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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 4
Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού ανταποδοτικών υπηρεσιών ΟΤΑ και
τακτικού προσωπικού του κλάδου ΔΕ τηλεφωνητών στους ΟΤΑ
Πρακτικό της με αριθ. 01/2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, της 17ης
του μηνός Ιανουαρίου, του έτους 2017.
Στο Χολαργό σήμερα, 17.01.2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:30, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Παπάγου Χολαργού, συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Χολαργού, ύστερα από την με
αριθμό πρωτ. 573/13.01.2017, πρόσκληση του Προέδρου του, που 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 33 μελών παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση
29 και ονομαστικά οι :
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Δημήτριος Οικονόμου
Χρύσα Παρίση
Μαρία Αθανασάκου - Μουντάκη
Αθανάσιος Αυγουρόπουλος
Ειρήνη Βεντουζά - Παπανικολάου
Μιχαήλ Χατζής
Άννα - Μαρία Τσικρικώνη
Βικτωρία Νικάκη
Δήμητρα Ρουφογάλη
Αγλαΐα Σουρανή

Αθανάσιος Βαλυράκης
Γεωργία Αρβανίτη
Γεώργιος Τσουροπλής
Μαρία Δημητριάδου
Μιχαήλ Τράκας
Ιωάννης Σκουτέρης
Αθανάσιος Χαρακτινιώτης
Κων/νος - Πολυχρόνης Τίγκας
Νικόλαος Κουτάκης
Περικλής Ζήκας

Ελένη Γεωργακοπούλου
Ιωάννης Κεχρής
Δημήτριος Τούτουζας
Αικατερίνη Φασούλη
Νικόλαος Αποστολόπουλος
Χαράλαμπος Κουγιουμτζόπουλος
Νικόλαος Στάππας
Γεώργιος Ανυφαντής
Γεώργιος Ρεμούνδος

ΑΠΟΝΤΕΣ
Παναγιώτης Δεμέστιχας
Βασίλειος Σιαμάνης

Βασιλική Μπουφούνου

Χριστίνα Πολυκαλά

(οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα).

Επίσης προσκλήθηκαν και παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση, οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων
Παπάγου και Χολαργού κ.κ. Μαρία Δημάκου και Αικατερίνη Γκούμα, αντίστοιχα.
Στη συνεδρίαση παρόντες ήταν επίσης ο Δήμαρχος κος Ηλίας Αποστολόπουλος και η Δημοτική υπάλληλος
κα Ειρήνη Πετροπούλου για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.
Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αναφερόμενος στο 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης,
έδωσε το λόγο στο Δήμαρχο, κο Ηλία Αποστολόπουλο, ο οποίος εισηγήθηκε τα κάτωθι :
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Το Υπουργείο Εσωτερικών, με την υπ’ αριθ. 25/40703/16.12.2016 εγκύκλιό του, ζητά από τους ΟΤΑ Α΄
βαθμού να υποβάλουν τον προγραμματισμό προσλήψεων σε τακτικό προσωπικό ανταποδοτικών υπηρεσιών
ΔΕ και ΥΕ και τακτικού προσωπικού του κλάδου ΔΕ Τηλεφωνητών.
Το ανωτέρω Υπουργείο με μία παλαιότερη εγκύκλιό του (9/16.3.2016) και σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 7 του Ν.4368/2016 εξαιρεί από την πλήρη αναστολή προσλήψεων τακτικού προσωπικού κατηγορίας ΔΕ
και ΥΕ, μέχρι 31.12.2016, αυτές τις εν λόγω κατηγορίες, που είναι ανταποδοτικού χαρακτήρα.
Πρόκειται για υπηρεσίες για τις οποίες εισπράττει ανταποδοτικό τέλος από τους κατοίκους και αφορούν
τον τομέα καθαριότητας, ηλεκτροφωτισμού, ύδρευσης κλπ.
Στο πλαίσιο λοιπόν που θέτει το Υπουργείο, να στελεχωθούν υπηρεσίες με τακτικό προσωπικό που έχουν
αντίκτυπο, στην δημόσια υγεία, καλούμαστε να υποβάλλουμε τα αιτήματά μας έως 31.1.2017.
Σημειωτέον δε, μας διαθέτει τη δυνατότητα να υποβάλουμε και αίτημα για πρόσληψη ΔΕ Τηλεφωνητών,
μία ειδική κατηγορία προσωπικού, για την οποία κατηγορία ανεστάλη ο περιορισμός των προσλήψεων.
Επιπροσθέτως αναφέρεται ότι εξακολουθούν και ισχύουν οι διατάξεις του (Ν. 4057/2012), σύμφωνα με τις
οποίες για την πρόσληψη τακτικού προσωπικού όλων των κατηγοριών και εκπαιδευτικών βαθμίδων,
απαιτείται η προηγούμενη έγκριση της επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006.
Συνεπώς, εξετάζοντας τις κενές οργανικές θέσεις που υφίστανται πλέον στο Δήμο μας, που αφορούν
μόνιμο προσωπικό και ανταποδοτικού χαρακτήρα υπηρεσίες, σύμφωνα με τον εγκεκριμένο Ο.Ε.Υ.
λαμβάνοντας υπόψη, ότι ο Δήμος μας ενεργοποίησε τους πίνακες επιτυχόντων του 2008 και 2009 στους
διαγωνισμούς μόνιμου προσωπικού των δύο τέως Δήμων Παπάγου και Χολαργού οι οποίοι κάλυψαν κενές
οργανικές θέσεις, διαπιστώνουμε ότι διαθέτουμε μία (1) οργανική θέση κενή ΔΕ Ηλεκτρολόγων, η οποία και
προτείνεται ως αίτημα να καλυφθεί, στα πλαίσια του εν λόγω προγραμματισμού.
Επιπλέον διαθέτουμε και μία οργανική θέση ΔΕ Τηλεφωνητών την οποία επίσης, προτείνουμε ως αίτημα.
Συνοπτικά λοιπόν, τα αιτήματα που θα αποσταλούν στο Υπουργείο Εσωτερικών δια μέσου της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης είναι :
Α. Για κάλυψη θέσεων ανταποδοτικών υπηρεσιών
(σύνολο κενών οργανικών θέσεων κατηγορίας ΔΕ
δεσμευμένες)

α/α
1.

ανταποδοτικού χαρακτήρα - δεν συμπεριλαμβάνονται οι

ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ
1

Β. Για κάλυψη θέσεων ΔΕ Τηλεφωνητών
(σύνολο κενών οργανικών θέσεων ΔΕ Τηλεφωνητών δεν συμπεριλαμβάνονται οι δεσμευμένες)

α/α
1.

ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΔΕ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ
1

Το αίτημα αυτό θα συνοδεύεται ως εξής :
1. Τον πίνακα που αφορά στο αντίστοιχο αίτημα που έχει υποβληθεί στο Υπουργείο (Πίνακα 1/ή και
Πίνακα 2).
2. Αντίγραφο του διαβιβαστικού προς το Υπουργείο, μετά των συνημμένων αποδεικτικών επιτυχούς
υποβολής των πινάκων.
3. Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, για την πρόσληψη του προσωπικού που επιθυμεί στην οποία πρέπει
να αναφέρονται :
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 ο αριθμός των κενών θέσεων τακτικού προσωπικού στον οικείο Ο.Ε.Υ. για την κάλυψη των οποίων
προορίζεται η πρόσληψη του προσωπικού (σε επίπεδο ανταποδοτικής υπηρεσίας),
 τα προσόντα που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία κατά κατηγορία και κλάδο,
 η ιεράρχηση των αιτούμενων, προς κάλυψη θέσεων ανάλογα με το βαθμό αναγκαιότητας, όταν
πρόκειται για κάλυψη θέσεων «ανταποδοτικού χαρακτήρα» (για το αιτούμενο προσωπικό κλάδου ΔΕ
Τηλεφωνητών δεν απαιτείται ιεράρχηση),
4. Αντίγραφο του ΟΕΥ, στον οποίο θα πρέπει να έχουν προβλεφθεί οι θέσεις του αιτούμενου προσωπικού.
5. Βεβαίωση της Διοικητικής Υπηρεσίας ότι οι αιτούμενες, προς έκδοση προκήρυξης, θέσεις που
προβλέπονται στον ΟΕΥ είναι κενές, με παράθεση των θέσεων σε επίπεδο κλάδου/ειδικότητας και
εκπαιδευτικής βαθμίδας.
6. Βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας, με την οποία πιστοποιείται :
Το ύψος της εκτιμώμενης, συνολικής δαπάνης που θα προκληθεί για την πληρωμή του αιτούμενου προς
πρόσληψη ή διορισμό , προσωπικού σε ετήσια βάση, και
Εάν το αίτημα αφορά σε προσωπικό του κλάδου ΔΕ Τηλεφωνητών :
 Ότι ανάλογα θα εγγραφούν οι αναγκαίες πιστώσεις στον προϋπολογισμό του έτους που θα
πραγματοποιηθούν οι προσλήψεις /διορισμοί, καθώς και η πρόθεση εγγραφής των αναγκαίων πιστώσεων
στους προϋπολογισμούς των επόμενων ετών.
Εάν το αίτημα αφορά σε προσωπικό ανταποδοτικού χαρακτήρα :
 Ότι ανάλογα θα εγγραφούν οι αναγκαίες πιστώσεις στον προϋπολογισμό του έτους που θα
πραγματοποιηθούν οι προσλήψεις /διορισμοί, καθώς και η πρόθεση εγγραφής των αναγκαίων πιστώσεων
στους προϋπολογισμούς των επόμενων ετών, με επιβάρυνση των Κ.Α. Εξόδων που αντιστοιχούν στις
ανταποδοτικές υπηρεσίες που προορίζεται το αιτούμενο προσωπικό, με αναφορά των ΚΑΕ που θα εγγραφούν
οι σχετικές πιστώσεις.
Ακολουθεί παράρτημα με τα προσόντα που προβλέπονται για τις ανωτέρω προτεινόμενες θέσεις κατά
κατηγορία και κλάδο :
Προσόντα αιτούμενων θέσεων
Τα προσόντα του προς πρόσληψη προσωπικού καθορίζονται από το Π.Δ. 50/2001 (ΦΕΚ 39Α΄), όπως
τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα Π.Δ/τα 347/2003 (315Α΄), 44/2005 (63Α΄), 116/2006 (115Α΄) και 146/2007
(185Α΄), καθώς και με τους Ν. 4115/2013 (24Α΄) και 4148/2013 (99Α΄).
1. ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ :
Τυπικά προσόντα :
α) άδεια άσκησης επαγγέλματος εγκαταστάτη ή συντηρητή ηλεκτρολόγου Α΄ ή Γ΄ ή ΣΤ΄ ειδικότητας
οποιασδήποτε κατηγορίας ή άδεια εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 1ης ομάδας Α΄ ειδικότητας (ΠΔ 108/13).
β) οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον δευτεροβάθμιας ή
μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής ανεξαρτήτως
ειδικότητας ή Απολυτήριος τίτλος 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.Δ. 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 άδεια.
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2. ΔΕ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΩΝ :
 Πτυχίο σχολών εκπαίδευσης τυφλών τηλεφωνητών που
εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας
και σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η κάλυψη θέσεων από
υποψήφιους με το ανωτέρω προσόν γίνονται δεκτοί οι εξής
τίτλοι σπουδών :
 Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ, οποιασδήποτε
ειδικότητας του τομέα Χρηματοπιστωτικών και Διοικητικών
Υπηρεσιών (πρώην Οικονομίας και Διοίκησης)
 Πτυχίο Β΄ κύκλου Σπουδών ΤΕΕ, ανεξάρτητα από ειδικότητα,
ή πτυχίο Α΄ κύκλου Σπουδών ΤΕΕ οποιασδήποτε ειδικότητας
του Τομέα Οικονομίας και Διοίκησης
 Απολυτήριος τίτλος :
1) Ενιαίου Λυκείου ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου, κλάδων :

ΔΕ Τηλεφωνητών

α) Διοικητικών Υπηρεσιών - Γραμματέων
β) Οικονομίας
γ) Βιβλιοθηκονομίας ή

2) Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου των τμημάτων :
α) Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων,
β) Υπαλλήλων Επιχειρήσεων Μεταφορών
γ) Υπαλλήλων Λογιστηρίου,
δ) Υπαλλήλων Διοίκησης,
ε) Εμπορικών Επιχειρήσεων ή

3)

Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης

4) ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικής μονάδας
της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65
του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου.
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ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει, σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση, τον προγραμματισμό προσλήψεων τακτικού προσωπικού
ανταποδοτικών υπηρεσιών ΟΤΑ και τακτικού προσωπικού του κλάδου ΔΕ τηλεφωνητών, ως ακολούθως :
Α. Για κάλυψη θέσεων ανταποδοτικών υπηρεσιών
(σύνολο κενών οργανικών θέσεων κατηγορίας ΔΕ ανταποδοτικού χαρακτήρα - δεν συμπεριλαμβάνονται οι
δεσμευμένες)

α/α
1.

ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ
1

Β. Για κάλυψη θέσεων ΔΕ Τηλεφωνητών
(σύνολο κενών οργανικών θέσεων ΔΕ Τηλεφωνητών δεν συμπεριλαμβάνονται οι δεσμευμένες)

α/α
2.

ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΔΕ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ
1

Τα προσόντα του προς πρόσληψη προσωπικού καθορίζονται από το Π.Δ. 50/2001 (ΦΕΚ 39Α΄), όπως
τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα Π.Δ/τα 347/2003 (315Α΄), 44/2005 (63Α΄), 116/2006 (115Α΄) και 146/2007
(185Α΄), καθώς και με τους Ν. 4115/2013 (24Α΄) και 4148/2013 (99Α΄).
1.

ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ :

Τυπικά προσόντα :
α) άδεια άσκησης επαγγέλματος εγκαταστάτη ή συντηρητή ηλεκτρολόγου Α΄ ή Γ΄ ή ΣΤ΄ ειδικότητας
οποιασδήποτε κατηγορίας ή άδεια εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 1ης ομάδας Α΄ ειδικότητας (ΠΔ 108/13).
β) οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον δευτεροβάθμιας ή
μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής ανεξαρτήτως
ειδικότητας ή Απολυτήριος τίτλος 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.Δ. 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 άδεια.
2. ΔΕ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΩΝ :
 Πτυχίο σχολών εκπαίδευσης τυφλών τηλεφωνητών που
εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας

ΔΕ Τηλεφωνητών

και σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η κάλυψη θέσεων από
υποψήφιους με το ανωτέρω προσόν γίνονται δεκτοί οι εξής
τίτλοι σπουδών :
 Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ, οποιασδήποτε
ειδικότητας του τομέα Χρηματοπιστωτικών και Διοικητικών
Υπηρεσιών (πρώην Οικονομίας και Διοίκησης)
 Πτυχίο Β΄ κύκλου Σπουδών ΤΕΕ, ανεξάρτητα από ειδικότητα,
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ή πτυχίο Α΄ κύκλου Σπουδών ΤΕΕ οποιασδήποτε ειδικότητας
του Τομέα Οικονομίας και Διοίκησης
 Απολυτήριος τίτλος :
1) Ενιαίου Λυκείου ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου, κλάδων :
α) Διοικητικών Υπηρεσιών - Γραμματέων
β) Οικονομίας
γ) Βιβλιοθηκονομίας ή

2) Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου των τμημάτων :
α) Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων,

ΔΕ Τηλεφωνητών
β) Υπαλλήλων Επιχειρήσεων Μεταφορών
γ) Υπαλλήλων Λογιστηρίου,
δ) Υπαλλήλων Διοίκησης,
ε) Εμπορικών Επιχειρήσεων ή

3)

Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης

4) ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικής μονάδας
της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

Κατά τη διαδικασία της ψηφοφορίας απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Περικλής Ζήκας, Ιωάννης Κεχρής,
Γεώργιος Ρεμούνδος.

Η απόφαση έλαβε τον αριθμό 4/2017.
Ο Πρόεδρος

Ο Γραμματέας

Δημήτριος Οικονόμου

Δημήτριος Τούτουζας
Τα Μέλη

Χ. Παρίση, Μ. Αθανασάκου - Μουντάκη, Α. Αυγουρόπουλος, Ε. Βεντουζά - Παπανικολάου, Μ. Χατζής, Α.-Μ.
Τσικρικώνη, Β. Νικάκη, Δ. Ρουφογάλη, Α. Σουρανή, Α. Βαλυράκης, Γ. Αρβανίτη, Γ. Τσουροπλής, Μ. Δημητριάδου,
Μ. Τράκας, Ι. Σκουτέρης, Α. Χαρακτινιώτης, Κ.-Π. Τίγκας, Ν. Κουτάκης, Ε. Γεωργακοπούλου, Α. Φασούλη, Ν.
Αποστολόπουλος, Χ. Κουγιουμτζόπουλος, Ν. Στάππας, Γ. Ανυφαντής.

