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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αριθ. 1ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Προσοτσάνης.
Στη Προσοτσάνη και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 29 Ιανουαρίου του έτους 2018 ημέρα
Δευτέρα και ώρα 19:00 έχει συνέλθει σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Προσοτσάνης, ύστερα από την
αριθμ. 856/25-01-2018 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία έχει δημοσιευθεί στο Δημοτικό Κατάστημα και
έχει επιδοθεί σε καθένα Σύμβουλο και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 και 69 του
Ν.3852/2010(ΦΕΚ Α΄87) και με τις διατάξεις των άρθρων 92, 95, 96 και 97 του Δ.Κ.Κ.(N.3463/2006).
Στην συνεδρίαση ήταν παρόντες ο Δήμαρχος κ. Λύσσελης Άγγελος και η υπάλληλος του Δήμου
κ. Μαναρίδου Αλεξάνδρα που ορίστηκε ειδικός Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου.
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία δεδομένου ότι επί συνόλου 27 μελών βρέθηκαν παρόντα τα κατωτέρω μέλη:
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ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ Τ.Σ. ΚΑΙ ΕΚΠΡ.Τ.Κ.

ΤΣΕΛΕΓΚΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ)
1 ΚΥΡΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ (ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ)
ΓΑΡΑΜΠΕΡΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
2 ΜΑΤΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ)
ΗΛΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ (ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)
3 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ(ΓΡΑΜΜΕΝΗΣ)
ΚΑΠΑΝΤΖΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
4 ΜΠΟΥΤΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ (ΚΑΛΗΣ ΒΡΥΣΗΣ)
ΜΑΡΤΖΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
5 ΤΑΣΚΑΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ (ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ)
ΜΕΣΟΝΥΧΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
6 ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ ΑΣΗΜΕΝΙΑ (ΚΟΚΚΙΝΟΓΕΙΩΝ)
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΚΩ/ΝΟΣ
7 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ (ΜΙΚΡΟΠΟΛΗΣ)
ΝΤΕΜΙΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
8 ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΜΑΡΚΟΣ (ΦΩΤΟΛΙΒΟΣ)
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)
9 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (ΑΝΘΟΧΩΡΙΟΥ)
ου
ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΟΣ(αποχώρησε πριν τη συζήτηση 5 θέματος) 10 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ (ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗΣ)
ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ (ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)
11 ΤΣΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΜΙΚΡΟΚΑΜΠΟΥ)
ΤΣΑΚΜΑΚΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ
ΤΣΑΟΥΣΗ ΕΛΕΝΗ
ΤΣΑΟΥΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ
ΣΑΡΙΔΗΣ ΑΛΚΗΣ
ΣΜΟΛΟΚΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.)
ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑΣ
ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ
ΦΑΤΡΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (αποχώρησε πριν τη συζήτηση 5ου θέματος)
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ΒΟΣΚΟΥ -ΒΛΑΧΟΥ ΙΟΡΔΑΝΑ
ΤΕΡΝΕΚΤΣΗΣ ΙΩΝΝΗΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗΣ ΗΛΙΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΙΛΑΤΖΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ (ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ)
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ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ (ΜΕΓΑΛΟΚΑΜΠΟΣ)
ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΙΩΝΝΗΣ (ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ)
ΜΠΙΑΖΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΜΑΥΡΟΛΕΥΚΗΣ)
ΤΣΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (ΠΥΡΓΩΝ)
ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΣΙΤΑΓΡΩΝ )
ΚΑΠΑΓΕΡΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ (ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ)
ΓΕΦΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΠΕΡΙΧΩΡΑΣ)
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ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 7/2018
ΘΕΜΑ : «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ »
Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 7ο θέμα και έθεσε υπόψη των μελών του σώματος την
εισήγηση της Διευθύντριας Διοικητικού και Οικονομικού στην οποία τεκμηριώνεται η
αναγκαιότητα πρόσληψης μόνιμου προσωπικού στις Διοικητικές και Οικονομικές Υπηρεσίες και η
οποία έχει ως εξής :

«Λαμβάνοντας υπόψη:
- το πραγματικό γεγονός της αποχώρησης – απομάκρυνσης μόνον από τις Διοικητικές και
Οικονομικές Υπηρεσίες έντεκα (11) υπαλλήλων για διάφορους λόγους (δυσίατη νόσος, θάνατος,
συνταξιοδότηση, μακροχρόνια άδεια άνευ αποδοχών, κλπ).
- το γνωστοποιημένο γεγονός της εντός του 2018 αποχώρησης δυο (2) υπαλλήλων των
Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών σε συνταξιοδότηση.
- την δυνατότητα πιθανής συνταξιοδότησης δυο (2) υπαλλήλων των Διοικητικών και Οικονομικών
Υπηρεσιών.
Γίνεται αντιληπτό το γεγονός της συνολικής αποδυνάμωσης του πλήθους ανθρώπινου
δυναμικού της Υπηρεσίας Διοικητικών και Οικονομικών.

Έχοντας υπόψη τις κενές οργανικές θέσεις στον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών για
αντίστοιχες θέσεις σε ειδικότητες
-

ΠΕ Διοικητικού 2

-

ΠΕ Οικονομικού – Λογιστικού 2

-

ΤΕ Οικονομικού – Λογιστικού 1

-

ΔΕ Διοικητικού 12

Ως εκ τούτου καλούμε το Σώμα να λάβει σχετική απόφαση για την πρόσληψη των ως άνω
αναφερομένων κενών θέσεων με μόνιμο προσωπικό»
Στην συνέχεια τέθηκε υπόψη των μελών του σώματος η από 11-01-2018 εισήγηση της
Προϊσταμένης Τεχνικών Υπηρεσιών και του Προϊσταμένου Δ/νσης Περιβάλλοντος στην οποία
τεκμηριώνεται η αναγκαιότητα πρόσληψης προσωπικού στις δυο Υπηρεσίες. Αναλυτικότερα η
εισήγηση έχει ως εξής :

«Ενεργώντας από κοινού ως Προϊστάμενοι της Δ/νσης Περιβάλλοντος και της Δ/νσης Τεχνικών
Υπηρεσιών και έχοντας σκοπό την εύρυθμη και απρόσκοπτη λειτουργία των Υπηρεσιών μας, με
απώτερο στόχο πάντα την καλύτερη παροχή υπηρεσιών προς τους δημότες, σας γνωρίζουμε
παρακάτω τις ανάγκες σε προσωπικό των δύο Διευθύνσεων:
•

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ (Κ.Α. 35)

Παρακάτω ακολουθεί μια τεκμηρίωση των αναγκών της Υπηρεσίας Πρασίνου και μια
πρόταση κάλυψής των με το απαραίτητο προσωπικό (πλήθος και ειδικότητες).
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Ο Δήμος Προσοτσάνης συμμετέχει στο πρόγραμμα ανακύκλωσης της Περιφέρειας Α.Μ.-Θ.
(παραλαβή από τη ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. ενός τράκτορα με container καθώς και δύο μικρών
απορριμματοφόρων) σε συνδυασμό με την έγκριση από το Υ.ΠΕ.Κ.Α. δύο προτάσεων οι οποίες
αφορούν στην προμήθεια και τοποθέτηση κινητού Σ.Μ.Α. καθώς και στην κατασκευή συστήματος
κομποστοποίησης (διαχείρισης οργανικών αποβλήτων). Επίσης εδώ και δύο χρόνια (από τον Ιούλιο
του 2015), μεταφέρει τα σύμμικτα απορρίμματά του στον Χ.Υ.Τ.Α. των Σερρών στη θέση
«Παλαιόκαστρο» διανύοντας καθημερινά 200 χλμ. σε μετάβαση και επιστροφή.
Συμπληρωματικά κατά τους μήνες της άνοιξης και του καλοκαιριού αυξάνεται ο πληθυσμός
των κατοίκων λόγω των δημοτών που έρχονται για τις καλοκαιρινές τους άδειες από το εξωτερικό
και τα σαββατοκύριακα από τα αστικά κέντρα. Εάν σε αυτή την εποχική πληθυσμιακή αύξηση
προσθέσουμε και την έλλειψη προσωπικού λόγω των αδειών του έτσι και αλλιώς μικρού αριθμού
των τακτικών υπαλλήλων, και την απαίτηση αναπλήρωσή προς αποφυγή δυσλειτουργιών,
οδηγούμαστε στην ανάγκη πρόσληψης προσωπικού με σκοπό την αντιμετώπιση των αναγκών που
δημιουργούνται.
Κάποιοι άλλοι τομείς στους οποίους θα χρησιμοποιηθούν οι
νεοπροσλαμβανόμενοι υπάλληλοι είναι οι τομείς του καθαρισμού των κοινοχρήστων χώρων (πάρκα
– πλατείες κλπ) και του αποχιονισμού.
Επικουρικά στα ανωτέρω σας αναφέρω ότι αυξάνεται και ο στόλος των μηχανημάτων του
Δήμου με συνέπεια να απαιτείται η ύπαρξη κάποιου ειδικού στη διαχείρισή του και στη διαχείριση
των βλαβών των μηχανημάτων που τυχόν θα προκύπτουν (κοστολόγηση, επιλογή ανταλλακτικών,
συνεργείων κλπ).
Σήμερα στην Υπηρεσία Πρασίνου δεν υπηρετεί κανένας μόνιμος υπάλληλος με αποτέλεσμα
οι ανάγκες της υπηρεσίας να καλύπτονται σε ένα μέρος με εργολαβικές συμβάσεις και να
υπολειτουργεί η υπηρεσία
Ανακεφαλαιωτικά λοιπόν για την εύρυθμη λειτουργία της Υπηρεσίας Πρασίνου προτείνονται:
• Η πρόσληψη πέντε (5) υπαλλήλων κατηγορίας Υ.Ε Εργατών Πρασίνου
• Η πρόσληψη δύο (2) υπαλλήλου κατηγορίας Δ.Ε. Οδηγών
• Η πρόσληψη ενός (1) υπαλλήλου κατηγορίας Τ.Ε. Μηχανικού Οχημάτων
Σύνολο Υπηρεσίας οκτώ (8)
•

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (Κ.Α. 20)

Παρακάτω ακολουθεί μια τεκμηρίωση των αναγκών της Υπηρεσίας Ηλεκτροφωτισμού και
Καθαριότητας και μια πρόταση κάλυψής των με το απαραίτητο προσωπικό (πλήθος και
ειδικότητες).
Στο Δήμο Προσοτσάνης υπηρετεί σήμερα με την ιδιότητα του ηλεκτρολόγου και με σχέση
εργασίας μόνιμου προσωπικού ένας (1) ηλεκτρολόγος, διότι ο δεύτερος κατέθεσε αίτηση
συνταξιοδότησης στις 08/01/2018. Αυτός σημειωτέον υπηρετούσε στο Δήμο Προσοτσάνης με την
αρχική διοικητική του δομή (πριν ακόμη και την εφαρμογή του Προγράμματος «Καποδίστριας».
Σήμερα λοιπόν, μετά και την εφαρμογή του προγράμματος «Καλλικράτης», ο Δήμος Προσοτσάνης
αριθμεί πληθυσμιακά 13066 κατοίκους (στοιχεία απογραφής 2011), και διαρθρώνεται σε δύο (2)
Δημοτικές Ενότητες (Προσοτσάνης – Σιταγρών), με συνολικά δεκαοκτώ (18) Δημοτικές και Τοπικές
Κοινότητες και εικοσιένα (21) οικισμούς. Όπως λοιπόν είναι εμφανές αυτός ο ένας ηλεκτρολόγος δεν
μπορεί να ανταποκριθεί έγκαιρα και ορθά στα καθήκοντά του που αφορούν κύρια στην
αντιμετώπιση των βλαβών (αντλιοστάσια , οδοφωτισμός κλπ), και δεν μπορεί λόγω υπηρεσιακών
αναγκών να λάβει ούτε τη νόμιμη του άδεια (κανονική).
Συμπληρωματικά αναφέρεται ότι στο Δήμο Προσοτσάνης υπηρετούν σήμερα με την
ειδικότητα του εργάτη καθαριότητας δώδεκα (12) μόνιμοι υπάλληλοι οι οποίοι χρησιμοποιούνται
κύρια στην αποκομιδή απορριμμάτων σύμμικτων και ανακυκλούμενων (πράσινος και μπλε κάδος).
Πρόσφατα (9/2017) ο ένας συνταξιοδοτήθηκε με αποτέλεσμα να μειωθεί το προσωπικό ακόμη
περισσότερο. Επιπρόσθετα σας γνωρίζω ότι μία εργαζόμενη πέρασε τριμελή επιτροπή η οποία
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έκρινε ότι δεν μπορεί εφάπαξ να ασχοληθεί με την αποκομιδή των απορριμμάτων λόγω ιατρικού
προβλήματος.
Ανακεφαλαιωτικά λοιπόν για την εύρυθμη λειτουργία της Υπηρεσίας Ηλεκτροφωτισμού και
Καθαριότητας προτείνονται:
• Η πρόσληψη ενός (1) υπαλλήλου κατηγορίας Τ.Ε. Ηλεκτρολόγων
• Η πρόσληψη δύο (2) υπαλλήλων κατηγορίας Δ.Ε. Ηλεκτρολόγων
υπαλλήλου κατηγορίας
Υ.Ε. Εργατών Καθαριότητας
• Η πρόσληψη τεσσάρων (4)
(χρησιμοποιούμενοι αποκλειστικά στην αποκομιδή απορριμμάτων).
•
Σύνολο Υπηρεσίας επτά (7)
•

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΡΔΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Κ.Α. 25)

Παρακάτω ακολουθεί μια τεκμηρίωση των αναγκών της Υπηρεσίας Ύδρευσης – Άρδευσης –
Αποχέτευσης και μια πρόταση κάλυψής των με το απαραίτητο προσωπικό (πλήθος και ειδικότητες).
Στο Δήμο Προσοτσάνης υπηρετούν σήμερα με την ιδιότητα του υδραυλικού και με σχέση
εργασίας μόνιμου προσωπικού τρεις (3) υδραυλικοί. Αυτοί σημειωτέον υπηρετούσαν στο Δήμο
Προσοτσάνης με την αρχική διοικητική του δομή (πριν ακόμη και την εφαρμογή του Προγράμματος
«Καποδίστριας». Σήμερα λοιπόν, μετά και την εφαρμογή του προγράμματος «Καλλικράτης», ο Δήμος
Προσοτσάνης αριθμεί πληθυσμιακά 13066 κατοίκους (στοιχεία απογραφής 2011), και διαρθρώνεται
σε δύο (2) Δημοτικές Ενότητες (Προσοτσάνης – Σιταγρών), με συνολικά δεκαοκτώ (18) Δημοτικές και
Τοπικές Κοινότητες και εικοσιένα (21) οικισμούς. Επειδή σε πολλές Τοπικές Κοινότητες, καθώς και
στη Δημοτική Κοινότητα Προσοτσάνης τα δίκτυα της ύδρευσης είναι πεπαλαιωμένα
(κατασκευασμένα τη δεκαετία του ’50), αυτό έχει σα συνέπεια καθημερινά να παρουσιάζονται
πολλές βλάβες.
Όπως λοιπόν είναι εμφανές αυτοί οι τρεις υδραυλικοί δεν μπορούν να
ανταποκριθούν έγκαιρα και ορθά στα καθήκοντά τους που αφορούν κύρια στην αντιμετώπιση των
βλαβών με συνέπεια να την κατασπατάληση υδάτινων πόρων και την άσκοπη κατανάλωση
ηλεκτρικής ενέργειας.
Ανακεφαλαιωτικά λοιπόν για την εύρυθμη λειτουργία της Υπηρεσίας Ύδρευσης – Άρδευσης –
Αποχέτευσης προτείνονται:
•

Η πρόσληψη τριών (3) υπαλλήλων κατηγορίας Δ.Ε. Υδραυλικών

Σύνολο Υπηρεσίας τριών (3)»
Σε συνδυασμό με τις ανωτέρω εισηγήσεις τέθηκε υπόψη των μελών του σώματος και το
από 25.01.2018 έγγραφο της Δ/ντριας Διοικητικών –Οικονομικών Υπηρεσιών στο οποίο
αναφέρεται ότι ο Δήμος έχει οικονομική δυνατότητα πρόσληψης τεσσάρων νέων υπαλλήλων.
Στην συνέχεια τέθηκαν υπόψη των μελών του σώματος οι παρακάτω νομικές διατάξεις :
«Οι προκηρύξεις για την πλήρωση θέσεων μονίμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στις υπηρεσίες και στους φορείς της παραγράφου 1
του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 εκδίδονται από το ΑΣΕΠ. Οι προκηρύξεις αυτές επιτρέπεται να
εκδίδονται για φορείς όλης της χώρας ή ανά περιφέρεια, νομαρχιακή αυτοδιοίκηση, δήμο, φορέα,
κατηγορία και κλάδο ή ειδικότητα και να διακρίνονται σε προκηρύξεις για θέσεις για τις οποίες δεν
απαιτούνται πρόσθετα προσόντα και σε προκηρύξεις για θέσεις για τις οποίες απαιτούνται
πρόσθετα προσόντα.(παρ 1 άρθρο 2 ν. 3812/09)
Σύμφωνα με την παρ 8 του άρθρου 49 του ν. 3943/2011 ορίζεται ότι:
«8.α. Κενές ή κενούμενες οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, καθώς και με θητεία δημοσίου δικαίου ή ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου σε οργανική θέση με δυνατότητα ανανέωσης, των φορέων της
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παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν. 3812/2009, καλύπτονται μετά από προηγούμενη έγκριση της
ΠΥΣ 33/2006 (ΦΕΚ 280 Α'), όπως εκάστοτε ισχύει. .....
β. Κάθε γενική και ειδική διάταξη αντίθετη προς τις διατάξεις της προηγούμενης περίπτωσης,
καθώς και οι εξαιρέσεις που ορίζονται στο άρθρο 4 της ΠΥΣ 33/2006, όσον αφορά στο προσωπικό
της προηγούμενης περίπτωσης, καταργείται».
Αυτό σημαίνει ότι για το μόνιμο προσωπικό των ΟΤΑ απαιτείται πλέον η έγκριση της ΠΥΣ
33/2006».
Εν κατακλείδι ο κ. Δήμαρχος πήρε τον λόγο και πρότεινε να προβούμε στην πλήρωση των
παρακάτω κενών θέσεων μόνιμου προσωπικού :
α) Μια (1) θέση ΔΕ Ηλεκτρολόγων
β) Δυο (2) θέσεις ΥΕ Εργατών καθαριότητας (συνοδοί απορριμματοφόρων)
γ)Μια (1) θέση Τ.Ε. Οικονομικού Λογιστικού
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και λαμβάνοντας υπόψη:
• Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου(ΦΕΚ 2444/Β΄/2.11.2011)
• Την παρ 1 άρθρο 2 του ν. 3812/09
• Την παρ 8 του άρθρου 49 του ν. 3943/2011
• Τις διατάξεις του Ν.2190/1994, όπως ισχύει
• Την υπ’ αριθ. 33/06 Π.Υ.Σ. όπως ισχύει
• Την υπ’ αριθ. 55/98 Π.Υ.Σ. όπως ισχύει
• Την υπ’ αριθ. 236/94 Π.Υ.Σ. όπως ισχύει
• Τις διατάξεις του Π.Δ. 50/2001, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
• Τις εξασφαλισμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό του Δήμου οικ. έτους 2018 και πιο
συγκεκριμένα στον Κ.Α. 10/6011.01 με τίτλο «Τακτικές Αποδοχές Δ/κων Υπαλλήλων» στον
οποίο υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση ποσού 417.000,00€ και στον Κ.Α. 20/6011 με τίτλο
«Τακτικές Αποδοχές Υπαλλήλων Υπηρεσίας Καθαριότητας –Ηλεκτροφωτισμού» στον οποίο
υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση ποσού 331.000,00.
και μετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Την πρόσληψη συνολικού αριθμού τεσσάρων (4) ατόμων, για την κάλυψη πάγιων και διαρκών
αναγκών του Δήμου Προσοτσάνης για τις εξής κατά αριθμό ατόμων ειδικότητες:
α) Μια (1) θέση Τ.Ε. Οικονομικού Λογιστικού
β) Μια (1) θέση ΔΕ Ηλεκτρολόγων
γ) Δυο (2) θέσεις ΥΕ Εργατών καθαριότητας (Συνοδοί Απορριμματοφόρων)
Β. Ο αριθμός των κενών θέσεων μόνιμου προσωπικού στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του
Δήμου(ΦΕΚ 2444/Β΄/2.11.2011), για την κάλυψη των οποίων προορίζεται η πρόσληψη του
ανωτέρω προσωπικού έχουν ως εξής:
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ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ /ΚΛΑΔΟΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ

ΤΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ –ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

ΤΕ

1

ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

ΔΕ

1

Υ.Ε ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΥΕ

3

Γ. Τα απαιτούμενα προσόντα που προβλέπονται για τις συγκεκριμένες θέσεις είναι τα εξής:
ΚΛΑΔΟΣ: ΤΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ -ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
•

Πτυχίο ή δίπλωμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Διοίκησης Επιχειρήσεων - Διοίκηση
Επιχειρήσεων ή Διεθνούς Εμπορίου ή Διοίκησης Κοινωνικών- Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων και Οργανώσεων ή Διοίκησης και Διαχείρισης Έργων ή Διοίκησης Μονάδων
Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας ή Διοί- κησης
Επιχειρήσεων και Οργανισμών - Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας ή Διοίκησης
Επιχειρήσεων - Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας ή Διοίκησης Συστημάτων
Εφοδιασμού ή Διοίκησης Παραγωγικών Μονάδων ή Ελεγκτικών και Ασφαλιστικών
Εργασιών ή Εμπορίας και Διαφήμισης ή Λογιστικής ή Λογιστικής και
Χρηματοοικονομικής ή Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων και Μεταφορών ή Στελεχών
Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Εκμεταλλεύσεων ή Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή
Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών - Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή Τυποποίησης και
Διακίνησης Προϊόντων ή Χρηματοοικονομικής και Ασφαλιστικής ή Χρηματοοι- κονομικής
και Ελεγκτικής ή Χρηματοοικονομικών Εφαρμογών ή Χρηματοοικονο- μικών Υπηρεσιών
– Επιχειρήσεων στις Ανατολικοευρωπαϊκές Χώρες ή Διοίκησης Επιχειρήσεων - Διοίκηση
Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας.*

* ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΤΕΙ της
ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή
το ομώνυμο πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης
ειδικότητας.
Επιπλέον απαιτείται :
•

Γνώση

χειρισμού

Η/Υ στα αντικείμενα: (α) επεξεργασίας

υπολογιστικών φύλλων και (γ) υπηρεσιών διαδικτύου.

κειμένων,

(β)
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ΚΛΑΔΟΣ: ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ
•

Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος τίτλος Ι.Ε.Κ. ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού
Εκπαιδευτηρίου Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών

ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού

Επαγγελματικού Λυκείου ή Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικών
Επαγγελματικών σχολών δευτεροβάθμιας εκ- παίδευσης ή Σχολών Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. του ν.
1346/83 ή ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής,
αντίστοιχης ειδικότητας, ο οποίος οδηγεί στην απαιτούμενη άδεια άσκησης επαγγέλματος ή
βεβαίωση ή βεβαίωση αναγγελίας
ή
•

Οποιοσδήποτε τίτλος μεταδευτεροβάθμιας (Ι.Ε.Κ.) ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευ- σης ή άλλος
ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικών μονάδων

της ημεδαπής

ή αλλοδαπής, υπό την

προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλλει βεβαίωση της αρ- μόδιας για την έκδοση της άδειας
υπηρεσίας, ότι η απαιτούμενη άδεια άσκησης επαγγέλματος ή βεβαίωση ή βεβαίωση αναγγελίας
χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό και εμπειρίας.
Σε περίπτωση που οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψήφιους με τους ανωτέρω, κατά περίπτωση,
τίτλους σπουδών θα καλυφθούν από υποψηφίους που κατέχουν έναν από τους κατωτέρω τίτλους:
•

Με ομώνυμο ή αντίστοιχο απολυτήριο τίτλο αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχολής της
ημεδαπής

ή ισότιμο και αντίστοιχο τίτλο σχολής της αλλοδαπής, ο οποίος οδηγεί στην

απαιτούμενη άδεια άσκησης επαγγέλματος ή βεβαίωση ή βεβαίωση αναγγελίας.
ή
•

Οποιοδήποτε τίτλο αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχολής της ημεδαπής, υπό την
προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλλει βεβαίωση της αρμόδιας για την έκδοση της άδειας
υπηρεσίας, ότι η απαιτούμενη, ανά ειδικότητα, άδεια άσκησης επαγγέλματος ή βεβαίωση ή
βεβαίωση αναγγελίας χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με
συνυπολογισμό και εμπειρίας.
Επιπλέον απαιτείται :

•

Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Εγκαταστάτη ή Συντηρητή Ηλεκτρολόγου Α΄ ειδικότητας 1ης ή
2ης ή 3ης κατηγορίας και

•

Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Εγκαταστάτη ή Συντηρητή Ηλεκτρολόγου Γ΄ ειδικότητας 1ης ή
2ης ή 3ης κατηγορίας και

•

Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Εγκαταστάτη ή Συντηρητή Ηλεκτρολόγου ΣΤ΄ ειδικότητας 1ης ή
2ης ή 3ης κατηγορίας ή
• Άδεια Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου 1ης ομάδας Α΄ ειδικότητας του π.δ. 108/2013.
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ΚΛΑΔΟΣ : ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΣΥΝΟΔΟΙ ΑΠΟΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ )
ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
Απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου (για όσους έχουν αποφοιτήσει μέχρι το
1980) ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής.
Απολυτήριος Τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, του
άρθρου 1 του ν. 2817/2000 ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής.
Απολυτήριος τίτλος τριταξίου γυμνασίου ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής
Ισοδύναμος Απολυτήριος Τίτλος Κατώτερης Τεχνικής Σχολής του ν.δ. 580/1970 ή άλλος
ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής

Δ. Οι προσλήψεις θα βαρύνουν αντίστοιχα τους κάτωθι Κ.Α. του προϋπολογισμού έτους 2018
και των επόμενων ετών, στο σκέλος εξόδων του Δήμου:
o Τον Κ.Α. 10/6011.01 με τίτλο « Τακτικές Αποδοχές Δ/κων Υπαλλήλων» στον οποίο
εγγραφεί πίστωση ποσού 417.000,00€ .
o Τον Κ.Α. 20/6011 με τίτλο «Τακτικές Αποδοχές Υπαλλήλων Υπηρεσίας Καθαριότητας –
Ηλεκτροφωτισμού» στον οποίο έχει εγγραφεί πίστωση ποσού 331.000,00€.

Ε. Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο να προβεί σε όλες τια απαραίτητες ενέργειες ώστε να προωθηθεί
η απόφαση στην αρμόδια Επιτροπή της ΠΥΣ 33/2006 για την απαιτούμενη έγκριση .

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 7/2018
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω :
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Άγγελος Λύσσελης

Ο Ειδικός γραμματέας

Τα Μέλη :

