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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
     ∆ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 
 Εκ  του υπ’ αριθ. 2/9-2-2016 πρακτικού τακτικής συνεδριάσεως του 
∆ηµοτικού Σ/λίου ∆ήµου Μεγάρων. 
 

Αριθ.αποφ. 15/2016 
Προγραµµατισµός προσλήψεων τακτικού 

προσωπικού για το έτος 2016. 
  
 Στο ∆ηµαρχιακό Κατάστηµα του ∆ήµου Μεγαρέων σήµερα  9 Φεβρουαρίου 
2016 ηµέρα Τρίτη & ώρα 20:30 µ.µ.  συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο του ∆ήµου Μεγαρέων κατόπιν της υπ’ αριθ. 2406/5—2016 εγγράφου 
προσκλήσεως του Προέδρου αυτού κ. Μιχάλαρου Γεωργίου που επιδόθηκε σε 
κάθε ένα εκ των µελών αυτού ιδιαιτέρως, όπως φαίνεται από τα σχετικά 
αποδεικτικά επιδόσεως, σύµφωνα µε τις ∆/ξεις των άρθρων 67 και 69 του 
Ν.3852/2010. 
 ∆ιαπιστωθείσης νοµίµου απαρτίας δεδοµένου ότι επί συνόλου 33 ∆.Σ/λων 
ευρέθησαν παρόντες 28 ήτοι: 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΠΟΝΤΕΣ 
Μιχάλαρος Γεώργιος - 
Πρόεδρος 

 
Παπαπανούσης Νικόλαος 

 
Ρήγα Ιωάννα 

Φωτίου Σταύρος  του Νικ. Σωτηρίου Γεώργιος Σταµούλης Ιωάννης 
Μαυροειδή Βασιλική ∆ρυµούσης Κων/νος Βογιατζή Εµµανουέλα 
Κοσµόπουλος Ελευθεριος Μαρινάκης Ιωάννης Γρίβα Παναγιώτα 
∆ήµας Ιωάννης Πιλίλης Σωτήριος Χοροζάνης Αντώνιος 
Κορώσης Σπυρίδων Φωτίου Σταύρος του Κων.  
Λέλης Μελέτιος Ζάλης Αθανάσιος  
Καράµπελας Κων/νος Κόττας Βασίλειος  
Παπανίκος ∆ηµήτριος Βαρελάς Κλεάνθης  
Πολυχρόνης Ιερόθεος Παπαλευθέρης Ελευθ.  
Φυλακτός Κων/νος ∆ρένης Αθανάσιος  
Καστάνη Αικατερίνη Μπερδελής Γεώργιος ∆ηµ.Λιώτας-ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
Κολάτας Ιωάννης Μαργέτης Παναγιώτης ∆ηµ.Κοινότητας Ν.Περάµου 
Ρήγα Ελένη Μιχάλαρος Ιωάννης  
   
 Ο κ. Πρόεδρος   εκήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως. 

Προσκληθείς παρίστανται και ο ∆ήµαρχος Μεγαρέων κ. Σταµούλης Ι. 
Γρηγόριος καθώς και ο Πρόεδρος του Σ/λίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας Μεγαρέων 
κ. Μουσταϊρας Ηλίας. 

Στην αρχή της υπ’ αριθ. 25/2015 αποφάσεως απεχώρησε ο ∆ηµοτικός 
Σ/λος κ. Κόττας Βασίλειος. 
………………………………………………………………………………………….. 

Αρχοµένης της συνεδριάσεως ο κ. Πρόεδρος εισηγείται το 1ο θέµα της 
ηµερησίας ∆/ξεως περί του εν περιλήψει αντικειµένου και  θέτει υπ’ όψη των µελών 
του ∆ηµοτικού .Σ/λίου την από 5 Φεβρουαρίου 2016 εισήγηση του κ. ∆ηµάρχου   
µε θέµα: «Προγραµµατισµός προσλήψεων τακτικού προσωπικού ∆ήµου 
Μεγαρέων για το έτος 2016», η οποία έχει ως ακολούθως: 
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«Στο πλαίσιο της περιστολής των κρατικών δαπανών , λόγω της δύσκολης 
δηµοσιονοµικής κατάστασης στην οποία βρίσκεται η χώρα , είχε περιοριστεί η 
δυνατότητα των ΟΤΑ ως προς την πραγµατοποίηση των πάσης φύσεως 
προσλήψεων . Οι προσλήψεις τακτικού προσωπικού είχαν σταµατήσει και οι 
προσλήψεις προσωπικού Ορισµένου Χρόνου είχαν περιοριστεί σε µεγάλο βαθµό . 
Αποτέλεσµα των ανωτέρω περιορισµών , σε συνδυασµό µε τις πολλές 
συνταξιοδοτήσεις και τις µετατάξεις , ήταν να περιοριστεί σηµαντικά και στον ∆ήµο 
µας ο αριθµός των τακτικών υπαλλήλων , την στιγµή που αυξήθηκαν οι ανάγκες του 
∆ήµου σε προσωπικό και κυρίως σε εξειδικευµένο προσωπικό , λόγω της αύξησης 
αρµοδιοτήτων µε την εφαρµογή του Ν.3852/2010 . 
           Κατόπιν της έκδοσης της υπ’ αριθµ. εγκ.4/οικ.2395/26-1-2016 εγκυκλίου του 
Υπουργείου Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης «περί προγραµµατισµού 
προσλήψεων τακτικού προσωπικού στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθµού 2016»  , θέτουµε 
υπόψη σας τα παρακάτω :  
� Το Υπουργείο Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης , µε την ανωτέρω 

εγκύκλιό του , ζήτησε από τους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθµού , να προβούν άµεσα 
στον προγραµµατισµό προσλήψεων τακτικού προσωπικού των 
κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ , δεδοµένου ότι, εξακολουθούν να βρίσκονται σε ισχύ 
οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 3 της υποπαραγράφου ΣΤ1 του 
άρθρου πρώτου του Ν.4093/2012 (ΦΕΚ 222τ.Α΄ ) , σύµφωνα µε τις οποίες «οι 
προσλήψεις και οι διορισµοί του µόνιµου προσωπικού και του προσωπικού µε 
σχέση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Αορίστου Χρόνου , των κατηγοριών ΥΕ και 
∆Ε όλων των κλάδων και ειδικοτήτων των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθµού και των 
Ν.Π.Ι.∆. αυτών αναστέλλονται έως την 31 – 12 – 2016» .  
� Με τις διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της παρ. 3 της υποπαραγράφου ΣΤ1 του 

άρθρου πρώτου του Ν.4093/2012 (ΦΕΚ 222τ.Α΄) ορίζεται ότι , «για τις 
προσλήψεις και τους διορισµούς του µόνιµου προσωπικού και του προσωπικού 
µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Αορίστου Χρόνου , των κατηγοριών ΠΕ 
και ΤΕ όλων των κλάδων και ειδικοτήτων των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθµού και των 
Ν.Π.Ι.∆. αυτών εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 11 του Ν.3833/2010 
(ΦΕΚ 40τ.Α΄ ) όπως ισχύει» , σύµφωνα µε τις οποίες : «από την 1η Ιανουαρίου 
2011 και µέχρι την 31η ∆εκεµβρίου 2016 , ο αριθµός των ετήσιων προσλήψεων 
και διορισµών του µόνιµου προσωπικού και του προσωπικού µε σχέση 
εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Αορίστου Χρόνου στους Φορείς της παρ. 1 του 
άρθρου 1 του Ν.3812/2009 δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερος συνολικά από το 
λόγο ένα προς πέντε (µία πρόσληψη ανά πέντε αποχωρήσεις) στο σύνολο των 
Φορέων» 
� Με τις διατάξεις του άρθρου 33 παρ. 1α του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226 τ.Α΄ ) 

καταργήθηκαν οι κενές , µε την έναρξη ισχύος του Νόµου , οργανικές θέσεις 
πολιτικών δηµοσίων υπαλλήλων και υπαλλήλων ΟΤΑ α΄και β΄ βαθµού και των 
λοιπών Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου . Με τις ίδιες διατάξεις ορίσθηκε 
ότι, µε Κοινή Απόφαση του Υπουργού ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και 
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και του καθ’ ύλην αρµόδιου Υπουργού , 
καθορίζεται ο αριθµός των καταργούµενων θέσεων , στην περίπτωση που ο 
αριθµός των κενών θέσεων υπερβαίνει το 60% των θέσεων που προβλέπονται 
στον οικείο Ο.Ε.Υ.  
� Με τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν.4325/2015 (ΦΕΚ  47τ.Α΄ ) 

επανασυστάθηκε η ∆ηµοτική Αστυνοµία . 
� Σύµφωνα µε την ανωτέρω εγκύκλιο , τα αιτήµατα , πρέπει να αφορούν το πολύ 

δέκα (10) θέσεις ανά Φορέα , στις οποίες θα τηρείται σειρά προτεραιότητας . 
� Η Αποκεντρωµένη ∆ιοίκησης Αττικής µε το υπ’ αριθµ. οικ.7308/2790/1-2-2016 

έγγραφό της , ζήτησε από τους ΟΤΑ αρµοδιότητάς της , να αποστείλουν το 
αργότερο µέχρι την Παρασκευή 12-2-2016  τα αιτήµατά τους , συνοδευόµενα 
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µεταξύ των άλλων δικαιολογητικών και µε απόφαση του οικείου Συµβουλίου , 
στην οποία θα αναγράφεται η ιεράρχηση αυτών ανάλογα µε τον βαθµό 
αναγκαιότητας  
� Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 20α του άρθρου ένατου του Ν.4057/2012 

(ΦΕΚ  54τ.Α΄ ) «για την κίνηση διαδικασιών πρόσληψης ή διορισµού µόνιµου 
προσωπικού ………. στους Φορείς της παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν.2190/1994 
( ΦΕΚ 28τ.Α΄) απαιτείται έγκριση της ΠΥΣ 33/20006 ( ΦΕΚ 280τ.Α΄ ) , όπως 
ισχύει . 
� Με τις διατάξεις της παρ. 21 του άρθρου ένατου του Ν.4057/2012 (ΦΕΚ  54τ.Α΄ 

) όπως τροποποιήθηκαν µε τις όµοιες της παρ. του άρθρου 8 του Ν.4375/2014 , 
ορίζεται ότι «για την ολοκλήρωση των διαδικασιών πρόσληψης ή διορισµού 
στους Φορείς της παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν.2190/1994 για το µόνιµο 
προσωπικό και το προσωπικό µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Αορίστου 
Χρόνου πραγµατοποιείται κατόπιν απόφασης κατανοµής του Υπουργού 
∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης» 
 
Συγκεκριµένα για τον ∆ήµο µας θέτουµε υπόψη σας επιπλέον τα εξής :  
� Από 1 Ιανουαρίου 2011 έως και 31-12-2015 , έχουν αποχωρήσει από τον ∆ήµο 

Μεγαρέων συνολικά πενήντα επτά ( 57 ) υπάλληλοι , είτε λόγω 
συνταξιοδότησης , είτε λόγω µετάταξης , είτε λόγω απόλυσης για οποιονδήποτε 
λόγο . Συγκεκριµένα αποχώρησαν  : 15 υπάλληλοι το 2011 , 14 το 2012 , 5 το 
2013 , 13 το 2014 και 10 το 2015 . 
� Με την υπ’ αριθµ. υπ’ αριθµ. 43759/20-11-2012 Κοινή απόφαση των Υπουργών 

Εσωτερικών – ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης , 
που δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3239τ.Β΄ /5-12-2012 , επί συνόλου εκατόν τριάντα 
πέντε (135) κενών οργανικών θέσεων µόνιµου προσωπικού που , 
προβλέπονταν στους Ο.Ε.Υ. των πρώην ∆ήµων Μεγάρων και Νέας Περάµου , 
καταργήθηκαν εξήντα επτά ( 67 ) θέσεις και διατηρήθηκαν εξήντα ( 60 ) .  
Επισηµαίνεται ότι , η κατάργηση και η διατήρηση των κενών Οργανικών θέσεων  
έγινε , µε βάση τους Ο.Ε.Υ. των πρώην ∆ήµων , διότι την 1 – 11 – 2011 
ηµεροµηνία έναρξης εφαρµογής των διατάξεων του Ν.4024/2011 , αν και είχε 
εγκριθεί από τον Γενικό Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής , ο 
νέος Ο.Ε.Υ. του «Καλλικρατικού» ∆ήµου Μεγαρέων , δεν είχε ακόµη 
δηµοσιευθεί στο ΦΕΚ . 
� Σύµφωνα µε την προαναφερόµενη ΚΥΑ , οι διατηρούµενες στον ∆ήµο µας κενές 

οργανικές θέσεις µόνιµου κατηγορίας ΠΕ είναι : 7  και κατηγορίας ΤΕ είναι : 8  
� Στον ισχύοντα Ο.Ε.Υ. του ∆ήµου Μεγαρέων ( ΦΕΚ 2961τ.Β΄/23-12-2011 ) 

προβλέπεται Οργανική Μονάδα ∆ηµοτικής Αστυνοµίας  
          Λαµβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και τις υπηρεσιακές ανάγκες , όπως 
αυτές έχουν διαµορφωθεί µετά την µείωση του προσωπικού και την ανάληψη 
των νέων αρµοδιοτήτων σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 94 , 95 , 96 και 
97 του Ν.3852/2010 όπως ισχύουν ,  

 
Εισηγούµαστε 
την πρόσληψη δέκα ( 10 ) µονίµων υπαλλήλων , τριών ( 3 ) υπαλλήλων κατηγορίας 
ΠΕ και επτά ( 7 ) υπαλλήλων κατηγορίας ΤΕ , µε την κατωτέρω σειρά ιεράρχησης , 
σύµφωνα µε τις ανωτέρω οδηγίες  : 

1. ∆ύο (2) υπαλλήλων κατηγορίας ΠΕ  κλάδου ∆ηµοτικής Αστυνοµίας  
2. ∆ύο (2) υπαλλήλων κατηγορίας ΤΕ κλάδου ∆ηµοτικής Αστυνοµίας  
3. Ενός (1)  υπαλλήλου κατηγορίας ΤΕ κλάδου Πληροφορικής 
4. Ενός (1) υπαλλήλου κατηγορίας ΠΕ κλάδου Μηχανολόγων Μηχανικών  
5. Ενός (1) υπαλλήλου κατηγορίας ΤΕ κλάδου Κοινωνικών Λειτουργών 
6. Ενός (1)  υπαλλήλου κατηγορίας ΤΕ κλάδου Πληροφορικής  
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7. Ενός (1) υπαλλήλου κατηγορίας ΤΕ κλάδου ∆ιοικητικού – Λογιστικού  
8. Ενός (1) υπαλλήλου κατηγορίας ΤΕ κλάδου ∆ιοίκησης Μονάδων Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης 
       Παρακάτω αναλύονται οι λόγοι που επιβάλουν την ανωτέρω ιεράρχηση   : 
 
1. Σε ότι αφορά την πρόσληψη προσωπικού κλάδου ∆ηµοτικής Αστυνοµίας ( 
κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ ) :  
       Η ∆ηµοτική Αστυνοµία στο πλαίσιο των διατάξεων των άρθρων 75 και 79 του 
∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα ( Ν.3463/2006 ΦΕΚ 114 τ.Α΄ )   όπως ισχύουν , 
ασκεί τις αρµοδιότητες που απαριθµούνται στο άρθρου 1 του Ν.3731/2008 ( ΦΕΚ 
263τ.Α΄ ) . 
       Ο ∆ήµος Μεγαρέων είναι , από τους ελάχιστους ∆ήµους στην επικράτεια που 
αν και προβλέπεται στον Ο.Ε.Υ ∆ηµοτική Αστυνοµία , δεν έχει στελεχωθεί µέχρι 
σήµερα . ∆εν υπηρετεί κανένας υπάλληλος κλάδου ∆ηµοτικής Αστυνοµίας . 
Στο άρθρο 9 του ισχύοντος Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας του ∆ήµου µας ( 
ΦΕΚ 2961/2011 τ.Β΄ ) ορίζονται αναλυτικά οι αρµοδιότητες της ∆ηµοτικής 
Αστυνοµίας  
       Είναι µία Υπηρεσία ιδιαίτερα χρήσιµη για την εύρυθµη λειτουργία των ∆ήµων , 
καθώς αποτελεί ανάµεσα σε άλλα και µηχανισµό βελτίωσης της καθηµερινότητας 
των δηµοτών . Σε ένα ∆ήµο , από τους µεγαλύτερους σε έκταση ∆ήµους της Χώρας 
µας , κρίνεται αναγκαία η στελέχωση της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας , µίας Υπηρεσίας 
που στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων της συµβάλει στην επίλυση των τοπικών 
προβληµάτων , στην εµπέδωση της ασφάλειας και της εµπιστοσύνης στις τοπικές 
κοινωνίες , αλλά και στην ικανοποίηση των τοπικών αναγκών  
       Για τους προαναφερόµενους λόγους θεωρούµε ότι , στο αίτηµά µας για 
προσλήψεις τακτικού προσωπικού , στην σειρά προτεραιότητας πρέπει να 
προηγηθούν οι θέσεις τις ∆ηµοτικής Αστυνοµίας  
2. Σε ότι αφορά την πρόσληψη προσωπικού κλάδου ΤΕ Πληροφορικής :  
       Στον ∆ήµο µας δεν υπηρετεί κανένας υπάλληλος οποιασδήποτε κατηγορίας 
κλάδου Πληροφορικής . 
Η πρόσληψη προσωπικού κλάδου ΤΕ Πληροφορικής κρίνεται αναγκαία, αφ’ ενός 
µεν διότι , σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 97 του Ν.3852/2010 «οι ∆ήµοι 
υποχρεούνται να συµπεριλάβουν στους Οργανισµούς Εσωτερικής Υπηρεσίας , 
Υπηρεσιακές Μονάδες µε αντικείµενο : Τεχνολογίας , Πληροφορικής και 
Επικοινωνιών» και αφ’ ετέρου διότι , η Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση έχει εδραιωθεί 
στον ∆ηµόσιο Τοµέα και πολλές από τις λειτουργίες και επικοινωνίες µεταξύ των 
∆ηµοσίων Υπηρεσιών και γενικά του ∆ηµόσιου και ευρύτερα ∆ηµόσιου τοµέα 
γίνονται ηλεκτρονικά . Εποµένως , είναι αναγκαία η στελέχωση του ∆ήµου µας µε 
εξειδικευµένο προσωπικό αυτής της ειδικότητας .  
3. Σε ότι αφορά την πρόσληψη προσωπικού κλάδου ΠΕ Μηχανολόγων 
Μηχανικών :  
       Στον ∆ήµο Μεγαρέων , υπηρετεί µόνο ένας υπάλληλος κλάδου ΠΕ 
Μηχανολόγων Μηχανικών . 
Το αντικείµενο του Μηχανολόγου Μηχανικού είναι πάρα πολύ µεγάλο και οι δύο 
µοναδικοί υπηρετούντες υπάλληλοι αυτού του κλάδου ( ένας ΠΕ και ένας ΤΕ ) δεν 
µπορούν να καλύψουν όλες τις ανάγκες της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών (Μελέτες, 
Έργα , Εγκαταστάσεις , ∆ίκτυα, Τεχνικός ασφαλείας κλπ ) . Κατά συνέπεια κρίνεται 
αναγκαία , η πρόσληψη υπαλλήλου κλάδου ΠΕ Μηχανολόγων . 
4. Σε ότι αφορά την πρόσληψη προσωπικού κλάδου ΤΕ Κοινωνικών 
Λειτουργών :  
        Με τις διατάξεις του άρθρου 94 του Ν.3852/2010 , µεταφέρθηκαν στους 
∆ήµους οι αρµοδιότητες σε θέµατα κοινωνικής πρόνοιας. Ο ∆ήµος Μεγαρέων από 
τον Μάρτιο 2012 έχει αναλάβει και ασκεί όλες τις προβλεπόµενες από τις ανωτέρω 
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διατάξεις αρµοδιότητες ,  πλην εκείνων που αφορούν στην καταβολή των 
επιδοµάτων κοινωνικής πρόνοιας , αρµοδιότητες οι οποίες ασκούνται µέχρι σήµερα 
από τον ∆ήµο Ελευσίνας και τις οποίες άµεσα θα πρέπει να αναλάβει. Η άσκηση 
αυτών των αρµοδιοτήτων , απαιτεί την στελέχωση της ∆/νσης Κοινωνικής 
Προστασίας , Παιδείας , Απασχόλησης , Πολιτισµού και Τουρισµού µε υπάλληλο 
ειδικότητας Κοινωνικού Λειτουργού .  
         Σήµερα στον ∆ήµο Μεγαρέων δεν υπηρετεί κανένας υπάλληλος κλάδου ΤΕ 
Κοινωνικών Λειτουργών 
5. Σε ότι αφορά την πρόσληψη προσωπικού κλάδου ΤΕ ∆ιοικητικού -
Λογιστικού :  
        Η στελέχωση της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών µε εξειδικευµένο 
προσωπικό , είναι απαραίτητη για την οµαλή και αποτελεσµατική λειτουργία της .   
Απαιτείται όπως το υπάρχον προσωπικό ενισχυθεί µε υπάλληλο ,  µε 
εξειδικευµένες γνώσεις Λογιστικής . Για τον λόγο αυτό προτείνουµε όπως , η θέση 
του κλάδου ΤΕ ∆ιοικητικού – Λογιστικού καλυφθεί µε υπάλληλο µε πτυχίο 
Λογιστικής  
6. Σε ότι αφορά την πρόσληψη προσωπικού κλάδου ΤΕ ∆ιοίκησης Μονάδων 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης :  
       Οι απόφοιτοι του Τµήµατος Τοπικής Αυτοδιοίκησης των ΤΕΙ , είναι 
εξειδικευµένο προσωπικό µε γνώσεις και δεξιότητες που απαιτεί το συνεχώς 
διευρυνόµενο πλέγµα των δραστηριοτήτων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης . Οι 
σπουδαστές του Τµήµατος Τοπικής Αυτοδιοίκησης εκπαιδεύονται και καταρτίζονται 
σε θέµατα διοίκησης , ανάπτυξης και διαχείρισης των Οργανισµών Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης , των ∆ηµοτικών Επιχειρήσεων και της τοπικής κοινωνίας . Επίσης , 
εκπαιδεύονται στο σχεδιασµό , την αξιολόγηση και την χρηµατοδότηση 
αναπτυξιακών προγραµµάτων που στόχο έχουν την αναβάθµιση των τοπικών 
κοινωνιών .  
       Η ενίσχυση του προσωπικού του ∆ήµου µας , µε υπάλληλο αυτής της 
ειδικότητας κρίνεται αναγκαία , γιατί είναι εξειδικευµένο προσωπικό που θα 
βοηθήσει σηµαντικά στον σχεδιασµό και υλοποίηση δραστηριοτήτων που 
συµβάλλουν στην τοπική ανάπτυξη . Στον ∆ήµο µας δεν υπηρετεί κανένας 
υπάλληλος αυτής της ειδικότητας . 
        Στον εγκεκριµένο  προϋπολογισµό οικονοµικού έτους 2016 , για την 
πρόσληψη µονίµου Προσωπικού, των προαναφεροµένων κατηγοριών και κλάδων 
έχουν εγγραφεί οι ανάλογες Πιστώσεις και  συγκεκριµένα στους Κ.Α.Ε. : 
10.6011.0001 (ποσό 714.000,00 ευρώ ) 
10.6051.0001 (ποσό 91.000,00 ευρώ ) 
10.6051.0002 (ποσό 22.000,00 ευρώ ) 
20.6011.0001 (ποσό 320.000,00 ευρώ ) 
20.6051.0001 (ποσό 43.430,00 ευρώ ) 
20.6051.0004 (ποσό 10.480,00 ευρώ ) 
30.6011.0001 (ποσό 316.000,00 ευρώ ) 
30.6051.0001 (ποσό 41.375,00 ευρώ ) 
30.6051.0004 (ποσό 9.970,00 ευρώ ) 
Ανάλογες  πιστώσεις θα εγγράφονται και στους προϋπολογισµούς των εποµένων 
ετών. 
     Σε περίπτωση που το αίτηµά µας γίνει αποδεκτό και εκδοθεί η σχετική έγκριση 
της ΠΥΣ 33/2006 όπως ισχύει , θα εκδοθεί προκήρυξη από το ΑΣΕΠ και η όλη 
διαδικασία θα γίνει σύµφωνα  µε τις διατάξεις του Ν.2190/1994 «Σύσταση 
Ανεξάρτητης Αρχής για την επιλογή Προσωπικού και ρυθµίσεις θεµάτων 
διοίκησης» ( ΦΕΚ 28τ.Α΄ /3-3-1994) όπως έχουν τροποποιηθεί , συµπληρωθεί και 
ισχύουν»  
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Το ∆ηµοτικό Σ/λιο αφού έλαβε υπ΄ όψη την ανωτέρω εισήγηση  υπό του κ. 
∆ηµάρχου   και συζήτησε και αντάλλαξε απόψεις. 
        Αφού είδε : 
την υπ’ αριθµ. 4/οικ.2395/26-1-2016 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και 
∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης και το υπ’ αριθµ. οικ.7308/2790/1-2-2016 έγγραφο της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής ,  τον ισχύοντα Ο.Ε.Υ. του ∆ήµου Μεγαρέων 
(ΦΕΚ 2961/τ. Β’/23-12-2011) ,  την υπ’ αριθµ. υπ’ αριθµ. 43759/20-11-2012 Κοινή 
απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών – ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και 
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης , που δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3239τ.Β΄ /5-12-201 
«περί κατάργησης και διατήρησης κενών οργανικών θέσεων στον ∆ήµο Μεγαρέων», 
την ΠΥΣ 33/2006 όπως ισχύει , τις διατάξεις των Νόµων : 4075/2012 ( άρθρο ένατο 
παρ. 20α και 21 ) 4093/2012 ( παρ. 3 υποπαρ. ΣΤ1 του άρθρου πρώτου ) όπως 
ισχύουν , 4325/2015 (άρθρο 19), το Π.∆. 50/2001 τις εξασφαλισµένες πιστώσεις 
στον προϋπολογισµό του ∆ήµου Μεγαρέων έτους 2016  και την εγγραφή ανάλογων 
πιστώσεων στους προϋπολογισµούς  των επόµενων  ετών ( βεβαίωση αριθ.2423/5-
2-2016 της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών )  , την  βεβαίωση αρ. πρωτ. 1864/5-2-
2016 της ∆/νσης ∆ιοικητικών Υπηρεσιών ότι οι προκηρυσσόµενες θέσεις είναι κενές  

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΩΣ 

 
 Α) Εγκρίνει τον προγραµµατισµό των προσλήψεων του έτους 2016, καθώς 

και τον σχετικό πίνακα προγραµµατισµού, που αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της 
παρούσας, για την  πρόσληψη τακτικού προσωπικού για τις εξής,  µε την 
κατωτέρω σειρά ιεράρχησης , κατά αριθµό ατόµων, κατηγορία και κλάδο ,  ως 
εξής:  
1. ∆ύο (2) υπαλλήλων κατηγορίας ΠΕ  κλάδου ∆ηµοτικής Αστυνοµίας  
Τα απαιτούµενα προσόντα  καθορίζονται µε το Π.∆. 50/2001 όπως ισχύει : Προσόν 
διορισµού στον εισαγωγικό βαθµό ορίζεται το πτυχίο ή δίπλωµα οποιασδήποτε 
Σχολής ή Τµήµατος ΑΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµο αντίστοιχων σχολών της 
αλλοδαπής. 
2. ∆ύο (2) υπαλλήλων κατηγορίας ΤΕ κλάδου ∆ηµοτικής Αστυνοµίας  
Τα απαιτούµενα προσόντα  καθορίζονται µε το Π.∆. 50/2001 όπως ισχύει : Προσόν 
διορισµού στον εισαγωγικό βαθµό ορίζεται το πτυχίο ή δίπλωµα ΤΕΙ της ηµεδαπής ή 
Κ..Α.Τ.Ε.Ε. ή ισότιµο αντίστοιχων σχολών της αλλοδαπής. 
3. Ενός (1)  υπαλλήλου κατηγορίας ΤΕ κλάδου Πληροφορικής 
Τα απαιτούµενα προσόντα  καθορίζονται µε το Π.∆. 50/2001 όπως ισχύει : 
1. Προσόν διορισµού στον εισαγωγικό βαθµό ορίζεται το πτυχίο ή δίπλωµα : 
Πληροφορικής , Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστηµάτων , Τεχνολογίας 
Πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών , Εφαρµοσµένης Πληροφορικής και 
Πολυµέσων, Πληροφορικής και Επικοινωνιών , Πληροφορικής και Τεχνολογίας 
Υπολογιστών , Τηλεπληροφορικής και ∆ιοίκησης , Τηλεπικοινωνίες και ∆ίκτυα Η/Υ 
(Π.Σ.Ε.) , Εφαρµογών Πληροφορικής στην ∆ιοίκησης και στην Οικονοµία , 
∆ιαχείρισης Πληροφοριών , ΤΕΙ ή το οµώνυµο πτυχίο ή δίπλωµα Προγραµµάτων 
Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωµα ΤΕΙ 
ή Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος 
σχολών της ηµεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας ή το οµώνυµο ή το 
αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο Κ.Α.Τ.Ε.Ε. ή ισότιµος τίτλος της ηµεδαπής ή 
αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας  
2. Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση κενών θέσεων από 
υποψηφίους µε τα προσόντα της παραγράφου 1 , επιτρέπεται η κάλυψή τους µε 
πτυχίο ή δίπλωµα ΤΕΙ της ηµεδαπής ή Κ.Α.Τ.Ε.Ε. ή ισότιµα της αλλοδαπής σε 
ειδικότητα που ορίζεται κάθε φορά µε την προκήρυξη πλήρωσης κενών θέσεων, 
µετά από αίτηµα του οικείου φορέα που εγκρίνεται από το ΑΣΕΠ. 
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4. Ενός (1) υπαλλήλου κατηγορίας ΠΕ κλάδου Μηχανολόγων Μηχανικών  
Τα απαιτούµενα προσόντα  καθορίζονται µε το Π.∆. 50/2001 όπως ισχύει : 
1. Προσόν διορισµού στον εισαγωγικό βαθµό ορίζεται το οµώνυµο ή ταυτόσηµο 
κατά περιεχόµενο ειδικότητας, πτυχίο ή δίπλωµα ΑΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµο 
αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής. 
2. Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση κενών θέσεων από 
υποψηφίους µε τα προσόντα της παραγράφου 1, επιτρέπεται η κάλυψή τους µε 
πτυχίο ή δίπλωµα συναφούς ειδικότητας που ορίζεται κάθε φορά µε την προκήρυξη 
πλήρωσης κενών θέσεων, µετά από αίτηµα του οικείου φορέα που εγκρίνεται από 
το ΑΣΕΠ. 
5. Ενός (1) υπαλλήλου κατηγορίας ΤΕ κλάδου Κοινωνικών Λειτουργών 
Τα απαιτούµενα προσόντα  καθορίζονται µε το Π.∆. 50/2001 όπως ισχύει : 
Πτυχίο ή δίπλωµα τµήµατος Κοινωνικής Εργασίας ΤΕΙ ή το οµώνυµο πτυχίο ή 
δίπλωµα Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά 
ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωµα ΤΕΙ ή Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) 
ΤΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σχολών της ηµεδαπής ή αλλοδαπής 
αντίστοιχης ειδικότητας ή το οµώνυµο ή το αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο 
Κ.Α.Τ.Ε.Ε. ή ισότιµος τίτλος της ηµεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας 
6. Ενός (1)  υπαλλήλου κατηγορίας ΤΕ κλάδου Πληροφορικής  
Τα απαιτούµενα προσόντα  καθορίζονται µε το Π.∆. 50/2001 όπως ισχύει και 
όπως αναφέρονται ανωτέρω , στην θέση µε αριθµό ιεράρχησης : 3  
7. Ενός (1) υπαλλήλου κατηγορίας ΤΕ κλάδου ∆ιοικητικού – Λογιστικού  
Τα απαιτούµενα προσόντα  καθορίζονται µε το Π.∆. 50/2001 όπως ισχύει : 
Προσόν διορισµού στον εισαγωγικό βαθµό ορίζεται πτυχίο ή δίπλωµα Λογιστικής 
Τµήµατος ΤΕΙ της ηµεδαπής , περιλαµβανοµένων και των πτυχίων Π.Σ.Ε. ή 
Κ.Α.Τ.Ε.Ε. ή το οµώνυµο ή ταυτόσηµο κατά περιεχόµενο ειδικότητας πτυχίο ή 
δίπλωµα ισότιµων τίτλων σχολών της ηµεδαπής ή αλλοδαπής. 
8. Ενός (1) υπαλλήλου κατηγορίας ΤΕ κλάδου ∆ιοίκησης Μονάδων Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης. 

Τα απαιτούµενα προσόντα  καθορίζονται µε το Π.∆. 50/2001 όπως ισχύει : 
Προσόν διορισµού στον εισαγωγικό βαθµό ορίζεται πτυχίο ή δίπλωµα Τµήµατος 
∆ιοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή Τοπικής ∆ιοίκησης ή διοίκησης 
Οικονοµίας και επικοινωνίας Πολιτιστικών και Τουριστικών Μονάδων µε 
κατεύθυνση Τοπική Αυτοδιοίκηση ΤΕΙ ή το οµώνυµο πτυχίο ή δίπλωµα 
Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε. ) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά περιεχόµενο 
ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωµα ΤΕΙ ή Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε. ) 
ΤΕΙ της ηµεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας ή το οµώνυµο ή το 
αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο Κ.Α.Τ.Ε.Ε. ή ισότιµος τίτλος της ηµεδαπής ή 
αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας  
 
         Β) Οι προσλήψεις θα βαρύνουν αντίστοιχα τους παρακάτω  Κ.Α. του 
προϋπολογισµού  έτους 2016 του σκέλους των εξόδων του ∆ήµου , στους οποίους 
έχουν εγγραφεί οι κατωτέρω πιστώσεις :  
10.6011.0001 (ποσό 714.000,00 ευρώ ) 
10.6051.0001 (ποσό 91.000,00 ευρώ ) 
10.6051.0002 (ποσό 22.000,00 ευρώ ) 
20.6011.0001 (ποσό 320.000,00 ευρώ ) 
20.6051.0001 (ποσό 43.430,00 ευρώ ) 
20.6051.0004 (ποσό 10.480,00 ευρώ ) 
30.6011.0001 (ποσό 316.000,00 ευρώ ) 
30.6051.0001 (ποσό 41.375,00 ευρώ ) 
30.6051.0004 (ποσό 9.970,00 ευρώ ) 
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Γ) Εξουσιοδοτεί τον κ. ∆ήµαρχο για τα περαιτέρω.  
Η απόφαση αυτή έλαβε αυξ. αριθµό  15/2016. 

…………………………………………………………………………………….…….      
 
 Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό & υπογράφεται ως ακολούθως: 
 

  Ο Πρόεδρος                                                        Οι ∆.Σ/λοι 
Μιχάλαρος Γεώργιος  Φωτίου Σταύρος  του Νικ. ∆ρυµούσης Κων/νος 
 ∆ήµας Ιωάννης Σωτηρίου Γεώργιος 
Η Γραµµατέας Μαυροειδή Βασιλική Μαρινάκης Ιωάννης 
Ρήγα Ελένη Κοσµόπουλος Ελευθεριος Πιλίλης Σωτήριος 
 Παπαπανούσης Νικόλαος Φωτίου Σταύρος του Κων. 
 Κορώσης Σπυρίδων Ζάλης Αθανάσιος 
Ο Πρόεδρος της  Λέλης Μελέτιος Κόττας Βασίλειος 
∆ηµ.Κοιν. Μεγαρέων Καράµπελας Κων/νος Βαρελάς Κλεάνθης 
Μουσταϊρας Ηλίας Παπανίκος ∆ηµήτριος Παπαλευθέρης Ελευθ. 
 Πολυχρόνης Ιερόθεος ∆ρένης Αθανάσιος 
 Φυλακτός Κων/νος Μπερδελής Γεώργιος 
 Καστάνη Αικατερίνη Μαργέτης Παναγιώτης 
 Κολάτας Ιωάννης Μιχάλαρος Ιωάννης 
   
                                             ΑΚΡΙΒΕΣ  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 Μέγαρα…………………. 

Ο 
∆ήµαρχος Μεγαρέων  

 
 

Σταµούλης Ι. Γρηγόριος 


