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Συνεδρίασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
 

 
Αριθ. Αποφ.  20/2016 

Περίληψη 
 

 «Προγραµµατισµός προσλήψεων τακτικού 
προσωπικού στο Ν.Π.∆.∆.  ∆Η.ΚΕ.ΚΠΑ.ΚΕ» 

                                                                                     
Στον Εύοσµο και στο ∆ηµοτικό κτήριο επί της οδού Κοσµά Αιτωλού 19 σήµερα στις  17 του µήνα 
Φεβρουαρίου του έτους 2016 ηµέρα της εβδοµάδας Τετάρτη και ώρα 18:00 µ.µ. συνήλθε σε συνεδρίαση το 
∆.Σ. του Ν.Π.∆.∆. µε την επωνυµία «∆Η.ΚΕ.ΚΠΑ.ΚΕ.», ύστερα αριθ. 273 από 12/02/2016 έγγραφη 
πρόσκληση της Προέδρου, που δόθηκε στον κάθε σύµβουλο, σύµφωνα µε τα άρθρα 95, 234 και 240 του 
Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων.  
 

Παρόντες Απόντες 
1. Τριανταφυλλίδου Σοφία      Πρόεδρος∆.Σ. Μάρθα      Μαλκότση              Μέλος ∆.Σ 
2. Χρήστου ∆ηµήτριος              Αντ/δρος ∆.Σ.              Βοσκόπουλος Ελευθέριος     Μέλος ∆.Σ. 
3. Μερκούρης Σπυρίδων            Μέλος  ∆.Σ. Κοκονάς Αθανάσιος               Μέλος ∆.Σ. 
4. Κοντσίδης Αντώνιος              Μέλος ∆.Σ. ∆αλαµπίρα Αννέτα                  Μέλος ∆.Σ. 
5. Φαρµάκης Ιωάννης                Μέλος  ∆.Σ.  
6. Κωνσταντινίδης Ιωάννης      Μέλος ∆.Σ.  
7. Νοταρίδου Παρθένα     Εκπρ. εργαζοµένων - Μέλος ∆.Σ.  

 
Από τα έντεκα (11) µέλη ήταν:  Παρόντες:   επτά (7) .        
                                                                                                 
Απόντες: Τέσσερα µέλη (4): Μαλκότση Μάρθα, Βοσκόπουλος Ελευθέριος, Κοκονάς Αθανάσιος , 
∆αλαµπίρα Αννέτα. 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006, δεδοµένου ότι σε 
σύνολο 11 έντεκα µελών βρέθηκαν παρόντα επτά (7), η Πρόεδρος κ. Τριανταφυλλίδου Σοφία κήρυξε την 
έναρξη της συνεδρίασης . 
Με πρωτοβουλία της Προέδρου συζητήθηκε πρώτα το 3ο θέµα της ηµερησίας διάταξης. 
Ο κ. Φαρµάκης Ιωάννης κατά το τέλος της συζήτησης του 3ου θέµατος και πριν την ψηφοφορία 
αποσύρθηκε. 
  Η Πρόεδρος εισηγούµενη το 5ο   θέµα  ηµερήσιας διάταξης περί «Προγραµµατισµό προσλήψεων 
τακτικού προσωπικού στο Ν.Π.∆.∆.  ∆Η.ΚΕ.ΚΠΑ.ΚΕ.»  έθεσε υπόψη των µελών του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου: 
 

Με την µε  αριθµ.4/οικ.2395/26-01-2016 (Α∆Α:ΨΟΗΗ465ΦΘΕ-ΝΥΙ) εγκύκλιο του Υπουργείου 

Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης, µε θέµα “Προγραµµατισµός προσλήψεων τακτικού 

προσωπικού στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθµού για το έτος 2016” γίνεται γνωστό ότι, λόγω της 

αποδυνάµωσης των υπηρεσιών των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθµού, δίνεται η δυνατότητα στελέχωσής τους  µε 

εξειδικευµένο τακτικό προσωπικό κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ και µε ανώτατο αριθµό δέκα (10) θέσεων  ανά 

φορέα, κατόπιν σχετικού προγραµµατισµού και ιεράρχησής των θέσεων, ως προς την αναγκαιότητα 

κάλυψής τους. 
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   Για τον ανωτέρω προγραµµατισµό προσλήψεων, 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, ο αριθµός 

κενών θέσεων τακτικού προσωπικού στον οικείο Ο.Ε.Υ., καθώς και τα προσόντα που προβλέπονται για 

τη συγκεκριµένη θέση από την κείµενη νοµοθεσία κατά κατηγορία και κλάδο. Πρέπει, εποµένως, να 

γίνει ο απαραίτητος  προγραµµατισµός και το σχετικό αίτηµα να διαβιβαστεί, µαζί µε τα λοιπά 

προβλεπόµενα στην προαναφερθείσα εγκύκλιο δικαιολογητικά, στο ΥΠ.ΕΣ.∆.Α.  µέσω της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης.        

    Στο Ν.Π.∆.∆.  ∆Η.ΚΕ.ΚΠΑ.ΚΕ. µετά την εφαρµογή του Προγράµµατος   Καλλικράτης, η αποχώρηση 

ιδιαίτερα µεγάλου αριθµού υπαλλήλων, λόγω συνταξιοδοτήσεων και µετατάξεων προκάλεσε σοβαρά 

προβλήµατα στην εύρυθµη λειτουργία της υπηρεσίας. Τα προβλήµατα αυτά επιδεινώθηκαν µε την 

εκρηκτική αύξηση του πληθυσµού του ∆ήµου και συνεπώς την αύξηση του αριθµού των 

εξυπηρετούµενων πολιτών. Έτσι έχουν εντοπιστεί σηµαντικές ελλείψεις σε εξειδικευµένο ανθρώπινο 

δυναµικό στις ακόλουθες υπηρεσίες.  

α) Στα Τµήµατα των ΚΑΠΗ τα οποία εξυπηρετούν το σύνολο των ηλικιωµένων του ∆ήµου µας, λόγω 

αποχώρησης υπαλλήλων (συνταξιοδοτήσεις και αποχώρηση λόγω θανάτου), υπάρχει επιτακτική 

ανάγκη  κάλυψης  τους, µε µία θέση Κοινωνικού Λειτουργού (Τ.Ε.). 

β) Στα Τµήµατα των ΚΑΠΗ τα οποία εξυπηρετούν το σύνολο των ηλικιωµένων του ∆ήµου µας, λόγω 

αποχώρησης υπαλλήλων (συνταξιοδοτήσεις και θάνατο)  , υπάρχει επιτακτική ανάγκη  κάλυψης τους 

µε  µία θέση Νοσηλευτή (Τ.Ε.). 

γ) Στα Τµήµατα των Παιδικών Σταθµών τα οποία εξυπηρετούν τους γονείς του ∆ήµου µας, λόγω 

αποχωρήσεως υπαλλήλων (συνταξιοδοτήσεις και µετατάξεις), υπάρχει επιτακτική ανάγκης στελέχωσης 

τους, µε πέντε θέσεις Βρεφονηπιοκόµων (Τ.Ε.). 

δ) Στα Τµήµατα των Παιδικών Σταθµών τα οποία εξυπηρετούν τους γονείς του ∆ήµου µας, λόγω 

αποχωρήσεως υπαλλήλων (συνταξιοδοτήσεις και µετατάξεις), υπάρχει επιτακτική ανάγκης στελέχωσης 

τους, µε δύο θέσεις Νηπιαγωγών (Π.Ε.). 

ε) Στα Τµήµατα των ΚΑΠΗ τα οποία εξυπηρετούν το σύνολο των ηλικιωµένων του ∆ήµου µας, λόγω 

αποχώρησης υπαλλήλων (συνταξιοδοτήσεις και αποχώρηση λόγω θανάτου)  , υπάρχει επιτακτική 

ανάγκη  κάλυψης τους µε  µία θέση Νοσηλευτή (Τ.Ε.). 

Με βάση τα ανωτέρω, η υπηρεσία µας επιθυµεί να προσλάβει το ακόλουθο κατά σειρά προτεραιότητας 

µόνιµο προσωπικό:  
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Σειρά 
προτεραιότητας 

θέσης  

Κατηγορία/Κλάδος αιτούµενης 
θέσης 

Αριθµός 
αιτούµενων 
θέσεων 

Αριθµός κενών οργανικών 
θέσεων  

1 
Τ.Ε. ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 

1 3 

2 Τ.Ε. ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 1 3 

3 
Τ.Ε. 

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 
5 5 

4 Π.Ε. Νηπιαγωγών 2 2 

5 Τ.Ε. ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 1 3 

 Τα προσόντα που προβλέπονται για την κάλυψη των προτεινόµενων  θέσεων περιγράφονται στο 

Π∆ 50/2001 (ΦΕΚ 39/5-3-2001 τ. Α΄), «Καθορισµός των προσόντων διορισµού σε θέσεις φορέων του 

δηµόσιου τοµέα», όπως ισχύει µε τις µετέπειτα τροποποιήσεις του.  

 Για όλες τις ανωτέρω αιτούµενες προς πλήρωση τακτικές θέσεις του ∆ήµου µας υπάρχουν 

αντίστοιχες κενές οργανικές στον ισχύοντα Ο.Ε.Υ. του Ν.Π.∆.∆.  ∆Η.ΚΕ.ΚΠΑ.ΚΕ. (ΦΕΚ 2210/09-09-

2013 τ. Β΄)   , 

 Σύµφωνα µε την αριθµ.336/19-02-2016 βεβαίωση της Προϊσταµένης του τµήµατος ∆ιοικητικού- 
Οικονοµικού, 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 : Κ.Α. 15.6011 το ποσό 
των 34.221,00 €, Κ.Α. 10.6011 το ποσό των 81.100,00 €, Κ.Α. 15.6051  το ποσό των 7.581,00 € , Κ.Α. 
10.6051 το ποσό των 17.971,00 €. 

 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του: 

Την  αριθµ.4/οικ.2395/26-01-2016 (Α∆Α:ΨΟΗΗ465ΦΘΕ-ΝΥΙ) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών 

και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης, µε θέµα “Προγραµµατισµός προσλήψεων τακτικού προσωπικού 

στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθµού για το έτος 2016” γίνεται γνωστό ότι, λόγω της αποδυνάµωσης των 

υπηρεσιών των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθµού, δίνεται η δυνατότητα στελέχωσής τους  µε εξειδικευµένο τακτικό 

προσωπικό κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ και µε ανώτατο αριθµό δέκα (10) θέσεων  ανά φορέα, κατόπιν 

σχετικού προγραµµατισµού και ιεράρχησής των θέσεων, ως προς την αναγκαιότητα κάλυψής τους. 

   Για τον ανωτέρω προγραµµατισµό προσλήψεων, 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, ο αριθµός 

κενών θέσεων τακτικού προσωπικού στον οικείο Ο.Ε.Υ., καθώς και τα προσόντα που προβλέπονται για 

τη συγκεκριµένη θέση από την κείµενη νοµοθεσία κατά κατηγορία και κλάδο. Πρέπει, εποµένως, να 

γίνει ο απαραίτητος  προγραµµατισµός και το σχετικό αίτηµα να διαβιβαστεί, µαζί µε τα λοιπά 

προβλεπόµενα στην προαναφερθείσα εγκύκλιο δικαιολογητικά, στο ΥΠ.ΕΣ.∆.Α.  µέσω της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης.        
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    Στο Ν.Π.∆.∆.  ∆Η.ΚΕ.ΚΠΑ.ΚΕ. µετά την εφαρµογή του Προγράµµατος   Καλλικράτης, η αποχώρηση 

ιδιαίτερα µεγάλου αριθµού υπαλλήλων, λόγω συνταξιοδοτήσεων και µετατάξεων προκάλεσε σοβαρά 

προβλήµατα στην εύρυθµη λειτουργία της υπηρεσίας. Τα προβλήµατα αυτά επιδεινώθηκαν µε την 

εκρηκτική αύξηση του πληθυσµού του ∆ήµου και συνεπώς την αύξηση του αριθµού των 

εξυπηρετούµενων πολιτών. Έτσι έχουν εντοπιστεί σηµαντικές ελλείψεις σε εξειδικευµένο ανθρώπινο 

δυναµικό στις ακόλουθες υπηρεσίες.  

α) Στα Τµήµατα των ΚΑΠΗ τα οποία εξυπηρετούν το σύνολο των ηλικιωµένων του ∆ήµου µας, λόγω 

αποχώρησης υπαλλήλων (συνταξιοδοτήσεις και θάνατο), υπάρχει επιτακτική ανάγκη  κάλυψης  τους, 

µε µία θέση Κοινωνικού Λειτουργού (Τ.Ε.). 

β) Στα Τµήµατα των ΚΑΠΗ τα οποία εξυπηρετούν το σύνολο των ηλικιωµένων του ∆ήµου µας, λόγω 

αποχώρησης υπαλλήλων (συνταξιοδοτήσεις και αποχώρηση λόγω θανάτου)  , υπάρχει επιτακτική 

ανάγκη  κάλυψης τους µε  µία θέση Νοσηλευτή (Τ.Ε.). 

γ) Στα Τµήµατα των Παιδικών Σταθµών τα οποία εξυπηρετούν τους γονείς του ∆ήµου µας, λόγω 

αποχωρήσεως υπαλλήλων (συνταξιοδοτήσεις και µετατάξεις), υπάρχει επιτακτική ανάγκης στελέχωσης 

τους, µε πέντε θέσεις Βρεφονηπιοκόµων (Τ.Ε.). 

δ) Στα Τµήµατα των Παιδικών Σταθµών τα οποία εξυπηρετούν τους γονείς του ∆ήµου µας, λόγω 

αποχωρήσεως υπαλλήλων (συνταξιοδοτήσεις και µετατάξεις), υπάρχει επιτακτική ανάγκης στελέχωσης 

τους, µε δύο θέσεις Νηπιαγωγών (Π.Ε.). 

ε) Στα Τµήµατα των ΚΑΠΗ τα οποία εξυπηρετούν το σύνολο των ηλικιωµένων του ∆ήµου µας, λόγω 

αποχώρησης υπαλλήλων (συνταξιοδοτήσεις και αποχώρηση λόγω θανάτου)  , υπάρχει επιτακτική 

ανάγκη  κάλυψης τους µε  µία θέση Νοσηλευτή (Τ.Ε.). 

Με βάση τα ανωτέρω, η υπηρεσία µας επιθυµεί να προσλάβει το ακόλουθο κατά σειρά προτεραιότητας 

µόνιµο προσωπικό:  

Σειρά 
προτεραιότητας 

θέσης  

Κατηγορία/Κλάδος αιτούµενης 
θέσης 

Αριθµός 
αιτούµενων 
θέσεων 

Αριθµός κενών οργανικών 
θέσεων  

1 
Τ.Ε. ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 

1 3 

2 Τ.Ε. ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 1 3 

3 
Τ.Ε. 

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 
5 5 

4 Π.Ε. Νηπιαγωγών 2 2 

5 Τ.Ε. ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 1 3 
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 Τα προσόντα που προβλέπονται για την κάλυψη των προτεινόµενων  θέσεων περιγράφονται στο 

Π∆ 50/2001 (ΦΕΚ 39/5-3-2001 τ. Α΄), «Καθορισµός των προσόντων διορισµού σε θέσεις φορέων του 

δηµόσιου τοµέα», όπως ισχύει µε τις µετέπειτα τροποποιήσεις του.  

 Για όλες τις ανωτέρω αιτούµενες προς πλήρωση τακτικές θέσεις του ∆ήµου µας υπάρχουν 

αντίστοιχες κενές οργανικές στον ισχύοντα Ο.Ε.Υ. του Ν.Π.∆.∆.  ∆Η.ΚΕ.ΚΠΑ.ΚΕ. (ΦΕΚ 2210/09-09-

2013 τ. Β΄)   , 

 Σύµφωνα µε την αριθµ.336/19-02-2016 βεβαίωση της Προϊσταµένης του τµήµατος ∆ιοικητικού- 
Οικονοµικού, 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 : Κ.Α. 15.6011 το ποσό 
των 34.221,00 €, Κ.Α. 10.6011 το ποσό των 81.100,00 €, Κ.Α. 15.6051  το ποσό των 7.581,00 € , Κ.Α. 
10.6051 το ποσό των 17.971,00 €. 

 

  Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο έπειτα από διαλογική συζήτηση, αφού άκουσε την εισήγηση της Προέδρου . 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Εγκρίνει τον προαναφερθέντα προγραµµατισµό προσλήψεων τακτικού προσωπικού για το έτος 2016, για 
την κάλυψη των αναγκών των υποστελεχωµένων υπηρεσιών µας.   

 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό  20/ 2016. 
 
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέµατα της ηµερήσια διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση. 
Συντάχθηκε αυτό το πρακτικό και υπογράφηκε.  
 
                        Η  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ∆.Σ. 
 
 
 
               ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙ∆ΟΥ  ΣΟΦΙΑ 

                             Τα Μέλη 
 
 

                    
                 Ακριβές απόσπασµα 
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