ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΦΛΩΡΙΝΑ
ΓΗΜΟ ΑΜΤΝΣΑΙΟΤ

ΑΠΟΠΑΜΑ
Απφ ην πξαθηηθφ ζπλεδξηάζεσλ 14/2018 ηνπ
Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ

Θέμα:"΄Δγκριζη ηης με αριθμό 66/2018 απόθαζης ηοσ Γ.. ηης ΓΔΣΔΠΑ ποσ αθορά
ηην Σροποποίηζη ηοσ Οργανιζμού Δζωηερικής Τπηρεζίας (Ο.Δ.Τ.) ηης Γ.Δ.Σ.Δ.Π.Α.
Αριθ. Απόθαζης: 214/2018
ην Ακχληαην, ζήκεξα 04 ηνπ κελφο Ινπιίνπ ηνπ έηνπο 2018, εκέξα Σεηάξηε θαη ψξα
19:00 ην Γεκνηηθφ πκβνχιην ηνπ Γήκνπ ζπλήιζε ζε δεκφζηα ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ζηελ
αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Ακπληαίνπ, χζηεξα απφ ηελ κε αξηζκφ
πξσηνθφιινπ 9123/27-06-2018 έγγξαθε πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γεκνηηθνχ
πκβνπιίνπ, πνπ δεκνζηεχζεθε θαη επηδφζεθε κε απνδεηθηηθφ, ζε θαζέλα ρσξηζηά.
Γηαπηζηψζεθε απφ ηνλ Πξφεδξν, πσο ππήξρε λφκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ φηη ζε ζχλνιν 27
κειψλ παξαβξέζεθαλ παξφληα 21 κέιε.
ΠΑΡΟΝΣΔ
Θενδψξνπ Απφζηνινο
Μσπζηάδεο Κσλζηαληίλνο
Αθξηηίδεο Βαγγέιεο
Υαξηηίδεο Δπζχκηνο
Ισάλλνπ Υξήζηνο
Γειεγηαλλίδεο Δπζηάζηνο
Υαηδεηηκνζένπ Ισάλλεο
Ισαλλίδνπ – Σδίηδηνπ Διέλε
Νάηζεο Ισάλλεο
Αβξακίδεο Ισάλλεο
Θενδσξίδεο Αβξαάκ
Γνξάληε Δηξήλε
Λάδεο Γεκήηξηνο
Παπαρξήζηνπ Νηθφιανο
Μπάληεο Ινξδάλεο
Σζαρεηξίδεο πχξνο
Βνιηψηεο Αξγχξηνο
Βεξάλε Φσηεηλή
Μπνχηζθνπ Λεκνληά
Κφιθαο Παλαγηψηεο
Παπαζαλαζίνπ Κσλζηαληίλνο

ΑΠΟΝΣΔ
Καξαγηαλλίδεο άββαο
Σακήιηαο Αιέμαλδξνο
Ραθφπνπινο Άγγεινο
Γηαλληηζνπνχινππκέια
Γεψξγνπ Σξχθσλ
Σαπαθαξάθεο Βαζίιεηνο

Παξψλ ν Γήκαξρνο θ. Θενδσξίδεο Κσλ/λνο πνπ θιήζεθε λφκηκα.
Παξψλ ζηελ ζπλεδξίαζε ν Πξφεδξνο ηεο Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο Ακπληαίνπ θ.
Σξπθσλφπνπιν Γεψξγην.
Παξψλ ζηελ ζπλεδξίαζε ν Πξφεδξνο ηεο Σνπηθήο Κνηλφηεηαο Λερφβνπ θ. Σφκνπ
Πέηξνο.
Πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ 1νπ ζέκαηνο ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο απνρψξεζε ν δεκνηηθφο
ζχκβνπινο ηεο αληηπνιίηεπζεο θ. Α. Βνιηψηεο.
Πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ 1νπ ζέκαηνο ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο πξνζήιζε ν δεκνηηθφο
ζχκβνπινο ηεο αληηπνιίηεπζεο θ. Σ. Γεψξγνπ.
Παξνχζα ε ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ θ. Γηνβαλλίηζα Διέλε γηα ηελ ηήξεζε ησλ
πξαθηηθψλ.
Ο Πξφεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο εηζεγνχκελνο ην 2ν ζέκα ηεο
εκεξήζηαο δηάηαμεο, αθνχ έζεζε ππφςε ησλ κειψλ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ην κε
αξηζκφΠξση753/27/06/2018 έγγξαθφ ηεο καο θνηλνπνίεζε ηελ 66/2018 απφθαζή ηεο ζρεηηθά
κε ηελ «Σροποποίηζη ηοσ Οργανιζμού Δζωηερικής Τπηρεζίας (Ο.Δ.Τ.)», γηα ηελ νπνία
ζπκθψλσο ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ λ. 1069/80 πξέπεη λα γλσκνδνηήζεη ην Γεκνηηθφ ζπκβνχιην.
ηε ζπλέρεηα έδσζε ην ιφγν ζηνλ Πξφεδξν ηεο ΓΔΣΔΠΑ, θν Υαξηηίδε Δπζχκην, ν
νπνίνο αλέθεξε φηη: φηη ζην άξζξν 8 «Οξγαληθέο Θέζεηο, Δηδηθφηεηεο – Πξνζφληα» ηνπ
πθηζηάκελνπ Οξγαληζκνχ Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο (Ο.Δ.Τ.) ηεο ΓΔΣΔΠΑ (Φ.Δ.Κ.
37981/η.Β’/23.11.2016), πξνβιέπνληαη 33 νξγαληθέο ζέζεηο αλά εηδηθφηεηα κε ηα
απαηηνχκελα πξνζφληα. Όκσο ιφγσ αλαγθαηφηεηαο λεψλ νξγαληθψλ ζέζεσλ ζα πξέπεη λα
ηξνπνπνηεζεί ην ζπγθεθξηκέλν άξζξν, απμάλνληαο ηνλ αξηζκφ ησλ ζέζεσλ ζε ήδε
πθηζηάκελεο εηδηθφηεηεο, κεηψλνληαο άιιεο πνπ δελ είλαη πιένλ απαξαίηεηεο θαη
πξνζηίζεληαη θάπνηεο λέεο εηδηθφηεηεο πνπ θξίλνληαη απαξαίηεηεο.
Καηαξρήλ ζηηο ήδε πξνβιεπφκελεο εηδηθφηεηεο ν αξηζκφο ησλ ζέζεσλ ηξνπνπνηείηαη
σο εμήο:
 πξνζηίζεηαη κία ζέζε Τπαιιήινπ Οηθνλνκηθνχ-Γηνηθεηηθνχ ΣΔ (α/α 3, άξζξνπ 8
πθηζηάκελνπ ΟΔΤ ) θαη νη νξγαληθέο ζέζεηο απφ κηα γίλνληαη δχν (2),
 πξνζηίζεληαη δχν (2) ζέζεηο Σερληηψλ-Τδξαπιηθψλ ΓΔ (α/α 11, άξζξνπ 8
πθηζηάκελνπ ΟΔΤ) θαη νη νξγαληθέο ζέζεηο απφ νρηψ γίλνληαη δέθα (10)
 πξνζηίζεληαη δχν (2) ζέζεηο Μεραλνιφγσλ – Μεραλνηερληηψλ ΓΔ (α/α 12, άξζξνπ 8
πθηζηάκελνπ ΟΔΤ) θαη νη νξγαληθέο ζέζεηο απφ έμη γίλνληαη νρηψ (8)
 αθαηξείηαη κία ζέζε Σερλίηε – πληεξεηή ΤΔ (α/α 13, άξζξνπ 8 πθηζηάκελνπ ΟΔΤ)
θαη νη νξγαληθέο ζέζεηο απφ ηξεηο γίλνληαη δχν (2)
 αθαηξείηαη κία ζέζε Δξγάηε ΤΔ (α/α 14, άξζξνπ 8 πθηζηάκελνπ ΟΔΤ) θαη νη
νξγαληθέο ζέζεηο απφ δχν γίλνληαη κηα (1)
Δπηπιένλ πξνζηίζεληαη νη εμήο λέεο εηδηθφηεηεο πνπ πξφθεηηαη λα ζηειερσζνχλ:
 κία λέα εηδηθφηεηα ΠΔ Πεξηβάιινληνο, κηα (1) ζέζε, κε ηα πξνζφληα φπσο
απνηππψλνληαη ζην θάησζη πίλαθα ησλ ζέζεσλ, πνπ ζα ιάβεη α/α 8 ζηνλ πίλαθα ησλ
ζέζεσλ φπσο απηφο ζα δηακνξθσζεί κεηά ηηο πξνηεηλφκελεο ηξνπνπνηήζεηο
 κία λέα εηδηθφηεηα ΠΔ Ηιεθηξνιφγνπ Μερ/θνπ, κε ηα πξνζφληα φπσο απνηππψλνληαη
ζην θάησζη πίλαθα ησλ ζέζεσλ, κηα (1) ζέζε, πνπ ζα ιάβεη α/α 7 ζηνλ πίλαθα ησλ
ζέζεσλ φπσο απηφο ζα δηακνξθσζεί κεηά ηηο πξνηεηλφκελεο ηξνπνπνηήζεηο
 κία λέα εηδηθφηεηα ΣΔ Πνιηηηθνχ Μεραληθνχ Έξγσλ Τπνδνκήο, κε ηα πξνζφληα
φπσο απνηππψλνληαη ζην θάησζη πίλαθα ησλ ζέζεσλ, κηα (1) ζέζε, πνπ ζα ιάβεη α/α
10 ζηνλ πίλαθα ησλ ζέζεσλ φπσο απηφο ζα δηακνξθσζεί κεηά ηηο πξνηεηλφκελεο
ηξνπνπνηήζεηο. Ωο εθ’ ηνχηνπ ε ζέζε ηνπ Μεραληθνχ Έξγσλ Τπνδνµήο ή
∆νµηθψλΈξγσλ ή Οξπρείσλ Σ.Δ. (α/α 8, άξζξνπ 8 πθηζηάκελνπ ΟΔΤ) πιένλ



δηακνξθψλεηαη σο Μεραληθψλ Οξπρείσλ ΣΔ (1 ζέζε) ζηελ πεξηγξαθή ηεο
εηδηθφηεηαο
κία λέα εηδηθφηεηα ΓΔ Σερλίηε Ηιεθηξνιφγνπ κε ηα πξνζφληα φπσο απνηππψλνληαη
ζην θάησζη πίλαθα ησλ ζέζεσλ, κηα (1) ζέζε, πνπ ζα ιάβεη α/α 13 ζηνλ πίλαθα ησλ
ζέζεσλ φπσο απηφο ζα δηακνξθσζεί κεηά ηηο πξνηεηλφκελεο ηξνπνπνηήζεηο
Με ηηο αλσηέξσ κεηαβνιέο, ην άξζξν 8 ηνπ Ο.Δ.Τ. δηακνξθψλεηαη πιένλ σο εμήο :
Άρθρο 8ο
Οργανικές Θέζεις, Διδικόηηηες – Προζόνηα

α/α

α
ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ

Γενικός Γιεσθσνηής
1
ΠΔ

Προϊζηάμενος
Οικονομικής –
2
Γιοικηηής Τπηρεζίας
ΠΔ - ΣΔ

3

Τπάιιεινο
Γηνηθεηηθνχ
(Λνγηζηεξίνπ)
Σ.Δ.

4

Τπάιιεινο
Γηνηθεηηθνχ
(Λνγηζηεξίνπ)
Γ.Δ

5

Τπάιιεινο
Γηνηθεηηθνχ
(Γξαθείνπ)
Γ.Δ

Προϊζηάμενος
6
Σετνικής
Τπηρεζίας
ΠΔ - ΣΔ

7 Ηιεθηξνιφγνο
Μερ/θνο ΠΔ

ΠΡΟΟΝΣΑ
Σππηθά πξνζφληα: Γίπισκα Ηιεθηξνιφγνπ ή
Μεραλνιφγνπ Μεραληθνχ Πνιπηερληθήο ρνιήο, άδεηα
αζθήζεσο επαγγέικαηνο, άξηζηε γλψζε ηεο Αγγιηθήο γιψζζαο,
γλψζε ρεηξηζκνχ Η/Τ
Δηδηθά πξνζφληα: α) Πξνυπεξεζία πέληε (5) εηψλ ζε
ζέζε δηεπζχλνληα ππαιιήινπ ζηνλ Γεκφζην ή Ιδησηηθφ ηνκέα,
β) Μεηαπηπρηαθφο ηίηινο ζπνπδψλ
Σππηθά πξνζφληα: Πηπρίν Αλσηάηεο ή Αλψηεξεο
ρνιήο Γηνηθεηηθήο-Οηθνλνκηθήο θαηεχζπλζεο ή Λνγηζηηθήο,
άδεηα ινγηζηή-θνξνηερληθνχ Α’ ηάμε.
Δηδηθά πξνζφληα: α) Πξνυπεξεζία πέληε (5) εηψλ ζε
νηθνλνκηθή ππεξεζία ζηνλ Γεκφζην ή Ιδησηηθφ ηνκέα, β)
εκπεηξία ζηε ρξήζε παθέηνπ κεραλνγξαθεκέλεο Λνγηζηηθήο γ)
Πνιχ θαιή γλψζε ηεο Αγγιηθήο γιψζζαο, γλψζε ρεηξηζκνχ
Η/Τ
Σππηθά πξνζφληα: Πηπρίν ΣΔΙ Γηνίθεζεο Οηθνλνκίαο
(Λνγηζηηθήο ή Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ)
Δηδηθά πξνζφληα: α) Δκπεηξία σο ππάιιεινο
νηθνλνκηθνχ-δηνηθεηηθνχ, β) ρεηξηζκφο Η/Τ, γ) Καιή γλψζε
αγγιηθήο γιψζζαο
Σππηθά πξνζφληα: Απνιπηήξην Λπθείνπ, ή Δληαίνπ
Πνιπθιαδηθνχ Λπθείνπ, ή Σερληθνχ Δπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ,
ή άιινο ηζφηηκνο ηίηινο
Δηδηθά πξνζφληα: α) Δκπεηξία σο ππάιιεινο
ινγηζηεξίνπ, β) ρεηξηζκφο Η/Τ, γ) θαιή γλψζε αγγιηθήο
γιψζζαο
Σππηθά πξνζφληα: Απνιπηήξην Λπθείνπ, ή Δληαίνπ
Πνιπθιαδηθνχ Λπθείνπ, ή Σερληθνχ Δπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ,
ή άιινο ηζφηηκνο ηίηινο
Δηδηθά πξνζφληα: α) Δκπεηξία σο ππάιιεινο γξαθείνπγξακκαηείαο, β) ρεηξηζκφο Η/Τ, γ) θαιή γλψζε αγγιηθήο
γιψζζαο
Σππηθά πξνζφληα: Γίπισκα ή πηπρίν Μεραλνιφγνπ
Μεραληθνχ ΠΔ ή ΣΔ, Αληίζηνηρε Άδεηα Αζθήζεσο
επαγγέικαηνο Μεραλνιφγνπ
Δηδηθά πξνζφληα: α) Δκπεηξία πέληε (5) εηψλ ζηελ
θαηαζθεπή ή επίβιεςε ή ιεηηνπξγία έξγσλ ηειεζέξκαλζεο ζε
ζέζε πξντζηακέλνπ β) Πνιχ θαιή γλψζε ηεο Αγγιηθήο
γιψζζαο, γ)γλψζε ρεηξηζκνχ Η/Τ
Σππηθά πξνζφληα: Γίπισκα Ηιεθηξνιφγνπ Μεραληθνχ
Πνιπηερληθήο ρνιήο, άδεηα αζθήζεσο επαγγέικαηνο, άξηζηε
γλψζε ηεο Αγγιηθήο γιψζζαο, γλψζε ρεηξηζκνχ Η/Τ
Δηδηθά πξνζφληα: Δκπεηξία ηξηψλ (3) εηψλ ζηελ

ΟΡΓ/ΚΔ
ΘΔΔΙ

1

1

2

2

2

1

1

8
Πεξηβάιινληνο ΠΔ

9 Μεραλνιφγνο
Μεραληθφο Σ.Δ.

0

Πνιηηηθφο
1
Μεραληθφο
Έξγσλ Τπνδνκήο
ΣΔ

1

1
Μεραληθψλ Οξπρείσλ
ΣΔ

1

Μεραληθφο
Απηνκαηηζκνχ
ΣΔ

1

ΣερλίηεοΗιεθηξνιφγνη

2

3

Γ.Δ.

4

1
Σερλίηεο -Τδξαπιηθνί
Γ.Δ.

1
5

ΜεραλνιφγνηΜεραλνηερλίηεο
Γ.Δ.

επίβιεςε ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο αληιηνζηαζίσλ ζεξκνχ
χδαηνο (Σειεζέξκαλζεο) απφ ζέζε επζχλεο
Σππηθά
πξνζφληα:
Γίπισκα
Μεραληθνχ
Πεξηβάιινληνο ΠΔ ή Πηπρίν Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο θαη
Φπζηθψλ Πφξσλ,
Δηδηθά πξνζφληα: α) Δκπεηξία ηξηψλ (3) εηψλ ζέκαηα
ζρεδηαζκνχ,
ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ππνδνκψλ
απνβιήησλ, ζηηο αλαλεψζηκεο πεγέο, ζηε δηαρείξηζε πδαηηθψλ
πφξσλ, ζηε δηαρείξηζε ελέξγεηαο θαη πξνζηαζία ηνπ
πεξηβάιινληνο θαη αεηθφξν αλάπηπμε, β) Πνιχ θαιή γλψζε ηεο
Αγγιηθήο γιψζζαο, γ)Γλψζε ρεηξηζκνχ Η/Τ
Σππηθά πξνζφληα: Πηπρίν Μεραλνιφγνπ ΣΔ, Άδεηα
Αζθήζεσο επαγγέικαηνο Μεραλνιφγνπ ΣΔ
Δηδηθά πξνζφληα: α) Δκπεηξία ηξηψλ (3) εηψλ ζηελ
θαηαζθεπή ή επίβιεςε ή ιεηηνπξγία Μεραλνινγηθψλ έξγσλ
ηειεζέξκαλζεο γ) Καιή γλψζε ηεο Αγγιηθήο γιψζζαο, δ)
Γλψζε ρεηξηζκνχ Η/Τ
Σππηθά πξνζφληα: Πηπρίν Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ
Έξγσλ Τπνδνκήο
Δηδηθά πξνζφληα: α) Δκπεηξία ηξηψλ (3) εηψλ ζηελ
θαηαζθεπή ή επίβιεςε Γεκνζίσλ Έξγσλ Τπνδνκήο Ύδξεπζεο
- Απνρέηεπζεο ή Σειεζέξκαλζεο β) Καιή γλψζε ηεο Αγγιηθήο
γιψζζαο, γ) Γλψζε ρεηξηζκνχ Η/Τ
Σππηθά πξνζφληα: Πηπρίν Μεραληθνχ Οξπρείσλ ΣΔ
Δηδηθά πξνζφληα: α) Καιή γλψζε ηεο Αγγιηθήο
γιψζζαο, β)γλψζε ρεηξηζκνχ Η/Τ, β) Δκπεηξία ηξηψλ (3) εηψλ
ζηελ θαηαζθεπή ή επίβιεςε ή ιεηηνπξγία έξγσλ
Σειεζέξκαλζεο
Σππηθά πξνζφληα: Πηπρίν ΣΔΙ Απηνκαηηζκνχ
Δηδηθά πξνζφληα: α) Δκπεηξία ηξηψλ (3) εηψλ ζε
απηνκαηηζκνχο Αληιηνζηαζίσλ Σειεζέξκαλζεο/ζεξκνχ χδαηνο
β) Καιή γλψζε ηεο Αγγιηθήο γιψζζαο, γ) Γλψζε ρεηξηζκνχ
Η/Τ
Σππηθά πξνζφληα: Απνιπηήξηνο ηίηινο Δληαίνπ
Πνιπθιαδηθνχ Λπθείνπ, ή Σερληθνχ Δπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ,
ή Σερληθήο Δπαγγεικαηηθήο ρνιήο Γεπηεξνβάζκηαο
εθπαίδεπζεο, ή ρνιήο ΟΑΔΓ, ή άιινο ηζφηηκνο ηίηινο
Ηιεθηξνιφγνπ ΓΔ, Άδεηαο αζθήζεσο επαγγέικαηνο
Δηδηθά πξνζφληα: α) Δκπεηξία ηξηψλ (3) εηψλ ζε
βηνκεραληθέο ειεθηξνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο, β) Άδεηα
νδήγεζεο απηνθηλήηνπ β’ εξαζηηερληθνχ
Σππηθά πξνζφληα: Απνιπηήξηνο ηίηινο Δληαίνπ
Πνιπθιαδηθνχ Λπθείνπ, ή Σερληθνχ Δπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ,
ή Σερληθήο Δπαγγεικαηηθήο ρνιήο Γεπηεξνβάζκηαο
εθπαίδεπζεο, ή ρνιήο ΟΑΔΓ, ή άιινο ηζφηηκνο ηίηινο, Άδεηαο
αζθήζεσο επαγγέικαηνο
Δηδηθά πξνζφληα: α) Δκπεηξία ηξηψλ (3) εηψλ ζηε
ζπληήξεζε εγθαηαζηάζεσλ Σ/Θ, β) Άδεηα νδήγεζεο
απηνθηλήηνπ β’ εξαζηηερληθνχ
Σππηθά πξνζφληα: α) Απνιπηήξηνο ηίηινο Δληαίνπ
Πνιπθιαδηθνχ Λπθείνπ, ή Σερληθνχ Δπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ,
ή Σερληθήο Δπαγγεικαηηθήο ρνιήο Γεπηεξνβάζκηαο
εθπαίδεπζεο, ή ρνιήο ΟΑΔΓ, ή άιινο ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιψλ
ηεο εκεδαπήο ή ηεο αιινδαπήο, β) Βεβαίσζε εγγξαθήο ζηα
ζρεηηθά κεηξψα Μέζσλ Σερληθψλ ρνιψλ Μεραλνινγηθνχ
Σνκέα.
Δηδηθά πξνζφληα: α) Δκπεηξία ηξηψλ (3) ηνπιάρηζηνλ
εηψλ ζε ρεηξηζκφ αληιηνζηαζίσλ Σειεζέξκαλζεο/ζεξκνχ

1

3

1

1

2

1

10

8

Σερλίηεο – πληεξεηήο
1
Τ.Δ.

6

1
7

Δξγάηεο ΤΔ
Καζαξηφηεηαο

Ύδαηνο, β) Άδεηα νδήγεζεο απηνθηλήηνπ β’ εξαζηηερληθνχ
Σππηθά
πξνζφληα:
α)
Απνιπηήξηνο
ηίηινο
ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο (απνιπηήξην ηξηηαμίνπ γπκλαζίνπ ή
απνιπηήξην δεκνηηθνχ ζρνιείνπ), β) Άδεηα άζθεζεο
επαγγέικαηνο Πξαθηηθνχ Μεραληθνχ
Δηδηθά πξνζφληα: α) Δκπεηξία ηξηψλ (3) ηνπιάρηζηνλ
εηψλ ζε έξγα Σειεζέξκαλζεο, β) Άδεηα νδήγεζεο απηνθηλήηνπ
β’ εξαζηηερληθνχ
Σππηθά
πξνζφληα:
α)
Απνιπηήξηνο
ηίηινο
ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο (απνιπηήξην ηξηηαμίνπ γπκλαζίνπ ή
απνιπηήξην δεκνηηθνχ ζρνιείνπ)
Δηδηθά πξνζφληα: Άδεηα νδήγεζεο απηνθηλήηνπ β’
εξαζηηερληθνχ

ΤΝΟΛΟ

2

1

40

Αθνινχζεζε δηαινγηθή ζπδήηεζε ζηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο αθνχζζεθαλ δηάθνξεο απφςεηο
ησλ Γεκνηηθψλ πκβνχισλ, φπσο απηέο αλαιπηηθφηεξα αλαγξάθνληαη ζηα
απνκαγλεηνθσλεκέλα πξαθηηθά.
Ο πξφεδξνο θάιεζε ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην λα απνθαζίζεη ζρεηηθά.
Σν Γεκνηηθφ πκβνχιην, αθνχ ζθέθζεθε λφκηκα θαη έιαβε ππφςε:
 Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ Ν.1069/80


Σνλ πθηζηάκελν ΟΔΤ ηεο ΓΔΣΔΠΑ (ΦΔΚ 37981/η.Β’/23.11.2016)



Σελ απφθαζε 66/2018 ηνπ Γ ηεο ΓΔΣΔΠΑ
ΓΝΩΜΟΔΟΤΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Ωο πξνο ηελ κε αξηζκφ 66/2018 απφθαζε ηνπ Γ ηεο ΓΔΣΔΠΑ πνπ αθνξά ηελ
«Σξνπνπνίεζε ηνπ Οξγαληζκνχ Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο (Ο.Δ.Τ.)»,θαη ζπγθεθξηκέλα σο πξνο
ην άξζξν 8 σο εμήο:
Α. ηηο ήδε πξνβιεπφκελεο εηδηθφηεηεο ν αξηζκφο ησλ ζέζεσλ ηξνπνπνηείηαη σο εμήο:


πξνζηίζεηαη κία ζέζε Τπαιιήινπ Οηθνλνκηθνχ-Γηνηθεηηθνχ ΣΔ (α/α 3, άξζξνπ 8
πθηζηάκελνπ ΟΔΤ ) θαη νη νξγαληθέο ζέζεηο απφ κηα γίλνληαη δχν (2),



πξνζηίζεληαη δχν (2) ζέζεηο Σερληηψλ-Τδξαπιηθψλ ΓΔ (α/α 11, άξζξνπ 8
πθηζηάκελνπ ΟΔΤ) θαη νη νξγαληθέο ζέζεηο απφ νρηψ γίλνληαη δέθα (10)



πξνζηίζεληαη δχν (2) ζέζεηο Μεραλνιφγσλ – Μεραλνηερληηψλ ΓΔ (α/α 12, άξζξνπ 8
πθηζηάκελνπ ΟΔΤ) θαη νη νξγαληθέο ζέζεηο απφ έμη γίλνληαη νρηψ (8)



αθαηξείηαη κία ζέζε Σερλίηε – πληεξεηή ΤΔ (α/α 13, άξζξνπ 8 πθηζηάκελνπ ΟΔΤ)
θαη νη νξγαληθέο ζέζεηο απφ ηξεηο γίλνληαη δχν (2)



αθαηξείηαη κία ζέζε Δξγάηε ΤΔ (α/α 14, άξζξνπ 8 πθηζηάκελνπ ΟΔΤ) θαη νη
νξγαληθέο ζέζεηο απφ δχν γίλνληαη κηα (1)
Β. Πξνζηίζεληαη νη εμήο λέεο εηδηθφηεηεο - ζέζεηο:



εηδηθφηεηα ΠΔ Πεξηβάιινληνο, κηα (1) ζέζε, κε ηα πξνζφληα φπσο απνηππψλνληαη
ζην θάησζη πίλαθα ησλ ζέζεσλ, πνπ ζα ιάβεη α/α 8 ζηνλ πίλαθα ησλ ζέζεσλ φπσο
απηφο ζα δηακνξθσζεί κεηά ηηο πξνηεηλφκελεο ηξνπνπνηήζεηο



εηδηθφηεηα ΠΔ Ηιεθηξνιφγνπ Μερ/θνπ, κε ηα πξνζφληα φπσο απνηππψλνληαη ζην
θάησζη πίλαθα ησλ ζέζεσλ, κηα (1) ζέζε, πνπ ζα ιάβεη α/α 7 ζηνλ πίλαθα ησλ ζέζεσλ
φπσο απηφο ζα δηακνξθσζεί κεηά ηηο πξνηεηλφκελεο ηξνπνπνηήζεηο



εηδηθφηεηα ΣΔ Πνιηηηθνχ Μεραληθνχ Έξγσλ Τπνδνκήο, κε ηα πξνζφληα φπσο
απνηππψλνληαη ζην θάησζη πίλαθα ησλ ζέζεσλ, κηα (1) ζέζε, πνπ ζα ιάβεη α/α 10
ζηνλ πίλαθα ησλ ζέζεσλ φπσο απηφο ζα δηακνξθσζεί κεηά ηηο πξνηεηλφκελεο
ηξνπνπνηήζεηο. Ωο εθ’ ηνχηνπ ε ζέζε ηνπ Μεραληθνχ Έξγσλ Τπνδνµήο ή ∆νµηθψλ
Έξγσλ ή Οξπρείσλ Σ.Δ. (α/α 8, άξζξνπ 8 πθηζηάκελνπ ΟΔΤ ) πιένλ δηακνξθψλεηαη
σο Μεραληθψλ Οξπρείσλ ΣΔ (1 ζέζε) ζηελ πεξηγξαθή ηεο εηδηθφηεηαο



εηδηθφηεηα ΓΔ Σερλίηε Ηιεθηξνιφγνπ κε ηα πξνζφληα φπσο απνηππψλνληαη ζην
θάησζη πίλαθα ησλ ζέζεσλ, κηα (1) ζέζε, πνπ ζα ιάβεη α/α 13 ζηνλ πίλαθα ησλ
ζέζεσλ φπσο απηφο ζα δηακνξθσζεί κεηά ηηο πξνηεηλφκελεο ηξνπνπνηήζεηο
Με ηηο αλσηέξσ κεηαβνιέο, ην άξζξν 8 ηνπ Ο.Δ.Τ. δηακνξθψλεηαη πιένλ σο εμήο :
Άρθρο 8ο
Οργανικές Θέζεις, Διδικόηηηες – Προζόνηα

α/α

α
ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ

Γενικός Γιεσθσνηής
1
ΠΔ

Προϊζηάμενος
Οικονομικής –
2
Γιοικηηής Τπηρεζίας
ΠΔ - ΣΔ

3

Τπάιιεινο
Γηνηθεηηθνχ
(Λνγηζηεξίνπ)
Σ.Δ.

4

Τπάιιεινο
Γηνηθεηηθνχ
(Λνγηζηεξίνπ)
Γ.Δ

5

Τπάιιεινο
Γηνηθεηηθνχ
(Γξαθείνπ)
Γ.Δ

6

ΠΡΟΟΝΣΑ
Σππηθά πξνζφληα: Γίπισκα Ηιεθηξνιφγνπ ή
Μεραλνιφγνπ Μεραληθνχ Πνιπηερληθήο ρνιήο, άδεηα
αζθήζεσο επαγγέικαηνο, άξηζηε γλψζε ηεο Αγγιηθήο γιψζζαο,
γλψζε ρεηξηζκνχ Η/Τ
Δηδηθά πξνζφληα: α) Πξνυπεξεζία πέληε (5) εηψλ ζε
ζέζε δηεπζχλνληα ππαιιήινπ ζηνλ Γεκφζην ή Ιδησηηθφ ηνκέα,
β) Μεηαπηπρηαθφο ηίηινο ζπνπδψλ
Σππηθά πξνζφληα: Πηπρίν Αλσηάηεο ή Αλψηεξεο
ρνιήο Γηνηθεηηθήο-Οηθνλνκηθήο θαηεχζπλζεο ή Λνγηζηηθήο,
άδεηα ινγηζηή-θνξνηερληθνχ Α’ ηάμε.
Δηδηθά πξνζφληα: α) Πξνυπεξεζία πέληε (5) εηψλ ζε
νηθνλνκηθή ππεξεζία ζηνλ Γεκφζην ή Ιδησηηθφ ηνκέα, β)
εκπεηξία ζηε ρξήζε παθέηνπ κεραλνγξαθεκέλεο Λνγηζηηθήο γ)
Πνιχ θαιή γλψζε ηεο Αγγιηθήο γιψζζαο, γλψζε ρεηξηζκνχ
Η/Τ
Σππηθά πξνζφληα: Πηπρίν ΣΔΙ Γηνίθεζεο Οηθνλνκίαο
(Λνγηζηηθήο ή Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ)
Δηδηθά πξνζφληα: α) Δκπεηξία σο ππάιιεινο
νηθνλνκηθνχ-δηνηθεηηθνχ, β) ρεηξηζκφο Η/Τ, γ) Καιή γλψζε
αγγιηθήο γιψζζαο
Σππηθά πξνζφληα: Απνιπηήξην Λπθείνπ, ή Δληαίνπ
Πνιπθιαδηθνχ Λπθείνπ, ή Σερληθνχ Δπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ,
ή άιινο ηζφηηκνο ηίηινο
Δηδηθά πξνζφληα: α) Δκπεηξία σο ππάιιεινο
ινγηζηεξίνπ, β) ρεηξηζκφο Η/Τ, γ) θαιή γλψζε αγγιηθήο
γιψζζαο
Σππηθά πξνζφληα: Απνιπηήξην Λπθείνπ, ή Δληαίνπ
Πνιπθιαδηθνχ Λπθείνπ, ή Σερληθνχ Δπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ,
ή άιινο ηζφηηκνο ηίηινο
Δηδηθά πξνζφληα: α) Δκπεηξία σο ππάιιεινο γξαθείνπγξακκαηείαο, β) ρεηξηζκφο Η/Τ, γ) θαιή γλψζε αγγιηθήο
γιψζζαο
Σππηθά πξνζφληα: Γίπισκα ή πηπρίν Μεραλνιφγνπ

ΟΡΓ/ΚΔ
ΘΔΔΙ

1

1

2

2

2

1

Προϊζηάμενος
Σετνικής Τπηρεζίας
ΠΔ - ΣΔ

7 Ηιεθηξνιφγνο
Μερ/θνο ΠΔ

8
Πεξηβάιινληνο ΠΔ

9 Μεραλνιφγνο
Μεραληθφο Σ.Δ.

0

Πνιηηηθφο
1
Μεραληθφο
Έξγσλ Τπνδνκήο
ΣΔ

1

1
Μεραληθψλ Οξπρείσλ
ΣΔ

1

Μεραληθφο
Απηνκαηηζκνχ
ΣΔ

1

ΣερλίηεοΗιεθηξνιφγνη

2

3

Γ.Δ.

4

1
Σερλίηεο -Τδξαπιηθνί
Γ.Δ.

Μεραληθνχ ΠΔ ή ΣΔ, Αληίζηνηρε Άδεηα Αζθήζεσο
επαγγέικαηνο Μεραλνιφγνπ
Δηδηθά πξνζφληα: α) Δκπεηξία πέληε (5) εηψλ ζηελ
θαηαζθεπή ή επίβιεςε ή ιεηηνπξγία έξγσλ ηειεζέξκαλζεο ζε
ζέζε πξντζηακέλνπ β) Πνιχ θαιή γλψζε ηεο Αγγιηθήο
γιψζζαο, γ)γλψζε ρεηξηζκνχ Η/Τ
Σππηθά πξνζφληα: Γίπισκα Ηιεθηξνιφγνπ Μεραληθνχ
Πνιπηερληθήο ρνιήο, άδεηα αζθήζεσο επαγγέικαηνο, άξηζηε
γλψζε ηεο Αγγιηθήο γιψζζαο, γλψζε ρεηξηζκνχ Η/Τ
Δηδηθά πξνζφληα: Δκπεηξία ηξηψλ (3) εηψλ ζηελ
επίβιεςε ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο αληιηνζηαζίσλ ζεξκνχ
χδαηνο (Σειεζέξκαλζεο) απφ ζέζε επζχλεο
Σππηθά
πξνζφληα:
Γίπισκα
Μεραληθνχ
Πεξηβάιινληνο ΠΔ ή Πηπρίν Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο θαη
Φπζηθψλ Πφξσλ,
Δηδηθά πξνζφληα: α) Δκπεηξία ηξηψλ (3) εηψλ ζέκαηα
ζρεδηαζκνχ,
ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ππνδνκψλ
απνβιήησλ, ζηηο αλαλεψζηκεο πεγέο, ζηε δηαρείξηζε πδαηηθψλ
πφξσλ, ζηε δηαρείξηζε ελέξγεηαο θαη πξνζηαζία ηνπ
πεξηβάιινληνο θαη αεηθφξν αλάπηπμε, β) Πνιχ θαιή γλψζε ηεο
Αγγιηθήο γιψζζαο, γ)Γλψζε ρεηξηζκνχ Η/Τ
Σππηθά πξνζφληα: Πηπρίν Μεραλνιφγνπ ΣΔ, Άδεηα
Αζθήζεσο επαγγέικαηνο Μεραλνιφγνπ ΣΔ
Δηδηθά πξνζφληα: α) Δκπεηξία ηξηψλ (3) εηψλ ζηελ
θαηαζθεπή ή επίβιεςε ή ιεηηνπξγία Μεραλνινγηθψλ έξγσλ
ηειεζέξκαλζεο γ) Καιή γλψζε ηεο Αγγιηθήο γιψζζαο, δ)
Γλψζε ρεηξηζκνχ Η/Τ
Σππηθά πξνζφληα: Πηπρίν Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ
Έξγσλ Τπνδνκήο
Δηδηθά πξνζφληα: α) Δκπεηξία ηξηψλ (3) εηψλ ζηελ
θαηαζθεπή ή επίβιεςε Γεκνζίσλ Έξγσλ Τπνδνκήο Ύδξεπζεο
- Απνρέηεπζεο ή Σειεζέξκαλζεο β) Καιή γλψζε ηεο Αγγιηθήο
γιψζζαο, γ) Γλψζε ρεηξηζκνχ Η/Τ
Σππηθά πξνζφληα: Πηπρίν Μεραληθνχ Οξπρείσλ ΣΔ
Δηδηθά πξνζφληα: α) Καιή γλψζε ηεο Αγγιηθήο
γιψζζαο, β)γλψζε ρεηξηζκνχ Η/Τ, β) Δκπεηξία ηξηψλ (3) εηψλ
ζηελ θαηαζθεπή ή επίβιεςε ή ιεηηνπξγία έξγσλ
Σειεζέξκαλζεο
Σππηθά πξνζφληα: Πηπρίν ΣΔΙ Απηνκαηηζκνχ
Δηδηθά πξνζφληα: α) Δκπεηξία ηξηψλ (3) εηψλ ζε
απηνκαηηζκνχο Αληιηνζηαζίσλ Σειεζέξκαλζεο/ζεξκνχ χδαηνο
β) Καιή γλψζε ηεο Αγγιηθήο γιψζζαο, γ) Γλψζε ρεηξηζκνχ
Η/Τ
Σππηθά πξνζφληα: Απνιπηήξηνο ηίηινο Δληαίνπ
Πνιπθιαδηθνχ Λπθείνπ, ή Σερληθνχ Δπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ,
ή Σερληθήο Δπαγγεικαηηθήο ρνιήο Γεπηεξνβάζκηαο
εθπαίδεπζεο, ή ρνιήο ΟΑΔΓ, ή άιινο ηζφηηκνο ηίηινο
Ηιεθηξνιφγνπ ΓΔ, Άδεηαο αζθήζεσο επαγγέικαηνο
Δηδηθά πξνζφληα: α) Δκπεηξία ηξηψλ (3) εηψλ ζε
βηνκεραληθέο ειεθηξνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο, β) Άδεηα
νδήγεζεο απηνθηλήηνπ β’ εξαζηηερληθνχ
Σππηθά πξνζφληα: Απνιπηήξηνο ηίηινο Δληαίνπ
Πνιπθιαδηθνχ Λπθείνπ, ή Σερληθνχ Δπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ,
ή Σερληθήο Δπαγγεικαηηθήο ρνιήο Γεπηεξνβάζκηαο
εθπαίδεπζεο, ή ρνιήο ΟΑΔΓ, ή άιινο ηζφηηκνο ηίηινο, Άδεηαο
αζθήζεσο επαγγέικαηνο
Δηδηθά πξνζφληα: α) Δκπεηξία ηξηψλ (3) εηψλ ζηε
ζπληήξεζε εγθαηαζηάζεσλ Σ/Θ, β) Άδεηα νδήγεζεο

1

1

3

1

1

2

1

10

1
5

ΜεραλνιφγνηΜεραλνηερλίηεο
Γ.Δ.

6

Σερλίηεο – πληεξεηήο
1
Τ.Δ.

1
7

Δξγάηεο ΤΔ
Καζαξηφηεηαο

ΤΝΟΛΟ

απηνθηλήηνπ β’ εξαζηηερληθνχ
Σππηθά πξνζφληα: α) Απνιπηήξηνο ηίηινο Δληαίνπ
Πνιπθιαδηθνχ Λπθείνπ, ή Σερληθνχ Δπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ,
ή Σερληθήο Δπαγγεικαηηθήο ρνιήο Γεπηεξνβάζκηαο
εθπαίδεπζεο, ή ρνιήο ΟΑΔΓ, ή άιινο ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιψλ
ηεο εκεδαπήο ή ηεο αιινδαπήο, β) Βεβαίσζε εγγξαθήο ζηα
ζρεηηθά κεηξψα Μέζσλ Σερληθψλ ρνιψλ Μεραλνινγηθνχ
Σνκέα.
Δηδηθά πξνζφληα: α) Δκπεηξία ηξηψλ (3) ηνπιάρηζηνλ
εηψλ ζε ρεηξηζκφ αληιηνζηαζίσλ Σειεζέξκαλζεο/ζεξκνχ
Ύδαηνο, β) Άδεηα νδήγεζεο απηνθηλήηνπ β’ εξαζηηερληθνχ
Σππηθά
πξνζφληα:
α)
Απνιπηήξηνο
ηίηινο
ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο (απνιπηήξην ηξηηαμίνπ γπκλαζίνπ ή
απνιπηήξην δεκνηηθνχ ζρνιείνπ), β) Άδεηα άζθεζεο
επαγγέικαηνο Πξαθηηθνχ Μεραληθνχ
Δηδηθά πξνζφληα: α) Δκπεηξία ηξηψλ (3) ηνπιάρηζηνλ
εηψλ ζε έξγα Σειεζέξκαλζεο, β) Άδεηα νδήγεζεο απηνθηλήηνπ
β’ εξαζηηερληθνχ
Σππηθά
πξνζφληα:
α)
Απνιπηήξηνο
ηίηινο
ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο (απνιπηήξην ηξηηαμίνπ γπκλαζίνπ ή
απνιπηήξην δεκνηηθνχ ζρνιείνπ)
Δηδηθά πξνζφληα: Άδεηα νδήγεζεο απηνθηλήηνπ β’
εξαζηηερληθνχ
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Απφ ηελ απφθαζε απηή πξνθαιείηαη επηπιένλ δαπάλε 98.500,00 € πεξίπνπ, γηα ην ηξέρνλ
έηνο 2018 πνπ ζα θαιπθζεί απφ ηνπο Κ.Α. 60.00 «Ακνηβέο Έκκηζζνπ Πξνζσπηθνχ θαη 60.03
«Δξγνδνηηθέο Δηζθνξέο θαη Δπηβαξχλζεηο Έκκηζζνπ Πξνζσπηθνχ» ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο
Γ.Δ.Σ.Δ.Π.Α..
Η επηρείξεζε δεζκεχεηαη λα δηαηεξεί θαη λα δεζκεχεη αλάινγεο πηζηψζεηο ζηα επφκελα
νηθνλνκηθά έηε ζπλνιηθνχ πνζνχ 169.000,00 € πεξίπνπ, ζηνπο Κ.Α. 60.00 «Ακνηβέο
Έκκηζζνπ Πξνζσπηθνχ» θαη 60.03 «Δξγνδνηηθέο Δηζθνξέο θαη Δπηβαξχλζεηο Έκκηζζνπ
Πξνζσπηθνχ» ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο.
Η απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ 214/2018.
ΣΟ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ

ΣΑ ΜΔΛΗ
Αθξηβέο αληίγξαθν
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ
ΚΩΝ/ΝΟ ΜΩΤΙΑΓΗ

