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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθµ. 3/17-01-2017 πρακτικό συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Θέρµης.
Αριθµ. Απόφ. 10/2017

ΘΕΜΑ
:
«Προγραµµατισµός
προσλήψεων τακτικού
προσωπικού
ανταποδοτικών υπηρεσιών»

Στα Βασιλικά και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Βασιλικών σήµερα την 17η Ιανουαρίου 2017
ηµέρα Τρίτη και ώρα 18:00 συνεδρίασε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Θέρµης µετά από
την υπ’ αριθ. 887/13-01-2017 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του ∆ηµοτικού
Συµβούλου, η οποία επιδόθηκε σε καθένα σύµβουλο και στο ∆ήµαρχο σύµφωνα µε της
διατάξεις των άρθρων 93, 95 και 96 του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114/τεύχος Α’/2006) περί
«Κυρώσεως του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων» και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010
(Φ.Ε.Κ. 87/τεύχος Α’/2010) περί «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης».
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία γιατί σε σύνολο 33 µελών βρέθηκαν
παρόντα 25 δηλαδή :
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Αγοραστούδη Ευγενία
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ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Παπαδόπουλος Θεόδωρος, ∆ήµαρχος
(αποχώρησε πρίν από τη συζήτηση του
3ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης.
Παπαδάκη Αθηνά (Νανά) (Πρόεδρος
∆.Σ.)
Αναγνώστου Πασχάλης
Αποστόλου Στυλιανός
Βογιατζής ∆ηµήτριος
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Γεωργαλή – Λυσίτσα Ζωή
Γκιζάρης Στέργιος
Ζελιλίδης ∆αµιανός
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Ιωσηφίδης Ιωάννης
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Βλαχοµήτρος ∆ηµήτριος
Γκουστίλης Θεόδωρος
Λαγός Νικόλαος προσήλθε πρίν τη
συζήτηση του 2ου θέµατος
Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος
Τριανταφυλλίδου Ιωάννα
Χρυσοστοµίδου – Σαµαρά Όλγα
προσήλθε πρίν τη συζήτηση του 2ου
θέµατος
Σαραφιανός Χρήστος προσήλθε πρίν τη
συζήτηση του 2ου θέµατος
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Καραουλάνης ∆ηµήτριος
Καρκατζίνος Νικόλαος
Καρκατζούνης Θεοφάνης (Φάνης)
Κεφαλάς Ανέστης
Κουγιουµτζίδης Σταύρος
Κοντοπίδης Γεώργιος
Μίχου – Κουγιάµη Σουλτάνα (Άννα)
Μουστάκας Βασίλειος
Μπίκος Κωνσταντίνος
Πονερίδης Παναγιώτης
Πράτανος Απόστολος
Σαµαράς Σωκράτης
Σφονδύλας ∆ηµήτριος
Λιάντας ∆ηµήτριος
Τιτέλης Κωνσταντίνος
Τσολάκης Απόστολος
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ΑΠΟΝΤΕΣ
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Χρυσοχόου Παύλος

κηρύχτηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Περήφανου Άννα, υπάλληλος του ∆ήµου Θέρµης, για
την τήρηση των πρακτικών του συµβουλίου.
Το 3ο , 4ο και 5ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης συζητήθηκαν µαζί.
Λόγω αποχώρησης του δηµάρχου κ. Θεόδωρου Παπαδόπουλου µετά από τη συζήτηση του
2ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης, τον αναπλήρωσε νοµίµως ο Αντιδήµαρχος κ. Τσολάκης
Απόστολος λόγω απουσίας του Αντιδηµάρχου κ. Γκουστίλη Θεοδώρου σύµφωνα µε την
υπ΄αριθµ.2635/39670/1-10-2014 απόφαση ∆ηµάρχου (Α∆Α: Ω9ΕΡΩΡΣ-8ΑΣ).
Η Πρόεδρος εισηγούµενη το 8ο της ηµερήσιας διάταξης θέµα έδωσε το λόγο στον Γ.Γ. του
∆ήµου κ. Κουλαουζίδη Γιώργο να εισηγηθεί του θέµατος και έθεσε υπόψη του συµβουλίου
την από 12-1-2017 εισήγηση της Προϊσταµένης ∆/νσης ∆ιοικητικών Υπηρεσιών του ∆ήµου
σχετικά µε τον Προγραµµατισµό προσλήψεων τακτικού προσωπικού ανταποδοτικών
υπηρεσιών.
Συγκεκριµένα και σε συνέχεια των αριθ. 9/16-3-2016 (Α∆Α:ΩΕ1Χ465ΦΘΕ-ΠΨΙ) και αριθ.
25/40703/16-12-2016
εγκυκλίων (Α∆Α:62ΑΛ465ΦΘΕ-Φ21)
του
Υπουργείου
Εσωτερικών
καλούνται οι ΟΤΑ καθώς και τα ΝΠΙ∆ αυτών σε προγραµµατισµό
προσλήψεων
τακτικού
προσωπικού
ανταποδοτικών υπηρεσιών κατηγορίας
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης και τακτικού προσωπικού
του κλάδου ∆Ε Τηλεφωνητών (µόνο για ΟΤΑ Α βαθµού) µε αποστολή των σχετικών
αιτηµάτων τους στην Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Μακεδονίας –Θράκης έως την 31η-1-2017.
Σηµειώνεται ότι µε τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν.4368/2016 εξαιρέθηκε από
την πλήρη αναστολή προσλήψεων τακτικού προσωπικού το µόνιµο και Ι∆ΑΧ
προσωπικό των κατηγοριών ∆Ε και ΥΕ που απασχολείται σε υπηρεσίες
ανταποδοτικού χαρακτήρα.
Επίσης η πρόσληψη του παραπάνω προσωπικού εξαιρέθηκε και από την
απόφαση κατανοµής του Υπουργού ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης.
Τα αιτήµατα θα αναφέρονται σε τακτικό προσωπικό (δηµοσίου δικαίου)
ανταποδοτικού χαρακτήρα των κατηγοριών ∆Ε και ΥΕ ,θα πρέπει να είναι
ιεραρχηµένα ως προς το βαθµό αναγκαιότητάς τους (µε σειρά προτεραιότητας) και
δεν θα πρέπει να περιλαµβάνουν θέσεις για την κάλυψη των οποίων έχει ήδη εκδοθεί
προκήρυξη ΑΣΕΠ.
Η πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού θα γίνει σε κενές οργανικές θέσεις.
Στον Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας του ∆ήµου (ΦΕΚ 2544/7-11-2011), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ 3135/Β/30-12-2011) και σύµφωνα µε την υπ. αριθµ.
36090/11-11-2013 KYA Εσωτερικών-∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής
∆ιακυβέρνησης (ΦΕΚ 2386/B/2013) περί κατάργησης και διατήρησης κενών οργανικών
θέσεων µόνιµου προσωπικού, κατ εφαρµογή
των διατάξεων του άρθρου 33 του
Ν.4024/2011, υφίστανται κενές οργανικές θέσεις των παρακάτω ειδικοτήτων:
∆Ε Εποπτών Καθαριότητας 1 θέση
ΥΕ Επιστατών Καθαριότητας 2 θέσεις
ΥΕ Εργατών
7 θέσεις
∆Ε Ηλεκτρολόγων
1 θέση
∆Ε Χειριστών Μηχανηµάτων Έργων 2 θέσεις
(Σηµειώνεται ότι κατ εφαρµογή των διατάξεων του Ν.4024/2011 εκδόθηκε η αριθ. πρωτ.
42922/ 14-11-2011 απόφαση ∆ηµάρχου περί κατάργησης κενών οργανικών θέσεων στον
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ΟΕΥ του ∆ήµου,πλην όµως επειδή ο ΟΕΥ κατά την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του
Ν.4024/2011(27-10-2011) δεν είχε δηµοσιευθεί σε ΦΕΚ ,µετά από οδηγία
του
Υπ.Εσωτερικών ,ο ∆ήµαρχος µε νεώτερη απόφασή του(12237/3-4-2013) ανακάλεσε την αριθ.
42922/ 14-11-2011 προηγούµενη διαπιστωτική του πράξη και αυτοδίκαια κατάργησε τις κενές
οργανικές θέσεις στους ισχύοντες ΟΕΥ των πρώην ∆ήµων Θέρµης(ΦΕΚ931/Β/25-6-2010) ,
Βασιλικών (ΦΕΚ 234/Β/9-2-2004) και Μίκρας(ΦΕΚ 962/Β/12-7-2005). Η απόφαση αυτή
δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1058/Β/29-4-2013.
Τέλος µε την αριθ. ΚΥΑ οικ.36090/11-9-2013
καταργήθηκαν και διατηρήθηκαν κενές
οργανικές θέσεις µόνιµου προσωπικού στους ΟΕΥ των πρώην ∆ήµου Θέρµης,Βασιλικών
και Μίκρας σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 1α του άρθ. 33 του Ν.4024/2011(ΦΕΚ
2386/Β/25-9-2013)).
Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω καθώς και τις σχετικές εισηγήσεις των ∆/νσεων
Καθαριότητας και Ανακύκλωσης καθώς και Τεχνικών Υπηρεσιών,µε τις οποίες
επιβεβαιώνεται
η αναγκαιότητα
της πρόσληψης
τακτικού
προσωπικού
ανταποδοτικού χαρακτήρα των παραπάνω θέσεων, η υπηρεσία εισηγείται τη λήψη
σχετικής απόφασης στην οποία θα αναφέρονται:
Α)ο αριθµός των κενών θέσεων στον ΟΕΥ του ∆ήµου για την κάλυψη των οποίων
προορίζεται η πρόσληψη προσωπικού
Β) τα προσόντα που προβλέπονται από την κείµενη νοµοθεσία κατά κατηγορία και
κλάδο και συγκεκριµένα
1. Για τις κατηγορίες ΥΕ Επιστατών Καθαριότητας
Απολυτήριος τίτλος Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Απολυτήριος τίτλος Τριταξίου
Γυµνασίου ή για όσους έχουν αποφοιτήσει µέχρι και το 1980 απολυτήριο ∆ηµοτικού
Σχολείου), ή ισοδύναµος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του
ν.δ.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.
2. Για τις κατηγορίες ΥΕ Εργατών Καθαριότητας
∆εν απαιτούνται τυπικά προσόντα, σύµφωνα µε το άρθρο 5 παρ. 2 του Ν.2527/1997.
1. Για την κατηγορία ∆Ε Ηλεκτρολόγου (κατά προτίµηση εναερίτη µε ΣΤ άδεια)
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
α) Άδεια άσκησης επαγγέλµατος Αρχιτεχνίτη ή Εργοδηγού (ηλεκτρολόγου) ΣΤ’ ειδικότητας
εναερίων και υπογείων δικτύων ή άδεια Αρχιτεχνίτη ηλεκτρολόγου Α΄ ειδικότητας του π.δ.
108/2013) (*).
β) Ο 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 δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ή σχολών µαθητείας του
ΟΑΕ∆ του Ν. 1346/1983 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 υποβάλλει βεβαίωση της
αρµόδιας για την έκδοση της άδειας υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια άσκησης επαγγέλµατος
χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριµένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε µε συνυπολογισµό και
εµπειρίας.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
α) Άδεια άσκησης επαγγέλµατος Αρχιτεχνίτη ή Εργοδηγού (ηλεκτρολόγου) ΣΤ’ ειδικότητας
εναερίων και υπογείων δικτύων ή άδεια Αρχιτεχνίτη ηλεκτρολόγου Α΄ ειδικότητας του π.δ.
108/2013) (*).
β) Ο οµώνυµος ή αντίστοιχος, απολυτήριος τίτλος αναγνωρισµένης κατώτερης τεχνικής
σχολής της ηµεδαπής ή ισότιµος και αντίστοιχος τίτλος σχολής της αλλοδαπής. Γίνεται
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επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος αναγνωρισµένης κατώτερης τεχνικής σχολής της
ηµεδαπής ή αλλοδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλλει βεβαίωση της
αρµόδιας για την έκδοση της άδειας υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια άσκησης επαγγέλµατος
χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριµένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε µε συνυπολογισµό και
εµπειρίας.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
α) Άδεια άσκησης επαγγέλµατος Αρχιτεχνίτη ή Εργοδηγού (ηλεκτρολόγου) ΣΤ’ ειδικότητας
εναερίων και υπογείων δικτύων ή άδεια Αρχιτεχνίτη ηλεκτρολόγου Α΄ ειδικότητας του π.δ.
108/2013).
β) Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου
γυµνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει µέχρι και το 1980 απολυτήριο
δηµοτικού σχολείου) ή ισοδύναµο απολυτήριο τίτλο κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.∆.
580/1970 ή απολυτήριο τίτλο 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 άσκησης επαγγέλµατος (*).
2. Για την κατηγορία ∆Ε Εποπτών Καθαριότητας
Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθµιας ή µεταδευ−
τεροβάθµιας εκπαίδευσης της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σχολών της αλλοδαπής,
ανεξαρτήτως ειδικότητας.
3. Για την κατηγορία ∆Ε Χειριστών
σαρώθρου, πολυµηχανήµατος ή JCB)

Μηχανηµάτων

Έργου

(εναλλακτικά

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
1) Άδεια µηχανοδηγού-χειριστή µηχανηµάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων .....αντίστοιχης
ειδικότητας.
2) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελµατική (Υπουργική Απόφαση
3486/1979).
3) Ο 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 υποβάλλει βεβαίωση της
αρµόδιας για την έκδοση της αδείας υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια µηχανοδηγού –
χειριστή χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριµένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε µε συνυπολογισµό
και εµπειρίας.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ
1) Άδεια µηχανοδηγού-χειριστή µηχανηµάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων .....αντίστοιχης
ειδικότητας.
2) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελµατική (Υπουργική Απόφαση
3486/1979).
3) Για τον διορισµό στην ανωτέρω θέση µε οµώνυµο ή αντίστοιχο, απολυτήριος τίτλος
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 υποβάλλει 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.
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ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ
1) Άδεια µηχανοδηγού-χειριστή µηχανηµάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων .....αντίστοιχης
ειδικότητας.
2) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελµατική (Υπουργική Απόφαση
3486/1979).
3) Για τον διορισµό στην ανωτέρω θέση Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον Υποχρεωτικής
Εκπαίδευσης ( δηλ. απολυτήριο τριτάξιου 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 (*).
Γ) η ιεράρχηση των αιτουµένων προς κάλυψη θέσεων, ανάλογα µε το βαθµό
αναγκαιότητας
Σειρά προτεραιότητας πχ
1. ΥΕ Εργατών (2)
2. ΥΕ Επιστατών (1)
3. ∆Ε Ηλεκτρολόγων (1)
4. ∆Ε Χειριστών Μηχανηµάτων Έργων (2)

Σηµειώνεται ότι στα αιτήµατα αυτά δεν περιλαµβάνονται οι θέσεις Κλάδου ∆Ε Οδηγών
Αυτ/του (2 Θέσεις) και µία ∆Ε ∆ιοικητικού οι οποίες προκηρύχθηκαν µε την αριθ.
1/261Μ/2008 προκήρυξη ΑΣΕΠ και για τις οποίες έχουν εκδοθεί οριστικά αποτελέσµατα.
Το ύψος της εκτιµώµενης συνολικής δαπάνης που θα προκληθεί για την πληρωµή του
αιτούµενου προσωπικού είναι :
Αναλυτικά
Μηνιαίο Κόστος:
- ∆Ε Εποπτών Καθαριότητας θέση (1):
Σύνολο Αποδοχών 928,00
Εργοδοτικές Εισφορές 275,00
- ΥΕ Επιστατών Καθαριότητας θέσεις (2) :
Σύνολο Αποδοχών 978,00 χ 2 θέσεις = 1.956
Εργοδοτικές εισφορές 600,00
- ΥΕ Εργατών Καθαριότητας θέσεις (7) :
Σύνολο Αποδοχών 978,00 χ 7 θέσεις = 6.846
Εργοδοτικές Εισφορές 2.100
- ∆Ε Ηλεκτρολόγων θέση (1):
Σύνολο Αποδοχών 1.078,00
Εργοδοτικές εισφορές 320,00
- ∆Ε Χειριστών Μηχανηµάτων ΄Εργων θέσεις (2) :
Σύνολο Αποδοχών 1.078,00 χ 2 θέσεις = 2.156
Εργοδοτικές εισφορές 650,00
και σε ετήσια βάση
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Κατηγορία ∆Ε (4 άτοµα): (1.401,33 X12X3 +1203X12 X1= 64884)
Κατηγορία ΥΕ (9 άτοµα):(1278 X12X9= 138.024)
Οι αναγκαίες πιστώσεις θα εγγραφούν στον προϋπολογισµό του έτους που θα
πραγµατοποιηθούν οι προσλήψεις καθώς και στα επόµενα οικονοµικά έτη ,και θα
επιβαρυνθούν ΚΑ εξόδων που αντιστοιχούν σε ανταποδοτικές υπηρεσίες.
Στη συνέχεια η Πρόεδρος πρότεινε την πρόσληψη προσωπικού για την κάλυψη (µε σειρά
προτεραιότητας) ως εξής:
1)
2)
3)
4)
5)

∆Ε Χειριστών Μηχανηµάτων Έργων 2 θέσεις
ΥΕ Εργατών
7 θέσεις
∆Ε Ηλεκτρολόγων
1 θέση
∆Ε Εποπτών Καθαριότητας 1 θέση
ΥΕ Επιστατών Καθαριότητας 2 θέσεις

Ύστερα από τα παραπάνω η Πρόεδρος κάλεσε το συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Κατά τη διαλογική συζήτηση του θέµατος ο ∆.Σ. Πράτανος Απόστολος επεσήµανε ότι είναι
θετικό το γεγονός ότι θα ξεκινήσει προκήρυξη για πρόσληψη µόνιµου προσωπικού, διότι
υπάρχουν µόνιµες και διαρκείς ανάγκες στο δήµο.
Ο ∆.Σ. Καρκατζούνης Θεοφάνης παρατήρησε ότι υπάρχουν τεράστιες λειτουργικές ανάγκες
που µεγαλώνουν λόγω συνταξιοδοτήσεων. Οι τεράστιες ελλείψεις σε προσωπικό θα
συνεχιστούν και οι ελαστικές σχέσεις εργασίας επίσης.. πρέπει να υπάρχει διεκδίκηση ώστε
να καλυφθούν όλες οι ανάγκες. Συναινεί µε την πρόσληψη των ανωτέρω ατόµων αλλά ο
προγραµµατισµός αυτός υπολείπεται των πραγµατικών αναγκών.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του την
εισήγηση της Προέδρου , της Προϊσταµένης ∆/νσης ∆ιοικητικού, του ∆ηµάρχου, τις µε αριθ.
9/16-3-2016 και αριθ. 25/40703/16-12-2016 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών και
το αριθ. 6667/5-2-2016 έγγραφο της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας-Θράκης, τον
Ο.Ε.Υ. του ∆ήµου καθώς και τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 και Ν. 3852/2010
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

οµόφωνα

Α. Προγραµµατίζει την πρόσληψη τακτικού προσωπικού ανταποδοτικών υπηρεσιών µε
σχέση εργασίας δηµοσίου δικαίου και µε σειρά προτεραιότητας ως εξής:
1)∆Ε Χειριστών Μηχανηµάτων Έργων 2 θέσεις
2)ΥΕ Εργατών
7 θέσεις
3)∆Ε Ηλεκτρολόγων
1 θέση
4)∆Ε Εποπτών Καθαριότητας 1 θέση
5)ΥΕ Επιστατών Καθαριότητας 2 θέσεις

Στον Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας του ∆ήµου (ΦΕΚ 2544/7-11-2011), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ 3135/Β/30-12-2011) και σύµφωνα µε την υπ. αριθµ.
36090/11-11-2013 KYA Εσωτερικών-∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής
∆ιακυβέρνησης (ΦΕΚ 2386/B/2013) περί κατάργησης και διατήρησης κενών οργανικών
θέσεων µόνιµου προσωπικού, κατ εφαρµογή
των διατάξεων του άρθρου 33 του
Ν.4024/2011, υφίστανται κενές οργανικές θέσεις των παραπάνω ειδικοτήτων
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Β. Καθορίζει τα προσόντα που προβλέπονται από την κείµενη νοµοθεσία κατά
κατηγορία και κλάδο και συγκεκριµένα:
∆Ε ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ (ΕΝΑΕΡΙΤΗΣ)
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
α) Άδεια άσκησης επαγγέλµατος Αρχιτεχνίτη ή Εργοδηγού (ηλεκτρολόγου) ΣΤ’ ειδικότητας
εναερίων και υπογείων δικτύων ή άδεια Αρχιτεχνίτη ηλεκτρολόγου Α΄ ειδικότητας του π.δ.
108/2013) (*).
β) Ο 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 δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ή σχολών µαθητείας του
ΟΑΕ∆ του Ν. 1346/1983 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 υποβάλλει βεβαίωση της
αρµόδιας για την έκδοση της άδειας υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια άσκησης
επαγγέλµατος χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριµένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε µε
συνυπολογισµό και εµπειρίας.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
α) Άδεια άσκησης επαγγέλµατος Αρχιτεχνίτη ή Εργοδηγού (ηλεκτρολόγου) ΣΤ’ ειδικότητας
εναερίων και υπογείων δικτύων ή άδεια Αρχιτεχνίτη ηλεκτρολόγου Α΄ ειδικότητας του π.δ.
108/2013) (*).
β) Ο οµώνυµος ή αντίστοιχος, απολυτήριος τίτλος 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 υποβάλλει βεβαίωση της
αρµόδιας για την έκδοση της άδειας υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια άσκησης επαγγέλµατος
χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριµένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε µε συνυπολογισµό και
εµπειρίας.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
α) Άδεια άσκησης επαγγέλµατος Αρχιτεχνίτη ή Εργοδηγού (ηλεκτρολόγου) ΣΤ’ ειδικότητας
εναερίων και υπογείων δικτύων ή άδεια Αρχιτεχνίτη ηλεκτρολόγου Α΄ ειδικότητας του π.δ.
108/2013).
β) Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου
γυµνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει µέχρι και το 1980 απολυτήριο
δηµοτικού σχολείου) ή ισοδύναµο απολυτήριο τίτλο κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.∆.
580/1970 ή απολυτήριο τίτλο 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 άσκησης επαγγέλµατος (*).
∆Ε ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ (ΣΑΡΩΘΡΟ)
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
1) Άδεια µηχανοδηγού-χειριστή µηχανηµάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων Οµάδας
Μηχανηµάτων Ι΄ και Τάξης Γ΄, σύµφωνα µε το Π.∆. 31/90 ή άδεια χειριστή µηχανηµάτων
έργου (Μ.Ε.) Οµάδας A΄ Ειδικότητας 4 του Π.∆. 113/2012 για τα Μ.Ε. 4.1 της κατάταξης του
άρθρου 2 της υπ΄ αριθ. οικ.1032/166.Φ.Γ. 9.6.4. (Η)/5-3-2013 απόφασης, όπως
τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε την υπ΄ αριθ. οικ.71993/301/Φ113/3-7-2015 απόφαση
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(*).
2) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελµατική (Υπουργική Απόφαση
3486/1979).
3) Ο 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 υποβάλλει βεβαίωση της
αρµόδιας για την έκδοση της αδείας υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια µηχανοδηγού – χειριστή
χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριµένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε µε συνυπολογισµό και
εµπειρίας.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ
1) Άδεια µηχανοδηγού-χειριστή µηχανηµάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων Οµάδας
Μηχανηµάτων Ι΄ και Τάξης Γ΄, σύµφωνα µε το Π.∆. 31/90 ή άδεια χειριστή µηχανηµάτων
έργου (Μ.Ε.) Οµάδας A΄ Ειδικότητας 4 του Π.∆. 113/2012 για τα Μ.Ε. 4.1 της κατάταξης του
άρθρου 2 της υπ΄ αριθ. οικ.1032/166.Φ.Γ. 9.6.4. (Η)/5-3-2013 απόφασης, όπως
τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε την υπ΄ αριθ. οικ.71993/301/Φ113/3-7-2015 απόφαση
(*).
2) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελµατική (Υπουργική Απόφαση
3486/1979).
3) Για τον διορισµό στην ανωτέρω θέση µε οµώνυµο ή αντίστοιχο, απολυτήριος τίτλος
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 υποβάλλει 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.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ
1) Άδεια µηχανοδηγού-χειριστή µηχανηµάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων Οµάδας
Μηχανηµάτων Ι΄ και Τάξης Γ΄, σύµφωνα µε το Π.∆. 31/90 ή άδεια χειριστή µηχανηµάτων
έργου (Μ.Ε.) Οµάδας A΄ Ειδικότητας 4 του Π.∆. 113/2012 για τα Μ.Ε. 4.1 της κατάταξης του
άρθρου 2 της υπ΄ αριθ. οικ.1032/166.Φ.Γ. 9.6.4. (Η)/5-3-2013 απόφασης, όπως
τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε την υπ΄ αριθ. οικ.71993/301/Φ113/3-7-2015 απόφαση
(*).
2) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελµατική (Υπουργική Απόφαση
3486/1979).
3) Για τον διορισµό στην ανωτέρω θέση Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον Υποχρεωτικής
Εκπαίδευσης ( δηλ. απολυτήριο τριτάξιου 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 (*).
∆Ε ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ ( ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ)
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ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
1) Άδεια µηχανοδηγού-χειριστή µηχανηµάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων Οµάδας
Μηχανηµάτων ΙΑ΄ και Τάξης Γ΄, σύµφωνα µε το Π.∆. 31/90 ή άδεια χειριστή µηχανηµάτων
έργου (Μ.Ε.) Οµάδας Α΄ Ειδικότητας 6 του Π.∆. 113/2012 για τα Μ.Ε. 6.2 της κατάταξης του
άρθρου 2 της υπ΄ αριθ. οικ.1032/166.Φ.Γ. 9.6.4. (Η)/5-3-2013 απόφασης, όπως
τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε την υπ΄ αριθ. οικ.71993/301/Φ113/3-7-2015 απόφαση
(*).
2) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελµατική (Υπουργική Απόφαση
3486/1979).
3) Ο 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 υποβάλλει βεβαίωση της
αρµόδιας για την έκδοση της αδείας υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια µηχανοδηγού – χειριστή
χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριµένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε µε συνυπολογισµό και
εµπειρίας.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ
1) Άδεια µηχανοδηγού-χειριστή µηχανηµάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων Οµάδας
Μηχανηµάτων ΙΑ΄ και Τάξης Γ΄, σύµφωνα µε το Π.∆. 31/90 ή άδεια χειριστή µηχανηµάτων
έργου (Μ.Ε.) Οµάδας Α΄ Ειδικότητας 6 του Π.∆. 113/2012 για τα Μ.Ε. 6.2 της κατάταξης του
άρθρου 2 της υπ΄ αριθ. οικ.1032/166.Φ.Γ. 9.6.4. (Η)/5-3-2013 απόφασης, όπως
τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε την υπ΄ αριθ. οικ.71993/301/Φ113/3-7-2015 απόφαση
(*).
2) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελµατική (Υπουργική Απόφαση
3486/1979).
3) Για τον διορισµό στην ανωτέρω θέση µε οµώνυµο ή αντίστοιχο, απολυτήριος τίτλος
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 υποβάλλει 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.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ
1) Άδεια µηχανοδηγού-χειριστή µηχανηµάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων Οµάδας
Μηχανηµάτων ΙΑ΄ και Τάξης Γ΄, σύµφωνα µε το Π.∆. 31/90 ή άδεια χειριστή µηχανηµάτων
έργου (Μ.Ε.) Οµάδας Α΄ Ειδικότητας 6 του Π.∆. 113/2012 για τα Μ.Ε. 6.2 της κατάταξης του
άρθρου 2 της υπ΄ αριθ. οικ.1032/166.Φ.Γ. 9.6.4. (Η)/5-3-2013 απόφασης, όπως
τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε την υπ΄ αριθ. οικ.71993/301/Φ113/3-7-2015 απόφαση
(*).
2) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελµατική (Υπουργική Απόφαση
3486/1979).
3) Για τον διορισµό στην ανωτέρω θέση Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον Υποχρεωτικής
Εκπαίδευσης ( δηλ. απολυτήριο τριτάξιου γυµνασίου ή για υποψηφίους που έχουν
αποφοιτήσει µέχρι και το 1980 απολυτήριο ∆ηµοτικού Σχολείου) ή ισοδύναµος απολυτήριος
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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 (*).
∆Ε ΕΠΟΠΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθµιας ή µεταδευ−
τεροβάθµιας εκπαίδευσης της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σχολών της αλλοδαπής,
ανεξαρτήτως ειδικότητας.
ΥΕ ΕΠΙΣΤΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
Απολυτήριος τίτλος Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Απολυτήριος τίτλος Τριταξίου Γυµνασίου ή
για όσους έχουν αποφοιτήσει µέχρι και το 1980 απολυτήριο ∆ηµοτικού Σχολείου), ή
ισοδύναµος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του ν.δ.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.
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
∆εν απαιτούνται τυπικά προσόντα, σύµφωνα µε το άρθρο 5 παρ. 2 του Ν.2527/1997.
3) Για τον διορισµό στην ανωτέρω θέση Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον Υποχρεωτικής
Εκπαίδευσης ( δηλ. απολυτήριο τριτάξιου 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 (*).
Γ. Το ύψος της εκτιµώµενης συνολικής δαπάνης που θα προκληθεί για την πληρωµή του
αιτούµενου προσωπικού είναι :
Αναλυτικά
Μηνιαίο Κόστος:
- ∆Ε Εποπτών Καθαριότητας θέση (1):
Σύνολο Αποδοχών 928,00
Εργοδοτικές Εισφορές 275,00
- ΥΕ Επιστατών Καθαριότητας θέσεις (2) :
Σύνολο Αποδοχών 978,00 χ 2 θέσεις = 1.956
Εργοδοτικές εισφορές 600,00
- ΥΕ Εργατών Καθαριότητας θέσεις (7) :
Σύνολο Αποδοχών 978,00 χ 7 θέσεις = 6.846
Εργοδοτικές Εισφορές 2.100
- ∆Ε Ηλεκτρολόγων θέση (1):
Σύνολο Αποδοχών 1.078,00
Εργοδοτικές εισφορές 320,00
- ∆Ε Χειριστών Μηχανηµάτων ΄Εργων θέσεις (2) :

10

ΑΔΑ: 6ΛΔΘΩΡΣ-ΠΛΕ

Σύνολο Αποδοχών 1.078,00 χ 2 θέσεις = 2.156
Εργοδοτικές εισφορές 650,00
και σε ετήσια βάση
Κατηγορία ∆Ε (4 άτοµα):(1.401,33 X12X3 +1203X12 X1= 64884)
Κατηγορία ΥΕ (9 άτοµα):(1278 X12X9= 138.024)
Οι αναγκαίες πιστώσεις θα εγγραφούν στον προϋπολογισµό του έτους που θα
πραγµατοποιηθούν οι προσλήψεις καθώς και στα επόµενα οικονοµικά έτη ,και θα
επιβαρυνθούν ΚΑ εξόδων που αντιστοιχούν σε ανταποδοτικές υπηρεσίες.
H απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 10/2017.
Αφού τελείωσαν τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, λύνεται η συνεδρίαση.
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής :
ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ.
ΠΑΠΑ∆ΑΚΗ ΑΘΗΝΑ
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