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ΘΕΜΑ: «Προγραµµατισµός προσλήψεων τακτικού προσωπικού 
ανταποδοτικού χαρακτήρα για την κάλυψη αναγκών της ∆/νσης 
Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Ηλεκτροφωτισµού του ∆ήµου»  
 

 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, συνήλθε σε τακτική δηµόσια 
Συνεδρίαση στnν κλειστή αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Ενιαίου Λυκείου Ν. 
Φιλαδέλφειας «Μίλτος Κουντουράς» (Θεσσαλονίκης και Λαχανά), σήµερα στις 
25/1/2017, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 7.30 µ.µ., ύστερα από την αριθ. πρωτ. 
1335/20-1-2017 έγγραφη πρόσκληση (Αρ. Πρόσκλησης 1/2017) του Προέδρου 
αυτού κ. Γεωργίου Πάνου, που δηµοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του ∆ήµου και 
επιδόθηκε νοµίµως µε αποδεικτικό σε κάθε Σύµβουλο χωριστά, στον κ. ∆ήµαρχο και 
στους  Προέδρους των Συµβουλίων των δύο ∆ηµοτικών Κοινοτήτων, σύµφωνα µε το 
άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 («Πρόγραµµα Καλλικράτης»). 

 
Ο Πρόεδρος : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΟΣ 
Ο Γραµµατέας : ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΛΑΤΑΝΟΣ (από την έναρξη της Συνεδρίασης µέχρι 
και το 3ο θέµα της Η.∆.). 
Η Γραµµατέας: ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΡΑΜΑΡΑ (από το 4ο θέµα της Η.∆. µέχρι το πέρας της 
Συνεδρίασης).    

 

 
 

  
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
«∆ΙΑΥΓΕΙΑ» ΚΑΙ ΣΤΗΝ «ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α 
ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ» ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆Α 
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ 

ΑΤΤΙΚΗΣ 
 

∆ΗΜΟΣ 
ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ 

 
 

   
Αρ. Απόφασης: 11/2017 
 
Αρ. Πρωτοκόλλου: 1827/27-1-2017 

∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών 

Οργάνων του ∆ήµου και 
∆ιοικητικής Μέριµνας 

Γραφείο ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
                         
Ταχ. ∆/νση:   ∆εκελείας 97 
                     143 41 Ν. Φιλαδέλφεια 
Πληροφορίες: Πλέσσας Κων/νος 
Τηλ.: 213-2049029-028, 213-2049000  
FAX :  213-2049006 
E-mail: epitropes@neafiladelfeia.gr 
               georgepanosfx@gmail.com 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από τα Πρακτικά της από 25.1.2017 τακτικής 
Συνεδρίασης Νο. 1/2017 του ∆.Σ. του 
∆ήµου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, στην οποία 
ψηφίστηκε το παρακάτω θέµα: 
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ΣΥΝΘΕΣΗ  ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 

1. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
2. ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
3. ΓΑΒΡΙΗΛΙ∆ΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ 
4. ΑΝΑΝΙΑ∆ΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
5. ΛΑΛΟΣ-ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ 

ΜΙΧΑΗΛ 
6. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ ΕΥΤΥΧΙΑ 
7. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
8. ΠΡΕΛΟΡΕΝΤΖΟΣ 

ΑΡΣΕΝΙΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
9.ΑΝΤΩΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ 

ΧΡΗΣΤΟΣ-ΕΥΛΟΓΙΟΣ 
10. ΡΟΚΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 
 

11. ΠΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
12. ΚΑΛΥΒΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
13. ΓΑΛΑΖΟΥΛΑ ΑΛΙΚΗ 
14. ΧΑΡΑΜΑΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 
15. ΜΑΝΩΛΕ∆ΑΚΗΣ 

ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ 
16. ΑΝ∆ΡΕΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 
17. ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
18. ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ 

ΛΥΣΣΑΝ∆ΡΟΣ 
19. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ 

ΙΩΑΝΝΗΣ 
20. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
21. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
 

22. ΠΛΑΤΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 
23 ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
24.ΚΟΝΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 
25. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
26. ΝΤΑΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
27. ΓΑΪΤΑΝΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ 

ΕΥΤΥΧΙΑ 
28. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 
29. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 
30. ΣΙΩΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
31. ΓΚΟΥΜΑ ∆ΑΝΑΗ-ΕΥΑ 
32. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ-ΚΑΡΚΑΝΗ 

ΑΝΤΩΝΙΑ 
33. ∆ΟΥΛΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ 

 

 
Στην τακτική Συνεδρίαση παρέστη ως Γραµµατέας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, 
τηρώντας τα πρόχειρα πρακτικά αυτού, ο κ. Πλέσσας Κων/νος, ΤΕ1 ∆ιοικητικού, 
µόνιµος υπάλληλος του ∆ήµου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος. 
 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία (άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 
«Πρόγραµµα Καλλικράτης»), δεδοµένου ότι σε σύνολο 33 µελών ήταν 30 παρόντες 
και 3 απόντες, ως ακολούθως: 
           
              
 

 

          ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                          ΑΠΟΝΤΕΣ ________ 
                  

Κουµαριανός  Ευάγγελος                                    Παπανικολάου  Νικόλαος  
Καλαµπόκης  Ιωάννης                                        Γαϊτανά-Αποστολάκη  Ευτυχία   

Γαβριηλίδης  Γαβριήλ                                          Γκούµα  ∆ανάη-Εύα 
Ανανιάδης  Νικόλαος                                            

Λάλος – Αναγνώστου  Μιχαήλ  
Παπαλουκά  Ευτυχία  

Παπακώστας  Βασίλειος  

Πρελορέντζος  Αρσένιος - Γεώργιος  

Αντωναρόπουλος  Χρήστος - Ευλόγιος  

Ρόκου  Χαρίκλεια  

Πάνος  Γεώργιος  

Καλύβης  Γεώργιος  

Γαλαζούλα  Αλίκη  
Χαραµαρά  Γεωργία  

Μανωλεδάκης  Θεόδωρος  

Ανδρέου  Χριστίνα 

Ανεµογιάννης Γεώργιος 

Γεωργαµλής  Λύσσανδρος  
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Τοµπούλογλου Ιωάννης  
Κοπελούσος  Χρήστος  
Αράπογλου  Γεώργιος  

Πλάτανος  Ελευθέριος  

Κανταρέλης  ∆ηµήτριος 

Κόντος  Απόστολος  
Ντάτσης  Κωνσταντίνος  
Κουτσάκης  Μιχαήλ 
Αγαγιώτου  Βασιλική                                                                                

Σιώρης  Νικόλαος 

Αναγνώστου – Καρκάνη  Αντωνία  

∆ούλος  Ορέστης  

 

    
Σηµειώνεται ότι από την  Συνεδρίαση ήταν απόντες τόσο  η Πρόεδρος του Συµβουλίου 

της ∆ηµοτικής Κοινότητας Ν. Φιλαδέλφειας κα ∆ήµητρα Αθανασίου, όσο και ο 

Πρόεδρος του Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας Ν. Χαλκηδόνας κ. Γεώργιος 

Κατερίνης. 

 

• Ο ∆ήµαρχος κ. Αρ.Βασιλόπουλος ήταν απών από την Συνεδρίαση λόγω ασθενείας. 

 

Προσελεύσεις-Αποχωρήσεις : 

 

• Οι  κ.κ. Μ.Κουτσάκης και Ι.Τοµπούλογλου αποχώρησαν από τη Συνεδρίαση κατά τη 

διάρκεια της συζήτησης και πριν την ψηφοφορία επί του 3ου θέµατος της Η.∆. 

• Οι  κ.κ. Ν.Αράπογλου, Ε.Πλάτανος και ∆.Κανταρέλης  αποχώρησαν από τη 

Συνεδρίαση µετά τη συζήτηση και την ψηφοφορία επί του 3ου θέµατος της Η.∆.. 

• Η κα Β.Αγαγιώτου και ο κ. Ν.Σιώρης αποχώρησαν από τη Συνεδρίαση κατά τη 

διάρκεια της συζήτησης και πριν την (µυστική) ψηφοφορία επί του 6ου θέµατος της 

Η.∆. 

• Ο κ. Λ.Γεωργαµλής και η κα Α.Αναγνώστου-Καρκάνη αποχώρησαν από τη Συνεδρίαση 

µετά τη συζήτηση και την (µυστική) ψηφοφορία επί του 6ου θέµατος της Η.∆.. 

 

 

Ο κ. Πρόεδρος, απόντος του κ.  ∆ηµάρχου και παρουσία των προαναφεροµένων µελών, 

κήρυξε την έναρξη της σηµερινής τακτικής δηµόσιας συνεδρίασης του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου, στο 11ο θέµα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης. 
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Οι επικεφαλής των ∆ηµοτικών Παρατάξεων όρισαν, πριν την έναρξη της συζήτησης των 

θεµάτων της Η.∆., µε γραπτή δήλωση που τους µοίρασε ο Πρόεδρος του ∆.Σ. και την 

συµπλήρωσαν σχετικώς (βάσει της παρ.6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010), τον εισηγητή 

και τους ειδικούς αγορητές που επιθυµούν να µιλήσουν σε κάθε θέµα της Η.∆.  

 

11ο  ΘΕΜΑ Η.∆.  

 

Ο κ. Πρόεδρος εισηγούµενος το 11ο Θέµα Η.∆. της σηµερινής Συνεδρίασης και µε 
βάση το υπ΄αριθµ. πρωτ. 1275/19-1-2017 διαβιβαστικό έγγραφο του Τµήµατος 
Ανθρώπινου ∆υναµικού του ∆ήµου ανέφερε προς το Σώµα, µεταξύ άλλων, τα 
ακόλουθα:  
 
Κύριε ∆ήµαρχε, 
Κυρίες και Κύριοι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι , 
 
ΘΕΜΑ: Προγραµµατισµός προσλήψεων τακτικού προσωπικού ανταποδοτικού 
χαρακτήρα, για την κάλυψη αναγκών της ∆ιεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης 
και Ηλεκτροφωτισµού. 
 
   Με την υπ΄ αριθµ. 9/οικ. 8402/16-3-2016 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών & 
∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης, που αφορά την εφαρµογή των διατάξεων  του Ν. 
4368/2016, σε θέµατα προσωπικού των Ο.Τ.Α , µας γνωστοποιήθηκαν τα εξής: 
«Με το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης 3, της παρ. ΣΤ΄, υποπαράγραφος ΣΤ1 του ν. 
4093/2012 έχει επιβληθεί πλήρης αναστολή προσλήψεων προσωπικού των 
κατηγοριών ΥΕ και ∆Ε στους ΟΤΑ, έως 31/12/2016. 
Εξαιτίας αυτού, έχουν εµφανιστεί πολλές ελλείψεις προσωπικού και σοβαρές 
δυσχέρειες στη λειτουργία υπηρεσιών ζωτικής σηµασίας για το κοινωνικό σύνολο. 
Με τη διάταξη του άρθρου 7 του Ν. 4368/2016 εξαιρούνται από την ανωτέρω 
αναστολή οι διορισµοί και προσλήψεις µόνιµου και Ι∆ΑΧ προσωπικού  των 
κατηγοριών ΥΕ και ∆Ε σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα, δηλαδή προσωπικού 
που θα στελεχώσει τις υπηρεσίες Καθαριότητας, ∆ΕΥΑ, Ηλεκτροφωτισµού, Ύδρευσης 
– Άρδευσης, Αποχέτευσης και ∆ηµοτικών Κοιµητηρίων κλπ. 
Το τακτικό προσωπικό των κατηγοριών ΥΕ και ∆Ε που θα καλύπτει κενές θέσεις 
ειδικά των ανωτέρω Υπηρεσιών, προσλαµβάνεται χωρίς πλέον να απαιτείται απόφαση 
κατανοµής του Υπουργού Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης, του Ν. 
3833/2010, όπως ισχύει. 
Επισηµαίνεται ότι, εάν εκκρεµούν διορισµοί επιτυχόντων κατηγοριών ΥΕ και ∆Ε 
παλαιότερων προκηρύξεων ΑΣΕΠ, προς κάλυψη κενών θέσεων στις ανωτέρω 
υπηρεσίες των φορέων, οι φορείς πρέπει άµεσα να ολοκληρώσουν τους διορισµούς 
αυτούς, ακολουθώντας τη διαδικασία των άρθρων 23-26 του Κώδικα κατάστασης 
∆ηµοτικών Υπαλλήλων (Ν.3584/2007, όπως ισχύει)». 
  Σε κάθε περίπτωση και σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις διατάξεις της παρ. 20α του 
άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012, για την κίνηση διαδικασιών πρόσληψης ή 
διορισµού τακτικού προσωπικού απαιτείται προηγούµενη έγκριση της ΠΥΣ 33/2006 
(Α΄280), όπως ισχύει. 
 
    Κατόπιν της ως άνω αναφερόµενης εγκυκλίου, ο ∆ήµος προέβη µε την υπ΄ αριθµ. 
207/2016 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου στον προγραµµατισµό προσλήψεων 
τακτικού προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα, για την κάλυψη αναγκών της 
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∆ιεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Ηλεκτροφωτισµού  και απέστειλε στην 
Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Αττικής όλα τα απαραίτητα έγγραφα, για τη χορήγηση της 
σχετικής έγκρισης. Στη συνέχεια η Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Αττικής διαβίβασε, µε 
την υπ΄ αριθµ. πρωτ. 89138/32931/10-11-2016 εισηγητική έκθεση, το σχετικό 
φάκελο στον Υπουργείο Εσωτερικών & ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης, συναινώντας 
παράλληλα για την πραγµατοποίηση των προσλήψεων. 
 
Όµως, µε την υπ΄ αριθµ. 25/40703/16-12-2016 (Α∆Α: 62ΑΛ465ΦΘΕ-Φ21) νεώτερη 
εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, δόθηκαν οδηγίες και τον προγραµµατισµό 
προσλήψεων τακτικού προσωπικού ανταποδοτικών υπηρεσιών ΟΤΑ και ΝΠΙ∆ αυτών 
και τακτικού προσωπικού του κλάδου ∆Ε Τηλεφωνητών στους ΟΤΑ, επισηµαίνοντας 
ότι «αιτήµατα που έχουν ήδη αποσταλεί από τους ενδιαφερόµενους φορείς, είτε 
µεµονωµένα, είτε µέσω των οικείων Αποκεντρωµένων ∆ιοικήσεων και αφορούν στις 
ανάγκες τους  σε προσωπικό δεν θα ληφθούν υπόψη, αλλά θα πρέπει να 
επανυποβληθούν στο πλαίσιο της νέα διαδικασίας». 
 
Στο πλαίσιο αυτό η ∆ιεύθυνση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Ηλεκτροφωτισµού, 
µας απέστειλε το υπ΄ αριθµ. 873/13-1-2017 έγγραφο, µε το οποίο µας γνωστοποίησε 
ότι δεδοµένων των πρόσφατων (αλλά και των επερχόµενων) συνταξιοδοτήσεων 
υπαλλήλων του κλάδου ∆Ε Οδηγών και λαµβάνοντας υπόψη την αναγκαιότητα 
στελέχωσης της υπηρεσίας  µε υπαλλήλους του κλάδου ∆Ε Χειριστών Μηχανηµάτων 
Έργων, πρέπει να προβούµε σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την πρόσληψη 
τακτικού προσωπικού, ως εξής: 

• 4 (τέσσερις)  υπαλλήλους κλάδου ∆Ε Οδηγών (µε δίπλωµα κατηγορίας Γ, 
Π.Ε.Ι. και κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) 

• 2 (δυο) υπαλλήλους κλάδου ∆Ε Οδηγών (µε δίπλωµα  κατηγορίας Γ & Ε, 
Π.Ε.Ι. και κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) 

• 2 (δυο) υπαλλήλους κλάδου ∆Ε Χειριστών Μηχανηµάτων Έργων (µε άδεια 
χειριστή µηχανηµάτων έργων οµάδας Γ και Ε, τάξης Γ΄). 
 

Παραθέτουµε κατωτέρω πίνακα µε τις κενές οργανικές θέσεις των κλάδων  ∆Ε 
Οδηγών και  ∆Ε Χειριστών Μηχανηµάτων Έργων που υπάρχουν στον Οργανισµό 
Εσωτερικής Υπηρεσίας του ∆ήµου µας, ως εξής:  
 

ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ 
Α/Α ΚΛΑ∆ΟΣ ΠΕ ΚΕΝΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ 

ΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ 
∆ΙΑΤΗΡΗΘΗΚΑΝ ΜΕ 
ΤΗΝ  ΚΥΑ 19459/16-
5-2012 (ΦΕΚ 
1709/Β΄/16-5-2012)  

ΚΕΝΕΣ ΑΠΟ 
ΣΥΝΤΑΞΙΟ∆ΟΤΗΣΗ 
 

1 ∆Ε Οδηγών 20 3 
2 ∆Ε Χειριστών Μηχανηµάτων 

Έργων 
4 2 

    
  Λαµβάνοντας υπόψη, τις κενές οργανικές θέσεις δηµοσίου δικαίου που υφίστανται 
στο ∆ήµο µας καθώς και την ανάγκη στελέχωσης της ∆ιεύθυνσης Καθαριότητας, 
Ανακύκλωσης και Ηλεκτροφωτισµού του ∆ήµου µας µε επιπλέον προσωπικό, 
εισηγούµαστε την πλήρωση των παρακάτω κενών θέσεων µόνιµου προσωπικού, ως 
εξής: 
 

• τέσσερις (4)  θέσεις κλάδου ∆Ε Οδηγών (µε δίπλωµα Γ΄ κατηγορίας, Π.Ε.Ι. 
και κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) 
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• δύο (2) θέσεις κλάδου ∆Ε Οδηγών (µε δίπλωµα Γ΄ και Ε΄ κατηγορίας, Π.Ε.Ι. 
και κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) 

• δυο (2)  θέσεις κλάδου  ∆Ε Χειριστών Μηχανηµάτων Έργων (µε άδεια 
χειριστή µηχανηµάτων  έργων, οµάδας Γ΄ και Ε΄, τάξης Γ΄).                                                                    

  Τα απαιτούµενα προσόντα που προβλέπονται για τις συγκεκριµένες θέσεις, είναι τα 
εξής: 
 

1. ∆Ε Οδηγών 
� ∆ίπλωµα επαγγελµατικής κατάρτισης Ι.Ε.Κ. ειδικοτήτων (α) τεχνικού 

αυτοκινήτων οχηµάτων ή (β) εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων ή 
πτυχίο Α΄ και Β΄ κύκλου σπουδών ΤΕΕ ειδικότητας Μηχανών και Συστηµάτων 
Αυτοκινήτου ή απολυτήριος τίτλος ενιαίου πολυκλαδικού λυκείου τµήµατος 
Μηχανικών αυτοκινήτων ή τεχνικής επαγγελµατικής σχολής ∆ευτεροβάθµιας 
εκπαίδευσης ειδικότητας Μηχανών Αυτοκινήτου ή σχολής µαθητείας του 
ΟΑΕ∆ ειδικότητας Μηχανοτεχνίτη αυτοκινήτου ή άλλος ισότιµος τίτλος 
σχολικής µονάδας της ηµεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ή συναφούς 
ειδικότητας που καθορίζεται κάθε φορά µε την προκήρυξη πλήρωσης των 
θέσεων. 

� Ισχύουσα επαγγελµατική άδεια οδήγησης Γ΄ κατηγορίας (για τις τέσσερις 
θέσεις οδηγών της Γ΄ κατηγορίας) 

� Ισχύουσα επαγγελµατική άδεια οδήγησης Γ΄ και Ε΄ κατηγορίας (για τις δύο 
θέσεις οδηγών  της Γ΄ και Ε΄ κατηγορίας). 

� Πιστοποιητικό Επαγγελµατικής Ικανότητας (ΠΕΙ) 
� Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου, η οποία να είναι σε ισχύ. 
� Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση των θέσεων από 

υποψήφιους µε τα προσόντα της προηγούµενης παραγράφου επιτρέπεται η 
πρόσληψη µε προσόν διορισµού οποιοδήποτε απολυτήριο τίτλο σχολικής 
µονάδας ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης.  

� Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση των θέσεων του κλάδου 
αυτού από υποψηφίους µε τα προσόντα του προηγούµενου εδαφίου, 
επιτρέπεται η κάλυψή τους µε προσόν απολυτήριο τίτλο υποχρεωτικής 
εκπαίδευσης και τριετή τουλάχιστον εµπειρία. 

 
2. ∆Ε Χειριστών Μηχανηµάτων Έργων 
� Άδεια µηχανοδηγού-χειριστή µηχανηµάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων οµάδας 

Γ΄, τάξης Γ΄   ή άδεια χειριστή µηχανηµάτων έργου (Μ.Ε.) οµάδας Α΄, 
ειδικότητας 2 του Π.∆. 113/2012 για τα Μ.Ε. 2.5 της κατάταξης του άρθρου 2 
της απόφασης µε αριθµ. οικ. 1032/166/Φ.Γ. 9.6.4/5-3-2013, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

� Άδεια µηχανοδηγού-χειριστή µηχανηµάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων οµάδας 
Ε΄, τάξης Γ΄)  ή άδεια χειριστή µηχανηµάτων έργου (Μ.Ε.) οµάδας Α΄, 
ειδικότητας 1 του Π.∆. 113/2012 για τα Μ.Ε. 1.5 της κατάταξης του άρθρου 2 
της απόφασης µε αριθµ. οικ. 1032/166/Φ.Γ. 9.6.4/5-3-2013, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

� Οµώνυµος ή αντίστοιχος τίτλος ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελµατικού 
Εκπαιδευτηρίου Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή 
Τεχνικού Επαγγελµατικού Λυκείου ή Τεχνικών  Επαγγελµατικών Σχολών 
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ή Σχολών Μαθητείας του ΟΑΕ∆ του Ν. 1346/83 
ή άλλος ισότιµος τίτλος σχολικών µονάδων της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, 
αντίστοιχης ειδικότητας. Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος ΙΕΚ ή 
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ή άλλος ισότιµος και αντίστοιχος τίτλος 
σχολικών µονάδων της ηµεδαπής ή αλλοδαπής υπό την προϋπόθεση ότι ο 
υποψήφιος υποβάλει βεβαίωση της αρµόδιας για την έκδοση της άδειας 
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υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια µηχανοδηγού-χειριστή χορηγήθηκε βάσει του 
συγκεκριµένου τίτλου είτε αυτοτελώς, είτε µε συνυπολογισµό και εµπειρίας. 

� Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση των θέσεων από 
υποψήφιους µε τα προσόντα της προηγούµενης παραγράφου επιτρέπεται η 
πρόσληψη µε προσόν οµώνυµο ή αντίστοιχο απολυτήριο τίτλο 
αναγνωρισµένης κατώτερης τεχνικής σχολής της ηµεδαπής ή ισότιµος και 
αντίστοιχος τίτλος σχολής της αλλοδαπής. Γίνεται επίσης δεκτός 
οποιοσδήποτε  τίτλος αναγνωρισµένης κατώτερης τεχνικής σχολής της 
ηµεδαπής ή αλλοδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλει 
βεβαίωση της αρµόδιας για την έκδοση της άδειας υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω 
άδεια µηχανοδηγού-χειριστή χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριµένου τίτλου είτε 
αυτοτελώς, είτε µε συνυπολογισµό και εµπειρίας. 

� Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση των θέσεων από 
υποψήφιους µε τα προσόντα της προηγούµενης παραγράφου επιτρέπεται η 
πρόσληψη µε προσόν απολυτήριο τίτλο τουλάχιστον υποχρεωτικής 
εκπαίδευσης (δηλαδή απολυτήριο τριταξίου γυµνασίου ή για υποψηφίους  που 
έχουν αποφοιτήσει µέχρι και το 1980 απολυτήριο ∆ηµοτικού Σχολείου), ή 
ισοδύναµος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.∆. 
580/1970 ή απολυτήριος τίτλος εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελµατικής 
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ηµεδαπής 
ή άλλος ισότιµος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εµπειρία τουλάχιστον 
τριών (3) ετών, µετά την απόκτηση της παραπάνω άδειας µηχανοδηγού-
χειριστή). 

� Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελµατική. 
 
        Από τις ανωτέρω προσλήψεις θα προκύψει δαπάνη, η οποία σύµφωνα µε το 
υπ΄ αριθµ. 18513/26-9-2016 έγγραφο του Τµήµατος Μισθοδοσίας, θα βαρύνει τους 
κωδικούς του προϋπολογισµού του ∆ήµου ετησίως, ως εξής: 
 

• Για 6 (έξι) άτοµα κλάδου ∆Ε Οδηγών ετήσιο κόστος µισθοδοσίας: 
 Αποδοχές                             76.200,00 € 
Εργοδοτικές εισφορές   (χωρίς προϋπηρεσία στο ∆ηµόσιο, πριν την 1/1/2011): 
ΤΥ∆ΚΥ                                  9.600,00 € 
ΙΚΑ                                       15.300,00 € 
Εργοδοτικές εισφορές (µε προϋπηρεσία στο ∆ηµόσιο, πριν την 1/1/2011 και επιλογή 
ασφάλισης στο ∆ηµόσιο): 
ΤΥ∆ΚΥ                                 9.600,00  € 
ΤΑ∆ΚΥ-ΤΕΑ∆Υ βαρέα           580,00  €    
ΤΑ∆ΚΥ-ΤΕΑ∆Υ                   2.700,00  € 
Υπέρ Σύνταξης                     10.200,00  € 
 

• Για 2 (δύο) άτοµα κλάδου ∆Ε Χειριστών Μηχανηµάτων Έργων, ετήσιο κόστος 
µισθοδοσίας: 

Αποδοχές                             25.400,00 € 
Εργοδοτικές εισφορές   (χωρίς προϋπηρεσία στο ∆ηµόσιο, πριν την 1/1/2011): 
ΤΥ∆ΚΥ                                  3.200,00 € 
ΙΚΑ                                        5.100,00 € 
Εργοδοτικές εισφορές (µε προϋπηρεσία στο ∆ηµόσιο, πριν την 1/1/2011 και επιλογή 
ασφάλισης στο ∆ηµόσιο): 
ΤΥ∆ΚΥ                                  3.200,00  € 
ΤΑ∆ΚΥ-ΤΕΑ∆Υ βαρέα           195,00  €    
ΤΑ∆ΚΥ-ΤΕΑ∆Υ                      900,00  € 
Υπέρ Σύνταξης                       3.400,00  € 
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Σύµφωνα µε την υπ΄ αριθµ. 19379/7-10-2016 βεβαίωση του Τµήµατος 
Προϋπολογισµού – Λογιστηρίου, οι απαιτούµενες πιστώσεις για τη µισθοδοσία του 
υπό πρόσληψη προσωπικού έχουν συµπεριληφθεί στον προϋπολογισµό του 
οικονοµικού έτους 2017, ενώ αντίστοιχες πιστώσεις θα προβλεφθούν και στους 
προϋπολογισµούς των επόµενων ετών. 
 
   Έχοντας υπόψη 
1)- Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 18 του ν. 3584/2007 
2)- Τις διατάξεις της παρ. 20α του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012. 
3)-Τις διατάξεις του  άρθρου 7 του Ν. 4368/2016. 
4)-Την υπ΄ αριθµ. 9/οικ. 8402/16-3-2016  εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών & 
∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης. 
5)-Τις κενές οργανικές θέσεις δηµοσίου δικαίου που υπάρχουν στον Οργανισµό 
Εσωτερικής Υπηρεσίας του ∆ήµου µας (ΦΕΚ 3013/τεύχος β΄/13-11-2012). 
6)-Το υπ΄ αριθµ. 18344/21-9-2016 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Καθαριότητας, 
Ανακύκλωσης και Ηλεκτροφωτισµού. 
7)-Το υπ΄ αριθµ. 18513/26-9-2016 έγγραφο του Τµήµατος Μισθοδοσίας   
8)-Το υπ΄ αριθµ.  19379/7-10-2016   έγγραφο του Τµήµατος Προϋπολογισµού, 
Λογιστηρίου 
9)-Την υπ΄. αριθµ. 25/40703/16-12-2016 (Α∆Α: 62ΑΛ465ΦΘΕ-Φ21) εγκύκλιο του 
Υπουργείου Εσωτερικών. 
10)- Το υπ΄ αριθµ. 873/13-1-2017 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Καθαριότητας, 
Ανακύκλωσης και Ηλεκτροφωτισµού. 
11)-Το  υπ΄ αριθµ.    1255/19-1-2017  έγγραφο του Σωµατείου Εργαζοµένων του 
∆ήµου µας. 
  
παρακαλούµε για τη λήψη απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, σχετικής µε την 
έγκριση του προγραµµατισµού προσλήψεων τακτικού προσωπικού ανταποδοτικού 
χαρακτήρα, για την κάλυψη αναγκών της ∆ιεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης 
και Ηλεκτροφωτισµού και την πλήρωση των παρακάτω κενών θέσεων µόνιµου 
προσωπικού, ιεραρχηµένες ως προς την αναγκαιότητά τους, ως εξής: 
 

• 4 (τέσσερις)  υπαλλήλους κλάδου ∆Ε Οδηγών (µε δίπλωµα κατηγορίας Γ, 
Π.Ε.Ι. και κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) 

• 2 (δυο) υπαλλήλους κλάδου ∆Ε Οδηγών (µε δίπλωµα  κατηγορίας Γ & Ε, 
Π.Ε.Ι. και κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) 

• 2 (δυο) υπαλλήλους κλάδου ∆Ε Χειριστών Μηχανηµάτων Έργων (µε άδεια 
χειριστή µηχανηµάτων έργων, οµάδας Γ  και Ε, τάξης Γ΄). 

 
Καλείσθε όπως αποφασίσετε σχετικά. 
 
Ακολούθως τον λόγο έλαβαν οι επικεφαλής των ∆ηµοτικών Παρατάξεων και οι ειδικοί 
αγορητές αυτών καθώς και ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι, οι οποίοι ανέπτυξαν τις απόψεις, τις 
αντιρρήσεις και τις προτάσεις τους. 
 
Μετά το τέλος της διαλογικής συζήτησης ο κ. Πρόεδρος έθεσε το θέµα ως εισάγεται 
σε ψηφοφορία ενώπιον του Σώµατος .   
 
Μετά ταύτα, το ∆.Σ. αφού έλαβε υπόψη του την υποβληθείσα εισήγηση, τα στοιχεία 
του σχετικού φακέλου και : 
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• Τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ. 1 του Ν. 3852/10 («Καλλικράτης») 
• Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 18 του ν. 3584/2007 
• Τις διατάξεις της παρ. 20α του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012. 
• Τις διατάξεις του  άρθρου 7 του Ν. 4368/2016. 
• Την υπ΄ αριθµ. 9/οικ. 8402/16-3-2016  εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών 

& ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης. 
• Τις κενές οργανικές θέσεις δηµοσίου δικαίου που υπάρχουν στον Οργανισµό 

Εσωτερικής Υπηρεσίας του ∆ήµου  (ΦΕΚ 3013/τεύχος β΄/13-11-2012). 
• Το υπ΄ αριθµ. 18344/21-9-2016 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Καθαριότητας, 

Ανακύκλωσης και Ηλεκτροφωτισµού. 
• Το υπ΄ αριθµ. 18513/26-9-2016 έγγραφο του Τµήµατος Μισθοδοσίας   
• Το υπ΄ αριθµ.  19379/7-10-2016   έγγραφο του Τµήµατος Προϋπολογισµού, 

Λογιστηρίου 
• Την υπ΄. αριθµ. 25/40703/16-12-2016 (Α∆Α: 62ΑΛ465ΦΘΕ-Φ21) εγκύκλιο 

του Υπουργείου Εσωτερικών. 
• Το υπ΄ αριθµ. 873/13-1-2017 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Καθαριότητας, 

Ανακύκλωσης και Ηλεκτροφωτισµού. 
• Το  υπ΄ αριθµ.    1255/19-1-2017  έγγραφο του Σωµατείου Εργαζοµένων του 

∆ήµου. 
 
 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
Εγκρίνει τον προγραµµατισµό προσλήψεων τακτικού προσωπικού ανταποδοτικού 
χαρακτήρα, για την κάλυψη αναγκών της ∆ιεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης 
και Ηλεκτροφωτισµού του ∆ήµου και την πλήρωση των παρακάτω κενών θέσεων 
µόνιµου προσωπικού, ιεραρχηµένες ως προς την αναγκαιότητά τους, ως εξής: 
 

• 4 (τέσσερις)  υπαλλήλους κλάδου ∆Ε Οδηγών (µε δίπλωµα κατηγορίας Γ, 
Π.Ε.Ι. και κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) 

• 2 (δυο) υπαλλήλους κλάδου ∆Ε Οδηγών (µε δίπλωµα  κατηγορίας Γ & Ε, 
Π.Ε.Ι. και κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) 

• 2 (δυο) υπαλλήλους κλάδου ∆Ε Χειριστών Μηχανηµάτων Έργων (µε άδεια 
χειριστή µηχανηµάτων έργων, οµάδας Γ  και Ε, τάξης Γ΄). 

 
 

  Τα απαιτούµενα προσόντα που προβλέπονται για τις συγκεκριµένες θέσεις, είναι τα 
εξής: 
 

1. ∆Ε Οδηγών 
� ∆ίπλωµα επαγγελµατικής κατάρτισης Ι.Ε.Κ. ειδικοτήτων (α) τεχνικού 

αυτοκινήτων οχηµάτων ή (β) εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων ή 
πτυχίο Α΄ και Β΄ κύκλου σπουδών ΤΕΕ ειδικότητας Μηχανών και Συστηµάτων 
Αυτοκινήτου ή απολυτήριος τίτλος ενιαίου πολυκλαδικού λυκείου τµήµατος 
Μηχανικών αυτοκινήτων ή τεχνικής επαγγελµατικής σχολής ∆ευτεροβάθµιας 
εκπαίδευσης ειδικότητας Μηχανών Αυτοκινήτου ή σχολής µαθητείας του 
ΟΑΕ∆ ειδικότητας Μηχανοτεχνίτη αυτοκινήτου ή άλλος ισότιµος τίτλος 
σχολικής µονάδας της ηµεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ή συναφούς 
ειδικότητας που καθορίζεται κάθε φορά µε την προκήρυξη πλήρωσης των 
θέσεων. 
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� Ισχύουσα επαγγελµατική άδεια οδήγησης Γ΄ κατηγορίας (για τις τέσσερις 
θέσεις οδηγών της Γ΄ κατηγορίας) 

� Ισχύουσα επαγγελµατική άδεια οδήγησης Γ΄ και Ε΄ κατηγορίας (για τις δύο 
θέσεις οδηγών  της Γ΄ και Ε΄ κατηγορίας). 

� Πιστοποιητικό Επαγγελµατικής Ικανότητας (ΠΕΙ) 
� Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου, η οποία να είναι σε ισχύ. 
� Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση των θέσεων από 

υποψήφιους µε τα προσόντα της προηγούµενης παραγράφου επιτρέπεται η 
πρόσληψη µε προσόν διορισµού οποιοδήποτε απολυτήριο τίτλο σχολικής 
µονάδας ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης.  

� Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση των θέσεων του κλάδου 
αυτού από υποψηφίους µε τα προσόντα του προηγούµενου εδαφίου, 
επιτρέπεται η κάλυψή τους µε προσόν απολυτήριο τίτλο υποχρεωτικής 
εκπαίδευσης και τριετή τουλάχιστον εµπειρία. 

 
2. ∆Ε Χειριστών Μηχανηµάτων Έργων 
� Άδεια µηχανοδηγού-χειριστή µηχανηµάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων οµάδας 

Γ΄, τάξης Γ΄   ή άδεια χειριστή µηχανηµάτων έργου (Μ.Ε.) οµάδας Α΄, 
ειδικότητας 2 του Π.∆. 113/2012 για τα Μ.Ε. 2.5 της κατάταξης του άρθρου 2 
της απόφασης µε αριθµ. οικ. 1032/166/Φ.Γ. 9.6.4/5-3-2013, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

� Άδεια µηχανοδηγού-χειριστή µηχανηµάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων οµάδας 
Ε΄, τάξης Γ΄)  ή άδεια χειριστή µηχανηµάτων έργου (Μ.Ε.) οµάδας Α΄, 
ειδικότητας 1 του Π.∆. 113/2012 για τα Μ.Ε. 1.5 της κατάταξης του άρθρου 2 
της απόφασης µε αριθµ. οικ. 1032/166/Φ.Γ. 9.6.4/5-3-2013, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

� Οµώνυµος ή αντίστοιχος τίτλος ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελµατικού 
Εκπαιδευτηρίου Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή 
Τεχνικού Επαγγελµατικού Λυκείου ή Τεχνικών  Επαγγελµατικών Σχολών 
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ή Σχολών Μαθητείας του ΟΑΕ∆ του Ν. 1346/83 
ή άλλος ισότιµος τίτλος σχολικών µονάδων της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, 
αντίστοιχης ειδικότητας. Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος ΙΕΚ ή 
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ή άλλος ισότιµος και αντίστοιχος τίτλος 
σχολικών µονάδων της ηµεδαπής ή αλλοδαπής υπό την προϋπόθεση ότι ο 
υποψήφιος υποβάλει βεβαίωση της αρµόδιας για την έκδοση της άδειας 
υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια µηχανοδηγού-χειριστή χορηγήθηκε βάσει του 
συγκεκριµένου τίτλου είτε αυτοτελώς, είτε µε συνυπολογισµό και εµπειρίας. 

� Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση των θέσεων από 
υποψήφιους µε τα προσόντα της προηγούµενης παραγράφου επιτρέπεται η 
πρόσληψη µε προσόν οµώνυµο ή αντίστοιχο απολυτήριο τίτλο 
αναγνωρισµένης κατώτερης τεχνικής σχολής της ηµεδαπής ή ισότιµος και 
αντίστοιχος τίτλος σχολής της αλλοδαπής. Γίνεται επίσης δεκτός 
οποιοσδήποτε  τίτλος αναγνωρισµένης κατώτερης τεχνικής σχολής της 
ηµεδαπής ή αλλοδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλει 
βεβαίωση της αρµόδιας για την έκδοση της άδειας υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω 
άδεια µηχανοδηγού-χειριστή χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριµένου τίτλου είτε 
αυτοτελώς, είτε µε συνυπολογισµό και εµπειρίας. 

� Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση των θέσεων από 
υποψήφιους µε τα προσόντα της προηγούµενης παραγράφου επιτρέπεται η 
πρόσληψη µε προσόν απολυτήριο τίτλο τουλάχιστον υποχρεωτικής 
εκπαίδευσης (δηλαδή απολυτήριο τριταξίου γυµνασίου ή για υποψηφίους  που 
έχουν αποφοιτήσει µέχρι και το 1980 απολυτήριο ∆ηµοτικού Σχολείου), ή 
ισοδύναµος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.∆. 
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580/1970 ή απολυτήριος τίτλος εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελµατικής 
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ηµεδαπής 
ή άλλος ισότιµος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εµπειρία τουλάχιστον 
τριών (3) ετών, µετά την απόκτηση της παραπάνω άδειας µηχανοδηγού-
χειριστή). 

� Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελµατική. 
 
        Από τις ανωτέρω προσλήψεις θα προκύψει δαπάνη, η οποία σύµφωνα µε το 
υπ΄ αριθµ. 18513/26-9-2016 έγγραφο του Τµήµατος Μισθοδοσίας, θα βαρύνει τους 
κωδικούς του προϋπολογισµού του ∆ήµου ετησίως, ως εξής: 
 

• Για 6 (έξι) άτοµα κλάδου ∆Ε Οδηγών ετήσιο κόστος µισθοδοσίας: 
 Αποδοχές                             76.200,00 € 
Εργοδοτικές εισφορές   (χωρίς προϋπηρεσία στο ∆ηµόσιο, πριν την 1/1/2011): 
ΤΥ∆ΚΥ                                  9.600,00 € 
ΙΚΑ                                       15.300,00 € 
Εργοδοτικές εισφορές (µε προϋπηρεσία στο ∆ηµόσιο, πριν την 1/1/2011 και επιλογή 
ασφάλισης στο ∆ηµόσιο): 
ΤΥ∆ΚΥ                                 9.600,00  € 
ΤΑ∆ΚΥ-ΤΕΑ∆Υ βαρέα           580,00  €    
ΤΑ∆ΚΥ-ΤΕΑ∆Υ                   2.700,00  € 
Υπέρ Σύνταξης                     10.200,00  € 
 

• Για 2 (δύο) άτοµα κλάδου ∆Ε Χειριστών Μηχανηµάτων Έργων, ετήσιο κόστος 
µισθοδοσίας: 

Αποδοχές                             25.400,00 € 
Εργοδοτικές εισφορές   (χωρίς προϋπηρεσία στο ∆ηµόσιο, πριν την 1/1/2011): 
ΤΥ∆ΚΥ                                  3.200,00 € 
ΙΚΑ                                        5.100,00 € 
Εργοδοτικές εισφορές (µε προϋπηρεσία στο ∆ηµόσιο, πριν την 1/1/2011 και επιλογή 
ασφάλισης στο ∆ηµόσιο): 
ΤΥ∆ΚΥ                                  3.200,00  € 
ΤΑ∆ΚΥ-ΤΕΑ∆Υ βαρέα           195,00  €    
ΤΑ∆ΚΥ-ΤΕΑ∆Υ                      900,00  € 
Υπέρ Σύνταξης                       3.400,00  € 
 
Σύµφωνα µε την υπ΄ αριθµ. 19379/7-10-2016 βεβαίωση του Τµήµατος 
Προϋπολογισµού – Λογιστηρίου του ∆ήµου, οι απαιτούµενες πιστώσεις για τη 
µισθοδοσία του υπό πρόσληψη προσωπικού έχουν συµπεριληφθεί στον 
προϋπολογισµό του οικονοµικού έτους 2017, ενώ αντίστοιχες πιστώσεις θα 
προβλεφθούν και στους προϋπολογισµούς των επόµενων ετών. 
 
 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθµό   11/2017. 

 

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται όπως ακολουθεί. 
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     Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.                Η ΑΣΚΗΣΑΣΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΟΥ ∆.Σ. 

  

         ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΠΑΝΟΣ                                          ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΡΑΜΑΡΑ 

 
 

ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ∆.Σ. 

 
Κουµαριανός  Ευάγγελος 
Καλαµπόκης  Ιωάννης 
Γαβριηλίδης  Γαβριήλ 
Ανανιάδης  Νικόλαος 

Λάλος – Αναγνώστου  Μιχαήλ 
Παπαλουκά  Ευτυχία 

Παπακώστας  Βασίλειος 
Πρελορέντζος  Αρσένιος - Γεώργιος 

Αντωναρόπουλος  Χρήστος - Ευλόγιος 
Ρόκου  Χαρίκλεια 

Καλύβης  Γεώργιος 
Γαλαζούλα  Αλίκη 

Μανωλεδάκης  Θεόδωρος 
Ανδρέου Χριστίνα 

Ανεµογιάννης Γεώργιος 
Κοπελούσος  Χρήστος 
Κόντος  Απόστολος 

Ντάτσης  Κωνσταντίνος 
∆ούλος  Ορέστης 

 

 

Ακριβές Αντίγραφο                     Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
                                                           ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ 
Η Υπεύθυνη ∆ιεκπ/σεως                      
Αρχείου-Πρωτοκόλλου                                      ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΟΣ 
   
Λεβαντή Εµµανολία 
 
 
Εσωτερική ∆ιανοµή :  
 

1. Τµήµα Ανθρώπινου ∆υναµικού 
2. Ιδιαίτερο Γραφείο ∆ηµάρχου                                        
3. Γραφείο Α/δηµάρχου Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Ηλεκτροφωτισµού 
4. Γραφείο Α/δηµάρχου Οικον. Υπηρεσιών  
5. ∆/νση   Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Ηλεκτροφωτισµού 
6. ∆/νση ∆ιοικητικών Υπηρεσιών 
7. ∆/νση Οικ. Υπηρεσιών 
8. Τµήµα Προϋπολογισµού, Λογιστηρίου                               
9. Γραφείο Γενικής Γραµµατέα 
10. Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ∆ήµου & ∆ιοικητικής Μέριµνας 
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