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Πρακτικό της µε αριθµό 5ης/11.2.2016, συνεδρίασης του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου του ∆ήµου Καισαριανής, την 11η του µηνός ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ του
έτους 2016.
Στην Καισαριανή σήµερα,11/2/2016, ηµέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 19:00 µ. µ ,
το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καισαριανής συνήλθε σε τακτική δηµόσια
συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα οδός Βρυούλων και Κλαζοµενών ,
ύστερα από την µε αριθµό πρωτ. 1345/11.2.2016, πρόσκληση του Προέδρου
του, που επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).
∆ιαπιστώθηκε πως υπάρχει νόµιµη απαρτία δεδοµένου ότι σε σύνολο είκοσι
επτά (27) µελών παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση τα είκοσι δύο (22) µέλη και
ονοµαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
∆ηµοτικοί Σύµβουλοι

ΑΠΟΝΤΕΣ
∆ηµοτικοί Σύµβουλοι

Κατηµερτζής Γεώργιος Πρόεδρος ∆.Σ.
1. Πολυχρονάκης Συµεών
2. Γεωργοπούλου Κανέλλα
3. Περρής Ιωάννης
4. Γαβριλάκης-Μπαµπάς Κων/νος
5. Καραβασίλης Εµµανουήλ
6. Χριστοφής Μιχαήλ
7. Χατζηδηµητράκης Αργύριος
8. Κολοβού Κων/να
9. Τσιτσιρίδης Ιωσήφ
10. Παπαγιάννης Ιωάννης
11. Αξιώτης Χρήστος
12. Εξαρχόπουλος Αθανάσιος
13. Σαρρηπαναγιώτου Στέλλα
14. Κοντόσταυλος Γεώργιος
15. Σοφιανόπουλος Γεώργιος

1. Βεχλίδη Μαρία
2. Βασιλάκη Αικατερίνη
3. Κατσαρέλης Νικόδηµος
4. Καµπάκας Αντώνης
5. Βούρλος ∆ηµήτρης

16. Γαβρίλης Γεώργιος
17. Λυκούδης Αλεβίζος
18. Βοσκόπουλος Χρήστος
19. Αντωνόπουλος ∆ηµήτρης
20. Ιωαννίδης Θεόδωρος
21. Μαζαράκη Έλλη
22.
23.
24.
25.
26.
Στην συνεδρίαση παρόντες ήταν επίσης ο ∆ήµαρχος κ. Σταµέλος Ηλίας
και η δηµοτική υπάλληλος Φιλοπούλου Στέλλα για την τήρηση των πρακτικών
της συνεδρίασης.
ΘΕΜΑ : Πρόγραµµα προσλήψεων στο ∆ήµο Καισαριανής τακτικού
προσωπικού βάση της Εγκυκλίου 4/2016 του Υπουργείου Εσωτερικών.

Ο κ. Πρόεδρος ο οποίος εισηγείται το πιο πάνω θέµα της ηµερήσιας
διάταξης θέτει υπόψη των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου την εισήγηση
του Αντιδηµάρχου ∆ιοικητικών και Οικονοµικών Υπηρεσιών κ.
Πολυχρονάκη Συµεών η οποία έχει ως εξής:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Καισαριανή 9-2-2016
∆ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
Αρ.Πρωτ.: 1390
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ –ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΡΟΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ
ΘΕΜΑ : Προγραµµατισµός Προσλήψεων Τακτικού Προσωπικού
στο ∆ήµο Καισαριανής για το έτος 2016

Το Υπουργείο Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης µε την
εγκύκλιο 4/26-1-2016 µας ζητά να υποβάλλουµε αίτηµα για τον
προγραµµατισµό προσλήψεων τακτικού προσωπικού για το έτος 2016.
Στο ∆ήµο µας κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών είχαµε πολλές
αποχωρήσεις εργαζοµένων από συνταξιοδοτήσεις και µετατάξεις σε
άλλους ∆ήµους µε τα Προγράµµατα ∆ιαδηµοτικής Κινητικότητας.
Επιπλέον µε το άρθρο 94 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραµµα Καλλικράτης)
µεταβιβάστηκαν στους ∆ήµους µια σειρά από αρµοδιότητες που
ασκούνταν από τις Νοµαρχίες και τις Περιφέρειες της χώρας όπως τα
Προνοιακά Επιδόµατα, οι πολεοδοµικές εφαρµογές, η έκδοση
επαγγελµατικών αδειών, η προστασία της δηµόσιας υγείας κλπ.
Επειδή λοιπόν το υπάρχον επιστηµονικό προσωπικό είναι ελλιπές και δεν
επαρκεί για να καλύψει τις αυξηµένες ανάγκες του ∆ήµου µας στην
άσκηση παλιών και νέων αρµοδιοτήτων γεγονός που αναγνωρίζεται και
το Υπουργείο Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης, µε τη
συγκεκριµένη εγκύκλιο του µας ζητά να προχωρήσουµε σε
προγραµµατισµό προσλήψεων εξειδικευµένου επιστηµονικού
προσωπικού κλάδων ΠΕ και ΤΕ για το έτος 2016.
Ο ∆ήµος Καισαριανής λαµβάνοντας υπόψη τον Οργανισµό Εσωτερικής
Υπηρεσίας του (ΦΕΚ 1792 /τ.Β/3.12.2003) και την κατάργηση και
διατήρηση κενών οργανικών θέσεων µόνιµου προσωπικού (ΦΕΚ 1239/τ.
Β/ 11.4.2012) σύµφωνα µε τα οποία υπάρχουν
• µία (1) κενή οργανική θέση κατηγορίας ΠΕ 6 Τοπογράφων
Μηχανικών
• δύο (2) κενές οργανικές
θέσεις τακτικού προσωπικού
κατηγορίας
ΤΕ
22
∆ιοίκησης
Μονάδων
Τοπικής
Αυτοδιοίκησης
έχει ανάγκη πρόσληψης του κάτωθι προσωπικού κατά σειρά
προτεραιότητας
• Ένα (1) άτοµο κατηγορίας ΤΕ 22 ∆ιοίκησης Μονάδων Τοπικής
Αυτοδιοίκησης
• Ένα (1) άτοµο κατηγορίας ΠΕ 6 Τοπογράφων Μηχανικών
• Ένα (1) άτοµο κατηγορίας ΤΕ 22 ∆ιοίκησης Μονάδων Τοπικής
Αυτοδιοίκησης
Τα προσόντα που απαιτούνται για την πρόσληψη των ανωτέρω είναι
τα εξής

• Για τις (2) θέσεις κατηγορίας ΤΕ 22 ∆ιοίκησης Μονάδων
Τοπικής Αυτοδιοίκησης
1. Πτυχίο ή δίπλωµα τµήµατος ∆ιοίκησης Μονάδων Τοπικής
Αυτοδιοίκησης ή Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΤΕΙ ή το οµώνυµο
πτυχίο ή δίπλωµα Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής
(Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή
δίπλωµα ΤΕΙ ή Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.)
ΤΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σχολών της ηµεδαπής ή
αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το οµώνυµο ή
αντίστοιχο κατά Ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιµος
τίτλος της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας
2. Γνώση Χειρισµού Η/Υ, στα αντικείµενα: α) επεξεργασίας
κειµένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών
διαδικτύου.
• Για τη (1) θέση κατηγορίας ΠΕ 6 Τοπογράφων Μηχανικών
1. Πτυχίο ή δίπλωµα Αγρονόµου Τοπογράφου Μηχανικού ή
Τοπογράφου Μηχανικού ΑΕΙ ή το οµώνυµο πτυχίο ή
δίπλωµα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ
ή Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ ή
ταυτόσηµο κατά περιεχόµενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωµα
ΑΕΙ ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή
Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της
ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σχολών της αλλοδαπής,
αντίστοιχης ειδικότητας.
2. Άδεια άσκησης επαγγέλµατος Μηχανικού αντίστοιχης
ειδικότητας του τίτλου σπουδών
3. Γνώση Χειρισµού Η/Υ, στα αντικείµενα: α) επεξεργασίας
κειµένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών
διαδικτύου.
Παρακαλείται το
απόφασης.

∆ηµοτικό Συµβούλιο για τη λήψη της σχετικής

Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗΣ ΣΥΜΕΩΝ

Κατόπιν αυτών ο κ. Πρόεδρος καλεί τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για
την λήψη σχετικής απόφασης

ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Μετά από διαλογική συζήτηση και αφού άκουσε την πιο πάνω εισήγηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το προγραµµατισµό προσλήψεων τακτικού προσωπικού στο ∆ήµο
Καισαριανής λαµβάνοντας υπόψη τον Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας του
(ΦΕΚ 1792 /τ.Β/3.12.2003) και την κατάργηση και διατήρηση κενών
οργανικών θέσεων µόνιµου προσωπικού (ΦΕΚ 1239/τ. Β/ 11.4.2012)
σύµφωνα µε τα οποία υπάρχουν

• µία (1) κενή οργανική θέση κατηγορίας ΠΕ 6 Τοπογράφων
Μηχανικών
• δύο (2) κενές οργανικές
θέσεις τακτικού προσωπικού
κατηγορίας
ΤΕ
22
∆ιοίκησης
Μονάδων
Τοπικής
Αυτοδιοίκησης
έχει ανάγκη πρόσληψης του κάτωθι προσωπικού κατά σειρά
προτεραιότητας
• Ένα (1) άτοµο κατηγορίας ΤΕ 22 ∆ιοίκησης Μονάδων Τοπικής
Αυτοδιοίκησης
• Ένα (1) άτοµο κατηγορίας ΠΕ 6 Τοπογράφων Μηχανικών
• Ένα (1) άτοµο κατηγορίας ΤΕ 22 ∆ιοίκησης Μονάδων Τοπικής
Αυτοδιοίκησης
Ταυτόχρονα το ∆.Σ. επισήµανε στη συνεδρίασή του ότι όλοι οι ουσιαστικοί
περιορισµοί που βάζουν εµπόδια στην κάλυψη των µεγάλων συνολικών
αναγκών του ∆ήµου σε προσωπικό, ώστε να µπορεί αυτός να ανταποκριθεί
µε επάρκεια στις υπηρεσίες και το έργο που προσφέρει, παραµένουν σε ισχύ
µε τη συνέχιση της ίδια πολιτικής.
Παραµένει η απαγόρευση προσλήψεων στο εργατοτεχνικό προσωπικό όπου
εµφανίζονται οι περισσότερες ελλείψεις, τουλάχιστον οι µισές θέσεις του
οργανισµού έχουν καταργηθεί µε την υλοποίηση του άρθρου 33 του

4024/2011 και βέβαια παραµένει και ενισχύεται ο οικονοµικός στραγγαλισµός
των ΟΤΑ που περιορίζει πραγµατικά τη δυνατότητα προσλήψεων.
Η επίλυση των προβληµάτων αυτών αποτελεί το ουσιαστικό ζητούµενο και
πλαίσιο διεκδίκησης για την Τ.Α.

Για αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται από εκείνους
έλαβαν µέρος στην συνεδρίαση κ.κ. Πρόεδρος του ∆.Σ. και τους ∆ηµοτικούς
Συµβούλους: 2)Πολυχρονάκης Συµεών 3) Γεωργοπούλου Κανέλλα 4)
Περρής Ιωάννης 5) Γαβριλάκης-Μπαµπάς Κων/νος 6) Καραβασίλης
Εµµανουήλ 7) Χριστοφής Μιχαήλ 8) Χατζηδηµητράκης Αργύριος 9)
Κολοβού Κων/να 10) Τσιτσιρίδης Ιωσήφ 11) Παπαγιάννης Ιωσήφ 12)
Αξιώτης Χρήστος 13) Εξαρχόπουλος Αθανάσιος 14) Σαρρηπαναγιώτου
Στέλλα 15)Κοντόσταυλος Γεώργιος 16) Σοφιανόπουλος ∆ηµήτριος 17)
Γαβρίλης Γεώργιος 18) Λυκούδης Αλεβίζος 19) Βοσκόπουλος Χρήστος 20)
Αντωνόπουλος ∆ηµήτριος 21) Ιωαννίδης Θεόδωρος 22) Μαζαράκη Έλλη.

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 12/2/2016
Ακριβές αντίγραφο για χρήση της Υπηρεσίας

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ.

ΚΑΤΗΜΕΡΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

