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ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

30/2016 

από το πρακτικό της 3
ης

/ 23.02.2016 τακτικής συνεδρίασης του 

Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς 

 

 

Θέμα 4
ο
  :  Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού στο Δήμο Αγιάς για το έτος 2016. 

 

 

Στην Αγιά, σήμερα 23 Φεβρουαρίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 7:00 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων 

«Χρυσαλλίδα», συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς, μετά από την με 

αριθμό πρωτοκόλλου 1338/19.02.2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου Ιωάννη Αργυρούλη, που 

δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 3 του ν.4071/2012 

και στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων της έδρας του Δήμου και επιδόθηκε στους Δημοτικούς Συμβούλους 

και στους Προέδρους – Εκπροσώπους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις 

του άρθρο 67 του ν. 3852/2010 και του άρθρου 77 παρ. 6 του ν.4172/2013. 

 

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο 

είκοσι επτά ( 27 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν:  

Παρόντες 
1. Αργυρούλης Ιωάννης, Πρόεδρος  

2. Αγγελακόπουλος Ρίζος 3. Αναστασίου Ιωάννης 

4. Βατζιάς Αντίγονος 5. Γιαννουλέα Χριστίνα 

6. Γιάνναρος Γεώργιος 7. Γκουτζουλίκας Γεώργιος 

8. Ζιούλη Αναστασία 9. Καλαγιάς Γρηγόριος 

10. Κασίδας Ιωάννης 11. Κούκας Γεώργιος 

12. Μάρκου Σωτήριος 13. Μαρούδα - Λιαράτσικα Χαδίνα (Νίνα) 

14. Μασούρας Γεώργιος 15. Λέτσιος Βασίλειος 

16. Ολύμπιος Αθανάσιος 17. Ριζούλης Στέφανος 

18. Σιμούλης Θωμάς 19. Σκαρκάλης Χρήστος 

20. Σμυρλής Βασίλειος 21. Σουλιώτης Θεόδωρος 

22. Τριανταφύλλου Αθανάσιος 23. Τριανταφύλλου Ευθύμιος 

24. Τσιώνης Αστέριος  

Απόντες 

25. Αράπης Χρήστος 26. Μπάτσικας Βασίλειος 

27. Μπεϊνάς Αντώνιος  

που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκε νόμιμα. 

http://www.dimosagias.gr/
mailto:i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr
http://www.dimosagias.gr/apofaseis/apofaseis-dimotikou-symbouliou.html
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Επίσης διαπίστωσε ότι από το σύνολο των είκοσι δύο (22) Πρόεδρων και Εκπροσώπων των Δημοτικών και 

Τοπικών Κοινοτήτων, που κλήθηκαν νόμιμα, παρόντες ήταν οι: Αχιλλέας Καραφέριας (Ανατολής), 

Ευάγγελος Λάμπρου (Μεγαλοβρύσου), Αθανάσιος Μπελιάς (Μελιβοίας), Ζάχος Μπατζιόλας (Αγιάς) και 

Βασίλειος Πλατής (Δήμητρας). 

 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Αγιάς Αντώνης Γκουντάρας. 

 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν και παραβρέθηκαν: ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της 

Κοινωφελούς Επιχείρησης «Καλυψώ» Βασίλειος Βαλάρης, καθώς και ο Προϊστάμενος του Τμήματος 

Οικονομικών Υπηρεσιών Ιωάννης Σπανός και ο Προϊστάμενος του Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών 

Αλέξανδρος Ντελής.  

 

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο υπάλληλος του Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών Ιωάννης 

Μπουρνάκας. 

 

Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 

 

Στη συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης: 

 

Θέμα 4
ο
  :  Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού στο Δήμο Αγιάς για το έτος 2016. 

 

Το ανωτέρω θέμα εισηγήθηκε ο Προϊστάμενος του Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών Αλέξανδρος 

Ντελής, που έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής: 

 

 «Στο πλαίσιο της δημοσιονομικής κατάστασης της χώρας και της περιστολής των κρατικών δαπανών, είχε 

περιοριστεί σημαντικά η δυνατότητα των ΟΤΑ α' βαθμού ως προς την πραγματοποίηση πάσης φύσεως 

προσλήψεων, με αποτέλεσμα την υποστελέχωση και αδυναμία εύρυθμης λειτουργίας αρκετών υπηρεσιών 

αυτών εις 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, ακόμη και στην 

περίπτωση υπηρεσιών που παρέχουν διοικητική υποστήριξη. 

 

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ.20α του άρθρου ένατου του ν.4057/2012 για την κίνηση 

διαδικασιών πρόσληψης ή διορισμού μόνιμου προσωπικού ή προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού 

δικαίου αορίστου χρόνου, απαιτείται προηγούμενη έγκριση της ΠΥΣ 33/2006 (Α' 280). 

 

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 δικαίου αορίστου χρόνου των κατηγοριών ΥΕ και ΔΕ, όλων των 

κλάδων και ειδικοτήτων, των ΟΤΑ α' και β' βαθμού και των Ν.Π.Ι.Δ. αυτών αναστέλλονται έως την 31η-12-

2016. 

 

Ενόψει των ανωτέρω περιορισμών και προς επίλυση των προβλημάτων υποστελέχωσης υπηρεσιών που 

παρατηρούνται κρίνεται απαραίτητη η στελέχωση του Δήμου με τακτικό προσωπικό, ήτοι μόνιμο και ιδιωτικού 

δικαίου αορίστου χρόνου κατηγοριών/εκπαιδευτικών βαθμίδων ΠΕ και ΤΕ. 
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Με την εγκ.4/οικ.2395/26.01.2016 ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. καλούνται οι ΟΤΑ να αποστείλουν στο ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. τα 

αιτήματά τους σε τακτικό προσωπικό ΠΕ και ΤΕ αλλά και µέσω των οικείων Αποκεντρωµένων ∆ιοικήσεων 

μέχρι τις 29.02.2016. 

 

Με την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. οικ. 5411/22.02.2016 η ανωτέρω προθεσμία για την αποστολή των αιτημάτων 

παρατάθηκε μέχρι τις 31.03.2016. 

 

Στην εγκ.4/οικ.2395/26.01.2016 ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. επισημαίνεται για τα 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 (δηλαδή η θέση που χρήζει άμεσης κάλυψης θα τεθεί πρώτη 

στον πίνακα, λαμβάνοντας τον αριθμό «1» κ.ο.κ.) σε κλάδους και ειδικότητες τομέων και υπηρεσιών που 

χρήζουν άμεσης ενίσχυσης σε προσωπικό. 

 

Επιπλέον επισημαίνεται ότι τα αιτήματα που θα υποβληθούν δεν πρέπει να περιλαμβάνουν θέσεις για την 

κάλυψη των οποίων έχει εκδοθεί προκήρυξη Α.Σ.Ε.Π. κλπ  

 

Κατόπιν των ανωτέρω, οι αρμόδιες υπηρεσίες μας συνέταξαν τους σχετικούς πίνακες και δικαιολογητικά, 

λαμβάνοντας υπόψη τις άκρως απαραίτητες ανάγκες  σε προσωπικό, προκειμένου να υποβληθούν τα αιτήματα 

για τον προγραμματισμό του έτους 2016, στην οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση, για την πρόσληψη τακτικού 

προσωπικού κατηγορίας ΠΕ και ΤΕ και συγκεκριμένα ενός (1) υπαλλήλου κατηγορίας / ειδικότητας ΠΕ5 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ-ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ». 

 

Ακολούθησαν ερωτήσεις και τοποθετήσεις:  

Ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης ελάσσονος μειοψηφίας «Λαϊκή Συσπείρωση Δήμου Αγιάς» 

Ιωάννης Κασίδας είπε στην τοποθέτησή του: «Είμαστε θετικοί με κάποιες παρατηρήσεις. Στην ουσία αυτή η 
πρακτική του δημοτικού συμβουλίου και της λειτουργίας του δήμου είναι στη λογική των μεγάλων αφεντικών 
που λέει “ποιο δάκτυλο θα σου κόψω”. Ο δήμος Αγιάς, όπως και ο κάθε δήμος, υπολειτουργεί και έχει ανάγκες 
για πολύ περισσότερο προσωπικό. Καταρχήν έχει ανάγκες στην καθαριότητα που είναι βασικό στοιχείο ζωής. 
Δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη. Αυτό είναι ένα μεγάλο κομμένο δάκτυλο. Και εμείς διαλέγουμε απλά να πάρουμε 
ένα μηχανικό. Καλό είναι βέβαια να ενδυναμώνεται η υπηρεσία του Δήμου και με μηχανολόγους – μηχανικούς. 
Όμως εδώ είναι το θέμα της στάσης των δήμων και των δημοτικών συμβουλίων, δηλαδή το  πώς αυτούς τους 
εκβιασμούς, του τύπου “ποιο δάκτυλο θα σου κόψω” , θα τους απορρίπτει και θα προχωράει σε κάποιες 
διεκδικήσεις για να στελεχωθούν επαρκώς όλες οι υπηρεσίες του. Υπάρχουν τα φωτεινά παραδείγματα πέντε 
δήμων της Χώρας που διεκδικούν. Με τον προγραμματισμό, που κάνει σήμερα το δημοτικό συμβούλιο, θα ήταν 
καλό να επανακαθορίσει τη στάση και τη θέση του και να μην αποδέχεται παθητικά αυτές τις επιλογές και 
εκβιασμούς, αλλά να προχωρήσει σε διεκδικήσεις. Διότι ο δήμος μας, αλλά και οι άλλοι δήμοι, δεν μπορούν να 
εξυπηρετήσουν τις ανάγκες των πολιτών με το προσωπικό που έχουν». 
 

Ο δημοτικός σύμβουλος της δημοτικής παράταξης μείζονος μειοψηφίας «Δώτιον Πεδίον» Αθανάσιος 

Ολύμπιος είπε στην τοποθέτησή του: «Είμαι θετικός στην πρόταση και σε κάθε περίπτωση δεν θα μπορούσα 
να πω όχι στη στελέχωση του δήμου. Αυτό που θα ήθελα να πω, ένα καθαρά διοικητικό κομμάτι και στα πλαίσια 
της συνεργασίας, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας έχει συστήσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια το Ινστιτούτο 
Επιμόρφωσης των δημοσίων υπαλλήλων. Εκεί υπάρχει μια ειδική διαδικασία που ανιχνεύει τις ανάγκες για τη 
στελέχωση των υπηρεσιών. Υπάρχει λοιπόν ένα ειδικό έντυπο που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί, όχι μόνο 
στο δημοτικό συμβούλιο, και να είχαμε αποφύγει όλες αυτές τις συζητήσεις. Το ίδιο ειδικό έντυπο θα μπορούσε 
να χρησιμοποιηθεί και ως εισήγηση προς το Υπουργείο».  
 

Ο δημοτικός σύμβουλος της δημοτικής παράταξης μείζονος μειοψηφίας «Δώτιον Πεδίον» Θωμάς 

Σιμούλης είπε στην τοποθέτησή του: «Εγώ σ’ αυτή την πρόταση θα ψηφίσω “παρών” και η ψήφος μου θα 
είναι καθαρά πολιτική. Δεν μπορεί να έχουμε πρόβλημα στον να κάνουμε προσλήψεις και στην ουσία να σου 
επιβάλλουν ποια ειδικότητα θα πάρεις. Είναι απαράδεκτο. Δεν μπορεί να έχουν κόψει από τον οργανισμό 
εσωτερικής υπηρεσίας του δήμου την ειδικότητα  ΠΕ Πληροφορικής, τη στιγμή μάλιστα που πληρώνουμε ένα 
σκασμό λεφτά για προγράμματα και για το δίκτυο των υπολογιστών και να μην μπορείς να κάνεις την πρόσληψη 
που θέλεις. Δεν διαφωνώ με την πρόσληψη του μηχανολόγου – μηχανικού, αλλά υπάρχουν μεγαλύτερες 
ανάγκες σε άλλους τομείς. Εγώ θα ψηφίσω “παρών” μόνο και μόνο για αυτό το λόγο». 
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Ο δημοτικός σύμβουλος της δημοτικής παράταξης μείζονος μειοψηφίας «Δώτιον Πεδίον» Ιωάννης 

Αναστασίου είπε στην τοποθέτησή του: «Θα ψηφίσω “ναι” αλλά θέλω να τονίσω ότι αυτές οι προσλήψεις 
είναι πολύτιμες και δεν θα πρέπει να σπαταλούνται. Και δεν ξέρω τι θα γίνει αν υπάρξει κάποια αλλαγή στον 
Νόμο που θα μας δίνει τη δυνατότητα να πάρουμε κάποια άλλη σημαντικότερη ειδικότητα και παίρνουμε τώρα 
ένα μηχανολόγο μόνο και μόνο γιατί αυτό μπορούμε».  
 

Ο Δήμαρχος Αντώνης Γκουντάρας είπε στην τοποθέτησή του: «Πρώτα απ’ όλα ο Γιάννης ο Κασίδας 

αδικεί πάρα πολλούς συναδέλφους. Υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγματα δήμων στην Ελλάδα  που 

διαδραματίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στη σημερινή κοινωνία και νομίζω ότι εάν αυτά τα φωτεινά 

παραδείγματα τα περιορίζουμε σε πέντε, αδικούμε πραγματικά πάρα πολλούς συναδέλφους. 

Τώρα στο θέμα μας. Δεν μας επιβάλλει κανείς να πάρουμε μηχανολόγο – μηχανικό, εμείς αποφασίζουμε. 

Επειδή Θωμά (Σιμούλης) το έθεσες έτσι ακριβώς, εγώ δεν αμφιβάλλω ότι ο ΠΕ Πληροφορικής θα ήταν 

σημαντικό στέλεχος, αλλά σου λέω ειλικρινά εάν ήταν να διαλέξω ανάμεσα στους δύο θα διάλεγα και 

πάλι τον μηχανολόγο – μηχανικό. Αυτό επειδή ξέρω τη δομή του δήμου μας και τις ανάγκες που 

προκύπτουν ενόψει του νέου ΕΣΠΑ. Έχουμε μια Τεχνική Υπηρεσία που αποτελείται από δύο υπαλλήλους 

και έχει παράξει σπουδαίο έργο. Αυτή η Τεχνική Υπηρεσία που θα μας φέρει χρήματα και θα παράξει 

έργο πρέπει να στελεχωθεί. Γι’ αυτό είναι συνειδητή η επιλογή του μηχανολόγου – μηχανικού και δεν το 

κάνουμε απλά για να πάρουμε κάποιον. Το κάνουμε γιατί ο μηχανολόγος – μηχανικός είναι αναγκαίος 

στον δικό μας δήμο». 

 
 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού λάβαμε υπόψη : 

- την εισήγηση του Προϊσταμένου του Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών, 

- τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ.20α του ν.4057/2012 (Α΄54):  «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών 

Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου», όπως 

αντικαταστάθηκε με το άρθρο 41 παρ. 1α του Ν. 4325/2015 (Α΄47): «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - 

Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες 

διατάξεις»,  

- τις διατάξεις του άρθρου πρώτου παρ.3 της υποπαρ.ΣΤ1 του ν.4093/2012 (Α'222): «Έγκριση 

Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 

4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016», 

- τις διατάξεις του Π.δ.50/2001 (Α΄39): «ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΟΝΤΟΛΟΓΙΟΥ», όπως τροποποιήθηκε 

και ισχύει, 

- την υπ’ αριθ. 33/06  Π.Υ.Σ. (Α΄280): «Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα», όπως 

ισχύει, 

- την εγκύκλιο 4/οικ.2395/26.01.2016 ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α.: «Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού 

προσωπικού στους ΟΤΑ α' και β' βαθμού για το έτος 2016»,  

- την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. οικ. 5411/22.02.2016.: «Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού 

στους ΟΤΑ α' και β' βαθμού για το έτος 2016», 

- τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Αγιάς (Β΄ 1584), 

- την με αριθμό πρωτοκόλλου 1365/22.02.2016 βεβαίωση του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών με την 

οποία βεβαιώνει ότι υπάρχουν εξασφαλισμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό του Δήμου Αγιάς έτους 

2016 και την εγγραφή ανάλογων πιστώσεων στους προϋπολογισμούς των επόμενων ετών,   

- την με αριθμό πρωτοκόλλου 1374/22.02.2016 βεβαίωση της Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών 

Υπηρεσιών με την οποία βεβαιώνει ότι οι προκηρυσσόµενη θέση είναι κενή, 

και μετά από συζήτηση 

 

 

Αποφασίζουμε  κατά πλειοψηφία  

 

 
Α. Εγκρίνουμε τον 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,  κατά ιεραρχία, αριθμό ατόμων, κατηγορία και κλάδο ως εξής: 

http://www.dimosnet.gr/?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000015735_N0000016304
http://www.dimosnet.gr/?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000015735_N0000016304
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1. Έναν (1) ΠΕ5 Μηχανολόγο -Μηχανικό για τη στελέχωση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, 

Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος του Δήμου.  

 

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. 

 

Ο λόγος για τον οποίο απαιτείται η πρόσληψη του προσωπικού αυτού είναι ότι η Διεύθυνση Τεχνικών 

Υπηρεσιών, Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος περιλαμβάνει το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών και το Τμήμα 

Πολεοδομίας ή υπηρεσίας Δόμησης όπως μετονομάστηκε με το ν. 4030/2011, τα οποία λειτουργούν με 

πλήρεις αρμοδιότητες ως υπηρεσιακές μονάδες του Δήμου Αγιάς.  

 

Το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών στελεχώνεται από δύο (2) τεχνικούς υπαλλήλους ειδικότητας έναν 

Πολιτικό Μηχ/κο ΠΕ και έναν Τοπογράφο Μηχ/κο ΠΕ. Είναι αρμόδιο για τη μελέτη, επίβλεψη, εκτέλεση 

και συντήρηση των κάθε είδους τεχνικών έργων του Δήμου, με στόχο την έγκαιρη, οικονομική και άριστη 

από επιστημονικής απόψεως πραγματοποίησή τους. Επίσης είναι αρμόδιο για την διαδικασία ωρίμανσης 

μελετών ώστε να υπάρχει η δυνατότητα στην συνέχεια υποβολής προτάσεων & παρακολούθησης 

συγχρηματοδοτούμενων έργων. Ακόμη είναι υπεύθυνο για την διεκπεραίωση αιτημάτων πολιτών, φορέων 

και υπηρεσιών που αφορούν τεχνικά θέματα και για την διεκπεραίωση κυκλοφοριακών θεμάτων.   

 

Το Τμήμα Πολεοδομίας ή υπηρεσίας Δόμησης στελεχώνεται από δύο τεχνικούς υπαλλήλους ειδικότητας 

Τοπογράφων Μηχ/κων ΠΕ, έναν τεχνικό υπάλληλο ειδικότητας έργων υποδομής ΤΕ και ένα διοικητικό 

υπάλληλο ΔΕ. Είναι αρμόδιο για την εξασφάλιση βελτιωμένων συνθηκών ασφαλούς μετακίνησης και 

κυκλοφορίας των δημοτών και των οχημάτων τους, για την εφαρμογή του πολεοδομικού σχεδιασμού, την 

έκδοση και τον έλεγχο εφαρμογής των οικοδομικών αδειών, της νομιμοποίησης κτισμάτων προ του 55, την 

διεκπεραίωση της τακτοποίησης αυθαιρέτων καθώς και τον έλεγχο των αυθαίρετων κατασκευών και των 

καταγγελιών που υποβάλλονται στην υπηρεσία. Επίσης είναι αρμόδιο για τις ηλεκτροδοτήσεις των 

οικοδομών, την διεκπεραίωση αιτημάτων για φωτοβολταϊκά καθώς και θέματα που αφορούν χρήσεις γης 

και ρυμοτομικών σχεδίων. Μεριμνά για την εφαρμογή πολιτικών, προγραμμάτων, δράσεων και μέτρων για 

την προστασία και αναβάθμιση του περιβάλλοντος στη περιοχή του Δήμου. 

 

Σκοπός των Υπηρεσιών είναι η όσο το δυνατόν ταχύτερη διεκπεραίωση των υποθέσεων και την 

εξυπηρέτηση των πολιτών, το οποίο όμως καθίσταται δύσκολο στην επίτευξή του λόγω του μεγάλου όγκου 

των δεδομένων αλλά και το εύρος των αντικειμένων από τους λιγοστούς υπαλλήλους. Η έλλειψη 

προσωπικού δημιουργεί προβλήματα και δυσλειτουργίες στην Υπηρεσία Δόμησης (Πολεοδομία) και στην 

Τεχνική Υπηρεσία καθώς συχνά αδυνατούν να ανταπεξέλθουν στον μεγάλο φόρτο εργασίας. Ειδικότερα η 

παντελής έλλειψη ειδικότητας Μηχανολόγου Μηχ/κου δημιουργεί επιπλέον προβλήματα στην 

αντιμετώπιση θεμάτων που άπτονται της αρμοδιότητά τους, με αποτέλεσμα να καλούνται οι υπηρεσίες να 

απευθυνθούν για υποστήριξη στον μητροπολιτικό Δήμο του Νομού ώστε να είναι δυνατή η διεκπεραίωση 

και η αντιμετώπιση των θεμάτων άρτια και ορθά με βάση τις τεχνικές γνώσεις της επιστήμης του  

Μηχανολόγου Μηχ/κου. Η συνεργασία όμως με προσωπικό ενός άλλου Δήμου δημιουργεί σημαντικές 

καθυστερήσεις, με κίνδυνο πολλές φορές να χαθούν χρηματοδοτήσεις λόγω ημερομηνιών αλλά και να 

δημιουργούνται προβλήματα στην επικοινωνία και στην λειτουργία δεδομένου της διαφορετικότητας της 

κάθε υπηρεσίας. Ακόμη, υπάρχει η περίπτωση να μην είναι δυνατή η υποστήριξη     για κάποιο χρονικό 

διάστημα όποτε οι υπηρεσίες του Δήμου να μένουν εκκρεμείς.  

 

Η πρόσληψη προσωπικού ειδικότητας Μηχανολόγου Μηχ/κου κρίνεται επιβεβλημένη για την άρτια, 

έγκαιρη και από επιστημονικής απόψεως λειτουργία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας & 

Περιβάλλοντος.   
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Η πρόσληψη θα βαρύνει αντίστοιχα τους κάτωθι Κ.Α. του προϋπολογισμού έτους 2016 του σκέλους των 

εξόδων του Δήμου: 

Κ.Α. 02.30.6011.01 «Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων» και 

Κ.Α. 02.30.6051 «Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου». 

 

Β. Η παρούσα να κοινοποιηθεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση προκειμένου να δρομολογηθούν οι 

διαδικασίες για την έγκριση των αιτούμενων προσλήψεων.  

 

Δήλωσε «παρών» και μειοψήφισε ο δημοτικός σύμβουλος της παράταξης μείζονος μειοψηφίας «Δώτιον 

Πεδίον» Θωμάς Σιμούλης, για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό κομμάτι της παρούσας. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 30/2016. 

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο 

Ο Πρόεδρος        Τα παρόντα μέλη 

 

Ακριβές Αντίγραφο 

Ο Πρόεδρος 

του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

 

Ιωάννης Αργυρούλης  
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