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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
     ∆ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 

 Εκ  του υπ’ αριθ. 19/7-8-2018 πρακτικού τακτικής συνεδριάσεως του 
∆ηµοτικού Σ/λίου ∆ήµου Μεγάρων. 
 

Αριθ.αποφ. 232/2018 
Πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας 

ορισµένου χρόνου για την αντιµετώπιση 
απρόβλεπτων & κατεπειγουσών αναγκών 

  
 Στο ∆ηµαρχιακό Κατάστηµα του ∆ήµου Μεγαρέων σήµερα 7 Αυγούστου 
2018 ηµέρα Τρίτη & ώρα 20:30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο του ∆ήµου Μεγαρέων κατόπιν της υπ’ αριθ. 14694/3-8-2018 εγγράφου 
προσκλήσεως της Προέδρου αυτού κας Μαυροειδή Βασιλικής που επιδόθηκε σε 
κάθε ένα εκ των µελών αυτού ιδιαιτέρως, όπως φαίνεται από τα σχετικά 
αποδεικτικά επιδόσεως, σύµφωνα µε τις ∆/ξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 
το οποίο αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α/19-7-
2018) και του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 , το οποίο τροποποιήθηκε µε το άρθρο 
72 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α/19-7-2018) . 
 ∆ιαπιστωθείσης νοµίµου απαρτίας δεδοµένου ότι επί συνόλου 33 
∆ηµοτικών Συµβούλων ευρέθησαν παρόντες 24 ήτοι: 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΠΟΝΤΕΣ 

Ζάλης Αθανάσιος-Αντιπρόεδρος   Μαυροειδή Βασιλική-Πρόεδρος 

Φωτίου Σταύρος  του Νικ.   Ρήγα Ελένη 

Μιχάλαρος Γεώργιος   Παπαπανούσης Νικόλαος  
Κοσµόπουλος Ελευθεριος   ∆ρένης Αθανάσιος 

∆ήµας Ιωάννης   Βογιατζή Εµµανουέλα 
Κορώσης Σπυρίδων   Μαρινάκης Ιωάννης 

Σωτηρίου Γεώργιος   Πιλίλης Σωτήριος 
Καράµπελας Κων/νος   Παπαλευθέρης Ελευθ. 

Παπανίκος ∆ηµήτριος   Γρίβα Παναγιώτα 

Ρήγα Ιωάννα    
Φυλακτός Κων/νος    

Καστάνη Αικατερίνη    
Κολάτας Ιωάννης    

Πολυχρόνης Ιερόθεος   -------------- 

Μπερδελής Γεώργιος    

∆ρυµούσης Κων/νος    

Φωτίου Σταύρος του Κων.   -------------- 

Χοροζάνης Αντώνιος   Λιώτας ∆ηµοσθένης  - Πρόεδρος 

Μαργέτης Παναγιώτης   ∆ηµοτικής  Κοινότητας Νέας Περάµου  

Μιχάλαρος Ιωάννης    

Σταµούλης Ιωάννης    

Κόττας Βασίλειος    
Βαρελάς Κλεάνθης    

Λέλης Μελέτιος    
Μουσταϊρας Ηλίας - Πρόεδρος   



 2

∆ηµοτικής Κοινότητας Μεγαρέων    

        
         Λόγω απουσίας της Προέδρου κας Μαυροειδή Βασιλικής,  ο Αντιπρόεδρος  
κ. Ζάλης Αθανάσιος  εκήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως. 
       Προσκληθείς παρίστανται και ο ∆ήµαρχος Μεγαρέων κ. Σταµούλης Γρηγόριος 
       
����������������������������������.. 

 
Ακολούθως o κ. Αντιπρόεδρος εισηγείται το 3ο θέµα της ηµερησίας ∆/ξεως 

περί του εν περιλήψει αντικειµένου και θέτει υπ’ όψη  των µελών του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου την από 1-8-2018 εισήγηση του κ. ∆ηµάρχου,  η οποία έχει ως εξής: 

 
κα Πρόεδρε , 
 
παρακαλώ όπως θέσετε προς συζήτηση και ψήφιση στο Σώµα , την 

παρακάτω εισήγηση , αναφορικά µε την «Πρόσληψη προσωπικού µε 
Σύµβαση Εργασίας Ορισµένου Χρόνου, για την αντιµετώπιση 
απρόβλεπτων και κατεπειγουσών αναγκών» , λόγω της καταστροφικής 
πυρκαγιάς της 23ης Ιουλίου 2018 , µε αποτέλεσµα την Κήρυξη του 
∆ήµου Μεγαρέων σε Κατάσταση Εκτάκτου Ανάγκης Πολιτικής 
Προστασίας 

 
ΘΕΜΑ: Πρόσληψη προσωπικού µε Σύµβαση Εργασίας Ορισµένου 
Χρόνου, για την αντιµετώπιση απρόβλεπτων και κατεπειγουσών 
αναγκών . 
 
        Σύµφωνα µε το άρθρο 212 του Ν. 3584/07 (134τ.Α΄ ): 

«1.Η πρόσληψη προσωπικού µε σχέση Εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου 

Ορισµένου Χρόνου κατά το άρθρο 103 παρ. 2 του Συντάγµατος, από τους 

Ο.Τ.Α., για την αντιµετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών, 

επιτρέπεται µόνο σε περιπτώσεις εκτεταµένων ζηµιών από σεισµούς, 

πληµµύρες, παγετούς και πυρκαγιές, καθώς και σε περιπτώσεις άµεσης 

ανάγκης λήψεως προληπτικών µέτρων ή κατασταλτικών µέτρων λόγω 

σοβαρής απειλής της δηµόσιας υγείας. Για την αντιµετώπιση όµοιων αναγκών 

εξαιτίας άλλων γεγονότων, από τα οποία προκύπτει άµεσος κίνδυνος ζωής ή 

περιουσίας, η πρόσληψη επιτρέπεται µόνο εφόσον ο νοµός ή συγκεκριµένη 

περιοχή αυτού κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. 

2.Η διάρκεια της απασχόλησης δεν µπορεί να υπερβαίνει τους οκτώ (8) 

µήνες από την επέλευση του γεγονότος ή την κήρυξη έκτακτης ανάγκης. Με 

την επιφύλαξη των διατάξεων της επόµενης παραγράφου, ανανέωση ή 

παράταση της αρχικής σύµβασης ή σύναψη νέας σύµβασης ή µετατροπή 

αυτής σε σύµβαση αορίστου χρόνου απαγορεύονται. 
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3.Αν βασίµως εκτιµάται ότι οι ανάγκες που προέκυψαν κατά τα 

ανωτέρω θα συνεχισθούν και πέραν του οκταµήνου, η αρµόδια αρχή κινεί 

εγκαίρως, και σε κάθε περίπτωση τουλάχιστον τριάντα (30) ηµέρες πριν από 

τη λήξη του οκταµήνου, τη διαδικασία νέων προσλήψεων µε σύµβαση 

εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, τηρουµένων αυστηρά των 

διατάξεων του άρθρου 21 (παρ. 8-15) του ν. 2190/1994, όπως ισχύουν, για 

αριθµό και διάρκεια που εγκρίνει ο Γενικός Γραµµατέας της οικείας 

Περιφέρειας. Στους πίνακες, που καταρτίζονται σύµφωνα µε το άρθρο αυτό, 

µπορεί να περιληφθούν και απασχοληθέντες µε σύµβαση της προηγούµενης 

παραγράφου. 

4.Το Α.Σ.Ε.Π. ασκεί τον κατά την παρ. 1β του άρθρου 8 του ν. 

2190/1994, όπως ισχύει, έλεγχο, τόσο ως προς τη συνδροµή των 

προϋποθέσεων πρόσληψης προσωπικού, όσο και ως προς την τήρηση των 

διατάξεων των παρ. 2 και 3 του άρθρου αυτού. 

5.Η πρόσληψη ενεργείται µε πράξη του αρµόδιου προς διορισµό 

οργάνου, στην οποία ορίζεται το ονοµατεπώνυµο του προσλαµβανοµένου το 

είδος της εργασίας και ο χρόνος διάρκειας αυτής εντός του χρονικού ορίου της 

παρ. 2, και δεν υπάγεται στη διαδικασία έγκρισης της ΠΥΣ 33/2006 (ΦΕΚ 280 

Α'), όπως ισχύει.» 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Επιπρόσθετα µε τις διατάξεις της παρ 9 του άρθρου 9 του ν. 3812/09, 

αντικαταστάθηκε η παράγραφος 1 του άρθρου 20 του ν. 2190/1994, όπως 

ισχύει, ως ακολούθως: «1. Η πρόσληψη προσωπικού µε σχέση εργασίας 

ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου κατά το άρθρο 103 παράγραφος 2 του 

Συντάγµατος από τις δηµόσιες υπηρεσίες, τα Ν.Π.∆.∆. και τους Ο.Τ.Α. 

πρώτου και δεύτερου βαθµού, καθώς και από όλα τα νοµικά πρόσωπα του 

άρθρου 14 παρ. 1 του παρόντος, για την αντιµετώπιση απρόβλεπτων και 

επειγουσών αναγκών επιτρέπεται µόνο σε περιπτώσεις εκτεταµένων ζηµιών 

από σεισµούς, πληµµύρες, παγετούς και πυρκαγιές. Επιτρέπεται επίσης η 

πρόσληψη από τις πιο πάνω υπηρεσίες και φορείς ιατρικού και νοσηλευτικού 

προσωπικού σε περιπτώσεις άµεσης ανάγκης λήψης προληπτικών ή 

κατασταλτικών µέτρων λόγω σοβαρής απειλής της δηµόσιας υγείας. Για την 

αντιµετώπιση όµοιων αναγκών εξαιτίας άλλων γεγονότων από τα οποία 

προκύπτει άµεσος κίνδυνος ζωής ή περιουσίας, η πρόσληψη επιτρέπεται 
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µόνο εφόσον ο νοµός ή συγκεκριµένη περιοχή αυτού κηρυχθεί σε κατάσταση 

έκτακτης ανάγκης.» 

Επίσης, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 1α του άρθρου 41 του 

Ν.4325/2015 (ΦΕΚ 47τ. Α΄ ) προβλέπεται : «Για την κίνηση διαδικασιών 

πρόσληψης ή διορισµού µόνιµου προσωπικού, προσωπικού µε σχέση 

εργασίας Ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, καθώς και προσωπικού µε 

θητεία , µε σύµβαση ορισµένου χρόνου ή µίσθωσης έργου ή οποιασδήποτε 

άλλης µορφής στους φορείς της παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν.2190/1994 

(ΦΕΚ 28τ.Α΄ ) απαιτείται προηγούµενη έγκριση της ΠΥΣ 33/2006 , 

εξαιρουµένης της πρόσληψη έκτακτου προσωπικού για την εκτέλεση έργων 

µε αυτεπιστασία και των υδρονοµέων άρδευσης, καθώς και της πρόσληψης 

προσωπικού για την αντιµετώπιση  κατεπειγουσών ή εποχικών ή 

πρόσκαιρων αναγκών QQQ. σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο ρθρο 206 του 

Ν.3584/2007, όπως ισχύει. QQQ..Από την προηγούµενη έγκριση της ΠΥΣ 

33/2006 εξαιρείται επίσης η πρόσληψη προσωπικού µε διάρκεια σύµβασης 

έως οκτώ (8) µήνες για την αντιµετώπιση κατεπειγουσών αναγκών , σύµφωνα 

µε τα άρθρα 20 του Ν.2190/1994 και 212 του Ν.3584/2007» 

Όπως γνωρίζετε , την 23η Ιουλίου 2018 εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε 

δασική περιοχή στα Γεράνεια Όρη , η οποία αφού κατέψε χιλιάδες στρέµµατα 

δάσους , λόγω των θυελλωδών ανέµων προχώρησε και στον αστικό ιστό, µε 

αποτέλεσµα να καούν πάρα πολλά σπίτια στην περιοχή της Κινέττας. 

Οι καταστροφές που προκάλεσε τόσο στο φυσικό περιβάλλον , όσο και 

στις κατοικίες (µόνιµες και εξοχικές) και στις δηµόσιες και δηµοτικές υποδοµές 

είναι τεράστιες. 

Η Περιφέρεια Αττικής µε την υπ’ αριθµ. 146513/24-7-2018 απόφαση 

της Εντεταλµένης Συµβούλου Πολιτικής Προστασίας , κήρυξε τον ∆ήµο 

Μεγαρέων σε Κατάσταση Εκτάκτου Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας 

          Με εισηγήσεις τους οι ∆ιευθύνσεις:  α) Τεχνικών Υπηρεσιών , β) 

Καθαριότητας & Ανακύκλωσης , Πρασίνου & Εξωτερικών Συνεργείων , γ) 

Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Απασχόλησης, Πολιτισµού & Τουρισµού και το 

Τµήµα Αγροτικής Παραγωγής και Αλιείας , ζητούν κατεπειγόντως την πρόσληψη 

προσωπικού, των κατωτέρω κατηγοριών και ειδικοτήτων : 

� Τρείς (3) ΠΕ ή ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών 

� Ένα (1) ΠΕ Αρχιτεκτόνων  

� Ένα (1)  ΠΕ ή ΤΕ Τοπογράφων Μηχανικών 

� Ένα (1) ΠΕ Γεωπόνων  

� Ένα (1) ΤΕ Γεωπόνων 
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� Ένα (1) ΠΕ Φαρµακοποιών 

� Ένα (1) ∆Ε Βοηθών Φαρµακείου 

� ∆έκα (10)  ∆Ε Οδηγών µε δίπλωµα Γ΄ κατηγορίας 

� ∆ύο (2) ∆Ε Οδηγών µε δίπλωµα Γ΄ και ∆΄ κατηγορίας 

� ∆ύο (2)  ∆Ε Χειριστών Μηχανηµάτων Έργου (Φορτωτή) 

�  ∆ύο (2) ∆Ε Χειριστών Μηχανηµάτων Έργου (JCB)  

� Ένας (1) ∆Ε Μηχανοτεχνιτών αυτοκινήτων 

� Ένας (1)  ∆Ε Σιδηροτεχνιτών 

� ∆έκα (10)  ∆Ε Τεχνιτών Οικοδόµων 

� Πέντε (5)  ∆Ε Ελαιοχρωµατιστών 

� ∆ύο (2) ΥΕ Βοηθών Σιδηροτεχνιτών 

� Ένας (1) ΥΕ Βοηθών Μηχανοτεχνιτών 

� ∆έκα (10) ΥΕ Εργατών Καθαριότητας 

� ∆έκα (10) ΥΕ Εργατών Πρασίνου 

� Είκοσι (20) ΥΕ Εργατών Συλλογής Ογκωδών αντικειµένων 

� ∆έκα (10) ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων 

Η πρόσληψη κρίνεται αναγκαία , επειδή , θα πρέπει άµεσα , να ολοκληρωθούν 

αφενός µεν, η καταγραφή και εκτίµηση των ζηµιών τόσο σε οικοσκευές όσο 

και σε υποδοµές και αφετέρου  οι αρµόδιες Υπηρεσίες να προβούν  στην 

αποκατάσταση των ζηµιών στις υποδοµές (δρόµοι, κοινόχρηστοι χώροι κλπ)  , 

τα δίκτυα , τα δηµόσια κτήρια κλπ , να καθαρισθούν και να αποµακρυνθούν τα 

καµένα αντικείµενα από τις αυλές των σπιτιών, τους δρόµους ,τους 

κοινόχρηστους χώρους, την παραλία, να κοπούν τα καµένα δένδρα και να 

αποµακρυνθούν   

Οι ανάγκες των ανωτέρω Υπηρεσιών , δεν µπορούν να καλυφθούν µε το 

υπάρχον προσωπικό , το οποίο είναι κατά πολύ λιγότερο από τις ανάγκες του 

∆ήµου, λόγω της πολύχρονης αναστολής των προσλήψεων και µη 

αντικατάστασης των αποχωρησάντων για οιονδήποτε λόγων υπαλλήλων. 
Η δαπάνη µισθοδοσίας του υπό πρόσληψη προσωπικού θα βαρύνει τον 

προϋπολογισµό του ∆ήµου Μεγαρέων και ειδικότερα την Υπηρεσία 64 

«Υπηρεσία Τεχνικών Έργων, Πρασίνου και Πολεοδοµίας (Έργα και δράσεις 

χρηµατοδοτούµενες από Π∆Ε)» και συγκεκριµένα τους ΚΑΕ : 64.6041.0002 

για τις αποδοχές και 64.6054.0002 για τις εργοδοτικές εισφορές, δεδοµένου 

ότι , σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. 38377/25-7-2018 απόφαση του Υπουργού 

Εσωτερικών , η χρηµατοδότηση του ∆ήµου µας για την πρόσληψη και 

αντιµετώπιση ζηµιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεοµηνίες , 

γίνεται από τις πιστώσεις του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων. 
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Κατόπιν των ανωτέρω και επειδή η πρόσληψη του προαναφερόµενου 

προσωπικού είναι επιβεβληµένη και απολύτως απαραίτητη  

Εισηγούµαι 

Α. Την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 

ορισµένου χρόνου,  για την κάλυψη απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών 

που προήλθαν από τα ακραία καιρικά φαινόµενα , για τις εξής,  κατά αριθµό 

ατόµων, ειδικότητες και  µε τα αντίστοιχα τυπικά προσόντα  

 

Α/Α Κατηγορία Ειδικότητα Τυπικά Προσόντα Αριθµός 

1  
ΠΕ ή ΤΕ 

Πολιτικών 
Μηχανικών 

Τα προβλεπόµενα από τις κείµενες 
διατάξεις τυπικά προσόντα 

 
3 

2  
ΠΕ  

 
Αρχιτεκτόνων 

Τα προβλεπόµενα από τις κείµενες 
διατάξεις τυπικά προσόντα 

 
1 

3  
ΠΕ ή ΤΕ 

Τοπογράφων 
Μηχανικών 

Τα προβλεπόµενα από τις κείµενες 
διατάξεις τυπικά προσόντα 

 
1 

4  
ΠΕ 

 
Γεωπόνων 

Τα προβλεπόµενα από τις κείµενες 
διατάξεις τυπικά προσόντα 

 
1 

 
5 

 
ΤΕ 

 
Γεωπόνων 

Τα προβλεπόµενα από τις κείµενες 
διατάξεις τυπικά προσόντα 

 
1 

 
6 

 
ΠΕ 

 
Φαρµακοποιών 

Τα προβλεπόµενα από τις κείµενες 
διατάξεις τυπικά προσόντα 

 
1 

 
7 

 
∆Ε  

Βοηθών 
Φαρµακείου 

Τα προβλεπόµενα από τις κείµενες 
διατάξεις τυπικά προσόντα 

 
1 

 
8 

 
∆Ε 

∆Ε Οδηγών µε 
δίπλωµα Γ΄ 
κατηγορίας 

Τα προβλεπόµενα από τις κείµενες 
διατάξεις τυπικά προσόντα 

 
10 

 
9 

 
∆Ε 

∆Ε Οδηγών µε 
δίπλωµα Γ΄ και ∆΄ 
κατηγορίας 

Τα προβλεπόµενα από τις κείµενες 
διατάξεις τυπικά προσόντα 

 
2 

 
10 

 
∆Ε 

Χειριστών 
Μηχανηµάτων 
Έργου (Φορτωτή) 

Τα προβλεπόµενα από τις κείµενες 
διατάξεις τυπικά προσόντα 

 
2 

 
11 

 
∆Ε 

Χειριστών 
Μηχανηµάτων 
Έργου (JCB) 

Τα προβλεπόµενα από τις κείµενες 
διατάξεις τυπικά προσόντα 

 
2 

 
12 

 
∆Ε 

Μηχανοτεχνιτών 
αυτοκινήτων 

Τα προβλεπόµενα από τις κείµενες 
διατάξεις τυπικά προσόντα 

 
1 

 
13 

 
∆Ε 

 
Σιδηροτεχνιτών  

Τα προβλεπόµενα από τις κείµενες 
διατάξεις τυπικά προσόντα 

 
1 

 
14 

 
∆Ε 

Τεχνιτών 
Οικοδόµων  

Τα προβλεπόµενα από τις κείµενες 
διατάξεις τυπικά προσόντα 

 
10 

 
15 

 
∆Ε 

 
Ελαιοχρωµατιστών 

Τα προβλεπόµενα από τις κείµενες 
διατάξεις τυπικά προσόντα 

 
5 

 
16 

 
ΥΕ 

Βοηθών 
Σιδηροτεχνιτών 

Τα προβλεπόµενα από τις κείµενες 
διατάξεις τυπικά προσόντα 

 
2 

  Βοηθών Τα προβλεπόµενα από τις κείµενες  
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17 ΥΕ Μηχανοτεχνιτών διατάξεις τυπικά προσόντα 1 

 
18 

 
ΥΕ 

Εργατών 
Καθαριότητας 

Τα προβλεπόµενα από τις κείµενες 
διατάξεις τυπικά προσόντα 

 
10 

 
19 

 
ΥΕ 

Εργατών 
Πρασίνου 

Τα προβλεπόµενα από τις κείµενες 
διατάξεις τυπικά προσόντα 

 
10 

 
20 

 
ΥΕ 

Εργατών  
Συλλογής 
Ογκωδών 
Αντικειµένων 

Τα προβλεπόµενα από τις κείµενες 
διατάξεις τυπικά προσόντα 

 
20 

 
21 

 
ΥΕ 

Εργατών Γενικών 
Καθηκόντων 

Τα προβλεπόµενα από τις κείµενες 
διατάξεις τυπικά προσόντα 

 
10 

 

Β. Η πρόσληψη του προσωπικού να γίνεται σταδιακά , εντός του 8µηνου από 

την κήρυξη του ∆ήµου Μεγαρέων σε Κατάσταση Εκτάκτου Ανάγκης Πολιτικής 

Προστασίας, ανάλογα µε τις παρουσιαζόµενες ανάγκες και την πρόοδο των 

εργασιών αποκατάστασης των ζηµιών .    

 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού έλαβε υπ΄ όψη την ανωτέρω εισήγηση και 

συζήτησε και αντάλλαξε απόψεις. 
Αφού είδε και τις ∆/ξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 το οποίο 

τροποποιήθηκε µε το άρθρο 72 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α/19-7-2018) 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΩΝ (23) ΕΠΙ ΠΑΡΟΝΤΩΝ ΕΙΚΟΣΙ 

ΤΕΣΣΑΡΩΝ (24) ∆.Σ/ΛΩΝ 
 

Α) Εγκρίνει την Πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ορισµένου 

χρόνου για την αντιµετώπιση απρόβλεπτων & κατεπειγουσών αναγκών, η 

οποία θα γίνεται σταδιακά, εντός του 8µηνου από την κήρυξη του ∆ήµου 

Μεγαρέων σε Κατάσταση Εκτάκτου Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας, ανάλογα 

µε τις παρουσιαζόµενες ανάγκες και την πρόοδο των εργασιών 

αποκατάστασης των ζηµιών, για τις εξής,  κατά αριθµό ατόµων, ειδικότητες 

και  µε τα αντίστοιχα τυπικά προσόντα  

 

Α/Α Κατηγορία Ειδικότητα Τυπικά Προσόντα Αριθµός 

1  
ΠΕ ή ΤΕ 

Πολιτικών 
Μηχανικών 

Τα προβλεπόµενα από τις κείµενες 
διατάξεις τυπικά προσόντα 

 
3 

2  
ΠΕ  

 
Αρχιτεκτόνων 

Τα προβλεπόµενα από τις κείµενες 
διατάξεις τυπικά προσόντα 

 
1 

3  
ΠΕ ή ΤΕ 

Τοπογράφων 
Μηχανικών 

Τα προβλεπόµενα από τις κείµενες 
διατάξεις τυπικά προσόντα 

 
1 

4  
ΠΕ 

 
Γεωπόνων 

Τα προβλεπόµενα από τις κείµενες 
διατάξεις τυπικά προσόντα 

 
1 

   Τα προβλεπόµενα από τις κείµενες  
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5 ΤΕ Γεωπόνων διατάξεις τυπικά προσόντα 1 

 
6 

 
ΠΕ 

 
Φαρµακοποιών 

Τα προβλεπόµενα από τις κείµενες 
διατάξεις τυπικά προσόντα 

 
1 

 
7 

 
∆Ε  

Βοηθών 
Φαρµακείου 

Τα προβλεπόµενα από τις κείµενες 
διατάξεις τυπικά προσόντα 

 
1 

 
8 

 
∆Ε 

∆Ε Οδηγών µε 
δίπλωµα Γ΄ 
κατηγορίας 

Τα προβλεπόµενα από τις κείµενες 
διατάξεις τυπικά προσόντα 

 
10 

 
9 

 
∆Ε 

∆Ε Οδηγών µε 
δίπλωµα Γ΄ και ∆΄ 
κατηγορίας 

Τα προβλεπόµενα από τις κείµενες 
διατάξεις τυπικά προσόντα 

 
2 

 
10 

 
∆Ε 

Χειριστών 
Μηχανηµάτων 
Έργου (Φορτωτή) 

Τα προβλεπόµενα από τις κείµενες 
διατάξεις τυπικά προσόντα 

 
2 

 
11 

 
∆Ε 

Χειριστών 
Μηχανηµάτων 
Έργου (JCB) 

Τα προβλεπόµενα από τις κείµενες 
διατάξεις τυπικά προσόντα 

 
2 

 
12 

 
∆Ε 

Μηχανοτεχνιτών 
αυτοκινήτων 

Τα προβλεπόµενα από τις κείµενες 
διατάξεις τυπικά προσόντα 

 
1 

 
13 

 
∆Ε 

 
Σιδηροτεχνιτών  

Τα προβλεπόµενα από τις κείµενες 
διατάξεις τυπικά προσόντα 

 
1 

 
14 

 
∆Ε 

Τεχνιτών 
Οικοδόµων  

Τα προβλεπόµενα από τις κείµενες 
διατάξεις τυπικά προσόντα 

 
10 

 
15 

 
∆Ε 

 
Ελαιοχρωµατιστών 

Τα προβλεπόµενα από τις κείµενες 
διατάξεις τυπικά προσόντα 

 
5 

 
16 

 
ΥΕ 

Βοηθών 
Σιδηροτεχνιτών 

Τα προβλεπόµενα από τις κείµενες 
διατάξεις τυπικά προσόντα 

 
2 

 
17 

 
ΥΕ 

Βοηθών 
Μηχανοτεχνιτών 

Τα προβλεπόµενα από τις κείµενες 
διατάξεις τυπικά προσόντα 

 
1 

 
18 

 
ΥΕ 

Εργατών 
Καθαριότητας 

Τα προβλεπόµενα από τις κείµενες 
διατάξεις τυπικά προσόντα 

 
10 

 
19 

 
ΥΕ 

Εργατών 
Πρασίνου 

Τα προβλεπόµενα από τις κείµενες 
διατάξεις τυπικά προσόντα 

 
10 

 
20 

 
ΥΕ 

Εργατών  
Συλλογής 
Ογκωδών 
Αντικειµένων 

Τα προβλεπόµενα από τις κείµενες 
διατάξεις τυπικά προσόντα 

 
20 

 
21 

 
ΥΕ 

Εργατών Γενικών 
Καθηκόντων 

Τα προβλεπόµενα από τις κείµενες 
διατάξεις τυπικά προσόντα 

 
10 

 
  

Β) Ο ∆.Σ/λος κ. Χοροζάνης Αντώνιος, ψηφίζει λευκό 
Γ) Εξουσιοδοτεί τον κ. ∆ήµαρχο για τα περαιτέρω. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξ. αριθµό 232/2018. 
��������������������������������.��.       
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Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό & υπογράφεται ως ακολούθως: 
 

 Ο Αντιπρόεδρος                                 Οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι 

Ζάλης Αθανάσιος Φωτίου Σταύρος  του Νικ. Καστάνη Αικατερίνη  

 ∆ήµας Ιωάννης  Κολάτας Ιωάννης  
 Μιχάλαρος Γεώργιος  Πολυχρόνης Ιερόθεος  
 Κοσµόπουλος Ελευθεριος  ∆ρυµούσης Κων/νος  

 Βαρελάς Κλεάνθης  Σωτηρίου Γεώργιος  
 Κορώσης Σπυρίδων  Μαργέτης Παναγιώτης  
 Λέλης Μελέτιος  Φωτίου Σταύρος του Κων.  
 Καράµπελας Κων/νος  Μιχάλαρος Ιωάννης  
 Παπανίκος ∆ηµήτριος  Χοροζάνης Αντώνιος  

 Ρήγα Ιωάννα  Κόττας Βασίλειος  
 Φυλακτός Κων/νος   

 Μπερδελής Γεώργιος   
 Σταµούλης Ιωάννης   

                                              
ΑΚΡΙΒΕΣ  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
 Μέγαρα 9-8-2018 

Ο 
∆ήµαρχος Μεγαρέων 

  
 
 

Σταµούλης Ι. Γρηγόριος 
 

  
 

 

 


