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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 2ης/2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
Αριθ. Απόφασης 31/2016
«Προγραμματισμός πρόσληψης τακτικού προσωπικού για το έτος 2016».
Στους Μολάους σήμερα στις 22 Φεβρουαρίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:30,
συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μονεμβασίας σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην
αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασίας, ύστερα από την με
αριθμό 02/17-02-2016 έγγραφη πρόσκληση του Αντιπροέδρου (εν απουσία του Προέδρου
σύμφωνα με την αριθ. 17/2016 Α.Δ.Σ.), η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο 27 μελών βρέθηκαν
παρόντα τα 23, δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Βελιώτης Ευστάθιος
Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
1. Αβδούλος Σπύρος
2. Καλογερίνης Ηλίας
Αντιδήμαρχος
2. Παπαδάκης Πιερρής
3. Κουτσονικολής Χαράλαμπος Αντιδήμαρχος
3. Λυριωτάκης Ιωάννης
4. Μαυρομιχάλης Κων/νος
Αντιδήμαρχος
4. Σταθάκης Νεκτάριος
5. Σουρλάς Ιωάννης
Αντιδήμαρχος
6. Τσαφατίνου Κατερίνα
Αντιδήμαρχος
7. Τραϊφόρος Παναγιώτης
Αντιδήμαρχος
8. Χαραμή-Νατιώτη Αλεξάνδρα
Γραμ. Δ.Σ.
9. Αλειφέρη Παναγιώτα
10. Βουνελάκης Γεώργιος
11. Γεωργακάκου Αικατερίνη
12. Δρίβας Θεόδωρος
13. Κολλιάκος Ιωάννης
14. Λεκάκης Δημήτριος
15. Μαρούσης Χαράλαμπος
16. Νεραντζουλάκη – Ρεπαπίνου Ζωή
17. Πετράκης Χρήστος
18. Σπυριδάκου Θεοδούλη
19. Χριστάκος Σταύρος
20. Δουμάνη Σοφία
21. Κόκκορης Παναγιώτης
22. Κουλουβάκος Βασίλειος
23. Αναγνωστοπούλου Ελένη
Η Συνεδρίαση έγινε παρόντος του Δημάρχου κ. Ηρακλή Τριχείλη.
Από τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων, των Τοπικών Κοινοτήτων και των
εκπροσώπων των Τοπικών Κοινοτήτων, παραβρέθηκαν οι: Κοντοσταθάκος Ευθύμιος της Δ.Κ.
Μολάων, Γεώργας Σωτήριος Τ.Κ. Αγγελώνας, Μάρκος Παναγιώτης Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου, Φάββας
Βασίλειος Τ.Κ. Αγ. Δημητρίου, Μπίλιας Γεώργιος Τ.Κ. Αγ. Νικολάου Μονεμβασίας, Γαβρίλης
Κων/νος Τ.Κ. Κυπαρισσίου, Μανίκης Ιωάννης Τ.Κ. Λαμποκάμπου, Βαρβαρέσσος Γεώργιος Τ.Κ.
Λαχίου, Αρτινιός Παναγιώτης Τ.Κ. Λιρών, Σκαρμούτσος Παναγιώτης Τ.Κ. Μεταμόρφωσης.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κ. Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του Δήμου για την
τήρηση των πρακτικών.
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Ο Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 12ο θέμα της ημερήσιας
διάταξης έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Μαυρομιχάλη, ο οποίος είπε τα εξής:
Σύμφωνα με την εγκύκλιο 4/οικ. 2395/26-1-2016 του Υπουργείου Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης, οι ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού θα πρέπει να προχωρήσουν στον
προγραμματισμό προσλήψεων τακτικού προσωπικού.
Στο πλαίσιο της δημοσιονομικής κατάστασης της χώρας και τις περιστολής των κρατικών
δαπανών, είχε περιοριστεί σημαντικά η δυνατότητα των ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού ως προς την
πραγματοποίηση πάσης φύσεως προσλήψεων , με αποτέλεσμα την υποστελέχωση και αδυναμία
εύρυθμης λειτουργίας αρκετών υπηρεσιών αυτών σε βάρος του δημοσίου συμφέροντος και της
εξυπηρέτησης των πολιτών.
Την κατάσταση επιδείνωσε η μεγάλη αύξηση των συνταξιοδοτήσεων και των μετατάξεων.
Ειδικότερα παρατηρείται σημαντική έλλειψη σε εξειδικευμένο προσωπικό, σε ευαίσθητους
τομείς υπηρεσιών όπως Πολεοδομίες, παιδικούς σταθμούς, τεχνικές, οικονομικές και κοινωνικές
υπηρεσίες ακόμα και στην περίπτωση υπηρεσιών που παρέχουν διοικητική υποστήριξη.
Ενόψει των ανωτέρω κρίνεται απαραίτητη η στελέχωση των ΟΤΑ Α΄ βαθμού και Β΄
βαθμού με τακτικό προσωπικό, ήτοι μόνιμο και ιδιωτικού διακαίου αορίστου χρόνου.
Σε κάθε περίπτωση και σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 20 του άρθρου
ένατου του ν. 4057/2012, για την κίνηση διαδικασιών πρόσληψης ή διορισμού τακτικού
προσωπικού απαιτείται προηγούμενη έγκριση της ΠΥΣ 33/2006 (α΄280) , όπως ισχύει.
Επιπλέον σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 3 της υποπαρ. ΣΤ1 του άρθρου
πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄222) , για τις προσλήψεις και τους διορισμούς του μόνιμου
προσωπικού και του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των
κατηγοριών /εκπαιδευτικών βαθμίδων ΠΕ και ΤΕ όλων των κλάδων και ειδικοτήτων, των ΟΤΑ Α΄
και Β΄ βαθμού και των Ν.Π.Ι.Δ. αυτών εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 11 του ν.
3833/2010, όπως ισχύει.
Ωστόσο, στις εν λόγω διατάξεις ορίζεται ότι οι προσλήψεις και οι διορισμοί του μόνιμου
προσωπικού και του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού διακαίου αορίστου χρόνου των
κατηγοριών ΥΕ και ΔΕ όλων των κλάδων και ειδικοτήτων, των ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού και των
Ν.Π.Ι.Δ. αναστέλλονται έως και την 31η 12-2016.
Ενόψει των ανωτέρω περιορισμών και προς επίλυση των προβλημάτων υποστελέχωσης
των υπηρεσιών που παρατηρούνται, οι ενδιαφερόμενοι φορείς θα πρέπει άμεσα – έως τις
29/2/2016 - να υποβάλλουν στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης,
σύμφωνα με την διαδικασία που ορίζεται κατωτέρω, τον προγραμματισμό των αναγκών τους σε
εξειδικευμένο τακτικό προσωπικό ΠΕ και ΤΕ κατηγορίας (π.χ. Πολιτικών Μηχανικών,
Αρχιτεκτόνων
Μηχανικών,
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Οικονομολόγων, Κοινωνικών
Λειτουργών, Πληροφορικής, Κτηνιάτρων, Εποπτών Δημόσιας Υγείας, Βρεφονηπιοκόμων
κ.λ.π.).
Τα αιτήματα που θα υποβληθούν δεν πρέπει να περιλαμβάνουν θέσεις για την κάλυψη των
οποίων έχει εκδοθεί προκήρυξη ΑΣΕΠ, συμπεριλαμβανομένης και της προκήρυξης 1Δ/2015 (ΦΕΚ
7/τ. ΑΣΕΠ /29-10-2015) που εκδόθηκε βάσει του άρθρου 51 του ν. 4205/2014, ανεξαρτήτως αν
έχουν εκδοθεί ή όχι τα οριστικά αποτελέσματά της.
Επισημαίνεται ότι για τα εν λόγω αιτήματα, θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας σε σύνολο το
πολύ μέχρι δέκα (10) θέσεων ανά φορέα και ως εκ τούτου, οι θέσεις θα πρέπει να υποβληθούν
ιεραρχημένες ως προς την αναγκαιότητά τους (δηλ. η θέση που χρήζει άμεσης κάλυψης θα τεθεί
πρώτη στον πίνακα) σε κλάδους και ειδικότητες τομέων και υπηρεσιών που χρήζουν άμεσης
ενίσχυσης σε προσωπικό.
Κατόπιν των ανωτέρω το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη:
 τις διατάξεις της παρ.20α του Ένατου άρθρου του ν.4057/2012, όπως αντικαταστάθηκε με
το άρθρο 41 παρ. 1α του Ν. 4325/2015.
 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 Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Μονεμβασίας που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ
1696/29-7-2011 τ. Β΄.
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 Το γεγονός ότι στο Δήμο Μονεμβασίας δεν εκκρεμεί η κάλυψη θέσεων για τις οποίες έχει
εκδοθεί προκήρυξη ΑΣΕΠ συμπεριλαμβανομένης και της προκήρυξης 1Δ/2015( ΦΕΚ 7 τ.
ΑΣΕΠ /29-10-2015) που εκδόθηκε βάση του άρθρου 51 του Ν. 4205/20014.
 Την υπ΄αριθμ. πρωτ. 28119/13-12-2011 Διαπιστωτική Πράξη του Δημάρχου Μονεμβασίας
περί αυτοδίκαιης κατάργησης κενών οργανικών θέσεων πολιτικού προσωπικού με σχέση
εργασίας δημοσίου δικαίου του Δήμου Μονεμβασίας κατ΄ εφαρμογή της παρ. 1α του
άρθρου 33 του Ν. 4024/2011, με την οποία διαπιστώθηκε η αυτοδίκαιη κατάργηση
κενών οργανικών θέσεων πολιτικού προσωπικού με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου του
φορέα Δήμος Μονεμβασίας, κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 22 του Ν. 4024/2011
«Συνταξιοδοτικές Ρυθμίσεις ενιαίο μισθολόγιο- βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες
διατάξεις εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 20122015», με την οποία καταργήθηκαν αυτοδίκαια σαράντα μία (41) κενές οργανικές θέσεις
μόνιμου προσωπικού που προβλέπονταν από τον οικείο ΟΕΥ του φορέα μας.
 Το γεγονός ότι όπως προκύπτει από τον Ο.Ε.Υ., οι διατηρούμενες κενές οργανικές θέσεις
μονίμου προσωπικού κατηγορίας ΠΕ και ΤΕ του φορέα μας είναι οι αναγραφόμενες στον
κατωτέρω πίνακα:
Α/Α
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ
ΠΕ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΠΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΜΕ
ΠΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΠΕ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ
ΔΙΚΤΥΩΝ
ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΠΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΠΕ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ
ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ
ΤΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ
ΤΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
ΤΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΤΕ ΕΠΟΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΤΕ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

ΘΕΣΕΙΣ
2
2
2
1
1
1
1
1
1
2
2
1
2
1
1
1
1
5
1
1
1
1
1
1
2
2
2

 την εγκ.4/οικ.2395/26.01.2016 ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α.
 την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. οικ. 5411/22.02.2016.
 τις εξασφαλισμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό του Δήμου Μονεμβασίας έτους 2016
και την εγγραφή ανάλογων πιστώσεων στους προϋπολογισμός των επομένων ετών
(βεβαιώσεις αριθ. πρωτ. 2614/25-2-2016 & 2615/26-2-2016 της Δ/νσης Οικονομικών
Υπηρεσιών).
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 τη βεβαίωση αρ. πρωτ. 3425/15-3-2016 της Δ/νσης Προσωπικού ότι οι προκηρυσσόµενες
θέσεις είναι κενές.
Αποφασίζει ομόφωνα
Α. Εγκρίνει τον προγραμματισμό των προσλήψεων έτους 2016, καθώς και τον σχετικό
πίνακα προγραμματισμού, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας, για την πρόσληψη
τακτικού προσωπικού για τις εξής θέσεις, κατά ιεραρχία, αριθμό ατόμων, κατηγορία και κλάδο:
1. Δύο (2) Δημοτικούς Αστυνομικούς ΤΕ για τη στελέχωση της Δημοτικής Αστυνομίας.
Οι ανωτέρω θα στελεχώσουν τη Δημοτική Αστυνομία, στην οποία στο Δήμο μας μέχρι
23/9/2013 (ημερομηνία διάλυσής της) υπηρετούσαν τέσσερις (4) υπάλληλοι. Μετά την
επανασύστασή της στις 11 Μαΐου 2015 υπηρετεί ένας (1) υπάλληλος, ο οποίος έχει λάβει
εννεάμηνη άδεια ανατροφής τέκνου, με αποτέλεσμα η υπηρεσία ουσιαστικά να μην
υφίσταται. Ο Δήμος Μονεμβασίας ως γνωστόν εκτείνεται από το ακρωτήριο του Καβομαλιά
έως τα όρια του Νομού Αρκαδίας είναι κατεξοχήν τουριστικός Δήμος και κυρίως τη θερινή
περίοδο είναι αδήριτη ανάγκη τήρησης της τάξης, έλεγχος στάθμευσης αυτοκινήτων στους
Μολάους, στη Νεάπολη, κυρίως του τουριστικού χώρου της Μονεμβάσιας λόγω των
χιλιάδων επισκεπτών, τον έλεγχο των κοινόχρηστων χώρων όλου του Δήμου (σε εφαρμογή
των αποφάσεων των αρμοδίων οργάνων αυτού) κ.λ.π.
2. Έναν (1) Χημικό Μηχανικό ΠΕ για τη στελέχωση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου.
Ο ανωτέρω θα στελεχώσει τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου και θα καλύψει
τις επιπλέον ανάγκες που θα υπάρξουν στο Δήμο Μονεμβασίας από τη λειτουργία των
τεσσάρων Βιολογικών Καθαρισμών (Μολάων, Μονεμβασίας, Νεάπολης, ΠλύτραςΚαραβοστασίου) που θα τεθούν σε λειτουργία στο Δήμο μας.
3. Έναν (1) Ηλεκτρολόγο Μηχανικό ΠΕ για τη στελέχωση της Τεχνικής Υπηρεσίας του
Δήμου.
Ο ανωτέρω θα στελεχώσει τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, στην οποία μετά
την παραίτηση του μοναδικού υπαλλήλου με την συγκεκριμένη ειδικότητα, η θέση έχει
κενωθεί.
Β. Τα απαιτούμενα προσόντα καθορίζονται ως εξής, σύμφωνα με το Π.Δ. 50/2001:
α. Προσόν διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό ορίζεται το ομώνυμο ή ταυτόσημο κατά
περιεχόμενο ειδικότητας, πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας
σχολών της αλλοδαπής.
β. Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση κενών θέσεων από υποψηφίους με
τα προσόντα της παραγράφου 1, επιτρέπεται η κάλυψή τους με πτυχίο ή δίπλωμα συναφούς
ειδικότητας που ορίζεται κάθε φορά με την προκήρυξη πλήρωσης κενών θέσεων, μετά από
αίτημα του οικείου φορέα που εγκρίνεται από το ΑΣΕΠ.
Γ. Η παρούσα να κοινοποιηθεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση προκειμένου να
δρομολογηθούν οι διαδικασίες για την έγκριση των αιτούμενων προσλήψεων.
Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 31/2016.
Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.
Ο Πρόεδρος
Η Γραμματέας
Τα Μέλη
κ.α.α.
Χαραμή-Νατιώτη
Καλογερίνης Ηλίας Αντιδήμαρχος
Ο Αντιπρόεδρος
Αλεξάνδρα
Κουτσονικολής Χαράλαμπος Αντιδήμαρχος
Βελιώτης Ευστάθιος
Μαυρομιχάλης Κων/νος Αντιδήμαρχος
Σουρλάς Ιωάννης Αντιδήμαρχος
Τσαφατίνου Κατερίνα Αντιδήμαρχος
Τραϊφόρος Παναγιώτης Αντιδήμαρχος
Αλειφέρη Παναγιώτα
Βουνελάκης Γεώργιος
Γεωργακάκου Αικατερίνη
Δρίβας Θεόδωρος
Κολλιάκος Ιωάννης
Λεκάκης Δημήτριος
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ΑΔΑ: Ψ484ΩΚ9-ΕΒΞ
Μαρούσης Χαράλαμπος
Νεραντζουλάκη-Ρεπαπίνου Ζωή
Πετράκης Χρήστος
Σπυριδάκου Θεοδούλη
Χριστάκος Σταύρος
Δουμάνη Σοφία
Κόκκορης Παναγιώτης
Κουλουβάκος Βασίλειος
Αναγνωστοπούλου Ελένη
Ακριβές Απόσπασμα
Η Ειδική Γραμματέας
Παπαδάκη Ευγενία
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