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Το Δημοτικό Συμβούλιο
μέσω της
Εκτελεστικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ: Εισήγηση για την προσθήκη κλάδων/ειδικοτήτων στο άρθρο 5 του
ισχύοντος Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Ιλίου
Με την υπ’ αρ. 249/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου αποφασίσθηκε η
τροποποίηση και ταυτόχρονη κωδικοποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας
του Δήμου Ιλίου, στα πλαίσια της προσπάθειας της διοίκησης για αρτιότερη λειτουργία
κάποιων υπηρεσιών και την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών όπως αυτές
προέκυψαν με βάση την εμπειρία που αποκτήθηκε μετά την τελευταία αναδιάρθρωση
των υπηρεσιών του Δήμου μας.
Με το υπ’ αριθμ. 133083/33461/29-01-2020 σχετικό έγγραφο της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, πραγματοποιήθηκαν συγκεκριμένες επισημάνσεις
επί της ως άνω Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, οι οποίες θα πρέπει να τύχουν
εκτεταμένης επεξεργασίας και διαβούλευσης από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου
μας προκειμένου να ολοκληρωθούν και να υποβληθούν εκ νέου για έγκριση στο
Δημοτικό Συμβούλιο. Σημειώνεται ότι οι επισημάνσεις αυτές δεν αφορούν τόσο στις
συγκεκριμένες νέες παρεμβάσεις στους τομείς που περιγράφονταν στην εν λόγω
απόφαση ΔΣ, όσο σε θέματα που αφορούν ήδη εγκεκριμένες από το παρελθόν και
δημοσιευμένες σε ΦΕΚ σχετικές αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.
Με βάση την παρούσα κατάσταση και εν αναμονή της παραπάνω επεξεργασίας
και προσαρμογής από τις υπηρεσίες του Δήμου μας, θα πρέπει να αντιμετωπιστεί η
έλλειψη του Προϊσταμένου Διεύθυνσης της Διεύθυνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων
και Πρασίνου, ο οποίος και συνταξιοδοτήθηκε. Με βάση τις διατάξεις του άρθρου 5
του ισχύοντος ΟΕΥ (ΦΕΚ 1276/τ. Β/2013), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου
100 του Ν. 3584/07 περί αναπλήρωσης των Προϊσταμένων Οργανικών Μονάδων, η
θέση αυτή δύναται σήμερα να καλυφθεί με αναπλήρωση (παράλληλα καθήκοντα)
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μόνο από υπάλληλο κλάδου/ειδικότητας ΠΕ Μηχανικών. Η λύση αυτή είναι ευνόητο
ότι θα δημιουργούσε σειρά προβλημάτων λειτουργίας στις τεχνικές υπηρεσίες, καθώς
έχουν έλλειψη στελεχιακού δυναμικού σε συνδυασμό με πληθώρα αρμοδιοτήτων.
Είναι δε επείγουσα και επιτακτική ανάγκη η κάλυψη της θέσης του Προϊσταμένου
Διεύθυνσης στον εξαιρετικά ευαίσθητο τομέα της καθαριότητας της πόλης μας, η
διασφάλιση της οποίας αποτελεί μέγιστη προτεραιότητα.
Κατόπιν των ανωτέρω και προκειμένου να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία
των υπηρεσιών του Δήμου, προτείνεται στο άρθρο 5 του ισχύοντος ΟΕΥ να
προστεθούν οι κλάδοι/ειδικότητες ΠΕ Δασολόγων ή ΠΕ Γεωπόνων ελλείψει ΤΕ
Τεχνολόγων Γεωπόνων, στις κατηγορίες-κλάδους από τις οποίες επιλέγεται ο
Προϊστάμενος Διεύθυνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων και Πρασίνου, το οποίο και
διαμορφώνεται ως εξής: «ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Δασολόγων ή ΠΕ Γεωπόνων ελλείψει
ΤΕ Μηχανικών ή ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπόνων»
Παρακαλούμε να εγκρίνετε την παρούσα εισήγηση.

Ο Δήμαρχος
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Νικόλαος Ζενέτος
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