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ΕΙΣΗΓΗΣΗ  

 ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 
 

ΘΕΜΑ: Ανάγκη κάλυψης θέσεων στο Δήμο Διονύσου για τις περιπτώσεις επιτυχόντων οι 
οποίοι περιλαμβάνονται σε οριστικούς πίνακες διοριστέων που δημοσιεύθηκαν σε Φ.Ε.Κ. 
από 01-01-2009 έως 31-12-2015 

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν.3833/2010 (ΦΕΚ 40/τ.Α/15-3-2010, 
παράγραφοι 2, 3 & 4, όπως ισχύουν, επήλθε αναστολή των προσλήψεων και διορισμών 
προσωπικού στου φορείς της παρ.1 του άρθρου 1 του Ν.3812/2009 (ΦΕΚ 234/τ.Α/28-12-
2009) και παρατάθηκαν οι διαδικασίες ολοκλήρωσης του διορισμού με την πρόβλεψη ότι ο 
διορισμός των επιτυχόντων θα γίνεται σταδιακά μέχρι την 31-12-2016 (άρθρο 20 του 
Ν.4325/11-5-2015). Η αναστολή αυτή των διορισμών συνεπάγεται και αναστολή των 
αναπληρώσεων (Ολομέλεια Α.Σ.Ε.Π. 10/29-9-2011). 
 
Με τις υπ΄αριθ.ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./45/ΟΙΚ.11391(ΦΕΚ1213/Β/26-4-2016), ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./82/20966 
(ΦΕΚ 2981/Β/16-9-2016) και ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./122/29875 (ΦΕΚ 4118/Β/21-12-2016) αποφάσεις 
κατανομής του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
ορίστηκε η κατανομή προσωπικού στο Δήμο Διονύσου από διοριστέους παλαιών 
προκηρύξεων του Α.Σ.Ε.Π. 
 
Στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης των διαδικασιών διορισμού κατόπιν της έκδοσης των 
ανωτέρω αποφάσεων κατανομής προσωπικού, η Δ/νση Ανθρωπίνου Δυναμικού και 
Διοικητικής Μέριμνας έχει αποστείλει προς το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού 
αιτήματα αντικαταστάσεων-αναπληρώσεων διοριστέων οι οποίοι περιλαμβάνονται στις 
προαναφερθείσες αποφάσεις κατανομής και δεν αποδέχθηκαν τις θέσεις των διορισμών 
τους.  
 

Με το άρθρο 81 παρ.1 του Ν.4483/2017 (ΦΕΚ 107/τ.Α΄/31-7-2017) ορίστηκε ότι η εξέταση 
αιτημάτων των Ο.Τ.Α. α΄βαθμού για αντικατάσταση-αναπλήρωση επιτυχόντων που 
περιλαμβάνονται σε οριστικούς πίνακες διοριστέων που δημοσιεύθηκαν σε Φ.Ε.Κ. από 01-
01-2009 έως 31-12-2015 τα οποία έχουν υποβληθεί στο Α.Σ.Ε.Π. μέχρι την έναρξη ισχύος 
του προαναφερόμενου νόμου (31-7-2017) προς έκδοση σχετικής απόφασης, θα 
ολοκληρωθεί.  
 

Ωστόσο, η υπηρεσία μας έχει στείλει και μεταγενέστερα της συγκεκριμένης ημερομηνίας, 
δηλαδή μετά την 31-7-2017, αρκετά αιτήματα αντικατάστασης-αναπλήρωσης 
επιτυχόντων των εν λόγω διαγωνισμών (οι οποίοι δεν αποδέχθηκαν τη θέση διορισμού 
τους), τα οποία σύμφωνα με το άρθρο 81 παρ.1 του Ν.4483/2017 δεν πρόκειται να 
εξετασθούν -ως έχουν- από το Α.Σ.Ε.Π.. Επίσης, η υπηρεσία μας επίκειται να αποστείλει και 
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επιπλέον αιτήματα αντικατάστασης-αναπλήρωσης για ανάλογες θέσεις διορισμού οι 
επιτυχόντες των οποίων δεν έχουν ακόμα καταθέσει υπεύθυνες δηλώσεις μη αποδοχής της 
θέσης τους οι οποίες είναι απαιτούμενες από το Α.Σ.Ε.Π. για να προχωρήσει στη διαδικασία 
εξέτασής τους. 
 
Οι θέσεις διορισμού παλαιών προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π. στο Δήμο Διονύσου οι οποίες 
δημοσιεύθηκαν σε Φ.Ε.Κ. από 01-01-2009 έως 31-12-2015 και δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί 
η διαδικασία πλήρωσής τους παρατίθενται ανά κατηγορία και κλάδο ακολούθως: 
 

Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΘΕΣΕΩΝ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΚΛΑΔΟΣ 

1 1 ΠΕ5 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ 

2 2 ΤΕ3 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

3 1 ΤΕ17 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 

4 2 ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ 

5 1 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ (ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ) 

6 2 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 

7 1 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 

(ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ & 

ΠΟΥΛΜΑΝ) 

8 1 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ 

9 6 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

 
 
Με το άρθρο 134 του Ν.4504/2017 (ΦΕΚ 184/τ.Α΄/29-11-2017) προστέθηκε ότι σε 
περιπτώσεις όπου, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, 
διαπιστώνεται ότι συντρέχει σοβαρή υπηρεσιακή ανάγκη η οποία επιβάλλει την κάλυψη 
θέσεων για τις περιπτώσεις επιτυχόντων οι οποίοι περιλαμβάνονται σε οριστικούς 
πίνακες διοριστέων που δημοσιεύθηκαν σε Φ.Ε.Κ. από 01-01-2009 έως 31-12-2015, οι 
θέσεις αυτές μπορούν να καλυφθούν, σύμφωνα με τη διαδικασία της παρ. 14 του 
άρθρου 17 του ν. 2190/1994. Για το σκοπό αυτόν οι αποφάσεις των οικείων Δημοτικών 
Συμβουλίων διαβιβάζονται στο Α.Σ.Ε.Π. ταυτόχρονα με την υποβολή αιτήματος για την 
κάλυψη των κενών θέσεων.  
 

Κατόπιν της ανωτέρω διάταξης είναι απαραίτητη η τεκμηρίωση της ύπαρξης σοβαρής  
υπηρεσιακής ανάγκης η οποία επιβάλλει την κάλυψη όλων των προαναφερόμενων θέσεων 
(ανά κλάδο) στο Δήμο μας με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. Για το λόγο αυτό 
αναφέρουμε τα εξής: 
 

1) Σχετικά με την κάλυψη της μίας (1) θέσης κλάδου ΠΕ Ηλεκτρολόγων-Μηχανολόγων 
πρέπει να σημειωθεί ότι στο Δήμο Διονύσου υπηρετεί μόνο ένας (1) υπάλληλος του κλάδου 
αυτού, ο οποίος ασκεί καθήκοντα Προϊσταμένου Δ/νσης Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και 
Πρασίνου. Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών έχει άμεση ανάγκη στελέχωσης με υπάλληλο της 
ειδικότητας αυτής καθώς είναι αρμόδια για την εκτέλεση σχετικών έργων (αντλιοστάσια 
ακαθάρτων, επισκευές-συντηρήσεις σχολικών κτιρίων και αθλητικών εγκαταστάσεων κ.α.). 
 

2) Στο Δήμο Διονύσου υπηρετεί μόνο ένας (1) υπάλληλος του κλάδου ΤΕ Πολιτικών 
Μηχανικών ο οποίος απασχολείται στη Δ/νση Πολεοδομίας. Η κάλυψη των δύο (2) θέσεων 
κλάδου ΤΕ3 Πολιτικών Μηχανικών κρίνεται επιβεβλημένη για τους παρακάτω λόγους: 

 Στη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών δεν υπάρχει κανένας υπάλληλος του κλάδου αυτού. 
Ωστόσο, είναι αναγκαία η στελέχωσή της με προσωπικό αυτής της ειδικότητας 
καθώς είναι σε εξέλιξη ή αναμένεται άμεσα να δημοπρατηθούν μεγάλα έργα-
συγχρηματοδοτούμενα από το ΕΣΠΑ 2014-2020 συνολικού προϋπολογισμού άνω των 
50.000.000 ευρώ και δεν επαρκεί το υπάρχον προσωπικό της υπηρεσίας για την 
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επίβλεψή τους. 
 Η Δ/νση Πολεοδομίας αποτελείται από τρία (3) Τμήματα (α.Έκδοσης Οικοδομικών 

Αδειών, β.Πολεοδομικών Εφαρμογών και γ.Ελέγχου Κατασκευών) τα οποία αυτή τη 
στιγμή είναι στελεχωμένα αντιστοίχως μόνο με έναν (1) υπάλληλο κλάδου ΤΕ 
Τεχνολόγων Πολιτικών Μηχανικών, μία (1) υπάλληλο κλάδου ΠΕ Τοπογράφων 
Μηχανικών και μία (1) υπάλληλο ΤΕ Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων. Καταρχήν, στο 
Τμήμα Ελέγχου Κατασκευών είναι επιβεβλημένη η ύπαρξη δύο υπαλλήλων 
αντίστοιχης ειδικότητας καθώς οι αυτοψίες για λόγους διαφάνειας πρέπει να 
πραγματοποιούνται και υπογράφονται από δύο (2) μηχανικούς. Επίσης, είναι 
σημαντική για το Τμήμα  η τοποθέτηση ενός υπαλλήλου ειδικότητας ΤΕ Πολιτικών 
Μηχανικών καθώς το  γνωστικό του αντικείμενο είναι απαραίτητο λόγω του ευρέος 
φάσματος των καταγγελιών που κατατίθενται στην υπηρεσία. 

 Στο Τμήμα Καθαριότητας και Ανακύκλωσης της Δ/νσης Περιβάλλοντος Καθαριότητας 
και Πρασίνου ανήκει το Γραφείο Συντηρήσεων και Μικροεπισκευών με 
αρμοδιότητες, μεταξύ άλλων, την υλοποίηση μελετών τεχνικών έργων οδοποιίας 
μικρής κλίμακας, τη δημιουργία και συντήρηση αθλητικών κέντρων, την 
αποκατάσταση οδοστρώματος από λακκούβες κλπ, την επισκευή και συντήρηση των 
δημοτικών κτιρίων, την οδική σήμανση. Λόγω της έλλειψης υπαλλήλου κλάδου ΤΕ 
Πολιτικών Μηχανικών οι προαναφερόμενες εργασίες πραγματοποιούνται με μέριμνα 
διοικητικών υπαλλήλων ή εργατοτεχνιτών οι οποίοι εκ των πραγμάτων δεν έχουν το 
απαραίτητο και εξειδικευμένο γνωστικό υπόβαθρο. 

  
3) Σχετικά με την κάλυψη της μίας (1) θέσης ΤΕ Λογιστικού, είναι σημαντικό να 
σημειωθεί ότι στο Δήμο μας απασχολούνται έξι (6) υπάλληλοι με αυτή την ειδικότητα εκ 
των οποίων ο ένας είναι σε διαδικασία μετάταξης σε άλλο Δήμο και οι δύο (2) εξ αυτών 
είναι υπάλληλοι που έχουν προσφάτως διοριστεί και δεν έχουν ακόμα διανύσει τη 
δοκιμαστική περίοδο. Ο κάθε ένας από τους υπαλλήλους αυτούς απασχολείται σε 
διαφορετικό Τμήμα (Λογιστήριο, Ταμειακή υπηρεσία, Τμήμα Εσόδων και Περιουσίας, 
ΝΠΔΔ “Η Εστία” και Γραφείο Μισθοδοσίας) για να καλύψει εξ ολοκλήρου και 
αποκλειστικά τις ανάγκες του εκάστοτε Τμήματος στη διεκπεραίωση λογιστικών 
διαδικασιών. Συγκεκριμένα, το Τμήμα Εσόδων και Περιουσίας και το Γραφείο 
Μισθοδοσίας στελεχώνεται μόνο από μία (1) νεοδιόριστη δόκιμη υπάλληλο ΤΕ 
Λογιστικού το καθένα και υπάρχει άμεση ανάγκη στελέχωσής τους και με δεύτερο 
υπάλληλο του κλάδου αυτού. Είναι αναμφισβήτητο ότι ο υφιστάμενος αριθμός 
υπηρετούντων υπαλλήλων της ειδικότητας του Λογιστή στο Δήμο μας δεν επαρκεί για 
να καλύψει τις ανάγκες των υπηρεσιών του. 

 

4) Σχετικά με την ειδικότητα ΔΕ Τεχνιτών Υδραυλικών στην οποία υπάρχουν δύο (2) 
θέσεις προς κάλυψη σας παραθέτουμε τα παρακάτω: 
 

Αυτή τη στιγμή στο Δήμο Διονύσου υπηρετούν έξι (6) υπάλληλοι του κλάδου αυτού εκ των 
οποίων ο ένας (1) απουσιάζει από την υπηρεσία λόγω άδειας ανατροφής τέκνου και τρεις 
(3) εξ αυτών αναμένεται να υποβάλλουν αίτηση συνταξιοδότησης εντός του έτους 2018. Το 
δίκτυο ύδρευσης του δήμου μας (ο οποίος αποτελείται από τη συνένωση επτά πρώην Δήμων 
και Κοινοτήτων) είναι εκτενέστατο και πολύ παλαιό με αποτέλεσμα οι βλάβες να είναι 
πολλές και σε καθημερινό επίπεδο. Είναι επιτακτική η ανάγκη άμεσης αλλά και έγκαιρης 
πρόσληψης νέων υπαλλήλων κλάδου ΔΕ Τεχνιτών Υδραυλικών διότι η εξοικείωση με το 
δίκτυο και τις ιδιαιτερότητές του είναι πολύ χρονοβόρα. 
 

5) Αναφορικά με την κάλυψη των θέσεων των κλάδων των Οδηγών δηλαδή ΔΕ Οδηγών 
(Λεωφορείου), ΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτων και ΔΕ Οδηγών (Απορριμματοφόρου και 
Πούλμαν) θεωρούμε ότι συντρέχει σοβαρή υπηρεσιακή ανάγκη για την κάλυψή τους για 
τους παρακάτω λόγους: 
 

Αυτή τη στιγμή υπηρετούν στο Δήμο Διονύσου τριάντα τέσσερις (34) οδηγοί εκ των οποίων: 
 Οι δύο (2) είναι υπάλληλοι ΙΔΟΧ με συμβάσεις που λήγουν τον Αύγουστο του 2018. 
 Οι τρεις (3) είναι οδηγοί της Δημοτικής Συγκοινωνίας. 
 Ο ένας (1) είναι οδηγός Πυροσβεστικού οχήματος.  
 Ένας (1) οδηγός θα λείψει με άδεια ανατροφής τέκνου εντός του 2018. 
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 Ένας (1) απασχολείται στο Γραφείο Κίνησης για τη διαχείριση και συντήρηση των 
οχημάτων και οδηγεί καθημερινά στο πλαίσιο των προαναφερθέντων καθηκόντων. 

 Ένας (1) απασχολείται στην οργάνωση και δρομολόγηση των οχημάτων της 
καθαριότητας και οδηγεί καθημερινά στο πλαίσιο των προαναφερθέντων 
καθηκόντων. 

 Οι δύο (2) έχουν προβλήματα υγείας και απέχουν από την οδήγηση φορτηγών και 
απορριμματοφόρων. 

 Οι δύο (2) απασχολούνται ως Οδηγοί της νταλίκας μεταφόρτωσης του Δήμου. 
 

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι απομένουν είκοσι τρία (23) άτομα εν ενεργεία οδηγοί 
(μέχρι τον Αύγουστο) και είκοσι ένα (21) μετά τον Αύγουστο. Η διεξαγωγή των 84 
δρομολογίων αποκομιδής απορριμμάτων την εβδομάδα απαιτεί τη διαθεσιμότητα 21 οδηγών 
δηλαδή όσοι ακριβώς είναι οι εναπομείναντες, οι οποίοι εκ των πραγμάτων απουσιάζουν 
κατά καιρούς με ασθένειες και κανονικές άδειες. Για να καλυφθούν οι ανάγκες των 
καθημερινών δρομολογίων αποκομιδής απορριμμάτων έχουν κατ’ εξαίρεση άδεια οδήγησης 
4 άτομα που έχουν επαγγελματικό δίπλωμα οδήγησης, αλλά όχι την ειδικότητα ΔΕ. 
Επίσης, δεν υπάρχουν οδηγοί για την εκτέλεση άλλων κρίσιμων εργασιών (λειτουργία 
φορτηγών-αρπάγες, λειτουργία φορτηγών μεταφόρτωσης – ρίψης ασφάλτου, λειτουργία 
καλαθοφόρου οχήματος). 
 
6)  Σχετικά με την κάλυψη της μίας (1) θέσης κλάδου ΥΕ Εργατών Νεκροταφείου κρίνεται 
ως αναγκαία η κάλυψή της επειδή στο δήμο μας υπάρχουν επτά (7) νεκροταφεία ενώ 
υπηρετούν μόνο δύο (2) εργάτες νεκροταφείου οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για τον καθαρισμό 
τους. 
 
7)  Αναφορικά με την κάλυψη των έξι (6) θέσεων κλάδου ΥΕ Εργατών Καθαριότητας 
θεωρούμε ότι συντρέχει σοβαρή υπηρεσιακή ανάγκη για την κάλυψή τους για τους 
παρακάτω λόγους: 
 

Στο Δήμο Διονύσου αυτή τη στιγμή υπηρετούν εβδομήντα εννέα (79) υπάλληλοι του κλάδου 
αυτού εκ των οποίων οι εξήντα τέσσερις (64) έχουν ενεργά καθήκοντα εργατών 
καθαριότητας. Συγκεκριμένα, δύο (2) απουσιάζουν με άδεια ανατροφής τέκνου, δύο (2) με 
άδεια λόγω εγκυμοσύνης, δύο (2) απασχολούνται στην φύλαξη του Κλαδοφάγου λόγω 
σοβαρών προβλημάτων υγείας, ένας (1) υπάλληλος στη φύλαξη του Αμαξοστασίου λόγω 
περιορισμών ηλικίας και φυσικής κατάστασης, ένα (1) άτομο απασχολείται ως 
νυχτοφύλακας στο Αμαξοστάσιο και εφεδρεία ως πλήρωμα απορριμματοφόρων, δύο (2) 
άτομα στην καθαριότητα του Αμαξοστασίου και εφεδρεία ως πληρώματα 
απορριμματοφόρων, ένα (1) άτομο στη μεταφόρτωση απορριμμάτων και τέσσερα (4) άτομα 
έχουν κατ’ εξαίρεση άδεια οδήγησης και απασχολούνται οι δύο (2) ως οδηγοί 
απορριμματοφόρου, ο ένας ως οδηγός καλαθοφόρου και ο ένας ως οδηγός μικρού 
φορτηγού λόγω έλλειψης οδηγών στο Δήμο.  
Από τα 64 άτομα τα 24 εργάζονται ως οδοκαθαριστές (οι 22 από αυτούς δεν μπορούν να 
απασχοληθούν ως πλήρωμα απορριμματοφόρων λόγω περιορισμών ηλικίας, υγείας και 
φυσικής κατάστασης). 
 
Επειδή οι οδοκαθαριστές δεν επαρκούν, ο Δήμος αναθέτει σχετικές συμβάσεις 6μηνης 
διάρκειας για 10 οδοκαθαριστές μερικής απασχόλησης (4 ώρες ημερησίως). 
Για τη συγκρότηση των πληρωμάτων απορριμματοφόρων (84 δρομολόγια την εβδομάδα) 
απαιτούνται 40 άτομα προσωπικό και έτσι δεν υπάρχουν εφεδρείες οι οποίες είναι 
απαραίτητες όπως προβλέπεται στην υπ’ αριθμ. οικ. 114218 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 
1016/Β’/17.11.1997 ‘’Κατάρτιση πλαισίου προδιαγραφών και γενικών προγραμμάτων 
διαχείρισης στερεών αποβλήτων’’ στο Παράρτημα 1 παρ. 6 ‘’Εκτίμηση απαιτούμενου 
πληρώματος ενός μέσου συλλογής’’, όπου αναφέρεται ότι «Για την απρόσκοπτη λειτουργία 
της συλλογής Στερεών Αποβλήτων το προσωπικό συλλογής θα πρέπει να διαθέτει εφεδρεία 
το 15% του συνόλου του προσωπικού συλλογής, το ίδιο ισχύει για τα Οχήματα Συλλογής 
Μεταφοράς και Μέσα Προσωρινής Αποθήκευσης». 
 
 
Για όλους τους παραπάνω λόγους παρακαλούμε όπως αποφανθείτε για την ύπαρξη 
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σοβαρών υπηρεσιακών αναγκών οι οποίες επιβάλουν την κάλυψη θέσεων στο δήμο μας 
για τις περιπτώσεις επιτυχόντων οι οποίοι περιλαμβάνονται σε οριστικούς πίνακες 
διοριστέων που δημοσιεύθηκαν σε Φ.Ε.Κ. από 01-01-2009 έως 31-12-2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εσωτερική Διανομή: 

 Γραφείο Δημάρχου 

 Γραφείο Γεν.Γραμματέα 

 Αντιδήμαρχο Διοίκησης & Ανθρωπίνου Δυναμικού 

 Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών 

 Δ/νση Ανθρωπίνου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας 
 
Αρχείο: 

 Γενικό Αρχείο 
 

 
 
 

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 

Ο Αντιδήμαρχος Διοίκησης & 

Ανθρωπίνου Δυναμικού 

 

 

Βασίλειος Δαρδαμάνης 


