
       Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 3427/27.01.2017 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 3ης Τακτικής Συνεδρίασης 

      του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου 

Αριθ.  Απόφασης  046/2017                                                      ΘΕΜΑ 

Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού 

προσωπικού ανταποδοτικών υπηρεσιών Δήμου Ιλίου 

έτους 2017 

 

Σήμερα την 26η Ιανουαρίου 2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 20.30 μ.μ. το Δημοτικό 

Συμβούλιο του Δήμου ΙΛΙΟΥ συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση στο Δημαρχιακό Μέγαρο, 

ύστερα από την υπ’ αριθμ. 2554/20.01.2017 πρόσκληση του Προέδρου κ. Κουκουβίνου Δημητρίου 

που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο του Δήμου και επιδόθηκε στον κ. Δήμαρχο και σε όλους τους 

Δημοτικούς Συμβούλους την  20.01.2017.     

Το Δημοτικό Συμβούλιο απαρτίζεται από σαράντα ένα (41) Μέλη. 

                                                          Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.: ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.: ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΚΟΥΜΑΡΑΔΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΜΗΛΙΩΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΜΕΛΗ Δ.Σ.: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΔΕΥΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΙΟΣΗΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΓΑΛΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΠΑΤΣΟΥΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, 

ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΟΚΟΝΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, ΤΣΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ 

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, ΓΚΟΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΛΥΚΟΥΔΗ – ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ, ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ, 

ΚΑΟΥΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒAΣΙΛΕΙΟΣ, ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ,  ΔΑΛΑΜΑΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, 

ΤΣΙΤΣΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ, ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ,  ΧΡΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.: ΚΑΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ  

Δ.Σ.:, ΓΚΟΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΖΕΡΒΑ ΜΑΡΙΑ, ΛΙΑΣΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, 

ΠΑΤΑΚΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ,  ΓΡΕΤΣΙΣΤΑ ΕΛΕΝΗ, ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, 

ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ ΠΑΝΟΣ, ΞΕΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΑΥΓΟΥΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  & ΜΙΧΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 
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Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται  νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος κ. Κουκουβίνος Δημήτριος 

 κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης, και το Δημοτικό Συμβούλιο εισέρχεται αμέσως στην εξέταση 

του θέματος της ημερήσιας διάταξης 

 

    ******************* 

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κουκουβίνος Δημήτριος εισάγει στο Συμβούλιο για 

συζήτηση το 16ο θέμα της ημερήσιας διάταξης που αφορά τον προγραμματισμό προσλήψεων 

τακτικού προσωπικού ανταποδοτικών υπηρεσιών Δήμου Ιλίου έτους 2017. 

Αφού θέτε υπόψιν του Συμβουλίου το υπ’ αριθμ. 2955/24.01.2017 σχετικό έγγραφο της 

Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου, στο οποίο αναφέρεται ότι: 

Με τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν.4368/2016 εξαιρέθηκε από την πλήρη αναστολή 

προσλήψεων τακτικού προσωπικού κατηγοριών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και 

Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης που εφαρμόζεται στους ΟΤΑ και τα ΝΠΙΔ αυτών μέχρι 31.12.2016, 

το μόνιμο και ΙΔΑΧ προσωπικό των κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ που απασχολείται σε υπηρεσίες 

ανταποδοτικού χαρακτήρα. 

Επίσης, η πρόσληψη τακτικού προσωπικού ΔΕ και ΥΕ ανταποδοτικού χαρακτήρα 

εξαιρέθηκε και από την απόφαση κατανομής που εκδίδεται από τον Υπουργό Διοικητικής 

Ανασυγκρότησης. Αντίθετα, εξακολουθεί να υπάγεται στους περιορισμούς του άρθρου 11 του 

ν.3833/2010 όπως ισχύει, το προσωπικό των κατηγοριών/εκπαιδευτικών βαθμίδων ΠΕ και ΤΕ 

για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα. Σημειωτέον ότι, έπειτα και από την ισχύ 

του άρθρου 64 του ν.4389/2016, για το τρέχον έτος ο λόγος προσλήψεων/αποχωρήσεων 

καθορίζεται σε ένα προς πέντε (μία πρόσληψη ανά πέντε αποχωρήσεις, στο σύνολο των 

φορέων), ενώ για το 2017 ο λόγος θα είναι ένα προς τέσσερα και για το 2018 ένα προς τρία.  

Επιπροσθέτως, εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου ένατου παρ.20α του 

ν.4057/2012, σύμφωνα με τις οποίες για την κίνηση διαδικασιών πρόσληψης τακτικού (μόνιμου 

και ΙΔΑΧ) προσωπικού όλων των κατηγοριών και εκπαιδευτικών βαθμίδων απαιτείται η 

προηγούμενη έγκριση της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006 όπως ισχύει.  

Με την εγκ.25/40703/16.12.2016 ΥΠ.ΕΣ. καλούνται οι ΟΤΑ να αποστείλουν στο ΥΠ.ΕΣ. 

τα αιτήματά τους σε τακτικό προσωπικό ΔΕ και ΥΕ ανταποδοτικού χαρακτήρα µέσω των 

οικείων Αποκεντρωμένων ∆ιοικήσεων μέχρι τις 31.01.2017. 

Κατόπιν των ανωτέρω και με βάση το σχετικό υπ’ αριθμ. 1452/13.01.17 έγγραφο του 

Τμήματος Δημοτικού Κοιμητηρίου της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, υπάρχει απόλυτη 

ανάγκη κάλυψης δύο (2) θέσεων ΥΕ Εργατών Νεκροταφείου, καθώς στο Κοιμητήριο Ιλίου το 

προσωπικό που υπηρετεί σήμερα δεν επαρκεί (2 μόνιμοι υπάλληλοι πλησίον της σύνταξης, 

καθώς και 2 υπάλληλοι με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου). 
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 Σημειώνουμε ότι στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου μας (ΦΕΚ 

1276/Β΄/28.5.2013) υπάρχουν δύο (2) κενές οργανικές θέσεις ΥΕ Εργατών Νεκροταφείου.  

Η πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 

2190/94, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. Τα απαιτούμενα για την πρόσληψη προσόντα 

καθορίζονται από το Π.Δ. 50/2001.  

Την ευθύνη για την τήρηση της όλης διαδικασίας και κατάρτισης των πινάκων 

προτεραιότητας και επιτυχίας θα έχει τριμελής επιτροπή, αποτελούμενη από ένα δημοτικό 

σύμβουλο και δύο προϊσταμένους διευθύνσεων ή τμημάτων, ή άλλους μόνιμους υπαλλήλους του 

Δήμου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 4 του Ν. 3345/05. 

Η πληρωμή του υπό πρόσληψη προσωπικού θα βαρύνει τον Κ.Α. 20.6011.0001 για τον 

οποίο υπάρχει πίστωση ποσού ύψους 1.700.000€ και τον Κ.Α. 20.6051.0001  για τον οποίο 

υπάρχει πίστωση ποσού ύψους 335.000€, του προϋπολογισμού του Δήμου μας οικονομικού 

έτους 2017, ανάλογη δε πρόβλεψη θα γίνει στους ίδιους κωδικούς του προϋπολογισμού του 

Δήμου και για τα επόμενα έτη. 

Παρακαλούμε για την σχετική έγκρισή σας.» 

προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης 

 

ΤΟ  ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 Έχοντας υπόψιν την ανωτέρω εισήγηση,  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει την πρόσληψη τακτικού προσωπικού ανταποδοτικών υπηρεσιών για το Δήμο 

Ιλίου, διότι υπάρχει απόλυτη ανάγκη κάλυψης δύο (2) θέσεων ΥΕ Εργατών Νεκροταφείου, 

καθώς στο Κοιμητήριο Ιλίου το προσωπικό που υπηρετεί σήμερα δεν επαρκεί (2 μόνιμοι 

υπάλληλοι πλησίον της σύνταξης, καθώς και 2 υπάλληλοι με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου). 

 Σημειώνεται ότι στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου μας (ΦΕΚ 

1276/Β΄/28.5.2013) υπάρχουν δύο (2) κενές οργανικές θέσεις ΥΕ Εργατών Νεκροταφείου.  

Η πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 

2190/94, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. Τα απαιτούμενα για την πρόσληψη προσόντα 

καθορίζονται από το Π.Δ. 50/2001.  

Την ευθύνη για την τήρηση της όλης διαδικασίας και κατάρτισης των πινάκων 

προτεραιότητας και επιτυχίας θα έχει τριμελής επιτροπή, αποτελούμενη από ένα δημοτικό 

σύμβουλο και δύο προϊσταμένους διευθύνσεων ή τμημάτων, ή άλλους μόνιμους υπαλλήλους του 

Δήμου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 4 του Ν. 3345/05. 

Η πληρωμή του υπό πρόσληψη προσωπικού θα βαρύνει τον Κ.Α. 20.6011.0001 για τον 
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οποίο υπάρχει πίστωση ποσού ύψους 1.700.000€ και τον Κ.Α. 20.6051.0001  για τον οποίο 

υπάρχει πίστωση ποσού ύψους 335.000€, του προϋπολογισμού του Δήμου μας οικονομικού 

έτους 2017, ανάλογη δε πρόβλεψη θα γίνει στους ίδιους κωδικούς του προϋπολογισμού του 

Δήμου και για τα επόμενα έτη. 

 

Στη συνέχεια  υπογράφεται από τα παρόντα στη συνεδρίαση Μέλη. 

     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.                                                          ΤΑ ΜΕΛΗ 

                

          ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
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