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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της με αριθμ  2/2016 

συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ψαρών.

Αρ. Απόφασης :  12/2016                                               
Στα Ψαρά σήμερα την 22η του μήνα Φεβρουαρίου του έτους 2016 ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και
ώρα 17:30 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ψαρών συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στην
αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Ψαρών, ύστερα από την με αριθμό Πρωτ. 136/18-
2-2016  έγγραφη  πρόσκληση  της  Προέδρου  του,  η  οποία  επιδόθηκε  και  δημοσιεύθηκε  νόμιμα,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87). 
Διαπιστώθηκε  πως  υπάρχει  νόμιμη  απαρτία  δεδομένου  ότι  σε  σύνολο  δεκατριών   (13)  μελών
παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση επτά (7) και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1) Κουτσοδόντη Αγγελική
2) Φρατζέσκου Αθηνά
3) Χατζησκουλίδης Χρήστος
4) Παπαμιχάλης Ιωάννης
5) Κουτσοδόντη Καλλιόπη
6) Κουτσοδόντη Βασιλική
7) Κούτικα Αγγελική

Ο Δήμαρχος Κωνσταντίνος Βρατσάνος προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση.
Για την τήρηση των πρακτικών  παραβρέθηκε η Γιάννη Αρχόντισσα, υπάλληλος του Δήμου.

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας η πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενη
το 11ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον κ. Δήμαρχο ο οποίος έθεσε υπόψη των μελών
την εισήγηση του αρμόδιου υπαλλήλου.

«Στο  πλαίσιο  της  περιστολής  των  κρατικών  δαπανών,  λόγω  της  δύσκολης  δημοσιονομικής
κατάστασης στην οποία βρίσκεται η Χώρα, είχε περιοριστεί η δυνατότητα των Ο.Τ.Α. ως προς την
πραγματοποίηση  των  πάσης  φύσεως  προσλήψεων.  Οι  προσλήψεις  τακτικού  προσωπικού  είχαν
σταματήσει και οι προσλήψεις προσωπικού Ορισμένου Χρόνου είχαν περιοριστεί σε μεγάλο βαθμό.
Αποτέλεσμα των ανωτέρω περιορισμών και με δεδομένο ότι στον Δήμο μας οι τελευταίες προσλήψεις
τακτικού προσωπικού που έγιναν ήταν το έτος 2009, είναι η σημαντική έλλειψη από εξειδικευμένο
προσωπικό που είναι απαραίτητο για την εύρυθμη λειτουργία των τμημάτων του Δήμου μας.
Κατόπιν της έκδοσης της υπ’ αρίθμ.εγκ.4/οικ.2395/26-1-2016 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών
και Διοικητικής Ανασυγκρότησης «περί προγραμματισμού προσλήψεων τακτικού προσωπικού στους
Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού 2016», θέτουμε υπόψη σας τα παρακάτω:

 Το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, με την ανωτέρω εγκύκλιό του,
ζήτησε  από  τους  Ο.Τ.Α.  α΄  και  β΄  βαθμού  ,  να  προβούν  άμεσα  στον  προγραμματισμό
προσλήψεων  τακτικού  προσωπικού  των  κατηγοριών  ΠΕ  και  ΤΕ,  δεδομένου  ότι,
εξακολουθούν  να  βρίσκονται  σε  ισχύ  οι  διατάξεις  του  πρώτου  εδαφίου  της  παρ.3  της
υποπαραγράφου ΣΤ1 του άρθρου 1 του Ν.4093/2012(ΦΕΚ222τ.Α’), σύμφωνα με τις οποίες
«οι  προσλήψεις  και  οι  διορισμοί  του  μόνιμου  προσωπικού  και  του προσωπικού  με  σχέση

ΘΕΜΑ: Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού κατηγορίας ΠΕ και ΤΕ έτους 2016

          ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Βρατσάνος Μάρκος 
2) Μπουλαζέρη Μαργαρίτα
3) Βασιλικής Ιωάννης
4) Δημητρέλης Νικόλαος
5) Θυριανός  Μιχαήλ
6) Μπεναρδής Γεώργιος

 (Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα).
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εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, των κατηγοριών ΥΕ και ΔΕ όλων των κλάδων
και ειδικοτήτων των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και των Ν.Π.Ι.Δ. αυτών αναστέλλονται έως την
31-12-2016». 

 Με  τις  διατάξεις  του  δεύτερου  εδαφίου  της  παρ.3  της  υποπαραγράφου  ΣΤ1  του  άρθρου
πρώτου του Ν.4093/2012(ΦΕΚ222τ.Α’) ορίζεται ότι, «για τις προσλήψεις και τους διορισμούς
του μόνιμου προσωπικού και του προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου
Χρόνου, των κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ όλων των κλάδων και ειδικοτήτων των Ο.Τ.Α. α’ και β’
βαθμού  και  των  Ν.Π.Ι.Δ.  αυτών  εφαρμόζονται  οι  διατάξεις  του  άρθρου  11  του
Ν.3833/2010(ΦΕΚ40τ.Α’),  όπως  ισχύει»,  σύμφωνα  με  τις  οποίες:  «από την  1η Ιανουαρίου
2011 και μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2016 , ο αριθμός των ετήσιων προσλήψεων και διορισμών
του μόνιμου προσωπικού και του προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου
Χρόνου  στους  Φορείς  της  παρ.  1  του  άρθρου  1  του  Ν.3812/2009  δεν  μπορεί  να  είναι
μεγαλύτερος συνολικά από το λόγο ένα προς πέντε (μία πρόσληψη ανά πέντε αποχωρήσεις)
στο σύνολο των Φορέων».

 Με τις  διατάξεις  του άρθρου  33 παρ 1 του  Ν.4024/2011 (ΦΕΚ226τ.Α’)  καταργήθηκαν  οι
κενές, με την έναρξη ισχύος του Νόμου, οργανικές θέσεις πολιτικών δημοσίων υπαλλήλων και
υπαλλήλων Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και των λοιπών Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου.
Με  τις  ίδιες  διατάξεις  ορίσθηκε  ότι,  με  Κοινή  Απόφαση  του  Υπουργού  Διοικητικής
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και  του καθ’  ύλην αρμόδιου Υπουργού,
καθορίζεται ο αριθμός των καταργούμενων θέσεων , στην περίπτωση που ο αριθμός των κενών
θέσεων υπερβαίνει το 60% των θέσεων που προβλέπονται στον οικείο Ο.Ε.Υ.

 Σύμφωνα πάντα με την ανωτέρω εγκύκλιο, τα αιτήματα, πρέπει να αφορούν το πολύ δέκα (10)
θέσεις ανά Φορέα, στις οποίες θα τηρείται σειρά προτεραιότητας. Τα αιτήματα αυτά μεταξύ
των  άλλων  δικαιολογητικών  θα  πρέπει  να  συνοδεύονται  με  απόφαση  του  οικείου
Συμβουλίου,  στην  οποία θα  αναγράφεται  η  ιεράρχηση  αυτών  ανάλογα  με  τον  βαθμό
αναγκαιότητας.

 Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.20α του άρθρου ένατου του Ν.4057/2012  (ΦΕΚ54τ.Α’) «για
την κίνηση διαδικασιών πρόσληψης ή διορισμού μόνιμου προσωπικού………. στους Φορείς
της παρ.1 του άρθρου 14 του Ν.2190/1994 (ΦΕΚ28τ.Α’) απαιτείται έγκριση της ΠΥΣ 33/2006
(ΦΕΚ280τ.Α’), όπως ισχύει.

 Με  τις  διατάξεις  της  παρ.21  του  άρθρου  9  του  Ν.4057/2012  (ΦΕΚ  54τ.Α’)  όπως
τροποποιήθηκαν με τις όμοιες τις παρ. του άρθρου 8 του Ν.4375/2014, ορίζεται ότι: «για την
ολοκλήρωση των διαδικασιών πρόσληψης ή διορισμού στους Φορείς της παρ.1 του άρθρου 14
του Ν.2190/1994 για το μόνιμο προσωπικό και το προσωπικό με σχέση εργασίας Ιδιωτικού
Δικαίου Αορίστου Χρόνου,  πραγματοποιείται  κατόπιν απόφασης κατανομής του Υπουργού
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης»

Συγκεκριμένα για το Δήμο μας, θέτουμε υπόψη σας επιπλέον τα εξής:
 Με την υπ΄αρίθμ. 22199/1-6-2012 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών- Διοικητικής

Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1854τ.Β/13-
6-2012,επί συνόλου είκοσι δύο (22) κενών οργανικών θέσεων που προβλέπονταν στον Ο.Ε.Υ.
του Δήμου Ψαρών, καταργήθηκαν επτά (7) θέσεις και διατηρήθηκαν επτά(7).

 Σύμφωνα με την προαναφερόμενη ΚΥΑ οι  διατηρούμενες  κενές  οργανικές  θέσεις  μόνιμου
προσωπικού κατηγορίας ΠΕ είναι: δύο (2) και κατηγορίας ΤΕ είναι: δύο (2)

 Λαμβάνοντας  υπόψη  τα  ανωτέρω  και  της  υπηρεσιακές  ανάγκες,  όπως  αυτές  έχουν
διαμορφωθεί  μετά  την μείωση του προσωπικού και  την ανάληψη των νέων αρμοδιοτήτων
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 94,95,96 και 97 του Ν.3852/2010 όπως ισχύουν,

Εισηγούμαστε 
Την πρόσληψη τεσσάρων (4) μονίμων υπαλλήλων , δύο (2) υπαλλήλων κατηγορίας ΠΕ και δύο (2)
υπαλλήλων κατηγορίας ΤΕ με την κατωτέρω σειρά ιεράρχησης, σύμφωνα με τις ανωτέρω οδηγίες:

1. Ενός (1) υπαλλήλου κατηγορίας ΤΕ κλάδου Διοικητικού-Λογιστικού
2. Ενός (1) υπαλλήλου κατηγορίας ΤΕ κλάδου Μηχανικών Πολιτικών Έργων Υποδομής
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3. Ενός (1) υπαλλήλου κατηγορίας ΠΕ κλάδου Πληροφορικής
4. Ενός (1) υπαλλήλου κατηγορίας ΠΕ κλάδου Κοινωνικών Λειτουργών

Παρακάτω αναλύονται οι λόγοι που επιβάλλουν την ανωτέρω ιεράρχηση.

1.Σε ότι αφορά τη πρόσληψη προσωπικού κλάδου ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού
Η στελέχωση του Αυτοτελούς Τμήματος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών με εξειδικευμένο
προσωπικό, είναι απαραίτητη για την ομαλή και αποτελεσματική λειτουργία της. Απαιτείται όπως το
υπάρχον προσωπικό ενισχυθεί με υπάλληλο ο οποίος θα έχει εξειδικευμένες γνώσεις Λογιστικής. Για
τον λόγο αυτό προτείνουμε όπως η θέση του κλάδου ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού καλυφθεί  με
υπάλληλο με πτυχίο Λογιστικής.

2.Σε ότι αφορά τη πρόσληψη προσωπικού κλάδου ΤΕ Μηχανικών Πολιτικών Έργων Υποδομής.
Στο  Δήμο  Ψαρών  υπηρετεί  μόνο  ένας  υπάλληλος  ΠΕ Πολιτικών  Μηχανικών.  Η  στελέχωση  του
τμήματος από έναν επιπλέον υπάλληλο κλάδου ΤΕ Μηχανικών Πολιτικών Έργων Υποδομής κρίνεται
απαραίτητη, καθώς ο όγκος των εργασιών που απαιτείται για την ομαλή λειτουργία του τμήματος
είναι αρκετά μεγάλος.

2.Σε ότι αφορά τη πρόσληψη προσωπικού κλάδου ΠΕ Πληροφορικής.
Στον Δήμο μας δεν υπηρετεί κανένας υπάλληλος οποιασδήποτε κατηγορίας Πληροφορικής.
Η πρόσληψη προσωπικού κλάδου ΠΕ Πληροφορικής κρίνεται αναγκαία, αφ’ ενός με διότι, σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 97 του Ν.3852/2010 «οι Δήμοι υποχρεούται να συμπεριλάβουν στους
Οργανισμούς  Εσωτερικής  Υπηρεσίας,  Υπηρεσιακές  Μονάδες  με  αντικείμενο  :  Τεχνολογίας  ,
Πληροφορικής και Επικοινωνιών» αφ’ ετέρου διότι, η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση έχει εδραιωθεί στο
Δημόσιο Τομέα και πολλές από τις λειτουργίες και επικοινωνίες μεταξύ των Δημοσίων Υπηρεσιών
και  γενικά  του  Δημοσίου  και  ευρύτερα  Δημοσίου  Τομέα  γίνονται  ηλεκτρονικά.  Επομένως,  είναι
αναγκαία η στελέχωση του Δήμου μας με εξειδικευμένο προσωπικό αυτής της ειδικότητας.

2.Σε ότι αφορά τη πρόσληψη προσωπικού κλάδου ΠΕ Κοινωνικών Λειτουργών.
Με τις διατάξεις του άρθρου 94 του Ν.3852/2010, μεταφέρθηκαν στους Δήμους οι αρμοδιότητες σε
θέματα  κοινωνικής  πρόνοιας.  Με  δεδομένο  λοιπόν  ότι  στον  Δήμο  μας  δεν  υπηρετεί  κανένας
υπάλληλος  με  ειδικότητα  σε  θέματα  κοινωνικής  πρόνοιας,  θεωρείται  αναγκαία  η  πρόσληψη
εξειδικευμένου προσωπικού αυτής τη ειδικότητας.

Στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2016, για την πρόσληψη μονίμου προσωπικού
των  προαναφερόμενων  κατηγοριών  και  κλάδων  έχουν  εγγραφεί   οι  ανάλογες  πιστώσεις  και
συγκεκριμένα στους Κ.Α.Ε.:  

 Στον  ΚΑ  10-6011.001 του  προϋπολογισμού  οικονομικού  έτους  2016  με  τίτλο  «Τακτικές
Αποδοχές υπαλλήλων» ποσό 27.324,00 € 

 Στον Κ.Α 10-6051.001 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 με τίτλο «Εργοδοτικές
εισφορές προσωπικου Διμ. Δικ ΤΥΔΚΥ» ποσό 3.415,50 € 

 Στον Κ.Α 10-6051.002 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 με τίτλο «Εργοδοτικές
εισφορές προσωπικού  ΤΕΑΔΥ» ποσό 861,46 €

 Στον  Κ.Α  15-6011.001 του  προϋπολογισμού  οικονομικού  έτους  2016  με  τίτλο  «Τακτικές
αποδοχές υπαλλήλων» ποσό 12.420,00 €

 Στον Κ.Α 15-6051.001 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 με τίτλο «Εργοδοτικές
εισφορές προσωπικού ΤΥΔΚΥ» ποσό 1.552,50 €

 Στον Κ.Α 15-6051.002 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 με τίτλο «Εργοδοτικές
εισφορές προσωπικού ΤΕΑΔΥ» ποσό 379,30 €

 Στον  Κ.Α  30-6011.001 του  προϋπολογισμού  οικονομικού  έτους  2016  με  τίτλο  «Τακτικές
αποδοχές υπηρεσίας Τεχνικών έργων μονιμων υπαλλήλων» ποσό 15.612,00€
Στον Κ.Α 30-6051.002 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές
προσωπικού με συμβ. ΔΔ ΤΣΜΕΔΕ» ποσό 3.601,56 €.
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Ανάλογες πιστώσεις θα εγγράφονται και στους προϋπολογισμούς των επόμενων ετών.
Σε περίπτωση που το αίτημά μας γίνει αποδεκτό και εκδοθεί η σχετική έγκριση της ΠΥΣ 33/2006,
όπως ισχύει,  θα εκδοθεί προκήρυξη από το ΑΣΕΠ και η όλη διαδικασία θα γίνει σύμφωνα με τις
διατάξεις του Ν.2190/1994 «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής για την επιλογή Προσωπικού και ρυθμίσεις
θεμάτων διοίκησης» ( Φ.Ε.Κ.28τ.Α’/3-3-1994) όπως έχουν τροποποιηθεί, συμπληρωθεί και ισχύουν»

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την ανωτέρω εισήγηση, καθώς και 
 τις  διατάξεις  της  παρ.20α  του  άρθρου  9  του  Ν.4057/2012  (ΦΕΚ  54τ.Α’),  όπως

αντικαταστάθηκε με το άρθρο 41 παρ. 1α του Ν. 4325/2015 
 τις διατάξεις της παρ.21 του άρθρου 9 του Ν.4057/2012 (ΦΕΚ 54τ.Α’) όπως τροποποιήθηκαν

με τις όμοιες τις παρ. του άρθρου 8 του Ν.4375/2014
 τις διατάξεις της παρ.3 της υποπαρ.ΣΤ1 του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012 (Α'222)
 την υπ’ αριθ. 33/06  Π.Υ.Σ. όπως ισχύει 
 τις διατάξεις του Π.Δ. 50/2001, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
 τον ισχύοντα Ο.Ε.Υ του Δήμου Ψαρών (ΦΕΚ 2019τ.Β/09-09-2011)
 τις διατάξεις του άρθρου 33 παρ 1 του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ226τ.Α’)
 την  υπ΄αρίθμ.  22199/1-6-2012  Κοινή  Απόφαση  των  Υπουργών  Εσωτερικών-  Διοικητικής

Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1854τ.Β/13-
6-2012 «περί κατάργησης και διατήρησης κενών οργανικών θέσεων στο Δήμο Ψαρών»

 την  υπ΄  αριθμ.  εγκ.4/οικ.2395/26-1-2016  εγκυκλίου  του  Υπουργείου  Εσωτερικών  και
Διοικητικής  Ανασυγκρότησης  «περί  προγραμματισμού  προσλήψεων  τακτικού  προσωπικού
στους Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού 2016» 

 την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. οικ. 5411/22.02.2016
 τις εξασφαλισμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό του Δήμου  έτους 2016 και την εγγραφή

ανάλογων  πιστώσεων  στους  προϋπολογισμούς  των  επόμενων  ετών  (βεβαίωση  αριθ.  πρωτ.
131/16-2-2016 του Αυτοτελούς Τμήματος Διοικητικών και Οικονομιών Υπηρεσιών)  

 την  υπ’  αρ.πρωτ.  127/16-2-2016  βεβαίωση  του  Αυτοτελούς  Τμήματος  Διοικητικών  και
Οικονομιών Υπηρεσιών ότι οι προκηρυσσόμενες θέσεις είναι κενές 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Εγκρίνει  το προγραμματισμό των προσλήψεων του έτους 2016, καθώς και τον σχετικό πίνακα
προγραμματισμού,  που αποτελεί  αναπόσπαστο  τμήμα  της  παρούσας,  για  την  πρόσληψη τακτικού
προσωπικού  για  τις  εξής  με  την  κατωτέρω  σειρά  ιεράρχησης,  κατά  τον  αριθμό  των  ατόμων,
κατηγορίας και κλάδο, ως εξής:

1. Ενός (1) υπαλλήλου κατηγορίας ΤΕ κλάδου Διοικητικού-Λογιστικού.
Τα απαιτούμενα προσόντα καθορίζονται στο Π.Δ.50/2001 και το Π.Δ.22/90 όπως ισχύει:

Προσόν διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό ορίζεται πτυχίο ή δίπλωμα λογιστικής Τμήματος
ΤΕΙ της ημεδαπής, περιλαμβανομένων και των πτυχίων Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής
(Π.Σ.Ε.)  ή  Κ.Α.Τ.Ε.Ε.  ή  ομώνυμο  ή  ταυτόσημο  κατά  περιεχόμενο  ειδικότητας  πτυχίο  ή
δίπλωμα ισοτίμων τίτλων σχολών τη ημεδαπής ή αλλοδαπής.
Η  στελέχωση  του  Αυτοτελούς  Τμήματος  Διοικητικών  και  Οικονομικών  Υπηρεσιών  με
εξειδικευμένο προσωπικό, είναι απαραίτητη για την ομαλή και αποτελεσματική λειτουργία
της.  Απαιτείται  όπως  το  υπάρχον  προσωπικό  ενισχυθεί  με  υπάλληλο  ο  οποίος  θα  έχει
εξειδικευμένες  γνώσεις  Λογιστικής.  Για τον λόγο αυτό απαιτείται η θέση του κλάδου ΤΕ
Διοικητικού – Λογιστικού να καλυφθεί με υπάλληλο με πτυχίο Λογιστικής.

2. Ενός (1) υπαλλήλου κατηγορίας ΤΕ κλάδου Μηχανικών Πολιτικών Έργων Υποδομής
Τα απαιτούμενα προσόντα καθορίζονται στο Π.Δ.50/2001 και το Π.Δ.22/90 όπως ισχύει:
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Προσόν διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό ορίζεται Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Πολιτικών
Δομικών Έργων ή Έργων Υποδομής 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.
Στο Δήμο Ψαρών υπηρετεί μόνο ένας υπάλληλος ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών. Η στελέχωση
του  τμήματος  από  έναν  επιπλέον  υπάλληλο  κλάδου  ΤΕ  Μηχανικών  Πολιτικών  Έργων
Υποδομής κρίνεται απαραίτητη, καθώς ο όγκος των εργασιών που απαιτείται για την ομαλή
λειτουργία του τμήματος είναι αρκετά μεγάλος.

3. Ενός (1) υπαλλήλου κατηγορίας ΠΕ κλάδου Πληροφορικής
Τα απαιτούμενα προσόντα καθορίζονται στο Π.Δ.50/2001 και το Π.Δ.22/90 όπως ισχύει:

Προσόν  διορισμού  στον  εισαγωγικό  βαθμό  ορίζεται  Πτυχίο  ή  δίπλωμα  Πληροφορικής  ή
Εφαρμοσμένης Πληροφορικής ή Πληροφορικής και Τηλεματικής ή Επιστήμης Υπολογιστών
ή  Πληροφορικής  και  Τηλεπικοινωνιών  ή  Επιστήμης  και  Τεχνολογίας  Υπολογιστών  ή
Επιστήμης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών ή Πληροφορικής με εφαρμογές στη Βιοϊατρική
ή  Διδακτικής  της  Τεχνολογίας  και  Ψηφιακών  Συστημάτων  ή  Ψηφιακών  Συστημάτων  ή
Επιστημών και Πολιτισμού – Κατεύθυνση Η/Υ ή Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
και  Πληροφορικής  ή  Μηχανικών  Πληροφορικής  και  Τηλεπικοινωνιών  ή  Ηλεκτρολόγων
Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ
ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ή Ηλεκτρονικής και Μηχανικών
Υπολογιστών  ή  Ηλεκτρονικού  Μηχανικού  και  Μηχανικού  Υπολογιστών  ή  Μηχανικών
Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων ή Μηχανικών Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και
Δικτύων ΑΕΙ ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου  (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών
Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής,
αντίστοιχης  ειδικότητας.  ή  Πτυχίο  ή  δίπλωμα  Ηλεκτρολόγου  Μηχανικού  και  Μηχανικού
Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγου
Μηχανικού  και  Μηχανικού  Η/Υ  ή  Μηχανικού  Ηλεκτρονικών  Υπολογιστών  και
Πληροφορικής ή Ηλεκτρονικής  και  Μηχανικών Υπολογιστών ή Ηλεκτρονικού Μηχανικού
και  Μηχανικού  Υπολογιστών  ή  Μηχανικών  Πληροφοριακών  και  Επικοινωνιακών
Συστημάτων ή Μηχανικού Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων  ή Μηχανικού Πληροφορικής
και  Τηλεπικοινωνιών  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.
Στον  Δήμο  Ψαρών  δεν  υπηρετεί  κανένας  υπάλληλος  οποιασδήποτε  κατηγορίας
Πληροφορικής.
Η πρόσληψη προσωπικού κλάδου ΠΕ Πληροφορικής κρίνεται αναγκαία, αφ’ ενός με διότι,
σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  άρθρου  97  του  Ν.3852/2010  «οι  Δήμοι  υποχρεούται  να
συμπεριλάβουν  στους  Οργανισμούς  Εσωτερικής  Υπηρεσίας,  Υπηρεσιακές  Μονάδες  με
αντικείμενο  :  Τεχνολογίας  ,  Πληροφορικής  και  Επικοινωνιών»  αφ’  ετέρου  διότι,  η
Ηλεκτρονική  Διακυβέρνηση  έχει  εδραιωθεί  στο  Δημόσιο  Τομέα  και  πολλές  από  τις
λειτουργίες και επικοινωνίες μεταξύ των Δημοσίων Υπηρεσιών και γενικά του Δημοσίου και
ευρύτερα Δημοσίου Τομέα γίνονται ηλεκτρονικά. Επομένως, είναι αναγκαία η στελέχωση του
Δήμου μας με εξειδικευμένο προσωπικό αυτής της ειδικότητας.

4. Ενός (1) υπαλλήλου κατηγορίας ΠΕ κλάδου Κοινωνικών Λειτουργών
Τα απαιτούμενα προσόντα καθορίζονται στο Π.Δ.50/2001 και το Π.Δ.22/90 όπως ισχύει:
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Η Πρόεδρος

Υπογραφή

Τα Μέλη

Υπογραφές

Προσόν διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό ορίζεται Πτυχίο ή δίπλωμα Κοινωνικής Εργασίας
ή  Κοινωνικής  Διοίκησης  με  κατεύθυνση  Κοινωνικής  Εργασίας  ΑΕΙ  ή  ομώνυμο  πτυχίο  ή
δίπλωμα  Ελληνικού  Ανοικτού  Πανεπιστημίου  (ΕΑΠ)  ΑΕΙ  ή  Προγραμμάτων  Σπουδών
Επιλογής (ΠΣΕ) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής,
αντίστοιχης  ειδικότητας.  και  β)  Άδεια  άσκησης  επαγγέλματος  Κοινωνικής  Εργασίας  ή
Βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικής Εργασίας.
Με  τις  διατάξεις  του  άρθρου  94  του  Ν.3852/2010,  μεταφέρθηκαν  στους  Δήμους  οι
αρμοδιότητες σε θέματα κοινωνικής πρόνοιας. Με δεδομένο λοιπόν ότι στον Δήμο Ψαρών δεν
υπηρετεί  κανένας  υπάλληλος  με  ειδικότητα  σε  θέματα  κοινωνικής  πρόνοιας,  θεωρείται
αναγκαία η πρόσληψη εξειδικευμένου προσωπικού αυτής τη ειδικότητας.

Β) Οι προσλήψεις θα βαρύνουν αντίστοιχα τους παρακάτω Κ.Α. του προϋπολογισμού έτους 2016 του
σκέλους των εξόδων του Δήμου, στους οποίους έχουν εγγραφεί οι κατωτέρω πιστώσεις:

 Στον  ΚΑ  10-6011.001 του  προϋπολογισμού  οικονομικού  έτους  2016  με  τίτλο  «Τακτικές
Αποδοχές υπαλλήλων» ποσό 27.324,00 € 

 Στον Κ.Α 10-6051.001 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 με τίτλο «Εργοδοτικές
εισφορές προσωπικου Διμ. Δικ ΤΥΔΚΥ» ποσό 3.415,50 € 

 Στον Κ.Α 10-6051.002 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 με τίτλο «Εργοδοτικές
εισφορές προσωπικού  ΤΕΑΔΥ» ποσό 861,46 €

 Στον  Κ.Α  15-6011.001 του  προϋπολογισμού  οικονομικού  έτους  2016  με  τίτλο  «Τακτικές
αποδοχές υπαλλήλων» ποσό 12.420,00 €

 Στον Κ.Α 15-6051.001 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 με τίτλο «Εργοδοτικές
εισφορές προσωπικού ΤΥΔΚΥ» ποσό 1.552,50 €

 Στον Κ.Α 15-6051.002 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 με τίτλο «Εργοδοτικές
εισφορές προσωπικού ΤΕΑΔΥ» ποσό 379,30 €

 Στον  Κ.Α  30-6011.001 του  προϋπολογισμού  οικονομικού  έτους  2016  με  τίτλο  «Τακτικές
αποδοχές υπηρεσίας Τεχνικών έργων μονιμων υπαλλήλων» ποσό 15.612,00€

 Στον Κ.Α 30-6051.002 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 με τίτλο «Εργοδοτικές
εισφορές προσωπικού με συμβ. ΔΔ ΤΣΜΕΔΕ» ποσό 3.601,56 €

Ανάλογες πιστώσεις θα εγγράφονται και στους προϋπολογισμούς των επόμενων ετών

Γ) Η παρούσα να κοινοποιηθεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση προκειμένου να δρομολογηθούν οι
διαδικασίες για την έγκριση των αιτούμενων προσλήψεων

Αυτή η Απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  12/2016
Γι αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ακριβές Απόσπασμα
Ο Δήμαρχος Ψαρών

Κωνσταντίνος Βρατσάνος
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ΠΙΝΑΚΑΣ Α' - ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2016

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Α
/
Α
 
Γ
ρ
α
μ
μ
ή
ς

ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΔΗΜΟΥ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ή
"ΕΠΟΠΤΕΥΩΝ" ΔΗΜΟΣ /

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ όταν
πρόκειται για  ΝΠΔΔ ή

Ίδρυμα
(επιλέξτε από την

αναπτυσσόμενη λίστα για
κάθε γραμμή εγγραφής)

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΠΔΔ
/ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ /

ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΟΤΑ
(συμπληρώνεται
μόνο από ΝΠΔΔ,

Ιδρύματα &
Συνδέσμους για

κάθε γραμμή
εγγραφής)

ΤΥΠΟΣ
ΦΟΡΕΑ

(επιλέξτε
από την

αναπτυσσόμ
ενη λίστα
για κάθε
γραμμή

εγγραφής)

ΚΛΑΔΟΣ /
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΙΤΟΥΜΕΝΗΣ
ΘΕΣΗΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚ
Η ΒΑΘΜΙΔΑ
ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ

Σ ΘΕΣΗΣ
(επιλέξτε
από την

αναπτυσσόμ
ενη λίσταγια

κάθε
γραμμή

εγγραφής)

ΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΗ

ΣΧΕΣΗ
ΑΙΤΟΥΜ

ΕΝΗΣ
ΘΕΣΗΣ

(επιλέξτ
ε από

την
αναπτυ
σσόμεν
η λίστα

για
κάθε

γραμμή
εγγραφ

ΣΕΙΡΑ
ΠΡΟΤΕΡ
ΑΙΟΤΗΤ

ΑΣ
ΑΙΤΟΥΜ

ΕΝΗΣ
ΘΕΣΗΣ

(1)

ΑΡΙΘ
ΜΟΣ
ΟΡΓΑ
ΝΙΚΩ

Ν
ΘΕΣΕ
ΩΝ

ΑΡΙΘ
ΜΟΣ
ΚΑΛΥ
ΜΜΕ
ΝΩΝ
ΘΕΣΕ
ΩΝ

ΑΡΙ
Θ
Μ
ΟΣ
ΚΕ
ΝΩ
Ν

ΘΕ
ΣΕ
ΩΝ

ΑΡΙΘ
ΜΟΣ
ΑΠΟΣ
ΠΑΣ
ΜΕΝ
ΩΝ
ΣΤΟ

ΦΟΡΕ
Α

ΑΡΙΘΜ
ΟΣ

ΑΠΟΣΠ
ΑΣΜΕΝ
ΩΝ ΑΠΟ

ΤΟ
ΦΟΡΕΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΕΤΗΣΙΑ

ΔΑΠΑΝΗ
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙ

ΑΣ (σε ευρώ)

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΕΚΚΡΕΜΩΝ
ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ

ΑΠΟ ΟΡΙΣΤΙΚΑ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤ

Α ΑΣΕΠ ΚΑΙ
ΕΙΔΙΚΕΣ

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ
ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ

ΑΠΟ
ΕΚΔΟΘΕΙΣΕΣ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΕΚΚΡΕΜΩΝ

ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ ΑΠΟ
ΟΡΙΣΤΙΚΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΑΣΕΠ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ
ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ

ΕΚΔΟΘΕΙΣΕΣ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΚΑΛΥΜΜΕΝΩΝ

ΘΕΣΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ
ΜΕ ΤΑ

ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ
ΦΟΡΕΑ ΣΤΟ

ΜΗΤΡΩΟ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ

ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
ΔΗΜΟΣΙΟΥ

1 ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ  ΔΗΜΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

ΤΕ
ΔΗΜ.Δ
ΙΚΑΙΟΥ

1 1 0 1 0 0  17.222,16 0 0 0

2 ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ  ΔΗΜΟΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
ΠΟΛΙΤΚΩΝ 
ΕΡΓΩΝ 
ΥΠΟΔΟΜΗΣ

ΤΕ
ΔΗΜ.Δ
ΙΚΑΙΟΥ

2 1 0 1 0 0  19.213,56 0 0 0

3 ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ  ΔΗΜΟΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚ
ΗΣ

ΠΕ
ΔΗΜ.Δ
ΙΚΑΙΟΥ

3 1 0 1 0 0  17.222,16 0 0 0

4 ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ  ΔΗΜΟΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

ΠΕ
ΔΗΜ.Δ
ΙΚΑΙΟΥ

4 1 0 1 0 0  17.222,16 0 0 0

Α.Π / Ημερομηνία
αποστολής του Πίνακα

στο ΥΠΕΣΔΑ (3) :
223/24-2-2016  

Α.Π / Ημερομηνία του
σχετικού εγγράφου του
φορέα προς την οικεία

Αποκεντρωμένη
Διοίκηση (4) :

222/24-2-2016

(1) Καθεμία θέση κλάδου/ειδικότητας/εκπαιδευτικής βαθμίδας, θα πρέπει να λαμβάνει διακριτό αριθμό προτεραιότητας, ακόμα και εάν 
πρόκειται για πολλαπλές θέσεις ίδιου κλάδου/ειδικ./εκπαιδ.βαθμίδας
(2) Συμπληρώνονται όλες οι στήλες του πίνακα, με εξαίρεση τη στήλη 3 που συμπληρώνεται μόνο από τα ΝΠΔΔ/Ιδρύματα/Συνδέσμους 
και τη στήλη 2 που δεν συμπληρώνεται από τους Συνδέσμους
(3) Συμπληρώνεται το ίδιο Α.Π/Ημνια με αυτό που αναγράφεται στο διαβιβαστικό έγγραφο του Πίνακα που αποστέλλεται 
ηλεκτρονικά προς το ΥΠΕΣΔΑ από το φορέα
(4) Συμπληρώνεται το Α.Π/Ημνια του εγγράφου με το οποίο απέστειλε ο φορέας το αίτημα και τα δικαιολογητικά στην οικεία 
Αποκεντρωμένη Διοίκηση
(5) Μπορούν να συμπληρωθούν μόνο οι γραμμές 1-10, ανάλογα με τις ανάγκες του φορέα

ΑΔΑ: ΩΘΓΖΩΗΧ-ΞΧ8
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	Στα Ψαρά σήμερα την 22η του μήνα Φεβρουαρίου του έτους 2016 ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 17:30 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ψαρών συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Ψαρών, ύστερα από την με αριθμό Πρωτ. 136/18-2-2016 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87).
	Διαπιστώθηκε πως υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο δεκατριών (13) μελών παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση επτά (7) και ονομαστικά οι:
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