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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Από το πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αριθ. 5 
της 11ης Φεβρουαρίου 2016 

 Αριθμός Απόφασης  27 
       Θ Ε Μ Α  2ο : Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού  
                             για το έτος 2016.  
 Στο Λουτράκι και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου 
(Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως) σήμερα την 11η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 
2016, ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και ώρα 17:30, συνήλθε σε τακτική 
συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά την υπ' αριθ. 1874/05-02-2016 
πρόσκληση του Προέδρου του κ. ΠΕΤΡΟΥ Παναγιώτη, η οποία νόμιμα και 
εμπρόθεσμα επιδόθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 
3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/7-6-2010), περί “Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης & 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης”, σε καθέναν 
Δημοτικό Σύμβουλο, στους προέδρους συμβουλίων των δημοτικών κοινοτήτων 
Λουτρακίου - Περαχώρας, Ισθμίας, Αγ. Θεοδώρων, στον Πρόεδρο συμβουλίου 
της τοπικής κοινότητας Πισίων και στον Δήμαρχο κ. ΓΚΙΩΝΗ Αλκ. Γεώργιο, ο 
οποίος ήταν παρών, προκειμένου να συζητήσει και να αποφασίσει στα θέματα 
της ημερήσιας διάταξης.   Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί 
συνόλου είκοσι επτά (27) μελών του Συμβουλίου βρέθηκαν παρόντα δεκαέξι (16), 
ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 
 Π α ρ ό ν τ ε ς: 1.Πέτρου Παναγιώτης - Πρόεδρος, 2.Πέρρας Σωτήριος 
3.Βλάσσης Ευάγγελος, 4.Νικολάου Σωτήριος, 5.Γεωργίου Αθανάσιος, 
6.Σακελλαρίου Αναστάσιος, 7.Θυμής Φίλιππος, 8.Κορδαλή Σωτηρία, 
9.Ρουμελιώτης Γεώργιος, 10.Παπαθανασίου Αθανάσιος, 11.Ράτης Σπυρίδων, 
12.Σπύρου Κων/νος, 13.Λογοθέτης Κων/νος, 14.Δόσχορης Κων/νος, 
15.Μουζάκης Αθανάσιος, 16.Ασημακόπουλος Χρήστος.    Στην παρούσα συνεδρίαση παρευρίσκοντο οι Πρόεδροι των Συμβουλίων 
των Δημοτικών Κοινοτήτων Λουτρακίου – Περαχώρας, Αγίων Θεοδώρων & Ισθμίας, ήτοι κ.κ. Βενετσάνου Ελένη, Κωνσταντής - Σκουλικαρίτης Αριστείδης & 
Δήμου Κων/νος, αντίστοιχα, καθώς και ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Τοπικής 
Κοινότητας Πισίων κ. Γκίκας Ιωάννης.  
 Α π ό ν τ ε ς: 1.Θυμής Μιχαήλ, 2.Πρωτοπαππά Μαρία, 3.Παντελέου Κων/νος,  
4.Παύλου Παύλος, 5.Στάμου Γεώργιος, 6.Γεωργίου Χαράλαμπος, 
7.Πρωτονοτάριος Δημήτριος, 8.Βαρελάς Παναγιώτης, 9.Κοφινάς Ηλίας, 
10.Λάμπρου Κων/νος, 11.Θεοδώρου Αγγελική (η οποία απουσίαζε λόγω 
επαγγελματικών υποχρεώσεων).  
 Αμέσως μετά την έναρξη της συνεδρίασης και πριν τη συζήτηση 
οποιουδήποτε θέματος προσήλθαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Κοφινάς Ηλίας, 
Θυμής Μιχαήλ & Πρωτοπαππά Μαρία, που παρέμειναν έως και το τέλος της 
συνεδρίασης. 
 



Επί του 2ου θέματος της ημερήσιας διάταξης, ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη 
των μελών του Σώματος τα εξής: 
1. Το υπ’ αριθ. 8720/433/01-02-2016 (με αριθ. πρωτ. Δήμου 1679/01-02-2016) 
έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και 
Ιονίου με το οποίο διαβιβάσθηκε στο Δήμο μας η με αριθ. πρωτ. οικ.2395/26-01-
2016 Εγκύκλιος 4/2016 (ΑΔΑ:ΨΟΗΗ465ΦΘΕ-ΝΥΙ), του Υπουργείου Εσωτερικών 
και Διοικητικής Ανασυγκρότησης προς τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της 
Χώρας, με θέμα «Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού στους 
ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού για το έτος 2016», με την οποία κρίνεται απαραίτητη η 
στελέχωση των ΟΤΑ με τακτικό προσωπικό, ήτοι μόνιμο και ιδιωτικού δικαίου 
αορίστου χρόνου και ως εκ τούτου οι ενδιαφερόμενοι φορείς θα πρέπει άμεσα να 
υποβάλλουν τον προγραμματισμό των αναγκών τους, σε εξειδικευμένο τακτικό 
προσωπικό ΠΕ και ΤΕ στην οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση. 

Για τα εν λόγω αιτήματα θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας σε σύνολο το 
πολύ δέκα (10) θέσεων, ανά φορέα και ως εκ τούτου οι θέσεις θα πρέπει να 
υποβληθούν ιεραρχημένες ως προς την αναγκαιότητά τους σε κλάδους και 
ειδικότητες τομέων και υπηρεσιών, που χρήζουν άμεσης ενίσχυσης σε 
προσωπικό. 
2. Toν Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου μας (Φ.Ε.Κ. 
982/τ.Β’/30.03.2012). 
3. Την υπ’ αριθ. οικ.22201/2012 Κοινή Απόφαση Υπουργών Εσωτερικών και 
Δ/κής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Φ.Ε.Κ 1835/τ.Β΄/11-06-
2012), με την οποία διατηρήθηκαν, μεταξύ άλλων θέσεων, και τρεις (3) κενές 
οργανικές θέσεις  μόνιμου προσωπικού στον Δήμο μας ήτοι, μία (1) θέση κλάδου 
ΠΕ Μηχανικού Περιβάλλοντος, μία (1) θέση κλάδου ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού, 
μία (1) θέση κλάδου ΠΕ Πληροφορικής. 
4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 50/2001 (ΦΕΚ 39/05.03.2001 τεύχος Α') περί 
Κωδικοποίησης Προσοντολογίου. 
5. Την από 8 Φεβρουαρίου 2016 εισήγηση του Δημάρχου κ. Γκιώνη Αλκ. 
Γεωργίου, με την οποία προτείνει, έχοντας υπόψη τα ανωτέρω και τις προτάσεις 
της Υπηρεσίας, την υποβολή αιτήματος για την κάλυψη δέκα (10) οργανικών 
θέσεων με μόνιμο προσωπικό, ιεραρχημένες ως προς την αναγκαιότητά τους, 
προς άμεση ενίσχυση του προσωπικού των Υπηρεσιών του Δήμου, ως 
ακολούθως: 
1) ΠΕ Οικονομικού-Λογιστικού 
2) ΠΕ Μηχανικός Περιβάλλοντος  
3) ΠΕ Διοικητικού  
4) ΠΕ Διοικητικού 
5) ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού  
6) ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών 
7) ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών 
8) ΠΕ Πληροφορικής 
9) ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών 
10) ΠΕ Χημικός Μηχανικός 
6. Την υπ’ αριθ. 2241/11-2-2016 βεβαίωση του Τμήματος Ανθρώπινου 
Δυναμικού του Δήμου μας, από την οποία προκύπτει ότι οι δέκα (10) 
προαναφερόμενες, προκηρυσσόμενες θέσεις είναι κενές (επτά στον ισχύοντα 
Ο.Ε.Υ & τρεις διατηρούμενες ).  
 
 
 
  
 



7. Το υπ’ αριθ. 2160/10-02-2016 έγγραφο της οικείας Δ/νσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών, με το οποίο αφενός βεβαιώνεται ότι στον προϋπολογισμό του Δήμου 
μας, οικονομικού έτους 2016, έχουν προβλεφθεί και εγγραφεί πιστώσεις για την 
κάλυψη της συνολικής δαπάνης μισθοδοσίας του προσωπικού, που θα 
προσληφθεί για την πλήρωση των αντίστοιχων θέσεων, με ρητή αναφορά του 
ύψους των πιστώσεων ανά Κ.Α., κι αφετέρου δεσμεύεται για την εγγραφή 
ανάλογων πιστώσεων στους προϋπολογισμούς των επόμενων ετών. 
 Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω, καθώς και τις 
διατάξεις του Π.Δ. 50/2001, μετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή 
απόψεων μεταξύ των μελών του  

 Α π ο φ α σ ί ζ ε ι    Ο μ ό φ ω ν α 
 1. Υποβάλλει αίτημα για την κάλυψη δέκα (10) οργανικών θέσεων με μόνιμο 

προσωπικό, ιεραρχημένες ως προς την αναγκαιότητά τους, σύμφωνα με την 
εισήγηση του Δημάρχου, ως κάτωθι: 
1) μία (1) θέση κλάδου ΠΕ Οικονομικού-Λογιστικού. Προσόν διορισμού στον 
εισαγωγικό βαθμό ορίζεται ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα οποιουδήποτε Τμήματος 
ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής 
καθώς και άδεια λογιστή Α΄ Τάξης και εμπειρία στην τήρηση βιβλίων Γ΄ 
Κατηγορίας του Κ.Β.Σ.  
2) μία (1) θέση κλάδου ΠΕ Μηχανικός Περιβάλλοντος. Προσόν διορισμού 
στον εισαγωγικό βαθμό ορίζεται πτυχίο ή δίπλωμα οποιουδήποτε Τμήματος ΑΕΙ 
Μηχανικών Περιβάλλοντος της ημεδαπής ή ισότιμο, αντίστοιχης ειδικότητας, 
σχολών της αλλοδαπής. 
3) μία (1) θέση κλάδου ΠΕ Διοικητικού. Προσόν διορισμού στον εισαγωγικό 
βαθμό ορίζεται πτυχίο ή δίπλωμα οποιουδήποτε Τμήματος ΑΕΙ της ημεδαπής, 
περιλαμβανομένων και των πτυχίων ή διπλωμάτων του Ελληνικού Ανοικτού 
Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) και των Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.), ή 
ισότιμων σχολών της αλλοδαπής.   
4) μία (1) θέση κλάδου ΠΕ Διοικητικού. Προσόν διορισμού στον εισαγωγικό 
βαθμό ορίζεται πτυχίο ή δίπλωμα οποιουδήποτε Τμήματος ΑΕΙ της ημεδαπής, 
περιλαμβανομένων και των πτυχίων ή διπλωμάτων του Ελληνικού Ανοικτού 
Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) και των Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.), ή 
ισότιμων σχολών της αλλοδαπής.   
5) μία (1) θέση κλάδου ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού. Προσόν διορισμού στον 
εισαγωγικό βαθμό ορίζεται πτυχίο ή δίπλωμα οποιουδήποτε Τμήματος ΤΕΙ της 
ημεδαπής, περιλαμβανομένων και των πτυχίων Π.Σ.Ε. ή Κ.Α.Τ.Ε.Ε. ή το 
ομώνυμο ή αντίστοιχης ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ισότιμων τίτλων σχολών 
της ημεδαπής ή αλλοδαπής.   
6) μία (1) θέση κλάδου ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών. Προσόν διορισμού στον 
εισαγωγικό βαθμό ορίζεται πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Πολιτικών Δομικών 
Έργων 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 Κ.Α.Τ.Ε.Ε. ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή 
αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.  
 
 
 
 
 
 



7) μία (1) θέση κλάδου ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών. Προσόν διορισμού στον 
εισαγωγικό βαθμό ορίζεται πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Πολιτικών Δομικών 
Έργων 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 Κ.Α.Τ.Ε.Ε. ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή 
αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.  
8) μία (1) θέση κλάδου ΠΕ Πληροφορικής. Προσόν διορισμού στον 
εισαγωγικό βαθμό ορίζεται πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ της ημεδαπής Πληροφορικής ή 
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού 
Υπολογιστών ή Εφαρμοσμένης Πληροφορικής ή Μηχανικού Η/Υ και 
Πληροφορικής ή Ηλεκτρονικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή πτυχίο ή δίπλωμα 
ισότιμο, αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής». 
9) μία (1) θέση κλάδου ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών. Προσόν διορισμού στον 
εισαγωγικό βαθμό ορίζεται πτυχίο ή δίπλωμα των Πολυτεχνείων και των 
Πολυτεχνικών Σχολών ΑΕΙ της ημεδαπής ή τον ομώνυμο ή ταυτόσημο κατά 
περιεχόμενο ειδικότητας, πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο 
αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής. 
10) μία (1) θέση κλάδου ΠΕ Χημικός Μηχανικός. Προσόν διορισμού στον 
εισαγωγικό βαθμό ορίζεται πτυχίο ή δίπλωμα Χημικών Μηχανικών ΑΕΙ της 
ημεδαπής ή ισότιμο, αντίστοιχης ειδικότητας, σχολών της αλλοδαπής. 
 Οι ανωτέρω, κατά σειρά προτεραιότητας, επτά (7) προκηρυσσόμενες 
θέσεις ήτοι, μία (1) θέση κλάδου ΠΕ Οικονομικού-Λογιστικού, δύο (2) θέσεις 
κλάδου ΠΕ Διοικητικού, δύο (2) θέσεις κλάδου ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών 
(Δομικών Έργων), μία (1) θέση κλάδου ΠΕ Χημικός Μηχανικός, μία (1) θέση 
κλάδου ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών αποτελούν κενές οργανικές θέσεις στον 
ισχύοντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου μας, σύμφωνα με την 
βεβαίωση του Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού του Δήμου μας, οι λοιπές τρεις 
(3) ήτοι,  μία (1) θέση κλάδου ΠΕ Μηχανικού Περιβάλλοντος, μία (1) θέση κλάδου 
ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού, μία (1) θέση κλάδου ΠΕ Πληροφορικής αποτελούν 
διατηρούμενες κενές οργανικές θέσεις, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 22201/2012 
Κ.Υ.Α. Υπουργών Εσωτερικών και Δ/κής Μεταρρύθμισης και Η/κής 
Διακυβέρνησης (Φ.Ε.Κ 1835/τ.Β΄/11-06-2012).  
2.Δεσμεύεται για την εγγραφή ανάλογων πιστώσεων στους προϋπολογισμούς 
των επόμενων οικονομικών ετών. 

 
Η παρούσα Απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό  27/2016. 

   Ο  Πρόεδρος                                                      Τα Μέλη 
            (΄Επονται υπογραφές ) 

           Ακριβές Αντίγραφο 
           Λουτράκι  12 Φεβρουαρίου 2016 

          Ο   Πρόεδρος Δ.Σ.  


