
 

    Π Ρ Α Κ Σ Θ Κ Ο 
  
Από ηελ   1η   Έθηαθηε  πλεδξίαζε ηνπ Γ. ηνπ πλδέζκνπ.  
Σν Γ. ηνπ πλδέζκνπ, ζπλήιζε ζήκεξα Πέμπηη 26 Θανοσαρίοσ 2017 θαη ώξα 11:00 ζηα 

γξαθεία ηνπ πλδέζκνπ, ύζηεξα από ηελ 57/24-01-17 πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ θ. Γεώξγηνπ 
Πξάηηνπ  πνπ θνηλνπνηήζεθε λόκηκα θαη εκπξόζεζκα ζε όια ηα κέιε ηνπ.  

Αθνύ δηαπηζηώζεθε απαξηία, ήηαλ νθηώ  από ηα δεθαηέζζεξα  κέιε ηνπ.   
ΠΑΡΟΝΣΕ: Πξάηηνο Γεώξγηνο, Γαλσηήο Κσλ/λνο, Γαξπθάιινπ Αλαζηάζηνο, Γηαλλίηζεο Κσλ/λνο, 
Κάιιεο ηέθαλνο, Καιιέο Νηθόιανο, Παιιεθάξεο  Γεκήηξηνο, Σζαινύραο Θεόδσξνο. 
ΑΠΟΝΣΕ: Βαιακνύηεο Κσλ/λνο, , Καινγηάλλεο Κσλ/λνο,  Κισλάξε-Κνύβαξε  Μάρε,  
Μαιακάηεο Δπζηάζηνο, Ναζηόπνπινο Δπάγγεινο,  Παπαξνύλαο Υξήζηνο. 

 

Α Π Ο Φ Α  Η     5/2017          Π Ε Ρ Θ Λ Η Ψ Η 
Πξνγξακκαηηζκόο πξνζιήςεσλ ηαθηηθνύ 
πξνζσπηθνύ ΓΔ-ΤΔ γηα ην έηνο 2017.   

           

Ο Πξόεδξνο εηζεγνύκελνο ην ζέκα ιέγεη όηη,  θνηλνπνηήζεθε ην κε αξ. πξση. νηθ 
40703/16-12-2016 (ΑΓΑ :62ΑΛ465ΦΘΔ-Φ21) έγγξαθν ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ θαη 
Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξόηεζεο, κε ην νπνίν δήηεζε από ηνπο ΟΣΑ θαη ΝΠΗΓ λα απνζηείινπλ 
ηα αηηήκαηά ηνπο ζρεηηθά κε ηελ πξόζιεςε ηαθηηθνύ πξνζσπηθνύ αληαπνδνηηθώλ 
ππεξεζηώλ, ησλ θιάδσλ ΓΔ θαη ΤΔ, γηα ην έηνο 2017. 

Γηα ηνλ αξηζκό ησλ ζέζεσλ ηνπ πξνζσπηθνύ πνπ ζα πεξηιεθζεί ζην 
Πξνγξακκαηηζκό, ηα απαηηνύκελα πξνζόληα πξόζιεςεο θαηά θαηεγνξία θαη θιάδν, 
θαζώο θαη ηελ ηεξάξρεζε ησλ αηηεκάησλ, βάζε βαζκνύ αλαγθαηόηεηαο, ζα πξέπεη λα 
απνθαζίζεη ην Γ. ηνπ πλδέζκνπ. 

Όπσο γλσξίδεηε είλαη επηηαθηηθή ε αλάγθε πξόζιεςεο πξνζσπηθνύ, γηαηί ν 
Τ.ΓΗ..Α έρεη κόλν δπν  κόληκνπο ππαιιήινπο, θαη είλαη ν Φνξέαο Γηαρείξηζεο ηεξεώλ 
Απνβιήησλ (Φν.Γ..Α) όινπ ηνπ Ννκνύ Μαγλεζίαο. Γηα ηνλ ιόγν απηό θαη ιακβάλνληαο 
ππόςε ην γεγνλόο α) όηη ν ύλδεζκνο είλαη θνξέαο αληαπνδνηηθνύ ραξαθηήξα, δελ 
επηρνξεγείηαη θαζόινπ από ηνλ θξαηηθό πξνϋπνινγηζκό θαη νη ακνηβέο ηνπ πξνζσπηθνύ 
ηνπ θαζώο θαη νη πάζεο θύζεσο δαπάλεο ηνπ θαιύπηνληαη εμ’ νινθιήξνπ από ηα 
αληαπνδνηηθά ηνπ έζνδα, β) ηηο αλάγθεο ηεο ππεξεζίαο, πξνηείλσ ηελ πξόζιεςε ηνπ 
θάησζη  κόληκνπ πξνζσπηθνύ κε βάζε ην βαζκό αλαγθαηόηεηαο σο εμήο : 

 
Μία θέζη κλάδοσ ΔΕ 30 Σετνιηών  ζην ηκήκα Σερληθώλ Τπεξεζηώλ θαη  

Γηαρείξηζεο Απνξξηκκάησλ 
 
Μία θέζη κλάδοσ ΔΕ Διοικηηικού ζην ηκήκα Γηνίθεζεο-Οηθνλνκηθώλ          
 
Μία θέζη κλάδοσ ΔΕ Ζσγιζηών-Φσλάκφν ζην ηκήκα Σερληθώλ Τπεξεζηώλ θαη  

Γηαρείξηζεο Απνξξηκκάησλ 
 

Μία θέζη κλάδοσ ΔΕ καηηγορίας Ε’ με άδεια υηθιακού ηατογράθοσ ζην ηκήκα    
Σερληθώλ Τπεξεζηώλ θαη Γηαρείξηζεο Απνξξηκκάησλ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΑΔΑ: ΨΨ56ΟΕΘ0-ΗΞΛ



 Ο αξηζκόο ησλ θελώλ ζέζεσλ κόληκσλ πξνζσπηθνύ ζην Οξγαληζκό Δζσηεξηθήο 
Τπεξεζίαο ηνπ Τ.ΓΗ..Α γηα ηελ θάιπςε ησλ νπνίσλ πξννξίδεηαη ε θάιπςε ηνπ 
παξαπάλσ πξνζσπηθνύ έρεη σο εμήο :  
 
ΚΑΣΗΓΟΡΘΑ ΚΛΑΔΟ ΑΡΘΘΜΟ ΚΕΝΩΝ ΘΕΕΩΝ 

ΓΔ ΓΔ 30   Σερληηώλ 1 

ΓΔ ΓΔ   Γηνηθεηηθνύ  1 

ΓΔ ΓΔ Επγηζηώλ-Φπιάθσλ 1 

ΓΔ ΓΔ Δ’ Καη. Οδεγώλ κε 
θάξηα,Φεθηαθνύ.Σαρνγξάθνπ 

1 

 
Σα απαηηνύκελα πξνζόληα γηα ηηο ζπγθεθξηκέλεο ζέζεηο θαζνξίδνληαη ζύκθσλα κε 

ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 20/2001, όπσο απηέο ηξνπνπνηήζεθαλ, ζπκπιεξώζεθαλ θαη 
ηζρύνπλ ζήκεξα.      

Καη πξόηεηλε ηε ιήςε ζρεηηθήο απόθαζεο. 
Σν Γ. ηνπ πλδέζκνπ, αθνύ άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ θαη κεηά από 

δηαινγηθή ζπδήηεζε.  
Α Π Ο Φ Α  Η Ε Δ Η  Ο Μ Ο Φ Χ Ν Α   

  
 Σελ έγθξηζε ηνπ πξνγξακκαηηζκνύ πξνζιήςεσλ ηαθηηθνύ πξνζσπηθνύ 

θαηεγνξηώλ ΓΔ-ΤΔ γηα ην έηνο 2017 σο αθνινύζσο , 
Μία θέζη κλάδοσ ΔΕ 30 Σετιηών  ζην ηκήκα Σερληθώλ Τπεξεζηώλ θαη  

Γηαρείξηζεο Απνξξηκκάησλ 
Μία θέζη κλάδοσ ΔΕ Διοικηηικού ζην ηκήκα Γηνίθεζεο-Οηθνλνκηθώλ          
Μία θέζη κλάδοσ ΔΕ Ζσγιζηών-Φσλάκφν ζην ηκήκα Σερληθώλ Τπεξεζηώλ θαη  

Γηαρείξηζεο Απνξξηκκάησλ 
 

Μία θέζη κλάδοσ ΔΕ καηηγορίας Ε’ με άδεια υηθιακού ηατογράθοσ ζην ηκήκα    
Σερληθώλ Τπεξεζηώλ θαη Γηαρείξηζεο Απνξξηκκάησλ 
 
Οη δαπάλεο πνπ ζα πξνθύςνπλ από ηελ πξόζιεςε ηνπ πην πάλσ πξνζσπηθνύ 

αλέξρνληαη ζην πνζόλ ησλ 50.000,00 Δπξώ θαη ζα βαξύλνπλ ηηο πηζηώζεηο ηνπ ΚΑ 
10/6011 θαη 10/6051 ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2017, ζηνλ νπνίν ππάξρεη 
εγγεγξακκέλε πίζησζε. Αλάινγεο πηζηώζεηο ζα εγγξαθνύλ θαη ζηνπο πξνϋπνινγηζκνύο 
ησλ επόκελσλ εηώλ. 

Καη αλαζέηεη ηηο παξαπέξα ελέξγεηεο ζηνλ θ. Πξόεδξν.     
Ζ απόθαζε απηή πήξε ηνλ αξηζκό 5/2017.  
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ                      Ο  ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ                   ΣΑ ΜΔΛΖ 
                                           ΑΚΡΗΒΔ  ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ  

                                       Βόινο 26 Ηαλνπαξίνπ  2017 

                               Ο  ΠΡΟΔΓΡΟ  ΣΟΤ ΤΝΓΔΜΟΤ 
 
 

                                   
                                                       ΓΔΧΡΓΗΟ ΠΡΑΣΣΟ 

      

ΑΔΑ: ΨΨ56ΟΕΘ0-ΗΞΛ
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