
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         Απόσπασμα εκ του αριθμ. 4/2015 

 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ                                           πρακτικού συνεδριάσεως Δημοτικού 

    ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ                                                   Συμβουλίου. 

                                                                                     

                                                                                      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 

 

Αριθμ. Απόφασης  62α /2015       ΘΕΜΑ: «Προγραμματισμός προσλήψεων μονίμου  

                                                                        προσωπικού»  
                          

       Πάτμος και στην αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος Χώρας, σήμερα την 4
η
  του μηνός   

Μαρτίου  του έτους 2015, ημέρα Τετάρτη   και ώρα  14.00  συνήλθε σε έκτακτη  συνεδρίαση το 

Δημοτικό Συμβούλιο Πάτμου κατόπιν της αριθμ. 1184/3-3-2015  εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου 

του, επιδοθείσα σε κάθε ένα εκ των Συμβούλων, σύμφωνα με  το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 

Α΄/87/7-6-2010). 

 Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία αφού επί συνόλου δεκαεπτά (17) μελών ευρέθησαν παρόντα δέκα τρία 

(13), παρισταμένου και του  κ. Δημάρχου. 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΎΜΒΟΥΛΟΙ 

1. ΓΑΜΠΙΕΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 10. ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΟΣ 

2. ΣΗΜΑΝΤΗΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 11. ΦΕΓΓΑΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

3. ΜΑΥΡΟΥ ΝΟΜΙΚΗ 12. ΜΑΥΡΩΝΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 

4. ΜΑΡΑΒΕΛΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 13. ΤΣΑΜΠΑΛΑΚΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ 

5. ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ   

6. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΣ ΜΙΧΑΗΛ   

7. ΠΕΝΤΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ   

8. ΚΟΚΚΩΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ   

9. ΚΛΕΟΥΔΗ ΑΝΘΟΥΛΑ   

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ, αν και κλήθηκαν νόμιμα  

1. ΜΑΥΡΟΓΑΛΟΥ ΕΛΕΝΗ  2. ΓΡΥΛΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ  

3. ΣΚΕΜΠΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 4. ΤΟΥΡΤΟΥΛΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ 

Παρίσταται επίσης η Ελισσαίου Ελένη, Διοικητική υπάλληλος για την τήρηση των πρακτικών. 

    Ο Πρόεδρος  εισηγήθηκε  το 2ο
ο
 θέμα της ημερησίας διατάξεως κι έθεσε υπόψη του Δημοτικού 

Συμβουλίου:  

1.- Την εισήγηση της υπηρεσίας επί του θέματος η οποία παρατίθεται παρακάτω: 

«Θέμα: «Προσλήψεις μονίμου προσωπικού στο Δήμο Πάτμου». 

        Κύριοι,  

Όπως γνωρίζετε ο Δήμος μας το Μάρτιο του 2012, λόγω του ότι οι προσλήψεις μονίμου προσωπικού είχαν 

ανασταλεί,  προέβη στην έκδοση ανακοίνωσης για την κάλυψη επτά (7) οργανικών θέσεων προσωπικού με 

μετάταξη υπαλλήλων από άλλες υπηρεσίες, η οποία όμως απέβη άκαρπη αφού δεν εκδηλώθηκε καθόλου 

ενδιαφέρον. 

Στη συνέχεια, σε εφαρμογή της αριθμ. 6315/15-2-2013 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών και σύμφωνα με 

την παράγραφο ΣΤ΄, υποπαράγραφο ΣΤ1 εδάφιο 3 του Ν. 4093/2012,   το Δημοτικό Συμβούλιο στη συνεδρίαση 

της 23
ης

 Φεβρουαρίου 2013  με την αριθμ. 56/2013 απόφασή του αποφάσισε την πρόσληψη μονίμου προσωπικού 

ως κάτωθι: 

«Α.- Μία θέση  ΠΕ Πολιτικού Μηχανικού 

Β.- Μία θέση  ΠΕ Οικονομολόγου με άδεια λογιστή τάξης Α΄. Σε  περίπτωση μη κάλυψης της,  η θέση να 

καλυφθεί με ΠΕ Οικονομολόγου με άδεια λογιστή τάξης Β΄ και αν κι αυτό δεν είναι δυνατόν η θέση να καλυφθεί 

από ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού με άδεια λογιστή τάξης Β΄ 

Γ.- Μία θέση ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων» 

ΑΔΑ: ΨΛΖΥΩΞΦ-Η5Θ



  Μετά τη λήψη της παραπάνω απόφασης η υπηρεσία προέβη στην αποστολή της στην ΠΥΣ προς έγκριση,  

σύμφωνα με τις διαδικασίες που ίσχυαν την περίοδο εκείνη.  

Στις 30/5/2013 εκδόθηκε η αριθμ. 22090 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Κάλυψη κενών θέσεων 

τακτικού προσωπικού σε νησιωτικούς δήμους», στην οποία μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι: 

«Στην περίπτωση νησιωτικών Δήμων όπου - μετά την ολοκλήρωση των κατά τα ανωτέρω προσλήψεων - 

υφίστανται ακόμη αναγκαίες προς πλήρωση κενές οργανικές θέσεις τακτικού προσωπικού, ο Δήμος δύναται 

να προβεί στην κάλυψη κενών οργανικών του θέσεων με εφαρμογή των ισχυουσών διατάξεων περί 

μετατάξεων ή με την υποβολή αιτήματος για πρόσληψη, βάσει του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου. 

Το Υπουργείο Εσωτερικών προκρίνει, μεταξύ των δύο ανωτέρω επιλογών, την κάλυψη κενών οργανικών 

θέσεων σε νησιωτικούς Δήμους με μετατάξεις, κατόπιν αιτήσεων υπαλλήλων. Η επιλογή αυτή συνάδει με την 

ευρύτερη κυβερνητική πολιτική ενθάρρυνσης της κινητικότητας των δημοσίων υπαλλήλων, που αποτελεί μία 

από τις βασικές μεθόδους αναδιοργάνωσης και εξυγίανσης της ελληνικής δημόσιας διοίκησης. Η ενθάρρυνση 

άλλωστε της εν λόγω επιλογής θα λειτουργήσει θετικά στην ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών, καθώς θα 

προσφέρει τη δυνατότητα σε πολίτες, που πραγματικά το επιθυμούν, να μεταφέρουν το κέντρο των βιοτικών 

και επαγγελματικών τους σχέσεων στα ελληνικά νησιά και μακριά από τα αστικά κέντρα, προσφέροντας με 

τον τρόπο αυτό στην προαγωγή όχι μόνο των Δήμων με τη στενή υπηρεσιακή έννοια αλλά της τοπικής 

νησιωτικής κοινωνίας εν τω συνόλω. Επιπλέον, οδηγεί σε κάλυψη των κενών θέσεων με υπαλλήλους 

διαθέτοντες ήδη εμπειρία στη δημόσια διοίκηση, που έχουν την τεχνογνωσία άμεσα να ανταποκριθούν στα 

καθήκοντά τους, ενώ επιπλέον, με αυτόν τον τρόπο, επιτυγχάνεται και δημοσιονομικό όφελος λόγω μείωσης 

της μισθολογικής δαπάνης των φορέων προέλευσης των μετατασσόμενων υπαλλήλων. 

Προτείνεται, επομένως, σε αυτούς τους Δήμους να επιλέξουν να προβούν στην έκδοση ανακοίνωσης - 

πρόσκλησης ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων με μετάταξη, σύμφωνα με τις κοινές, περί μετατάξεων, 

διατάξεις [ άρθρα 74 και 78 (περί παραμεθορίων) του ν.3584/2007, του άρθρου 58 του ν.3979/2011 και του 

άρθρου 9 παρ. 22 του ν. 2266/1994, περί παραμεθορίων περιοχών ]. 

Οι ανακοινώσεις αυτές παρακαλούμε όπως αποστέλλονται και στο Υπουργείο Εσωτερικών, προκειμένου με 

την ανάρτησή τους στην ιστοσελίδα μας να προσδίδεται ευρεία δημοσιότητα και οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι 

να μπορούν, με αίτησή τους, να εκδηλώσουν σχετικό ενδιαφέρον. 

Εάν, παρά ταύτα, νησιωτικός Δήμος, στο πλαίσιο της κατοχυρωμένης από το Σύνταγμα διοικητικής και 

οικονομικής αυτοτέλειάς του και σύμφωνα με το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο, αποφασίσει αιτιολογημένα ότι 

κενές οργανικές του θέσεις δεν είναι σκόπιμο και προς το συμφέρον του να καλυφθούν από τη διαδικασία των 

μετατάξεων, σύμφωνα με όσα εκτενώς αναφέρθηκαν ανωτέρω, τότε δύναται να υποβάλει σχετικό αίτημα 

πρόσληψης, προκειμένου να χορηγηθεί έγκριση της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει. 

Προκειμένου να προωθηθούν τα αιτήματα των Δήμων για έγκριση στην ως άνω Επιτροπή θα πρέπει να 

αποσταλούν στο Τμήμα Προσωπικού ΟΤΑ της Διεύθυνσης Οργάνωσης & Λειτουργίας ΟΤΑ του Υπουργείου 

Εσωτερικών από τις αρμόδιες Υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων». 

Από τα παραπάνω συμπεραίνεται ότι η αριθμ. 56/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου δεν προχώρησε ως 

διαδικασία και εν συνεχεία ο Δήμος προέβη ακόμη δύο (2) φορές στην έκδοση ανακοίνωσης για την κάλυψη 

οργανικών θέσεων προσωπικού με μετάταξη υπαλλήλων από άλλες υπηρεσίες και με κινητικότητα, οι οποίες 

όμως απέβησαν άκαρπες αφού δεν εκδηλώθηκε καθόλου ενδιαφέρον. 

   Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμαι τη λήψη νέας απόφασης η οποία θα περιλαμβάνει απαραίτητες ειδικότητες 

μόνιμου προσωπικού  με σκοπό την στελέχωση των υπηρεσιών του Δήμου μας.  

Όπως γνωρίζετε, τουλάχιστον εσείς που έχετε καθημερινή και άμεση επαφή με τις υπηρεσίες μας, οι μόνιμοι 

υπάλληλοι του Δήμου μας, λόγω της υποστελέχωσης, δεν περιορίζονται στην εκτέλεση των καθηκόντων που 

προβλέπονται από την οργανική τους θέση, αλλά επιφορτίζονται και με πολλές άλλες αρμοδιότητες ο καθένας για 

να μπορέσουν να λειτουργήσουν οι υπηρεσίες. 

ΑΔΑ: ΨΛΖΥΩΞΦ-Η5Θ



Επιπλέον των αρμοδιοτήτων του Καλλικράτη που μεταφέρθηκαν στους Δήμους, καθημερινά, ειδικά στην 

Οικονομική Υπηρεσία, προστίθενται και άλλες εργασίες -  αποστολή στοιχείων, ήτοι: 

 κατασταλτικός έλεγχος εσόδων- εξόδων από το Ελεγκτικό Συνέδριο,  

 τήρηση Ηλεκτρονικού Μητρώου Συμβάσεων,  

 Κόμβος Διαλειτουργικότητας   

 Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Δράσης 

 Ηλεκτρονικό Ληξιαρχείο 

 Εθνικό Δημοτολόγιο  

οι οποίες απαιτούν κόπο και χρόνο για την εκτέλεσή τους και οπωσδήποτε στελέχωση των αρμοδίων 

τμημάτων . 

Επιπλέον σας αναφέρω: 

 Υποστήριξη διοικητική, λογιστική οικονομική, ταμειακή του Ν.Π.Δ.Δ του Δήμου με την επωνυμία: 

«Πνευματικό Κέντρο Δήμου Πάτμου», από τους υπαλλήλους του Δήμου. 

 Καθημερινή ενημέρωση για τους νόμους, τις εγκυκλίους κ.λ.π. που εκδίδονται και που αποτελούν μεγάλο 

όγκο πληροφοριών και υποχρεούνται οι υπάλληλοι να γνωρίζουν για την σωστή εκτέλεση των καθηκόντων 

τους. 

 Αποχώρηση τριών (3) υπαλλήλων του Διοικητικού- Οικονομικού Τμήματος το έτος 2011 , οι οποίοι δεν 

αντικαταστάθηκαν. 

 Συμπλήρωση τουλάχιστον 25ετίας αρκετών υπαλλήλων του Διοικητικού- Οικονομικού Τμήματος  

   Για όλα τα παραπάνω εισηγούμαι: 

Τη λήψη νέας απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο για τον προγραμματισμό προσλήψεων μονίμου προσωπικού 

ως κάτωθι: 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΛΑΔΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ 

      ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ- 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ με άδεια 

λογιστή τάξης Α΄ 

                   1                    1 

      ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ- 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 

                   1                      1 

      ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

                   1                     1    

      ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ 

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

                   1                     1 

      ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 

                    2                     2  

       ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ 

ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 

                    3                     2  

Παρακαλώ να λάβετε σοβαρά υπόψη σας τα παραπάνω καθώς επίσης και τη χρονοβόρα διαδικασία της 

πρόσληψης και να προχωρήσετε άμεσα στη λήψη σχετικής απόφασης».  

2.- Την εισήγηση του Δ.Σ κ. Ευγενικού Παν. με την οποία εισηγείται την προσθήκη μίας θέσης ΠΕ 

Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας για το γραφείο Τουρισμού . 

3.-  Την παρ. 8 του άρθρου 49 του Ν. 3943/2011 σύμφωνα με την οποία για το μόνιμο προσωπικό των 

ΟΤΑ απαιτείται η έγκριση της ΠΥΣ 33/2006. 

4.- Την αριθμ. 22090/30-5-2013 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών 

3.- Το Π.Δ 50/2001 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  

4.- Τον Ο.Ε.Υ του Δήμου Πάτμου,  

5.- Τον προϋπολογισμό εσόδων & εξόδων του Δήμου έτους 2015 

6.-Την εισήγηση του Προέδρου επί του θέματος με την οποία εισηγείται τον προγραμματισμό 

προσλήψεων ως έχει η εισήγηση της Υπηρεσίας του Δήμου     

Κατόπιν ο πρόεδρος  κάλεσε το Δημοτικό  Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 

ΑΔΑ: ΨΛΖΥΩΞΦ-Η5Θ



Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του,  

 την εισήγηση του κ. Προέδρου, 

 την εισήγηση της υπηρεσίας του Δήμου 

 την εισήγηση του κ. Ευγενικού Πανάγου 

 το  Π.Δ. 50/01 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

 το νόμο 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-

2016- Επείγοντα Μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου 

Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016» 

 την αριθμ. 22090/30-5-2013 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών   

 τον Οργανισμό  Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου 

 τους  ν. 3812/09 & 3943/2011 

 το άρθρο 93 του Νόμου 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.),  

 το Νόμο 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87/7-6-2010),   

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  κατά π λ ε ι ο ψ η φ ί α  

1.-Τον προγραμματισμό προσλήψεων τακτικού προσωπικού, ως κάτωθι: 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΛΑΔΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΕΝΩΝ 

ΘΕΣΕΩΝ 

ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ 

      ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ- 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ με 

άδεια λογιστή τάξης 

Α΄ 

                   1                    1 

      ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ- 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 

                   1                      1 

      ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

                   1                     1    

      ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ 

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

                   1                     1 

      ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 

                    2                     2  

       ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ 

ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 

                    3                     2  

 

2.- Οι προσλήψεις θα βαρύνουν αντίστοιχα τους κάτωθι Κ.Α του προϋπολογισμού έτους 2015 του 

σκέλους των εξόδων του Δήμου: 

    Α)ΚΑ 30.6011 & 30.6051 

    Β) ΚΑ 10.6011 & 10.6051 

    Γ) ΚΑ 25.6011 & 25.6051 

 4.- Τα προσόντα των ανωτέρω θα καθοριστούν με βάση το Π.Δ 50/2001, όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει. 

 5.- Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, ώστε να προωθηθεί η 

απόφαση στην αρμόδια επιτροπή της ΠΥΣ 33/2006 για την απαιτούμενη έγκριση. 

Την εισήγηση του κ. Ευγενικού Π. ψήφισαν οι Δ.Σ : 1)κωνσταντάς Μ., 2)Κλεούδη Ανθ. και 

3)Τσαμπαλάκης Νικ. 

ΟΙ λοιποί Δ.Σ ψήφισαν την εισήγηση του κ. Προέδρου. 

  

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό  62α/2015 και θα αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ. 

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το πρακτικό τούτο και υπογράφεται ως εξής. 

     Ο Πρόεδρος                                                                Τα  Μέλη 

     Γαμπιέρης Αντ.                                       Σημαντήρης Ι.-Μαύρου Ν.-Πέντες Ελ. 

ΑΔΑ: ΨΛΖΥΩΞΦ-Η5Θ



                                                                Μαραβέλιας Αντ.-Κάβουρας Λ.- Κωνσταντάς Μ. 

                                                                Φέγγαρος Αντ.-Μαυρωνάς Σπ.-Ευγενικός Παν.   

                                                              Κλεούδη Ανθ.- Κοκκώνης Ελ.- Τσαμπαλάκης Νικ.     

                                                                                                                                                           

                                                      Ακριβές Απόσπασμα 

                                                       Πάτμος, 13/3/2015  

                                                         Ο Δήμαρχος                                                                                    

                                                 

                                                                Στόικος Γρηγόρης 

ΑΔΑ: ΨΛΖΥΩΞΦ-Η5Θ
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