι ότι  τα τελευταία 
τέσσερα χρόνια µετά τη σύσταση του  ο ∆ήµος Αρταίων έχει υποστεί τεράστια µείωση 
προσωπικού, της τάξης του 25% (74 σε αριθµό).  
Επίσης, το 10% (21 τον αριθµό) του προσωπικού είναι κοντά στην συνταξιοδότηση και 
αναµένεται να  αποχωρήσει µέσα στα επόµενα δύο έτη. Εντός δε της τρέχουσας ∆ηµοτικής 
περιόδου οι συνολικές συνταξιοδοτήσεις αναµένεται να ξεπεράσουν το 15% του 
υπηρετούντος προσωπικού.   
Η  κατανοµή και η ιεράρχηση βασίστηκε στο ότι υπάρχει µεγάλη ανάγκη στελέχωσης των 
Τεχνικών Υπηρεσιών και της Πολεοδοµίας  καθώς τα τελευταία έτη αποχώρησαν µε 
συνταξιοδότηση οκτώ (8) υπάλληλοι τεχνικών. Πρέπει να τονιστεί ότι ο ∆ήµος µας παρέχει 
τεχνική υποστήριξη σε άλλους ∆ήµους του Νοµού που δεν διαθέτουν αντίστοιχες Υπηρεσίες.  
Επίσης είναι απαραίτητη η στελέχωση των  διευθύνσεων ∆ιοικητικών και  Οικονοµικών 
Υπηρεσιών καθώς µε τα κεντρικά ηλεκτρονικά συστήµατα που έχουν τεθεί σε λειτουργία τα 
τελευταία έτη (διαύγεια, ηλεκτρονικό µητρώο δηµοσίων συµβάσεων, κόµβος 
διαλειτουργικότητας, µητρώο µισθοδοτούµενων υπαλλήλων κλπ) έχει αυξηθεί ο όγκος 
εργασίας των εν λόγω υπηρεσιών και η ανάγκη για πρόσληψη προσωπικού µε αυξηµένα 
προσόντα. Επίσης υπάρχει µεγάλη ανάγκη άµεσης στελέχωσης του Τµήµατος Κοινωνικής 
Προστασίας του ∆ήµου καθώς συµµετέχει σε πολλά προγράµµατα κοινωνικής βοήθειας. 
Τέλος υπάρχει ανάγκη στελέχωσης του Τµήµατος Αγροτικής Ανάπτυξης µε Γεωπόνο 
προκειµένου να στηριχτεί η αγροτική παραγωγή και η προώθηση των τοπικών προϊόντων 
δεδοµένου ότι οι περισσότερες ∆ηµοτικές Ενότητες στηρίζονται οικονοµικά στον πρωτογενή 
τοµέα.    
Για τους παραπάνω λόγους άλλωστε οι θέσεις που προτείνονται παρέµειναν ως κενές 
οργανικές στην σχετική απόφαση κατάργησης διατήρησης κενών οργανικών θέσεων που έχει 
λάβει ο ∆ήµος (ΦΕΚ 1233 τΒ/21-5-2013). 
Οι προσλήψεις θα βαρύνουν αντίστοιχα τους  Κ.Α. του προϋπολογισµού έτους 2016 του 
σκέλους των εξόδων του ∆ήµου.  
Η παρούσα να κοινοποιηθεί στην Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση προκειµένου να δροµολογηθούν 
οι διαδικασίες για την έγκριση των αιτούµενων προσλήψεων.  
Ακολούθησε συζήτηση, η οποία λεπτοµερώς αναφέρεται στα αποµαγνητοφωνηµένα 
πρακτικά και στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε το Συµβούλιο να αποφασίσει  σχετικά.  

 
ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

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  
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- τις διατάξεις του Π.∆. 50/2001, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  
- τον Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας του ∆ήµου (ΦΕΚ 1948/τ.Β΄/15-6-2012) και ΦΕΚ 
1233/τ.Β΄/21-5-2013  
- την εγκ.4/οικ.2395/26.01.2016 ΥΠ.ΕΣ.∆.Α.  
- την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ.∆.Α. οικ. 5411/22.02.2016 
- τις εξασφαλισµένες πιστώσεις στον προϋπολογισµό του ∆ήµου Αρταίων έτους 2016   
- τη  βεβαίωση αρ. πρωτ.:5170 /02-03-2016 (Ορθή επανάληψη) της ∆/νσης προσωπικού  ότι 
οι προκηρυσσόµενες θέσεις είναι κενές  
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Α. 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: 
 
1.  ∆ύο  (2) Πολιτικών Μηχανικό ΠΕ για τη στελέχωση της Τεχνικής Υπηρεσίας του 
∆ήµου.   
2. ∆ύο (2)  Τεχνολόγων Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ για τη στελέχωση της Τεχνικής 
Υπηρεσίας του ∆ήµου 
3. ∆ύο (2) ∆ιοικητικών Λογιστών ΤΕ για τη στελέχωση της Οικονοµικής Υπηρεσίας του 
∆ήµου 
4. Έναν (1)  Κοινωνικής Εργασίας ΤΕ για τη στελέχωση του Τµήµατος Κοινωνικής 
Προστασίας του ∆ήµου 
5. Έναν (1) Επισκεπτών- Επισκεπτριών ΤΕ για τη στελέχωση του Τµήµατος Κοινωνικής 
Προστασίας του ∆ήµου 
6. Έναν (1) Γεωπόνο ΠΕ για τη στελέχωση του Τµήµατος Αγροτικής Ανάπτυξης του ∆ήµου 
7. Έναν (1) Μηχανολόγο Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΠΕ για τη στελέχωση 
της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου 
Τα απαιτούµενα προσόντα καθορίζονται ως εξής σύµφωνα µε το Π.∆ 50/2001  και τις 
τροποποιητικές αυτού: 
α. Προσόν διορισµού στον εισαγωγικό βαθµό  ορίζεται  το οµώνυµο ή ταυτόσηµο κατά 
περιεχόµενο ειδικότητας, πτυχίο ή δίπλωµα ΑΕΙ η ΤΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµο αντίστοιχης 
ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής. 
β. Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση κενών θέσεων από υποψηφίους µε τα 
προσόντα της παραγράφου 1, επιτρέπεται η κάλυψη τους µε πτυχίο ή δίπλωµα συναφούς 
ειδικότητας που ορίζεται κάθε φόρα  µε την προκήρυξη πλήρωσης κενών θέσεων, µετά από 
αίτηµα του οικείου φορέα που εγκρίνεται από το ΑΣΕΠ.   
Οι προσλήψεις θα βαρύνουν αντίστοιχα τους  Κ.Α. του προϋπολογισµού έτους 2016 του 
σκέλους των εξόδων του ∆ήµου.  
Β. Η παρούσα να κοινοποιηθεί στην Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση προκειµένου να 
δροµολογηθούν οι διαδικασίες για την έγκριση των αιτούµενων προσλήψεων.  
Αναθέτει κάθε παραπέρα ενέργεια στον κ. ∆ήµαρχο 
Η απόφαση αυτή έλαβε αρ.  98/2016 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ∆.Σ. 
 

 
 

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΡΑΜΠΑΣ 
 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ                                                    
Άρτα     2-3-2016                                               
Η Υπεύθυνη Γραφείου         
   Τόλη Σταυρούλα     
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