
                  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ   Πετρούπολη, 06 Ιουλίου 2017           
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ             Αρ. Πρωτ.: τ.τ. 14100 
Τμήμα Δημοτικού Συμβουλίου & 
λοιπών συλλογικών οργάνων 
Εκτελεστική Επιτροπή        
            

         ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της  με αριθμ. 1/2017 
ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
ΘΕΜΑ: Εισήγηση Εκτελεστικής Επιτροπής στο Δημοτικό Συμβούλιο για την Τροποποίηση του     
              Οργανισμού Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου Πετρούπολης (σύσταση νέων θέσεων  
              ανταποδοτικών υπηρεσιών). 
 
    Από το πρακτικό της 1ης του έτους 2017, Τακτικής Συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής.  
    Σήμερα στις 05 Ιουλίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00, η Εκτελεστική Επιτροπή, συνήλθε σε 
τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα, ύστερα από την αρ. πρωτ. 1/30.06.2017 πρόσκληση του 
Προέδρου της, που δημοσιεύθηκε και τοιχοκολλήθηκε στον ειδικό χώρο του Δήμου, αναρτήθηκε στην 
ιστοσελίδα του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλα τα μέλη της ανωτέρω Επιτροπής, σύμφωνα 
με τις διατάξεις των άρθρων 62 & 63 του Ν.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης & της 
Αποκεντρωμένης Αυτοδιοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α΄/07-06-2010). 
    Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος-Δήμαρχος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, 
αφού από τα συνολικά έξι (6) μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής, βρέθηκαν παρόντα και τα έξι (6) μέλη, ως 
εξής: 
 

          ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                         ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Σίμος Ευάγγελος, Πρόεδρος-Δήμαρχος 
2. Δαλέντζας Εμμανουήλ, Αντιδήμαρχος 
3. Ζορμπά Ανθή, Αντιδήμαρχος 
4. Μαλαθρίτης Νικόλαος, Αντιδήμαρχος 
5. Πουλογιαννοπούλου Βασιλική, Αντιδήμαρχος 
6. Κανέλλη Ζαχαρούλα, Αντιδήμαρχος 

 
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από τον υπάλληλο του Δήμου κ. Κακαλιά Ευστράτιο. 
                                                                                        
Μετά την διαπίστωση της απαρτίας, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος 

    το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης, ανέφερε τα εξής : 
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Σύμφωνα με το άρθρο 63 στ’ του Ν.3852/2010 ορίζεται ότι μία από τις αρμοδιότητες της Εκτελεστικής 
Επιτροπής είναι και η εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο του σχεδίου του Οργανισμού Εσωτερικών 
Υπηρεσιών. 
 
Με τις παρ.1-4 και 6 του άρθρου 10 του Ν.3584/2007 ορίζονται τα εξής: 
«1.Με τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας καθορίζονται η εσωτερική διάρθρωση των υπηρεσιών σε 
Γενικές Διευθύνσεις, Διευθύνσεις, Τμήματα, Αυτοτελή Τμήματα, και Αυτοτελή Γραφεία, οι αρμοδιότητες 
τους και οι θέσεις κατά κατηγορίες και κλάδους προσωπικού. Επίσης, ορίζονται οι κλάδοι ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ των 
οποίων οι υπάλληλοι κρίνονται για την κατάληψη θέσεων προϊσταμένων των κατά περίπτωση οργανικών 
μονάδων, ανάλογα με την ειδικότητα του κλάδου και το αντικείμενο των συγκεκριμένων οργανικών 
μονάδων. 
2.Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ψηφίζονται οι Οργανισμοί Εσωτερικής Υπηρεσίας των Δήμων. 
Η απόφαση εγκρίνεται με πράξη του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας ύστερα από γνώμη του οικείου 
Υπηρεσιακού Συμβουλίου, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
3.Η σύσταση θέσεων προσωπικού με τους Οργανισμούς Εσωτερικής Υπηρεσίας των Ο.Τ.Α. γίνεται μετά 
από εκτίμηση των υπηρεσιακών αναγκών και με την προϋπόθεση ότι για τη σύσταση κάθε νέας οργανικής 
θέσης θα πρέπει ο μέσος όρος των τακτικών εσόδων των δύο τελευταίων ετών να είναι διπλάσιος του 
ποσού στο οποίο ανέρχεται η ετήσια δαπάνη του βασικού μισθού του καταληκτικού κλιμακίου των 
προτεινόμενων νέων θέσεων πολλαπλασιαζόμενης της δαπάνης αυτής επί δύο. 
4.Με τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας, σε Δήμους που έχουν πληθυσμό 50.000 κατοίκους και άνω 
μπορεί να συσταθεί μία Γενική Διεύθυνση.  
6.Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες, για την κάλυψη αναγκών των Ο.Τ.Α., απαιτείται η πρόσληψη 
υπαλλήλων κλάδων που δεν προβλέπονται από τις σχετικές ρυθμίσεις, η ονομασία του κλάδου 
καθορίζεται με βάση τη λειτουργία που θα καλυφθεί και τα σχετικά τυπικά προσόντα.» 
 
   Επίσης σύμφωνα  με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 4479/29-6-2017 «Μέχρι την 31η Ιουλίου 2017, 
οι Ο.Τ.Α. α' βαθμού και τα νομικά πρόσωπα αυτών δύνανται να υποβάλλουν προς έγκριση στην οικεία 
Αποκεντρωμένη Διοίκηση αποφάσεις τροποποίησης των Οργανισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας τους, που 
καταρτίζονται και ψηφίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 10 του ν. 3584/2007 (Α' 143), 
«Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ΚΚΔΚΥ)», ύστερα από εκτίμηση, από τα 
αρμόδια όργανά τους, των οργανικών αναγκών τους, σε κάθε είδους ανταποδοτικές υπηρεσίες σχετικές με 
την καθαριότητα. Ειδικά, για τη σύσταση νέων οργανικών θέσεων στις υπηρεσίες αυτές, η απόφαση του 
προηγούμενου εδαφίου λαμβάνεται ύστερα από βεβαίωση της οικονομικής επιτροπής ότι η ετήσια 
δαπάνη του βασικού μισθού του καταληκτικού κλιμακίου των προτεινόμενων θέσεων καλύπτεται από τις 
εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό πιστώσεις που αφορούν ανταποδοτικές υπηρεσίες, κατά παρέκκλιση 
της παραγράφου 3 του ίδιου άρθρου……» 
 
    Λαμβάνοντας υπόψη: 

- τον ισχύοντα Ο.Ε.Υ.  του Δήμου 
- την 148/2017 Πράξη Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία συστάθηκαν πέντε (5) θέσεις ΥΕ  Εργατών 

Καθαριότητας σε εφαρμογή αμετάκλητης δικαστικής απόφασης.  
- την υλοποίηση των οριστικών πινάκων του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ εντός του 2017, με αποτέλεσμα 

την πρόσληψη τριών νέων εργαζομένων κατηγορίας ΔΕ28 Χειριστών Μηχανημάτων έργου, ΔΕ 29 
Οδηγών και ΥΕ Εργατών Καθαριότητας. 

- την μη αποχώρηση προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης εντός του 2018, 
- Την κάλυψη από τις υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα παγίων και διαρκών αναγκών  και όχι 

περιοδικών, εποχικών ή πρόσκαιρων. 
- τις ανάγκες στελέχωσης με μόνιμο προσωπικό των υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα του  
      Δήμου, όπως αυτές καθορίσθηκαν από τις αρμόδιες Διευθύνσεις, προκειμένου να διασφαλίζεται η  
      εύρυθμη λειτουργία τους,  
 

2 



θα πρέπει  να τροποποιηθεί ο Ο.Ε.Υ.  με τη σύσταση των παρακάτω επιπλέον νέων θέσεων μόνιμου 
προσωπικού: 
 

ΚΛΑΔΟΣ ΘΕΣΕΙΣ 

ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ 5 

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (Συνοδοί Απορριμματοφόρων- εσωτερικών και εξωτερικών 
χώρων)  

53 

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ 2 

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ (Καθαριότητα χώρων ταφής, Ταφές - Εκταφές) 2 

ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 3 

ΣΥΝΟΛΟ 65 

 
         Σας καταθέτω :  

- Το από 05-07-2017 έγγραφο της Δ/ντριας των Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου  
- Την υπ΄αριθμ. 95/2017 Πράξη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, 

με τα οποία  βεβαιώνεται η δυνατότητα κάλυψης της ετήσιας δαπάνης μόνο δεκατριών (13) επιπλέον 
θέσεων μόνιμου προσωπικού ανταποδοτικών υπηρεσιών, η οποία θα  καλυφθεί από πιστώσεις του 
προϋπολογισμού που αφορούν τις σχετικές ανταποδοτικές υπηρεσίες, κατά παρέκκλιση της παρ.3 του 
άρθρου 10 του Ν. 3584/2007. 

 
Κατόπιν της ανωτέρω  δεσμευτικής υποχρέωσης προτείνεται η τροποποίηση του Ο.Υ.Ε.  του Δήμου 
Πετρούπολης όσον αφορά το άρθρο 19, με τη σύσταση επιπλέον νέων θέσεων υπηρεσιών ανταποδοτικού 
χαρακτήρα ως εξής: 
 
 ΣΧΕΔΙΟ  Ο.Ε.Υ. 
 Άρθρο 19 
Προστίθενται οι παρακάτω νέες θέσεις: 

ΚΛΑΔΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 
ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ
ΤΕΣ 

ΥΠΑΡΧΟΥΣΕΣ 
ΚΕΝΕΣ 
ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ 
ΘΕΣΕΙΣ 

ΠΡΟΣΘΗΚΗ 
ΝΕΩΝ 
ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ 
ΘΕΣΕΩΝ 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΝΩΝ 
ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ 
ΘΕΣΕΩΝ (μετά 
την προσθήκη) 

ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 2 2 1 3 

ΔΕ  
ΟΔΗΓOI 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ 0 0 2 2 

ΥΕ 

ΕΡΓΑΤΩΝ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ(Συνοδο
ί Απορ/φων) 0 0 6 6 

ΥΕ 

ΕΡΓΑΤΩΝ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 
ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ 0 0 2 2 

ΥΕ 

ΕΡΓΑΤΩΝ 
ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ 
(Καθαριότητα Χώρων  
ταφής,Ταφές Εκταφές) 0 0 2 2 

  ΣΥΝΟΛΟ 2 2 13 15 
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ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΝΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ 
Κατά παρέκλιση της παρ. 3 του άρθρου 10 του ν. 3584/07,  το κόστος μισθοδοσίας των νέων οργανικών 
θέσεων καλύπτεται από τις εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό  πιστώσεις με Κ.Α  20.6011, 20.2051, 
45.6011, 45.6051, 30.6011, 30.6051 που αφορούν ανταποδοτικές υπηρεσίες σύμφωνα με την αριθμ.  
95/17 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής και την σχετική βεβαίωση της οικονομικής υπηρεσίας . 
Για τα επόμενα έτη θα προβλέπονται σχετικές πιστώσεις στους Κ.Α των ανταποδοτικών υπηρεσιών του 
προϋπολογισμού. 
 
Σας καταθέτω σχέδιο του Οργανισμού Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου μας και παρακαλώ να 
αποφασίσουμε σχετικά. 
                                                 
Η Εκτελεστική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της 
1.- την εισήγηση του προέδρου,  
2.-τον εγκεκριμένο Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου (ΦΕΚ 2636/Β/2014)    
3.-τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 4479/2017 
4.-τις διατάξεις του άρθρου 63 παρ.στ΄  
5.-το από 05-07-2017 έγγραφο της Δ/ντριας των Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου  
6.-την υπ΄αριθμ. 95/2017 σχετική Πράξη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 
και ύστερα από διαλογική συζήτηση 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο προς ψήφιση την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικών 
Υπηρεσιών του Δήμου Πετρούπολης,  όσον αφορά το άρθρο 19, με τη σύσταση επιπλέον νέων θέσεων 
υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα σύμφωνα με το εισηγητικό μέρος της παρούσης, και συγκεκριμένα:  
  
ΣΧΕΔΙΟ  Ο.Ε.Υ. 
 Άρθρο  19 
Προστίθενται οι παρακάτω νέες θέσεις: 
 

ΚΛΑΔΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΕΣ 

ΥΠΑΡΧΟΥΣΕΣ 
ΚΕΝΕΣ 
ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ 
ΘΕΣΕΙΣ 

ΠΡΟΣΘΗΚΗ 
ΝΕΩΝ 
ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ 
ΘΕΣΕΩΝ 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΚΕΝΩΝ 
ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ 
ΘΕΣΕΩΝ 
(μετά την 
προσθήκη) 

ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 2 2 1 3 

ΔΕ  
ΟΔΗΓOI 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ 0 0 2 2 

ΥΕ 

ΕΡΓΑΤΩΝ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ(Συνοδοί 
Απορ/φων) 0 0 6 6 

ΥΕ 

ΕΡΓΑΤΩΝ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 
ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ 0 0 2 2 

ΥΕ 

ΕΡΓΑΤΩΝ 
ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ 
(Καθαριότητα Χώρων  
ταφής,Ταφές Εκταφές) 0 0 2 2 

  ΣΥΝΟΛΟ 2 2 13 15 
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Οι υπόλοιπες αναφερόμενες ειδικότητες του άρθρου 19 παραμένουν ως έχουν.   
 
 
ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΝΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ 
Κατά παρέκλιση της παρ. 3 του άρθρου 10 του ν. 3584/07,  το κόστος μισθοδοσίας των νέων οργανικών 
θέσεων καλύπτεται από τις εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό  πιστώσεις με Κ.Α  20.6011, 20.2051, 
45.6011, 45.6051, 30.6011, 30.6051 που αφορούν ανταποδοτικές υπηρεσίες σύμφωνα με την αριθμ.  
95/17 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής και την σχετική βεβαίωση της οικονομικής υπηρεσίας . 
Για τα επόμενα έτη θα προβλέπονται σχετικές πιστώσεις στους Κ.Α των ανταποδοτικών υπηρεσιών του 
προϋπολογισμού. 
 
Κατά τα λοιπά ισχύει ο υπάρχων Ο.Ε.Υ. (ΦΕΚ 2636/Β/2014). 
  
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 1/2017. 
 
Ακολουθούν υπογραφές από τα παρόντα                                                  Ακριβές απόσπασμα                       
στη Συνεδρίαση Μέλη:                    Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ- ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
Δαλέντζα Ε., Ζορμπά Α.,                                                                          ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
Μαλαθρίτης Ν., Κανέλλη Ζ.,   
Πουλογιαννοπούλου Β.  
                                                                                                                              ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΙΜΟΣ      
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