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Αριθμός 83
4η Συνεδρίαση
Δημοτικού Συμβουλίου Πατρέων
της 17ης Φεβρουαρίου 2016
------------------------

Στην Πάτρα και στην Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, στο κτίριο ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ,
σήμερα την 17η Φεβρουαρίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15.30, μετά από γραπτή πρόσκληση
της κας Προέδρου, με αριθμό 4/12-2-2016, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλους τους
κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, ήλθαν για συνεδρίαση, για την εξέταση των (33) θεμάτων της
ημερησίας διατάξεως, τα παρακάτω Μέλη του Σώματος:
1) Γεροπαναγιώτη - Θεοδωρακοπούλου Αικατερίνη- Πρόεδρος, 2) Μπακαλάρος ΧρήστοςΑντιπρόεδρος, 3) Γρηγόρης Ηλίας- Γραμματέας, 4) Αθανασόπουλος Ανδρέας- Αντ/ρχος, 5)
Γιαννιτσοπούλου Ιουλία- Αντ/ρχος 6) Κορδάς Χρήστος- Αντ/ρχος, 7) Μελάς ΠαναγιώτηςΑντ/ρχος, 8) Πελεκούδας Δημήτριος- Αντ/ρχος, 9) Πλέσσας Διονύσιος- Αντ/ρχος, 10) Στάμος
Παύλος- Αντ/ρχος, 11) Αγγελόπουλος Θεόδωρος, 12) Αξιώτη Βικτωρία, 13) Βακάλογλου
Παντελής, 14) Βουκελάτος Σπυρίδων, 15) Γκοτσόπουλος Ιωάννης, 16) Θωμόπουλος Βασίλειος,
17) Καββαδία Θεοδοσία, 18) Κακατσίδης Βασίλειος, 19) Λέκκα Ελένη, 20) Μουστάκας
Θεοδόσιος, 21) Μπιρλή Ελένη, 22) Νικηφορίδης Γεώργιος, 23) Τουλγαρίδης Θεόδωρος, 24)
Τσαλαμιδά Αναστασία, 25) Χρυσοβιτσάνος Νικόλαος, 26) Θεοδωρόπουλος Νικόλαος, 27)
Μπίρμπα Ουρανία, 28) Ντρίνιας Θεόδωρος, 29) Ξυλιάς Θεόδωρος, 30) Οικονομόπουλος Νικόλαος,
31) Πατούχας Χρήστος, 32) Σαμούρη-Βαγενά Ακριβή, 33) Τζανάκος Νικόλαος, 34) Τσιμπούκης
Ιωάννης, 35) Φίλιας Ανδρέας και 36) Χριστόπουλος Κωνσταντίνος.
Οι κ.κ. Ασπρούλια Σοφία, Γεωργακόπουλος Ηλίας, Δημαράς Ιωάννης, Μανέτας Ιωάννης,
Νικολάου Ανδρέας, Παναγιωτόπουλος Ανδρέας και Σπαρτινός Κωνσταντίνος, δεν ήρθαν αν και
κλήθηκαν.
Οι κ.κ. Δριμάλας Επαμεινώνδας, Κανελλόπουλος Ιωάννης,
Λαζαρίδης Ιωάννης,
Γκοτσόπουλος Ηλίας και Καυκάς Γεώργιος, δεν ήρθαν αν και κλήθηκαν, απουσιάζοντες
δικαιολογημένα.
Ο κ. Δημησιάνος Δημήτριος, δεν ήρθε από την αρχή της συνεδρίασης, αλλά αργότερα, όπως
φαίνεται παρακάτω στα πρακτικά.
Επίσης στη συνεδρίαση ήλθε και ο κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΛΕΤΙΔΗΣ - Δήμαρχος
Πατρέων.
Αφού έγινε νόμιμη απαρτία, η κα Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.
………………………………………………………………………………………………................
(Διευκρινίζεται ότι ήδη έφυγαν από τη συνεδρίαση οι κ.κ. Χριστόπουλος Κων/νος και
Θεοδωρόπουλος Νικόλαος).

Στη συνέχεια, η κα Πρόεδρος εισάγει το αριθμ. 1 θέμα της ημερησίας διατάξεως:
«Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού στον Δήμο Πατρέων, για το έτος
2016, βάσει της εγκυκλίου αριθ. 4/26-1-2016 του Υπουργείου Εσωτερικών», (σχετικό
εισηγητικό έγγραφο του Αντ/ρχου Διοίκησης, Προγραμματισμού, Εξυπηρέτησης Πολιτών,
Νομικής Υπηρεσίας και Πολιτικής Προστασίας- Γραφείο Αντ/ρχου- με αριθμ. 205/15-22016 και σχετικό διαβιβαστικό του κ. Δημάρχου- με αριθμ. 598/15-2-2016).
Το Σώμα, με τη διευκρίνιση ότι εν τω μεταξύ ήλθε στη συνεδρίαση ο κ. Δημησιάνος
Δημήτριος και επανήλθε ο κ. Θεοδωρόπουλος Νικόλαος, αφού άκουσε την κα Πρόεδρο,
τον κ. Δήμαρχο, τους επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων, τους λοιπούς ομιλητές –
δημοτικούς συμβούλους, δέχτηκε σχετική προφορική πρόταση του κ. Νικολάου Τζανάκου,
σχετικά με προσθήκη στον τίτλο του θέματος, της εγκυκλίου βάσει της οποίας
πραγματοποιείται ο προγραμματισμός των προσλήψεων, είδε όλα τα σχετικά έγγραφα και
στοιχεία που αφορούν στο ανωτέρω θέμα
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ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:
Λαμβάνοντας υπόψιν τα κάτωθι:
Εξαιτίας της αντιλαϊκής πολιτικής Κεφαλαίου - ΕΕ και ''Καλλικράτη'' που
εφαρμόστηκε για χρόνια στην Τοπική Διοίκηση, έχουν συσσωρευτεί τεράστιες ελλείψεις σε
μόνιμο Προσωπικό στους Δήμους της Χώρας.
Από το 2008 με βάση τις αντιδραστικές μεταρρυθμίσεις των κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚΝΔ στη Δημόσια Διοίκηση και των μνημονιακών νόμων μέχρι σήμερα, έχουμε την ώθηση
χιλιάδων υπαλλήλων σε συνταξιοδότηση, την άρνηση πράξεων διορισμού με βάση το
ν.3833/2010 χιλιάδων επιτυχόντων ΑΣΕΠ, (όπως και στην περίπτωση της ΔΕΥΑΠ με 34
επιτυχόντες) την επιβολή μέτρου 1 προς 5 στις προσλήψεις ΤΕ και ΠΕ κατηγορίας, την
απαγόρευση προσλήψεων ΥΕ και ΔΕ κατηγορίας, καθώς ακόμα και τη μείωση
προσλήψεων εκτάκτου προσωπικού 10% κάθε χρόνο και σωρευτικά 50% κλιμακωτά κάθε
χρόνο μέχρι 31/12/2016.
Σήμερα με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ επιλέγεται η ίδια πορεία για τους Δήμους,
αφού δεν έχει αρθεί καμία διάταξη για την απαγόρευση προσλήψεων και συνεχίζεται η
πολιτική, στις μόνιμες ανάγκες, έκτακτο προσωπικό και μάλιστα μειούμενο κατά 10%
κάθε χρόνο σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα δηλ εκεί που πληρώνει ο δημότης και
με κατεύθυνση αύξησης, φορτώνοντας νέα βάρη την λαϊκή οικογένεια.
Είναι η στρατηγική επιλογή της ΕΕ και των πρόθυμων κυβερνήσεων που
συμφωνούν και ικανοποιούν τις απαιτήσεις της.
Στόχος η σταδιακή απαξίωση των Δήμων αφού δεν θα μπορούν με την μείωση του
προσωπικού να λειτουργούν κρίσιμους τομείς όπως καθαριότητα, ηλεκτροφωτισμός,
ύδρευση, αποχέτευση, υπηρεσίες έργων κλπ προκειμένου να αναλάβουν επιχειρηματικοί
όμιλοι να επενδύσουν για την κερδοφορία των κεφαλαίων τους, σε τομείς βασικών
αναγκών του λαού μας.
Στο Δήμο, εκτός των νομικών του προσώπων από το 2011 - 2015 έχουν αποχωρήσει
με συνταξιοδοτήσεις όπου αρκετές εξ αυτών ήταν αναγκαστικές λόγω των
αντιασφαλιστικών νόμων 596 εργαζόμενοι, μαζί με τις διαθεσιμότητες χωρίς να γίνει
αναπλήρωση με νέους υπαλλήλους, λόγω της απαγόρευσης προσλήψεων με τις αποφάσεις
της ΕΕ και τους νόμους των εκάστοτε κυβερνήσεων.
Χαρακτηριστικά παραδείγματα:
Στην Καθαριότητα στις 31-12-2011 είχαμε 412 εργαζομένους και στις 31-12-2015
έχουμε 328.
Στη Συντήρηση, Αυτεπιστασία Έργων Υποδομής και Αρχιτεκτονικού είχαμε 205
εργαζομένους και έχουμε 149.
Στις Διοικητικές, Οικονομικές, Εξυπηρέτησης Πολιτών Υπηρεσίες είχαμε 373
εργαζόμενους και έχουμε 186.
Στις Υπηρεσίες Πρασίνου είχαμε 87 εργαζόμενους και έχουμε 57 με μόνο 6 ταφείς
από 12, με κίνδυνο την μη πραγματοποίηση τελετών.
Στις Υπηρεσίες Οδοποιίας και συγκεκριμένα στο συνεργείο ασφαλτικών είχαμε 14
εργαζόμενους και έχουμε 4 για τις τεράστιες ανάγκες του οδικού δικτύου του
Καλλικρατικού Δήμου.
Όλες αυτές οι πολιτικές έχουν ως συνέπεια την υποστελέχωση των Υπηρεσιών μας
δημιουργώντας μεγάλα προβλήματα στην ικανοποίηση των αναγκών του Πατραϊκού λαού.
Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ εφαρμόζοντας το αντιλαϊκό οπλοστάσιο των
προηγούμενων κυβερνήσεων, με την με αριθμό 4/26-1-2016 εγκύκλιο του υπουργείου
2
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Εσωτερικών καλεί να προγραμματίσουμε προσλήψεις τακτικού προσωπικού για το 2016
«το πολύ μέχρι 10 θέσεις»
Είναι σταγόνα στον ωκεανό με βάση την υπάρχουσα τραγική κατάσταση.
Ο Δήμος έχει ανάγκη από 581 εργαζόμενους για να καλύψει τις ανάγκες του σε
μόνιμο προσωπικό χωρίς τα νομικά του πρόσωπα.
Παρόμοιο αίτημα έχει ψηφιστεί ομόφωνα από το Δημοτικό Συμβούλιο σύμφωνα με
την 533/2014 απόφαση του για 551 προσλήψεις, σε θέσεις εργασίας τακτικού προσωπικού
και έχουν υποβληθεί αιτήματα με παραστάσεις του κ. Δημάρχου, αλλά και εγγράφως στην
εκάστοτε πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών χωρίς αποτέλεσμα.
Το Δημοτικό Συμβούλιο επαναδιατυπώνει το αίτημα και διεκδικεί:
1.
Προσλήψεις σε 581 πλέον θέσεις εργασίας μόνιμου προσωπικού με πλήρη
εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα, με χρηματοδότηση από τον κρατικό
προϋπολογισμό.
2.
Να προσληφθούν οι 34 επιτυχόντες στον διαγωνισμό του ΑΣΕΠ για την ΔΕΥΑΠ .
3.
Μονιμοποίηση όλων όσων εργάζονται με συμβάσεις ΙΔΟΧ και με ελαστικές σχέσεις
εργασίας, σε κρίσιμους τομείς του Δήμου όπως οι σχολικές καθαρίστριες οι εργαζόμενοι
στο βοήθεια στο σπίτι.
Είναι απαραίτητη η στελέχωση της λειτουργίας όλων των Υπηρεσιών του Δήμου με
πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα και με χρηματοδότηση όλων των υπηρεσιών
και λειτουργιών του Δήμου από τον κρατικό προϋπολογισμό.

1.

2.
3.

4.
5.

6.

Σύμφωνα δε με:
Την αριθ. πρωτ. Οικ. 2395/26-01-2016 (ΑΔΑ: ΨΟΗΗ465ΦΘΕ-ΝΥΙ) Εγκύκλιο 4 του
Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, καθώς και το αριθ.
13596/1400/01-02-2016 έγγραφο της Αποκεντρωμένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου,
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου που αφορά την αποστολή αιτημάτων των ΟΤΑ α’ και β’
βαθμού για την πρόσληψη τακτικού προσωπικού για το έτος 2016 στις κατηγορίες
ΠΕ και ΤΕ.
Το προσοντολόγιο Π.Δ 50/01, Π.Δ. 347/03 Π. Δ 315/03, Π. Δ 44/ 05, Π. Δ
116/06 και Π.Δ 146/07
Το αριθ. 44/522/12-02-2015 έγγραφο του τμήματος Λογιστηρίου της Δ/νσης
Οικονομικών Υπηρεσιών περί ύπαρξης επαρκούς πίστωσης, για τακτικές
αποδοχές και εργοδοτικές εισφορές, στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους
2016 καθώς και πρόβλεψη ανάλογης πίστωσης για τα επόμενα οικονομικά έτη,
σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 2 του Ν.3469/06.
Το ισχύοντα ΟΕΥ του Δήμου Πατρέων (ΦΕΚ 3492/Β΄/31-12-2012.)
Την αριθ 1/1008/11-2-2016 βεβαίωση του τμήματος διαχείρισης ανθρώπινου
δυναμικού της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου περί ύπαρξης κενών
θέσεων των αιτουμένων κλάδων.
Tις προτάσεις των υπηρεσιών σχετικά με την εγκύκλιο 4/26-1-2016 του
Υπουργείου Εσωτερικών.

Εγκρίνει την πρόσληψη του τακτικού προσωπικού της εγκυκλίου 4/26-1-2016 του
Υπουργείου Εσωτερικών, με τα αντίστοιχα τυπικά προσόντα και την ιεράρχηση ανά κλάδο
/ειδικότητα των θέσεων, όπως αναγράφονται στον πίνακα που ακολουθεί κατά σειρά
προτεραιότητας ως εξής:.
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

Ειδικότητα

ΠΕ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
(ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ)

ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
(ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ )

ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
(ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ)

ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
(ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ )

ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
(ΧΗΜΙΚΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ)

ΠΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

Τυπικά Προσόντα
Πτυχίο ή δίπλωμα Αρχιτέκτονα Μηχανικού ΑΕΙ ή το
ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού
Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων
Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ ή ταυτόσημο κατά
περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή
Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή
Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της
ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής,
αντίστοιχης ειδικότητας.
Πτυχίο ή δίπλωμα Αρχιτέκτονα Μηχανικού ΑΕΙ ή το
ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού
Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων
Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ ή ταυτόσημο κατά
περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή
Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή
Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της
ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής,
αντίστοιχης ειδικότητας.
Πτυχίο ή δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού ΑΕΙ ή το
ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού
Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων
Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ ή ταυτόσημο κατά
περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή
Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή
Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της
ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής,
αντίστοιχης ειδικότητας.
Πτυχίο ή δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού ΑΕΙ ή το
ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού
Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων
Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ ή ταυτόσημο κατά
περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή
Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή
Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της
ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής,
αντίστοιχης ειδικότητας.
Πτυχίο ή δίπλωμα Χημικού Μηχανικού ΑΕΙ ή το
ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού
Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων
Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ ή ταυτόσημο κατά
περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή
Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή
Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της
ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής,
αντίστοιχης ειδικότητας.
Πτυχίο ή δίπλωμα Αστικής και Περιφερειακής
Ανάπτυξης
(από
1998
μετονομάστηκε
σε
Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης) ή
Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας (πρώην
Τεχνολογίας και Συστημάτων Παραγωγής) ή
Δημόσιας Διοίκησης με κατεύθυνση Δημόσιας
Οικονομικής ή Δημόσιας Διοίκησης (το οποίο ίσχυε
μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 1996−1997) ή Διεθνών και
Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών
(από Μάιο 2008 μετονομάστηκε σε Διεθνών και
Ευρωπαϊκών Σπουδών) με κατεύθυνση Διεθνών και
Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών ή Διεθνών και
Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών ή Διεθνών και
Ευρωπαϊκών Σπουδών με κατεύθυνση Διεθνών και
Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σχέσεων ή Διεθνών και
Ευρωπαϊκών Σπουδών (πρώην Διεθνών και

4

Αριθμ.

1

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ
ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Γνώση χειρισμού Η/Υ στα
αντικείμενα (α) επεξεργασίας
κειμένων (β) υπολογιστικών
φύλλων και (γ) υπηρεσιών
διαδικτύου
Με πενταετή προϋπηρεσία ως
Αρχιτέκτονας Τοπίου

1

Γνώση χειρισμού Η/Υ στα
αντικείμενα (α) επεξεργασίας
κειμένων (β) υπολογιστικών
φύλλων και (γ) υπηρεσιών
διαδικτύου
Με πενταετή προϋπηρεσία

1

1

1

1

Μεταπτυχιακός τίτλος ετήσιας
τουλάχιστον διάρκειας και 5ετή
προϋπηρεσία στις στατικές
μελέτες
Γνώση χειρισμού Η/Υ στα
αντικείμενα (α) επεξεργασίας
κειμένων (β) υπολογιστικών
φύλλων και (γ) υπηρεσιών
διαδικτύου
Μεταπτυχιακός τίτλος ετήσιας
τουλάχιστον διάρκειας και 5ετή
προϋπηρεσία στις γεωτεχνικές
μελέτες
Γνώση χειρισμού Η/Υ στα
αντικείμενα (α) επεξεργασίας
κειμένων (β) υπολογιστικών
φύλλων και (γ) υπηρεσιών
διαδικτύου
Γνώση χειρισμού Η/Υ στα
αντικείμενα (α) επεξεργασίας
κειμένων (β) υπολογιστικών
φύλλων και (γ) υπηρεσιών
διαδικτύου)
Με πενταετή προϋπηρεσία
α) Άδεια άσκησης
επαγγέλματος Λογιστή –
Φοροτεχνικού Α΄ ή Β΄ τάξης, η
οποία
αποδεικνύεται με την υποβολή
όλων των όψεων του ΔΕΛΤΙΟΥ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΛΟΓΙΣΤΗΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ, που
εκδίδεται από το Ο.Ε.Ε.
Γνώση χειρισμού Η/Υ στα
αντικείμενα (α) επεξεργασίας
κειμένων (β) υπολογιστικών
φύλλων και (γ) υπηρεσιών
διαδικτύου)
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7.

ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών)
με
κατεύθυνση
Διεθνών
και
Ευρωπαϊκών
Οικονομικών Σπουδών ή Διεθνών Οικονομικών
Σχέσεων και Ανάπτυξης ή Διοίκησης Επιχειρήσεων ή
Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών ή
Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και
Τροφίμων ή Επιχειρησιακής Έρευνας και Μάρκετινγκ
ή Επιχειρησιακής Έρευνας και Στρατηγικής
Πωλήσεων
(Marketing)
ή
Λογιστικής
και
Χρηματοοικονομικής
ή
Λογιστικής
Χρηματοοικονομικής και Ποσοτικής Ανάλυσης ή
Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας ή Μάρκετινγκ και
Διοίκησης Λειτουργιών ή Ναυτιλιακών Σπουδών ή
Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών ή
Οικονομικής Επιστήμης ή Οικονομικής και
Περιφερειακής
Ανάπτυξης
ή
Οικονομικών
Επιστημών ή Οικονομικών Επιστημών με
κατευθύνσεις: α)Αγροτικής Οικονομίας είτε β)
Περιφερειακής Ανάπτυξης ή Οργάνωσης και
Διαχείρισης Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (από 2006
μετονομάστηκε
σε
Διοίκησης
Επιχειρήσεων
Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων) ή Οργάνωσης
και Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Οργάνωσης και
Διαχείρισης Αθλητισμού ή Περιφερειακής και
Οικονομικής Ανάπτυξης ή Στατιστικής ή Στατιστικής
και Αναλογιστικής Επιστήμης ή Στατιστικής και
Ασφαλιστικής Επιστήμης ή Στατιστικής και
Αναλογιστικών
–
Χρηματοοικονομικών
Μαθηματικών ή Τεχνολογίας και Συστημάτων
Παραγωγής ή Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής
Διοικητικής Α.Ε.Ι. ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα
Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) Α.Ε.Ι.
ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) Α.Ε.Ι.
της ημεδαπής η ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής
ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
Πτυχίο ή δίπλωμα Αστικής και Περιφερειακής
Ανάπτυξης
(από
1998
μετονομάστηκε
σε
Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης) ή
Δημόσιας Διοίκησης με κατεύθυνση Δημόσιας
Οικονομικής
ή
Διεθνών
και
Ευρωπαϊκών
Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών (από Μάιο
2008 μετονομάστηκε σε Διεθνών και Ευρωπαϊκών
Σπουδών) με κατεύθυνση Διεθνών και Ευρωπαϊκών
Οικονομικών Σπουδών ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών
Οικονομικών Σπουδών ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών
Σπουδών με κατεύθυνση Διεθνών και Ευρωπαϊκών
Οικονομικών Σχέσεων ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών
Σπουδών (πρώην Διεθνών και Ευρωπαϊκών
Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών) με
κατεύθυνση Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών
Σπουδών ή Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και
Ανάπτυξης ή Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ή
Λογιστικής Χρηματοοικονομικής και Ποσοτικής
Ανάλυσης ή Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων ή
Οικονομικής Επιστήμης ή Οικονομικής και
Περιφερειακής
Ανάπτυξης
ή
Οικονομικών
Επιστημών ή Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού
ή Περιφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης ή
Στατιστικής ή Στατιστικής και Αναλογιστικής
Επιστήμης ή Στατιστικής και Ασφαλιστικής
Επιστήμης ή Στατιστικής και Αναλογιστικών −
Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών ή Μαθηματικών
Εισαγωγική
Κατεύθυνση
Στατιστικής
και
Αναλογιστικών –Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών
ή Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής ή
πτυχίο ή δίπλωμα Βιομηχανικής Διοίκησης και
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Γνώση χειρισμού Η/Υ στα
αντικείμενα (α) επεξεργασίας
κειμένων (β) υπολογιστικών
φύλλων και (γ) υπηρεσιών
διαδικτύου)
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8.

9.

10
.

ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
(ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ)

ΠΕ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΩΝ

ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

Τεχνολογίας (πρώην Τεχνολογίας και Συστημάτων
Παραγωγής) ή Δημόσιας Διοίκησης (το οποίο ίσχυε
μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 1996−1997) ή Διοίκησης
Επιχειρήσεων ή Διοίκησης Επιχειρήσεων και
Οργανισμών ή Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών
Προϊόντων και Τροφίμων ή Επιχειρησιακής Έρευνας
και Στρατηγικής Πωλήσεων (Marketing) ή
Επιχειρησιακής Έρευνας και Μάρκετινγκ ή
Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας ή Μάρκετινγκ και
Διοίκησης Λειτουργιών ή Ναυτιλιακών Σπουδών ή
Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών ή
Οργάνωσης
και
Διαχείρισης
Αγροτικών
Εκμεταλλεύσεων (από 2006 μετονομάστηκε σε
Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και
Τροφίμων)
ή
Οργάνωσης
και
Διοίκησης
Επιχειρήσεων ή Οργάνωσης και Διαχείρισης
Αθλητισμού ή Τεχνολογίας και Συστημάτων
Παραγωγής ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα
Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) ΑΕΙ ή
Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΑΕΙ της
ημεδαπής η ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή
αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
Πτυχίο ή δίπλωμα Μηχανολόγου Μηχανικού ή
Μηχανολόγου και Αεροναυπηγού Μηχανικού ή
Μηχανολόγου Μηχανικού Βιομηχανίας ή Ναυπηγού
Μηχανολόγου Μηχανικού ή Μηχανικών Διαχείρισης
Ενεργειακών Πόρων ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή
δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου
(Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής
(Π.Σ.Ε) ΑΕΙ ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο
ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή Ελληνικού
Ανοικτού
Πανεπιστημίου
(Ε.Α.Π)
ΑΕΙ
ή
Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της
ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής,
αντίστοιχης ειδικότητας.
Πτυχίο ή δίπλωμα Μηχανικού Περιβάλλοντος με
άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης
ειδικότητας του τίτλου σπουδών ή Περιβάλλοντος ή
Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων ή
Διαχείρισης Αγροτικού Περιβάλλοντος και Φυσικών
Πόρων ή Επιστημών και Πολιτισμού − Κατεύθυνση
Επιστημών Περιβάλλοντος ΑΕΙ ή ταυτόσημο κατά
περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή δί πλωμα ΑΕΙ ή
Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή
Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της
ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής,
αντίστοιχης ειδικότητας.
Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Κοινωνικής Εργασίας
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 ΚΑΤΕΕ ή
ισότιμος τίτλος της ημεδαπής
ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

1

Γνώση χειρισμού Η/Υ στα
αντικείμενα (α) επεξεργασίας
κειμένων (β) υπολογιστικών
φύλλων και (γ) υπηρεσιών
διαδικτύου)
Με πενταετή προϋπηρεσία

1

Γνώση χειρισμού Η/Υ στα
αντικείμενα (α) επεξεργασίας
κειμένων (β) υπολογιστικών
φύλλων και (γ) υπηρεσιών
διαδικτύου)

1

Γνώση χειρισμού Η/Υ στα
αντικείμενα (α) επεξεργασίας
κειμένων (β) υπολογιστικών
φύλλων και (γ) υπηρεσιών
διαδικτύου)

Διευκρινίζεται ότι:
Οι δύο Πολιτικοί Μηχανικοί με μεταπτυχιακό τίτλο και 5ετή προϋπηρεσία θα
εργαστούν: α) στις στατικές μελέτες στα σχολεία, Δημοτικά κτίρια, παιδικούς σταθμούς,
6
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κτίρια Πολιτιστικού Οργανισμού, ετοιμόρροπα κτίρια, τοίχους αντιστήριξης καθώς και β)
στις γεωτεχνικές μελέτες προκειμένου να εργασθεί με τις θεμελιώσεις κτιρίων, έργα
υποδομής, κατολισθήσεις και το νέο Ε.Σ.Π.Α, καθώς και δύο (2) Αρχιτεκτόνων μηχανικών
με πενταετή προϋπηρεσία, με αντικείμενο τις επιβλέψεις μελέτες των έργων Ε.Σ.Π.Α με
αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς, σχολεία πλατείες παιδικές χαρές.
Επίσης η πρόσληψη ενός Μηχανολόγου Μηχανικού με πενταετή προϋπηρεσία για
την εξοικονόμηση Ενέργειας όπου θα εργασθεί στα δημοτικά κτίρια, μελέτες επιβλέψεις
σχολικών μονάδων και παιδικών σταθμών και ενός Χημικού Μηχανικού πενταετή
προϋπηρεσία που θα εργασθεί στην διαχείριση απορριμμάτων.
Ο Περιβαλλοντολόγος στο Δήμο Πάτρας έχει ένα ευρύτατο αντικείμενο
απασχόλησης.
Συγκεκριμένα:
Θα εργασθεί στη σχεδίαση και στην εφαρμογή πολιτικών, προγραμμάτων, δράσεων
και μέτρων για την προστασία και αναβάθμιση του περιβάλλοντος στη περιοχή του Δήμου.
Θα εργασθεί στην προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων και την
καταπολέμηση της ρύπανσης στην περιοχή του Δήμου, την προστασία των ακτών εντός
διοικητικών ορίων του Δήμου, την διαχείριση των στερεών αποβλήτων, αντικείμενο το
οποίο είναι αρκετά σύνθετο καθότι σύμφωνα με το Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Στερεών
Αποβλήτων που έχει εκπονήσει ο Δήμος Πατρέων πρέπει να αναπτυχθούν δράσεις
ανακύκλωσης, διαλογής στη πηγή, κομποστοποίησης σε επίπεδο Δήμου αλλά και οικιακό
έτσι ώστε να μειωθεί η συνολική παραγωγή αποβλήτων. Όλα τα παραπάνω περιλαμβάνουν
και δράσεις ενημέρωσης –ευαισθητοποίησης του κοινού έτσι ώστε να συμμετάσχει πιο
ενεργά στη διαχείριση των αποβλήτων.
Ο Περιβαλλοντολόγος θα έχει ως αντικείμενο τη σύνταξη Μελετών
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για έργα που εκπονεί ο Δήμος καθώς και στη
περιβαλλοντική γνωμοδότηση έργων και δράσεων εντός διοικητικών ορίων του Δήμου
Πατρέων.
Για την κάλυψη υφιστάμενων επειγουσών αναγκών της Δ/νσης Οικονομικών
Υπηρεσιών κρίνεται απαραίτητη η πρόσληψη ενός ΠΕ Οικονομικού και ενός ΠΕ
Λογιστικού, λόγω των αυξανόμενων ζητουμένων απολογιστικών, στατιστικών στοιχείων
από τα Υπουργεία Οικονομικών και Εσωτερικών και την Ε.Ε.Τ.Α.Α τόσο του Δήμου όσο
και των Νομικών Προσώπων.
Θα εποπτεύει την τήρηση των προβλεπομένων από τις οικείες διατάξεις λογιστικών
και ταμειακών βιβλίων, θα παρακολουθεί την όλη κίνηση των εσόδων και εξόδων, θα
ρυθμίζει τα της χρηματικής διαχείρισης των διαχειριστικών και εισπρακτικών οργάνων
θα παραλαμβάνει καθημερινά τις πραγματοποιούμενες από τους επιμελητές
εισπράξεις ημερήσιες εισπράξεις, θα εξοφλεί τα διαβιβαζόμενα στο Ταμείο εντάλματα
πληρωμών.
Θα παρακολουθεί τη Δανειακή κατάσταση του Δήμου .
Θα συντάσσει καθημερινά δελτία κλεισίματος ταμείου και καταθέσεων.
Θα καταρτίζει και θα υποβάλλει τον ετήσιο απολογισμό εσόδων – εξόδων του
Δήμου στη Οικονομική Επιτροπή, για τις παραπέρα διαδικασίες. Υποβάλλει τις οικονομικές
καταστάσεις στο Ελεγκτικό Συνέδριο, στο Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας και στους
λοιπούς φορείς. Υποβάλλει πίνακες – στατιστικά δελτία με τα οικονομικά στοιχεία, σε
Υπουργεία και στη Στατιστική Υπηρεσία.
Τέλος θα παρακολουθεί την ταμειακή ρευστότητα και προγραμματίζει τις πληρωμές
σε συνεργασία και με άλλες αρμόδιες υπηρεσίες.
7
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Όσον αφορά την πρόσληψη του ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών θα εργασθεί στον
ευαίσθητο τομέα της Κοινωνικής Πρόνοιας, της Δ/νσης Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης &
Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Πατρέων, που αντιμετωπίζει μεγάλο και αυξημένο
όγκο περιπτώσεων πολιτών που πλήττονται καθημερινά εξ αιτίας της καπιταλιστικής οικονομικής κρίσης της χώρας.
Τόσο οι αιτήσεις για ένταξη σε προγράμματα οικονομικής ενίσχυσης (επιδόματα),
όσο και αυτές για χορήγηση βιβλιαρίου υγείας ανασφαλίστου-απόρου, έχουν σημειώσει
μεγάλη αύξηση.
Την ίδια εικόνα παρουσιάζουν και οι αιτήσεις για το βοήθημα λόγω ένδειας (πάνω
από 1.000 αιτήσεις για το 2015). Επίσης, η Ομάδα Προστασίας Ανηλίκων, διενεργεί πολλές
Κοινωνικές Έρευνες, έπειτα από εισαγγελική παραγγελία, για πιθανή κακοποίησηπαραμέληση ανηλίκων (περίπου 100 για το 2015). Σε όλα τα προαναφερθέντα, απαιτείται η
εμπλοκή Κοινωνικών Λειτουργών, ως οι μόνοι καθ’ ύλην αρμόδιοι επιστήμονες για την
διεξαγωγή των Κοινωνικών Ερευνών.
Οι Κοινωνικοί Λειτουργοί συμμετέχουν επίσης και στην Επιτροπή Κοινωνικής
Αρωγής για την έκδοση/θεώρηση βιβλιαρίων υγείας ανασφαλίστων-απόρων, ενώ
Κοινωνική Λειτουργός του Τμήματος έχει οριστεί και ως υπεύθυνη του κοινωνικού αρχείου
του Βρεφοκομείου Πατρών. Επιπλέον, Κοινωνικές Έρευνες διεξάγονται και για την
εισαγωγή ηλικιωμένων σε Ιδρύματα κλειστής προστασίας.
Να σημειωθεί δε, ότι η ένταξη στα προγράμματα οικονομικής ενίσχυσης
(επιδόματα), αφορά όλο τον νομό Αχαΐας και δεν περιορίζεται μόνο στο δήμο Πατρέων, με
αποτέλεσμα οι Κοινωνικές Έρευνες - οι οποίες πραγματοποιούνται με κατ’ οίκον
επισκέψεις - να απαιτούν πολλούς Κοινωνικούς Λειτουργούς, πολύ εργασιακό χρόνο για να
διεκπεραιωθούν και συχνά εκτός ωραρίου εργασίας.
Επιπλέον οι Κοινωνικοί Λειτουργοί του εν λόγω Τμήματος, εμπλέκονται και σε
τοπικής εμβέλειας προγράμματα κοινωνικής προστασίας όπως π.χ. συμμετοχή στον ξενώνα
κακοποιημένων γυναικών, στην ομάδα για την προσβασιμότητα ΑΜΕΑ στους δημόσιους
χώρους, υπηρεσίες και αλλού, στην εξεύρεση στέγης σε άστεγους συμπολίτες κυρίως κατά
τις περιόδους ψύχους κ.α.
Οι αντίστοιχες κενές οργανικές θέσεις κατά κατηγορία και κλάδο στον ΟΕΥ του
Δήμου είναι ως εξής:
Α/Α

Ειδικότητα

Αριθ. κενών θέσεων σε
ΟΕΥ

1.

ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
(ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ )

6

2.

ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ

6

3.

ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

4

4.

ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

4

5.

ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

1
8

ΑΔΑ: 7ΚΙΔΩΞΙ-5ΝΑ

6.

ΠΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

4

7.

ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

4

8.

ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
(ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ)

2

9.
10.

ΠΕ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΩΝ
ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

3
3

Η συνολική δαπάνη μισθοδοσίας του αιτούμενου τακτικού προσωπικού σύμφωνα με
την βεβαίωση της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου Πατρέων υπολογίζεται:
Στους:
1)
Κ.Α. 30-6011.00001 «Τακτικές αποδοχές αιτούμενου τακτικού προσωπικού» ποσού
43.680,00€ και ΚΑ 30-6051.00000 «Εργοδοτικές Εισφορές τακτικού προσωπικού» ποσού
9.011,2€ [αφορά την πρόσληψη των: ΠΕ Μηχανικών (Αρχιτεκτόνων) (2 θέσεις), ΠΕ
Μηχανικών (Πολιτικών Μηχανικών) (2 θέσεις), ΠΕ Μηχανικών (Μηχανολόγων) (1 θέση)]
2)
Κ.Α. 35-6011 «Τακτικές αποδοχές αιτούμενου τακτικού προσωπικού» ποσού 17.472
€ και ΚΑ 35-6051. «Εργοδοτικές Εισφορές τακτικού προσωπικού» ποσού 4.320,8 €,
[αφορά την πρόσληψη των: ΠΕ Μηχανικών (Χημικών Μηχανικών) (1 θέση), ΠΕ
Περιβαλλοντολόγων (1 θέση)],
3)
Κ.Α. 10-6011.00000 «Τακτικές αποδοχές αιτούμενου τακτικού προσωπικού» ποσού
26.208 € και ΚΑ 10-6051.00000 «Εργοδοτικές Εισφορές τακτικού προσωπικού»
ποσού 7.555,68€ [αφορά την πρόσληψη των: ΠΕ Λογιστικού (1 θέση), ΠΕ Οικονομικού (1
θέση)]
4)
Κ.Α. 70,02-6051 «Τακτικές αποδοχές αιτούμενου τακτικού προσωπικού» ποσού
8.296€ και ΚΑ 70.02-6051 «Εργοδοτικές Εισφορές τακτικού προσωπικού» ποσού
2.446.72€ [αφορά την πρόσληψη του: ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών (1 θέση)}
του προϋπολογισμού εξόδων του οικονομικού έτους 2016, στους οποίους έχουν προβλεφθεί
επαρκείς πιστώσεις και θα προβλεφθούν αντίστοιχες και στους προϋπολογισμούς των
επόμενων ετών.
Η παρούσα απόφαση θα αποσταλεί για έλεγχο νομιμότητας
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου.

Η Πρόεδρος

Ο Γραμματέας

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΓΕΡΟΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
- ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΗΛΙΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ
Τα Μέλη

9

στην

