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Θέμα: Προκήρυξη πλήρωσης θέσης ευθύνης της Διεύθυνσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 87 έως 89 του Κώδικα 
Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (Ν. 3584/2007), όπως 
ισχύει 

 

Ο Δήμαρχος Μεγαρέων 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις: 

α) των άρθρων 87 Έως 89 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών 

Υπαλλήλων (Ν. 3584/2007), όπως ισχύουν, 

β) του άρθρου 46 του ν. 4674/2020 (Α΄ 53),  

γ) του Π.Δ. 50/2001 (Α’ 39) «Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις 

φορέων του Δημοσίου Τομέα», 

2. Την αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.35.46/2267/οικ.32096/16-12-2016 Κοινή Υπουργική 

Απόφαση «Διεξαγωγή δομημένης συνέντευξης κατά την επιλογή προϊσταμένων» 

(Β’ 4123), όπως ισχύει. 

3. Την αριθ. ….. απόφαση σύστασης του Σ.Ε.Π. Δήμων Δυτικής Αττικής ….. (ΦΕΚ 

…..) και την αριθ. …… απόφαση συγκρότησης του Σ.Ε.Π. (ΑΔΑ ......................). 

4.Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου μας (ΦΕΚ 2961 τ. Β΄ 

/23-12-2011 ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ 3162 τ. Β’/12-9-2017) και 

(ΦΕΚ 691/τ.Β΄/1-3-2019) 

5. Τα Περιγράμματα Θέσεων Εργασίας των προκηρυσσόμενων θέσεων, τα οποία 

προσαρτώνται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της. 

6. Την ανάγκη εύρυθμης λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου και πλήρωσης 

των θέσεων ευθύνης. 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 

       ΜΕΓΑΡΑ,    14 /1/ 2022 
       Αριθ.  Πρωτ: 689 
 
 

 
Ταχ.Δ/νση: 
Ταχ. Κώδικας: 

 
                    

 
 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 
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Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε : 

 

Ι. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΗ ΘΕΣΗ 

Προκηρύσσουμε την θέση ευθύνης  της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

 

ΙΙ. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ 

Θέση Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών : όπως 

προβλέπονται στο άρθρο 16 του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας  

 

ΙΙΙ. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 

ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ,  ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

 

Α. Για τις προκηρυσσόμενες θέσεις, δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας 

έχουν : 

Α1.  Οι υπάλληλοι κατηγορίας/εκπαιδευτικής βαθμίδας ΠΕ ή ΤΕ, που 

κατέχουν οργανική θέση στον Δήμο Μεγαρέων και ανήκουν σε 

κλάδο/ειδικότητα οι υπάλληλοι του οποίου προβλέπεται ότι μπορούν να 

προΐστανται από τις οργανικές διατάξεις του Δήμου, εφόσον κατά την 

ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής αιτήσεων υποψηφιοτήτων : 

α) έχουν ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου Διεύθυνσης επί ένα (1) έτος 
τουλάχιστον 

ή 
β) είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου συναφούς διδακτορικού διπλώματος ή 

απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 
(Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) ή κάτοχοι αναγνωρισμένου συναφούς μεταπτυχιακού τίτλου 
σπουδών, κατέχουν τον βαθμό Α` με πλεονάζοντα χρόνο έξι (6) τουλάχιστον έτη 
στον βαθμό αυτόν και είτε έχουν ασκήσει καθήκοντα Προϊσταμένου Τμήματος 
για ένα (1) τουλάχιστον έτος,  

ή 
γ) κατέχουν τον βαθμό Α` και έχουν ασκήσει καθήκοντα Προϊσταμένου 

Τμήματος για τρία (3) τουλάχιστον έτη συνολικά, ή 
ή 

δ) κατέχουν τον βαθμό Α` με πλεονάζοντα χρόνο δέκα (10) τουλάχιστον έτη 
στον βαθμό αυτόν. 

Για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 87 έως 89 του Κώδικα 

Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (Ν.3584/2007) πως ισχύουν , 

λαμβάνεται υπόψη αποκλειστικά η άσκηση καθηκόντων Υπηρεσιακού 

Γραμματέα και η εν τοις πράγμασι άσκηση καθηκόντων ευθύνης επιπέδου 

Γενικής Διεύθυνσης, Διεύθυνσης ή Τμήματος αντίστοιχα, που έχει διανυθεί σε 

Υπουργεία, Γενικές και Ειδικές Γραμματείες, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, 

Ν.Π.Δ.Δ., Ανεξάρτητες Αρχές, Ο.Τ.Α. Α’ και Β’ βαθμού και Ν.Π.Δ.Δ. αυτών, σε 

αυτοτελείς δημόσιες υπηρεσίες, καθώς και σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού 

δικαίου που ανήκουν στη Γενική Κυβέρνηση όπως εκάστοτε οριοθετείται από 

την Ελληνική Στατιστική Αρχή στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης. 

Υπάλληλος που κατέχει τον βασικό τίτλο σπουδών, ο οποίος αποτελεί το 

τυπικό προσόν του κλάδου, οι υπάλληλοι του οποίου προβλέπεται από τις 

οικείες οργανικές διατάξεις να προΐστανται στη θέση που προκηρύσσεται, 
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μπορεί να συμμετέχει στη διαδικασία επιλογής ανεξαρτήτως του κλάδου στον 

οποίο ανήκει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 87 παρ. 5 εδάφιο α΄ του ν. 

3584/2007, όπως ισχύει. 

 

IV. ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ  

1. Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιος υπάλληλος που αποχωρεί 

αυτοδικαίως από την υπηρεσία εντός ενός (1) έτους από την ημερομηνία λήξης 

της προθεσμίας υποβολής των υποψηφιοτήτων (άρθρο 87 πρ.4 εδάφιο α του 

Ν.3584/2007 όπως ισχύει ) 

2. Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιος για την επιλογή προϊσταμένου ούτε 

να τοποθετηθεί προϊστάμενος υπάλληλος, ο οποίος διανύει δοκιμαστική 

υπηρεσία ή τελεί σε διαθεσιμότητα ή αργία ή έχει καταδικαστεί τελεσιδίκως για 

τα αναφερόμενα στη παρ. 1 του άρθρου 8 του Υ.Κ. αδικήματα ή του έχει 

επιβληθεί τελεσίδικα οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή ανώτερη του προστίμου 

αποδοχών τεσσάρων (4) μηνών για οποιοδήποτε πειθαρχικό παράπτωμα μέχρι 

τη διαγραφή της ποινής κατά το άρθρο 145 του Υ.Κ. (άρθρο 87 πρ.4 εδάφιο β 

του Ν.3584/2007 όπως ισχύει ) 

 

V. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ 

1. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας ορίζεται σε 15 

ημέρες και αρχίζει πέντε ημέρες μετά τη δημοσίευση της παρούσας 

προκήρυξης, ήτοι αρχίζει στις 19-1-2022  και λήγει στις 2 – 2 – 2022  

2. Το εμπρόθεσμο της αίτησης υποψηφιότητας κρίνεται από τη σχετική 

πρωτοκόλληση αυτής ή από τη σφραγίδα του ταχυδρομείου, εφόσον αυτή 

αποστέλλεται ταχυδρομικώς. 

 

VI. ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ  

1.  Η αίτηση υποψηφιότητας κατατίθεται στην Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών . 

Την αίτηση υποβάλλει ο υποψήφιος είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο 

εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την 

υπογραφή του υποψηφίου θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικώς 

επί αποδείξει. Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς, το 

εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο 

φάκελος αποστολής, ο οποίος, μετά την αποσφράγισή του, επισυνάπτεται στην 

αίτηση του υποψηφίου. 

3. Η αίτηση υποψηφιότητας συνοδεύεται από αναλυτικό βιογραφικό 

σημείωμα, που συντάσσεται με ευθύνη του υποψηφίου και επέχει θέση 

υπεύθυνης δήλωσης. Σε περίπτωση αναντιστοιχίας των όσων υπεύθυνα δηλώνει 

ο υποψήφιος στην αίτηση υποψηφιότητας και στο βιογραφικό σημείωμα με όσα 

τηρούνται στο προσωπικό Μητρώο του υπαλλήλου και στο αρχείο της 

υπηρεσίας, λαμβάνονται υπόψη όσα βεβαιώνει η οικεία υπηρεσία Διοίκησης, 

αφού προηγουμένως έχει καλέσει τον υποψήφιο για την προσκόμιση των 

επιπλέον εκείνων στοιχείων που υπεύθυνα δηλώνει ότι κατέχει. Η ανωτέρω 

διαδικασία βεβαίωσης των στοιχείων της αίτησης υποψηφιότητας και του 

βιογραφικού σημειώματος του υπαλλήλου από την οικεία υπηρεσία Διοίκησης 

γίνεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την επομένη της 

λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας. 
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4. Η βεβαίωση στοιχείων κοινοποιείται στον υποψήφιο, προκειμένου να 

υποβάλει ένσταση εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών. Η 

ένσταση εξετάζεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας (5) ημερών. 

5. Κατόπιν, όλα τα ανωτέρω στοιχεία, καθώς και τα αντίγραφα των 

επικαλούμενων στοιχείων στη βεβαίωση και το βιογραφικό σημείωμα του 

υποψηφίου που τηρούνται στο προσωπικό του μητρώο, αποστέλλονται 

αμελλητί στο Σ.Ε.Π. . 

 

VII. ΣΤΑΔΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

1. Η επιλογή των υποψηφίων πραγματοποιείται από το Συμβούλιο Επιλογής 

Προϊσταμένων (Σ.Ε.Π.) των Δήμων Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής 

σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 87 έως 89  του ν.3584/2007 όπως 

ισχύουν σε συνδυασμό με τις μεταβατικές διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 79 

του ν. 4674/2020. 

2. Το Σ.Ε.Π. εξετάζει κατ’ αρχάς το παραδεκτό των αιτήσεων των υποψηφίων, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 87 του Υ.Κ., όπως ισχύει, καθώς και στο 

άρθρο 46 παρ. 5 του ν. 4674/2020. Οι υποψήφιοι που δεν πληρούν τους όρους 

του νόμου και της προκήρυξης αποκλείονται από την περαιτέρω διαδικασία με 

απόφαση του Σ.Ε.Π., η οποία καταχωρίζεται στα πρακτικά και συντάσσεται 

σχετικός πίνακας.  

3. Οι λοιποί υποψήφιοι μοριοδοτούνται με βάση τις ομάδες κριτηρίων α΄ και 

β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 88 και σύμφωνα με όσα ορίζονται στο ίδιο 

άρθρο, καθώς και στην παρ. 3 του άρθρου 79 του  

ν. 4674/2020.  

4. Στη συνέχεια το Σ.Ε.Π., με βάση την ως άνω μοριοδότηση καταρτίζει πίνακα 

κατάταξης για κάθε προκηρυσσόμενη θέση κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας.  

5. Ο πίνακας αυτός, καθώς και ο πίνακας αποκλειόμενων αναρτώνται στην 

ιστοσελίδα του φορέα που προκηρύσσει τις θέσεις.  

6. Κατά των πινάκων αυτών υποβάλλονται ενώπιον του Σ.Ε.Π. ενστάσεις, 

εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) εργάσιμων ημερών από την 

ημερομηνία ανάρτησης των πινάκων στην ιστοσελίδα του φορέα. Ενστάσεις που 

υποβάλλονται μετά το πέρας της προθεσμίας του προηγούμενου εδαφίου 

απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

7. Μετά την εξέταση των υποβληθεισών ενστάσεων, εάν επέλθουν μεταβολές 

στον πίνακα κατάταξης, ο αναμορφωμένος πίνακας για κάθε προκηρυσσόμενη 

θέση αναρτάται στην ιστοσελίδα του οικείου φορέα και βάσει του πίνακα αυτού 

καλούνται οι υποψήφιοι προς συνέντευξη. 

8. Ακολουθεί η διεξαγωγή της δομημένης συνέντευξης από το Σ.Ε.Π. Στη 

συνέντευξη καλούνται οι επτά (7) πρώτοι υποψήφιοι εκάστου πίνακα 

κατάταξης. Κατά τη διαδικασία της δομημένης συνέντευξης, το Σ.Ε.Π. λαμβάνει 

υπόψη του το προσαρτημένο στην παρούσα περίγραμμα θέσης εργασίας, το 

οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της προκήρυξης. 

9. Αφού γίνει η μοριοδότηση με βάση και το κριτήριο της δομημένης 

συνέντευξης, εξάγεται η τελική βαθμολογία, πολλαπλασιάζοντας τον συνολικό 

αριθμό των μορίων κάθε ομάδας κριτηρίων με τον εξής συντελεστή : 
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 33% για την ομάδα κριτηρίων α’: τυπικά, εκπαιδευτικά προσόντα και 

προσόντα επαγγελματικής κατάρτισης, 

 33% για την ομάδα κριτηρίων β’: εργασιακή εμπειρία και άσκηση 

καθηκόντων ευθύνης, 

 34% για την ομάδα κριτηρίων δ’: δομημένη συνέντευξη. 

10. Εν συνεχεία καταρτίζονται οι τελικοί πίνακες κατάταξης. 

11. Όποιος/α επιλεγεί από το Σ.Ε.Π. τοποθετείται, με απόφαση του Δημάρχου 

η οποία εκδίδεται το αργότερο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από τη γνωστοποίηση 

της επιλογής του, ως προϊστάμενος/η στη θέση για την οποία έχει επιλεγεί, για 

θητεία τριών (3) ετών. 

 

VIII. ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ-ΚΩΛΥΜΑΤΩΝ 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ 

1. Οι προϋποθέσεις και τα προσόντα επιλογής θα πρέπει να συντρέχουν κατά 

την ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας. 

2. Τα κωλύματα υποψηφιότητας δεν πρέπει να συντρέχουν κατά τον χρόνο 

λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας. Ειδικότερα, 

όσον αφορά στο κώλυμα της παρ. 4β του άρθρου 87 του Κώδικα Δημοτικών και 

Κοινοτικών Υπαλλήλων δεν πρέπει να συντρέχει τόσο κατά τον χρόνο λήξης της 

προθεσμίας υποβολής της αίτησης υποψηφιότητας όσο και κατά την 

ημερομηνία τοποθέτησης από το αρμόδιο όργανο, λόγος για τον οποίο οι 

Διευθύνσεις Διοίκησης οφείλουν να ενημερώνουν αμελλητί το αρμόδιο 

Συμβούλιο επιλογής ή το αρμόδιο όργανο τοποθέτησης προϊσταμένων στην 

περίπτωση που ανακύψει το εν λόγω κώλυμα του υποψηφίου. 

 

IX. TΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ 

Όλα τα προσόντα πρέπει να αποδεικνύονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 

Π.Δ. 50/2001. Ειδικά, για την απόδειξη του επιπέδου γλωσσομάθειας 

λαμβάνονται υπόψη τα οριζόμενα στο Παράρτημα Γλωσσομάθειας, το οποίο 

είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π.  

 

X. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 

1. Η παρούσα προκήρυξη αναρτάται στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην 

ιστοσελίδα του Δήμου www.megara.gr καθώς και στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. 

2. Η Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Μεγαρέων γνωστοποιεί, 

με κάθε πρόσφορο τρόπο, την προκήρυξη στους υπαλλήλους, προκειμένου να 

λάβουν γνώση οι υπάλληλοι. 

 

Ο Δήμαρχος Μεγαρέων 

 

 

Γρηγόριος Ι. Σταμούλης 

http://www.megara.gr/
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