ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Απόσπασμα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

από το πρακτικό της 25ης

ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Σήμερα 28 Δεκεμβρίου 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:45 στο Δημοτικό Κατάστημα συνεδρίασε το
Δημοτικό Συμβούλιο μετά από την 50077/22.12.2011 πρόσκληση της κ. Προέδρου, που δόθηκε σε κάθε
Σύμβουλο, σύμφωνα με τα άρθρα 65 και 67 του Ν. 3852/2010.
Μετά τη διαπίστωση ότι το Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία αφού σε σύνολο μελών σαράντα ενός
είναι παρόντα τριάντα οκτώ,

δηλ. οι κ.κ. 1. Ζαννιά Ευφημία, Πρόεδρος, 2. Κολιοφώτης Χαράλαμπος,

Αντιπρόεδρος, 3. Ανδρουλάκη – Λιάπη Μαρίκα, Γραμματέας, 4. Σεφτελής Κων/νος, 5. Γεωργάκης Ευάγγελος,
6. Γάσπαρη – Λούβαρη Πηνελόπη, 7. Παπαδόπουλος Κων/νος, 8. Βιδάλης Παναγιώτης, 9. Νικηφόρος
Ιωάννης, 10. Μαρκουλάκη Αικατερίνη, 11. Κωνσταντινόπουλος Οδυσσέας, 12. Φραγκιουδάκης Αριστείδης,
13. Χατζηδάκης Γεώργιος, 14. Δημητρόπουλος Άγγελος, 15. Γιαννάκης Χρήστος, 16. Καλλαρύτης Χρήστος,
17. Γιαννόπουλος Γεώργιος, 18. Αντζινάς Ιωάννης, 19. Κυριακουλέας Παύλος, 20. Κοντονίκας Αλέξανδρος,
21. Βασιλείου Ανδρέας, 22. Καλούδης Κων/νος, 23. Σερέτη Χριστίνα, 24. Καπίρη Ελένη, 25. Αναγνώστου
Ιωάννης, 26. Ευσταθίου Αναστάσιος, 27. Γιαννόπουλος Παρασκευάς, 28. Κωνσταντέας Αναστάσιος, 29.
Αραμπατζής Γαβριήλ, 30. Τσατσούλη Αναστασία, 31. Μαργαρώνης Παναγιώτης, 32. Πανταζόπουλος
Δημήτριος, 33. Μπενάς Γεώργιος, 34. Πούλος Ιωάννης, 35. Πατσαβός Παναγιώτης, 36. Πίκουλα Αργυρώ, 37.
Κοκοτίνης Χρήστος και 38. Σόφης Γεώργιος, ότι η κ. 1. Αντωνίου Ευαγγελία, 2. Βασιλακόπουλος Βασίλειος
και 3. Λαγκαδινός Θεοφάνης, δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα, ότι ο Δήμαρχος, κ. Βασίλειος
Βαλασόπουλος, είναι παρών, η κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Παρών στη συνεδρίαση είναι
ο Γενικός Γραμματέας κ. Δημήτριος Αναστόπουλος.
Η κ. Πρόεδρος ζήτησε την έγκριση του σώματος για την πρόταξη του 13ου θέματος και κάλεσε τον κ.
Δήμαρχο να εισηγηθεί το θέμα.
Τα πρακτικά τηρεί η μόνιμη υπάλληλος του Δήμου, κ. Καλπουζάνη Αμαλία.
ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 445/2011
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Διατήρηση κενών οργανικών θέσεων

(Από τη συνεδρίαση έχει αποχωρήσει η δημοτική σύμβουλος κ. Ανδρουλάκη – Λιάπη)
Ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου, κ. Αναστόπουλος, που εισηγήθηκε το 4ο θέμα της
ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου το υπ’ αριθμ. 48483/2011 έγγραφο των υπηρεσιών
του Δήμου στο οποίο αναφέρονται τα εξής : Στο άρθρο 33 του ν. 4024/11 προβλέπεται ότι:
«… 1. α. Οι κενές, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, οργανικές θέσεις πολιτικών
δημοσίων υπαλλήλων,
υπαλλήλων των Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού
και των λοιπών νομικών
προσώπων δημοσίου δικαίου,καταργούνται με την επιφύλαξη των διατάξεων των επόμενων εδαφίων
της παρούσας παραγράφου. Εξαιρούνται
οι κενές οργανικές θέσεις:
α) για τις οποίες έχει εκδοθεί κατά το χρόνο έναρξης ισχύοςτου παρόντος νόμου έγκριση πρόσληψης
προσωπικού
σύμφωνα με το άρθρο 2 της ΠΥΣ 33/2006 (Α' 280),
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β) για την πλήρωση των οποίων έχει εκδοθεί πράξη προκήρυξης μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος
νόμου
γ)…, δ)… ε)… στ)….
Αν οι κενές οργανικές θέσεις υπερβαίνουν, ανά κλάδο ή κατηγορία Υπουργείου, Ο.Τ.Α. ή Ν.Π.Δ.Δ.,
το 60% των θέσεων που προβλέπονται από τον οικείο οργανισμό, ο αριθμός των θέσεων που
καταργείται κατά κατηγορία και κλάδο, ανά Υπουργείο, Ο.Τ.Α. ή Ν.Π.Δ.Δ. ορίζεται με την κοινή
απόφαση του επόμενου εδαφίου.
Με κοινή απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισηςκαι Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού που εκδίδεται εντός δύο μηνών από την έναρξη ισχύος
του παρόντος νόμου προσδιορίζονται κατ ' αριθμό, κλάδο και κατηγορία οι οργανικέςθέσεις που
καταργούνται κατά τα ανωτέρω…».
2) Στη συνέχεια, με την υπ. αριθμ. 48456/22-11-2011 εγκύκλιο του το ΥΠ.ΕΣ. μας γνωρίζει ότι:
«Όταν σε κάποιο φορέα, οι κενές οργανικές θέσεις υπερβαίνουν, ανά κατηγορία και κλάδο το 60%
των θέσεων που προβλέπονται από τον οικείο οργανισμό, ο αριθμός των θέσεων που καταργείται ανά
κατηγορία και κλάδο, ορίζεται με κοινή απόφαση του οικείου Υπουργού, εν προκειμένω του
Υπουργού Εσωτερικών, και του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης, εντός δύο μηνών από τη δημοσίευση του ν. 4024/2011, δηλαδή έως 27 Δεκεμβρίου
2011.
Προς τούτο, σε περίπτωση που κρίνεται απαραίτητη από το όργανο διοίκησης του φορέα η διατήρηση
κενών οργανικών θέσεων ανά κατηγορία και κλάδο, πρέπει να αποσταλεί και στην υπηρεσία μας η
διαπιστωτική πράξη με συμπληρωμένο τον ΠΙΝΑΚΑ Β, καθώς επίσης και έγγραφο του ίδιου
οργάνου με ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολόγηση, προκειμένου η υπηρεσία μας να προβεί στη
σύνταξη του σχεδίου της σχετικής κοινής υπουργικής απόφασης».
Σε εκτέλεση των ανωτέρω, συντάχθηκε από το Τμήμα Προσωπικού διαπιστωτική πράξη για
το μόνιμο προσωπικό, όπου στον πίνακα (Α -περίπτωση όπου οι κενές οργανικές θέσεις ανά κλάδο
δεν ξεπερνούν το 60% των καλυμμένων) αποτυπώνονται οι κενές θέσεις που καταργούνται βάσει των
ανωτέρω διατάξεων, ενώ στον πίνακα (Β) καταγράφονται οι κενές οργανικές θέσεις οι οποίες ανά
κλάδο υπερβαίνουν το 60%.
Το Δημοτικό Συμβούλιο καλείται να αποφασίσει ποιές από τις κενές οργανικές θέσεις του
κρίνονται αναγκαίες και πρέπει να διατηρηθούν.
Κατόπιν των ανωτέρω,
Εισηγούμαστε:
Τη λήψη απόφασης για την διατήρηση των παρακάτω οργανικών θέσεων από τις κενές θέσεις :
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ΠΕ15- Ιατρών Ειδικοτήτων: (θέσεις 2). Να διατηρηθεί μία (1) θέση.
Η πρόσληψη γιατρού εργασίας προβλέπεται από τον ν. 1568/85 στις επιχειρήσεις που απασχολούν
πάνω από 50 εργαζόμενους. Στο Δήμο δεν υπάρχει γιατρός εργασίας και οι ανάγκες καλύπτονται με
την πρόσληψη γιατρού εργασίας με σύμβαση μίσθωσης έργου.
ΤΕ Ελεγκτών Δημόσιας Υγείας: (θέσεις 2): Να διατηρηθεί μία (1) θέση.
Η πρόσληψη Επόπτη Υγείας κρίνεται αναγκαία μετά τη μεταφορά αρμοδιοτήτων από το ν. 3852/10 (
νόμος Καλλικράτη) στους Δήμους που ασκούσαν οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, όπως
υγειονομικός έλεγχος καταστημάτων κ.α.
ΤΕ Οικονομικού– Λογιστικού (θέσεις: 3): Να διατηρηθούν οι δύο (2) θέσεις:
Για την αποτελεσματικότερη λειτουργία της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Ταμειακή ΥπηρεσίαΛογιστήριο- Έσοδα- Προμήθειες) κρίνεται αναγκαία η στελέχωση της από υπαλλήλους που να έχουν
σχετικές σπουδές και γνώσεις λογιστικής.
ΤΕ- Νοσηλευτών (θέση 1): Ζητείται η διατήρηση της θέσης για την

παροχή

υπηρεσιών

πρωτοβάθμιας περίθαλψης στους δημότες (Βοήθεια στο Σπίτι κ.α.).
ΔΕ- Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών (ΚΕΠ) (θέσεις 3): Να διατηρηθούν και οι τρεις (3).
Τα ΚΕΠ του Δήμου είναι υποστελεχωμένα, οι αρμοδιότητες και ο αριθμός των εξυπηρετούμενων
πολιτών συνεχώς αυξανόμενος και οι ανάγκες λειτουργίας καλύπτονται στοιχειωδώς με πρόσληψη
προσωπικού με συμβάσεις μίσθωσης έργου.
ΔΕ Εναεριτών Ηλεκτρολόγων (θέσεις 3): Να διατηρηθεί μία (1) θέση.
Για την εκτέλεση ηλεκτρολογικών εργασιών των δημοτικών ηλεκτρολογικών δικτύων, την αλλαγή
λαμπτήρων στις κολώνες της ΔΕΗ καθώς και την εκτέλεση συναφών εργασιών (όπως εορταστικός
διάκοσμος) από το καλαθοφόρο- αναβατόριο όχημα που διαθέτει ο Δήμος.
ΔΕ Φανοποιών (θέση 1): Για την επισκευή των οχημάτων του Δήμου.
ΔΕ Χειριστών Αγρ. Μηχανημάτων (θέσεις: 3):Να διατηρηθούν και οι τρεις (3).
Για το χειρισμό των υφιστάμενων αγροτικών μηχανημάτων της Δ/νσης Περιβάλλοντος (τρακτέρ).
ΥΕ11 Νεωκόρων (θέση 1): Να διατηρηθεί.
Στο Δημοτικό Κοιμητήριο δεν υπάρχει νεωκόρος για την φροντίδα της εκκλησίας.
ΥΕ14- Βοηθητικού Προσωπικού (συντηρ. αυτ/των) (θέσεις 2): Να διατηρηθεί μία (1) θέση.
Ο Δήμος διαθέτει Τμήμα Συντήρησης & Επισκευής οχημάτων και συνεργείο για την
επισκευή/συντήρηση των δημοτικών οχημάτων.
ΥΕ Οικιακών Βοηθών (θέσεις 4): Να διατηρηθούν δύο (2) θέσεις.
Παροχή σχετικών κοινωνικών παροχών σε δημότες που έχουν ανάγκη- Πρόγραμμα Βοήθεια στο
Σπίτι.
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Ακολούθως ο κ. Αναστόπουλος ζήτησε από το Σώμα να εγκρίνει και την διατήρηση μίας
κενής οργανικής θέσης κλάδου ΠΕ- Περιβάλλοντος , η οποία κρίνεται αναγκαία για την σύνταξη
περιβαλλοντικών μελετών στην περιοχή ρέματος Πικροδάφνης, Χαλικάκι κλπ.
Μετά από διαλογική συζήτηση που αναφέρεται στα πρακτικά
Το Δημοτικό Συμβούλιο
αφού είδε τις διατάξεις των άρθρων 65,67 και 69 του Ν. 3852/2010 και τον Ν. 3463/2006
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
(μειοψηφούντων των κ.κ. Αναγνώστου Ιωάννη, Ευσταθίου Αναστάσιο, Γιαννόπουλου Παρασκευά,
Κωνσταντέα Αναστάσιο, Αραμπατζή Γαβριήλ, Τσατσούλη Αναστασίας, Μαργαρώνη Παναγιώτη,
Πανταζόπουλο Δημήτριο, Πούλου Ιωάννη, Πατσαβού Παναγιώτη, Πίκουλα Αργυρώ, Κοκοτίνη και
Σόφη , ενώ οι κ.κ Κολιοφώτης και Μπενάς βρίσκονται προσωρινά εκτός αιθούσης)
Εγκρίνει την διατήρηση των παρακάτω οργανικών θέσεων


ΠΕ15- Ιατρών Ειδικοτήτων: (θέσεις 2). Να διατηρηθεί μία (1) θέση.

Η πρόσληψη γιατρού εργασίας προβλέπεται από τον ν. 1568/85 στις επιχειρήσεις που απασχολούν
πάνω από 50 εργαζόμενους. Στο Δήμο δεν υπάρχει γιατρός εργασίας και οι ανάγκες καλύπτονται με
την πρόσληψη γιατρού εργασίας με σύμβαση μίσθωσης έργου.


ΠΕ Περιβάλλοντος : (θέση 1) : Να διατηρηθεί μία (1) θέση.

Κρίνεται αναγκαία για την σύνταξη περιβαλλοντικών μελετών στην περιοχή ρέματος Πικροδάφνης,
Χαλικάκι κλπ.


ΤΕ Ελεγκτών Δημόσιας Υγείας: (θέσεις 2): Να διατηρηθεί μία (1) θέση.

Η πρόσληψη Επόπτη Υγείας κρίνεται αναγκαία μετά τη μεταφορά αρμοδιοτήτων από το ν. 3852/10 (
νόμος Καλλικράτη) στους Δήμους που ασκούσαν οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, όπως
υγειονομικός έλεγχος καταστημάτων κ.α.


ΤΕ Οικονομικού– Λογιστικού (θέσεις: 3): Να διατηρηθούν οι δύο (2) θέσεις:

Για την αποτελεσματικότερη λειτουργία της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Ταμειακή ΥπηρεσίαΛογιστήριο- Έσοδα- Προμήθειες) κρίνεται αναγκαία η στελέχωση της από υπαλλήλους που να έχουν
σχετικές σπουδές και γνώσεις λογιστικής.


ΤΕ- Νοσηλευτών (θέση 1): Ζητείται η διατήρηση της θέσης για την

παροχή

υπηρεσιών

πρωτοβάθμιας περίθαλψης στους δημότες (Βοήθεια στο Σπίτι κ.α.).


ΔΕ- Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών (ΚΕΠ) (θέσεις 3): Να διατηρηθούν και οι τρεις (3).

Τα ΚΕΠ του Δήμου είναι υποστελεχωμένα, οι αρμοδιότητες και ο αριθμός των εξυπηρετούμενων
πολιτών συνεχώς αυξανόμενος και οι ανάγκες λειτουργίας καλύπτονται στοιχειωδώς με πρόσληψη
προσωπικού με συμβάσεις μίσθωσης έργου.
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ΔΕ Εναεριτών Ηλεκτρολόγων (θέσεις 3): Να διατηρηθεί μία (1) θέση.

Για την εκτέλεση ηλεκτρολογικών εργασιών των δημοτικών ηλεκτρολογικών δικτύων, την αλλαγή
λαμπτήρων στις κολώνες της ΔΕΗ καθώς και την εκτέλεση συναφών εργασιών (όπως εορταστικός
διάκοσμος) από το καλαθοφόρο- αναβατόριο όχημα που διαθέτει ο Δήμος.


ΔΕ Φανοποιών (θέση 1): Για την επισκευή των οχημάτων του Δήμου.



ΔΕ Χειριστών Αγρ. Μηχανημάτων (θέσεις: 3):Να διατηρηθούν και οι τρεις (3).

Για το χειρισμό των υφιστάμενων αγροτικών μηχανημάτων της Δ/νσης Περιβάλλοντος (τρακτέρ).


ΥΕ11 Νεωκόρων (θέση 1): Να διατηρηθεί.

Στο Δημοτικό Κοιμητήριο δεν υπάρχει νεωκόρος για την φροντίδα της εκκλησίας.


ΥΕ14- Βοηθητικού Προσωπικού (συντηρ. αυτ/των) (θέσεις 2): Να διατηρηθεί μία (1) θέση.

Ο Δήμος διαθέτει Τμήμα Συντήρησης & Επισκευής οχημάτων και συνεργείο για την
επισκευή/συντήρηση των δημοτικών οχημάτων.


ΥΕ Οικιακών Βοηθών (θέσεις 4): Να διατηρηθούν δύο (2) θέσεις.

Παροχή σχετικών κοινωνικών παροχών σε δημότες που έχουν ανάγκη- Πρόγραμμα Βοήθεια στο
Σπίτι.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 445/2011 και είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο.
Μετά τη σύνταξή του το πρακτικό υπογράφεται ως εξής:
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΖΑΝΝΙΑ ΕΥΦΗΜΙΑ

Μ.ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗ – ΛΙΑΠΗ

ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 3.1.2012
H ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΖΑΝΝΙΑ ΕΥΦΗΜΙΑ
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ΤΑ ΜΕΛΗ

