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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
     ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 Εκ  του υπ’ αριθ. 21/19-9-2017 πρακτικού τακτικής συνεδριάσεως του 
Δημοτικού Σ/λίου Δήμου Μεγάρων. 
 

Αριθ.αποφ. 237/2017 
Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού 
προσωπικού ανταποδοτικών υπηρεσιών. 

  
 Στο Δημαρχιακό Κατάστημα του Δήμου Μεγαρέων σήμερα 19 Σεπτεμβρίου 
2017 ημέρα Τρίτη & ώρα 20:30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό 
Συμβούλιο του Δήμου Μεγαρέων κατόπιν της υπ’ αριθ. 15220/15-9-2017 
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 Δ/ξεις των άρθρων 67 και 69 του 
Ν.3852/2010. 
 Διαπιστωθείσης νομίμου απαρτίας δεδομένου ότι επί συνόλου 33 
Δημοτικών Συμβούλων ευρέθησαν παρόντες 25 ήτοι: 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΠΟΝΤΕΣ 
Μαυροειδή Βασιλική-Πρόεδρος Σταμούλης Ιωάννης Κορώσης Σπυρίδων 
Φωτίου Σταύρος  του Νικ. Σωτηρίου Γεώργιος Βογιατζή Εμμανουέλα 
Μιχάλαρος Γεώργιος Δρυμούσης Κων/νος Πιλίλης Σωτήριος 
Κοσμόπουλος Ελευθεριος Πολυχρόνης Ιερόθεος Ζάλης Αθανάσιος 
Δήμας Ιωάννης Ρήγα Ελένη Παπαλευθέρης Ελευθ. 
Παπαπανούσης Νικόλαος Φωτίου Σταύρος του Κων. Κόττας Βασίλειος 
Λέλης Μελέτιος Χοροζάνης Αντώνιος  Μαργέτης Παναγιώτης 
Καράμπελας Κων/νος Μιχάλαρος Ιωάννης Μαρινάκης Ιωάννης 
Παπανίκος Δημήτριος Βαρελάς Κλεάνθης ------------------ 
Ρήγα Ιωάννα Δρένης Αθανάσιος Μουσταϊρας Ηλίας-ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
Φυλακτός Κων/νος Μπερδελής Γεώργιος Δημοτ. Κοινότ. Μεγαρέων 
Καστάνη Αικατερίνη Γρίβα Παναγιώτα ------------------ 
Κολάτας Ιωάννης  Λιώτας Δημοσθ.-ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
  Δημοτ. Κοινότ.Ν.Περάμου 
   
 Η κα. Πρόεδρος   εκήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως. 
     Προσκληθείς παρίσταται και ο Δήμαρχος Μεγαρέων κ. Σταμούλης Ι. Γρηγόριος. 

Στο τέλος της υπ’ αριθ. 241/2017 αποφάσεως απεχώρησε ο Δημοτικός 
Σύμβουλος κ. Παπαπανούσης Νικόλαος. 

Στην αρχή της υπ’ αριθ. 243/2017 αποφάσεως προσήλθαν οι Δημοτικοί 
Σύμβουλοι  κ.κ. Παπαπανούσης Νικόλαος  και Μαρινάκης Ιωάννης. 

………………………………………………………………………………………….. 
Αρχομένης της συνεδριάσεως η  κα. Πρόεδρος εισηγείται το 1ο θέμα της 

ημερησίας Δ/ξεως περί του εν περιλήψει αντικειμένου θέτει υπ’ όψη των μελών του 
Δημοτικού .Σ/λίου την από 15 Σεπτεμβρίου 2017 εισήγηση της Προϊσταμένης του 
Τμήματος Ανθρωπίνου Δυναμικού της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου 
μας, κας Φωτ. Στυλιανοπούλου με θέμα: «Προγραμματισμός προσλήψεων 
τακτικού προσωπικού ανταποδοτικών Υπηρεσιών καθαριότητας 
έτους 2017», η οποία έχει ως ακολούθως: 



 2

«Σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 24 του Ν.4479/2017 (ΦΕΚ 94/29.06.2017 τεύχος A'):  
«1. 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. Ο Συντονιστής της 
οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, εγκρίνει, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του ίδιου 
άρθρου, τις αποφάσεις περί τροποποίησης των Οργανισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας των 
προηγούμενων εδαφίων, εντός μηνός από την υποβολή τους. Εντός δέκα (10) ημερών 
από την έγκριση του προηγούμενου εδαφίου οι ενδιαφερόμενοι Ο.Τ.Α. ή νομικά 
πρόσωπα αυτών υποβάλλουν αίτημα για την πρόσληψη τακτικού προσωπικού, 
προς κάλυψη των νέων οργανικών θέσεων. Ως προς το σύνολο των προσλήψεων 
τακτικού προσωπικού που πραγματοποιούνται με την ειδική διαδικασία της παραγράφου 
αυτής, η εμπειρία στο αντικείμενο της θέσης, η οποία προβλέπεται στην περίπτωση Β' της 
παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 2190/1994 (Α' 28), εφόσον έχει διανυθεί σε αντίστοιχες 
θέσεις σε ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας Ο.Τ.Α. ή νομικών προσώπων αυτών, 
βαθμολογείται με δεκαεπτά (17) μονάδες ανά μήνα και για συνολική εμπειρία μέχρι είκοσι 
τέσσερις (24) μήνες. Για τις προσλήψεις που διενεργούνται με τη διαδικασία της 
παρούσας παραγράφου δεν εφαρμόζονται τα ανώτατα ανά ειδικότητα, όρια ηλικίας 
διορισμού που προβλέπονται στην υπουργική απόφαση ΔΙΠΠ/ Φ.ΗΛ/6170/3.5.2004 
(Β'645), όπως ισχύει. Μετά την ολοκλήρωση των προσλήψεων της παρούσας 
παραγράφου, οι Ο.Τ.Α. α' βαθμού και τα νομικά πρόσωπα αυτών παρέχουν τις κάθε 
είδους ανταποδοτικές υπηρεσίες σχετικές με την καθαριότητα με ίδια μέσα.» 

Στην υπ’ αριθμ.19/οικ.22159/εγκ.19/30.06.2017 εγκύκλιο του Υπουργείου 
Εσωτερικών, επισημαίνεται ότι οι ΟΤΑ υποβάλλουν, εντός δέκα (10) ημερών από τη 
δημοσίευση της απόφασης του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης περί έγκρισης της 
τροποποίησης του ΟΕΥ, στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, το αίτημα προγραμματισμού  
στο Υπουργείο Εσωτερικών για την έγκριση των νέων θέσεων, σύμφωνα με τη διαδικασία 
της υπ’ αριθμ. 40703/εγκ.25/16-12-2016 εγκυκλίου, «περί προγραμματισμού 
προσλήψεων τακτικού προσωπικού ανταποδοτικών υπηρεσιών ΟΤΑ και ΝΠΙΔ αυτών 
(Α∆Α: 62ΑΛ465ΦΘΕ-Φ21), προκειμένου να προωθηθούν τα σχετικά αιτήματα για έγκριση 
της ΠΥΣ 33/2006,  όπως ισχύει. 

Το ανωτέρω χρονοδιάγραμμα θα πρέπει να τηρηθεί απαρέγκλιτα, δεδομένης της 
επιτακτικής ανάγκης κάλυψης των θέσεων αυτών, γι’ αυτό εφιστάται η προσοχή για την 
κατά προτεραιότητα ανάληψη των σχετικών ενεργειών. 

Σε περίπτωση που στους Ο.Ε.Υ. των φορέων υφίστανται οργανικές θέσεις 
προσωπικού ειδικοτήτων που μπορούν να καλύψουν ανάγκες ανταποδοτικών υπηρεσιών 
καθαριότητας, οι οποίες ωστόσο παραμένουν κενές, θα πρέπει να αποσταλεί άμεσα στο 
ΥΠ.ΕΣ. το σχετικό αίτημα για την κάλυψη των θέσεων αυτών, σύμφωνα µε τη διαδικασία 
της υπ’ αριθμ. πρωτ. 40703/εγκ.25/16.12.2016 εγκυκλίου. 

Στην περίπτωση που οι ΟΤΑ και τα Νομικά Πρόσωπα αυτών έχουν ήδη αποστείλει 
σχετικό αίτημα στο πλαίσιο της προαναφερόμενης εγκυκλίου, μπορούν να αποστείλουν 
συμπληρωματικό αίτημα , κατόπιν επανεξέτασης των αναγκών τους , σύμφωνα με όσα 
ορίζονται ανωτέρω. Στην περίπτωση αυτή – στην οποία ανήκει και ο Δήμος μας – στον 
πίνακα του νέου αιτήματος θα πρέπει να αποτυπώνεται το σύνολο των αναγκών τους , 
δηλαδή τόσο οι ήδη υποβληθείσες ανάγκες τους όσο και οι νέες που προέκυψαν κατόπιν 
επανεξέτασης των αναγκών τους και τροποποίησης του Ο.Ε.Υ. ως προς τις οργανικές 
θέσεις ανταποδοτικών υπηρεσιών του τομέα καθαριότητας. Επισημαίνεται ότι , με την 
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου δύναται να τροποποιηθεί η ιεράρχηση των αναγκών 
σύμφωνα με τα νεώτερα δεδομένα και ως εκ τούτου να καταγραφεί στον πίνακα 
διαφορετική σειρά προτεραιότητας σε σχέση με το προηγούμενο αίτημα. 
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Ο Δήμος μας , με την υπ’ αριθμ. 8/30-1-2017 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου, κατόπιν της υπ’ αριθμ. 40703/εγκ.25/16-12-2016 εγκυκλίου του Υπουργείου 
Εσωτερικών «περί προγραμματισμού προσλήψεων τακτικού προσωπικού ανταποδοτικών 
υπηρεσιών ΟΤΑ και ΝΠΙΔ αυτών» (Α∆Α: 62ΑΛ465ΦΘΕ-Φ21) ενέκρινε τον 
προγραμματισμό προσλήψεων τακτικού προσωπικού Υπηρεσιών ανταποδοτικού 
χαρακτήρα , κατά ιεραρχία, αριθμό ατόμων , κατηγορία και κλάδο  ως εξής : 

Α) Οκτώ (8) υπαλλήλων κατηγορίας ΥΕ κλάδου Εργατών Καθαριότητας 
(Συνοδοί απορριμματοφόρων) και  
Β) Δύο (2) υπαλλήλων κατηγορίας ΔΕ κλάδου Οδηγών (απορριμματοφόρων) 

Η ανωτέρω απόφαση κατά τα οριζόμενα στην εν λόγω εγκύκλιο, εστάλη στην 
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής , η οποία με την υπ’ αριθμ. 8264/3103/20-2-2017 
Εισηγητική Έκθεση προς το Υπουργείο Εσωτερικών, της ασκούσας καθήκοντα Γ.Γ. 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, εισηγήθηκε θετικά για την κάλυψη και των δέκα (1) 
αιτουμένων θέσεων. Παράλληλα οι αιτούμενες θέσεις υπεβλήθησαν ηλεκτρονικά στον 
ειδικό διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Εσωτερικών http://aftodioikisi.ypes.gr  
Με την υπ’ αριθ.189/12-7-2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και κατόπιν των 
νέων ρυθμίσεων που εισήχθησαν με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν.4479/2017 (ΦΕΚ 
94 τ.Α΄) εγκρίθηκε η τροποποίηση του ΟΕΥ του Δήμου – ως προς τις οργανικές θέσεις 
προσωπικού ανταποδοτικών Υπηρεσιών του τομέα Καθαριότητας – και συστάθηκαν δέκα 
τέσσερις (14) νέες  θέσεις στις εξής κατηγορίες και κλάδους: 
Α) Επτά (7) θέσεις κατηγορίας ΔΕ κλάδου Οδηγών  
Β) Επτά (7) θέσεις κατηγορίας ΥΕ κλάδου Εργατών Καθαριότητας 
Ούτως ώστε οι προβλεπόμενες παλαιές και νέες κενές οργανικές θέσεις να έχουν ως εξής  

α/α Κατηγορία Κλάδος Αριθμός 
διατηρούμενων 

θέσεων σύμφωνα με 
την υπ’ αριθμ. 

43759/20-11-2012  ΚΥΑ 

Αριθμός 
προτεινόμενων νέων 

θέσεις 

Τελικός αριθμός 
θέσεων μετά την 

προτεινόμενη 
τροποποίηση του 

Ο.Ε.Υ. 

1 Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης 

ΔΕ 2 7 9 

2 Υποχρεωτικής 
Εκπαίδευσης 

ΥΕ 14 7 21 

Η ανωτέρω απόφαση εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. 62032/22851/2-8-2017 όμοια 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής και δημοσιεύθηκε στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στο φύλλο 3162/τ. Β΄ /12-9-2017 

Σημειωτέον ότι, δεν απαιτείται απόφαση κατανομής για της προσλήψεις και 
διορισμούς  υπαλλήλων κατηγοριών ΥΕ και ΔΕ σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα 
(άρθρο 7 του ν. 4368/2016 με το οποίο αντικαθίσταται η περιπτ. 3 της παρ. ΣΤ υποπαρ. 
ΣΤ1 του ν. 4093/2012) 
          Επιπροσθέτως, εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου ένατου παρ.20α 
του ν.4057/2012, σύμφωνα με τις οποίες για την κίνηση διαδικασιών πρόσληψης τακτικού 
(μόνιμου και ΙΔΑΧ) προσωπικού όλων των κατηγοριών και εκπαιδευτικών βαθμίδων 
απαιτείται η προηγούμενη έγκριση της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006 όπως ισχύει.  

Στο πλαίσιο αυτό, προκειμένου να στελεχωθούν με τακτικό προσωπικό 
νευραλγικές υπηρεσίες της Αυτοδιοίκησης με άμεσο αντίκτυπο στη δημόσια υγεία, 
καλούνται οι ΟΤΑ να στείλουν τα αιτήματά τους για τον προγραμματισμό των 
προσλήψεων προσωπικού ανταποδοτικών υπηρεσιών, προκειμένου να προωθηθούν τα 
σχετικά αιτήματα για έγκριση της ΠΥΣ 33/2006. 

Για την έγκριση των νέων θέσεων θα ακολουθηθεί η διαδικασία όπως 
περιγράφεται στην υπ. αριθμ.40703/εγκ.25/16.12.2016 εγκύκλιο του Υπουργείου 
Εσωτερικών. 

Προκειμένου για προσλήψεις προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα ΔΕ και ΥΕ, 
όπως επισημαίνεται στην ανωτέρω εγκύκλιο, τα αιτήματα θα πρέπει να αναφέρονται σε 
τακτικό προσωπικό (Δημοσίου Δικαίου) ανταποδοτικού χαρακτήρα των κατηγοριών ΔΕ 
και ΥΕ, να είναι ιεραρχημένα ως προς το βαθμό αναγκαιότητάς τους (να τεθεί σειρά 
προτεραιότητας), και δεν πρέπει να περιλαμβάνουν θέσεις για την κάλυψη των οποίων 
έχει ήδη εκδοθεί προκήρυξη ΑΣΕΠ.  
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Ειδικότερα για τον Δήμο μας θέτουμε υπόψη σας επιπλέον τα εξής:  
 Από 1 Ιανουαρίου 2011 έως και 30-6-2017 , έχουν αποχωρήσει από τον Δήμο 

Μεγαρέων συνολικά εξήντα τρεις  ( 63 ) υπάλληλοι, είτε λόγω συνταξιοδότησης , είτε 
λόγω μετάταξης , είτε λόγω απόλυσης για οποιονδήποτε λόγο . Συγκεκριμένα 
αποχώρησαν  : δέκα πέντε (15) υπάλληλοι το 2011 , δέκα τέσσερις (14) το 2012 , 
πέντε (5) το 2013 , δέκα τρεις (13) το 2014 , δέκα (10)  το 2015 ,πέντε (5) το 2016 και 
ένας (1) το 2017 

 Από τους ως άνω εξήντα τρεις (63) αποχωρήσαντες για οιονδήποτε λόγο υπαλλήλους , 
οι είκοσι έξι (26)  υπηρετούσαν σε Υπηρεσίες Ανταποδοτικού Χαρακτήρα και κυρίως 
στον Τομέα Καθαριότητας (Οδηγοί απορριμματοφόρων και εργάτες καθαριότητας) 

 Το κενό που άφησαν οι ως άνω αποχωρήσαντες υπάλληλοι, ουδέποτε καλύφθηκε 
λόγω της αναστολής των προσλήψεων . 

 Το γεγονός ότι, σήμερα στον Δήμο Μεγαρέων υπηρετούν : 
 Δέκα τρεις (13) υπάλληλοι κλάδου ΥΕ Εργατών Καθαριότητας (συνοδοί 

απορριμματοφόρων), εκ των οποίων για τους δύο (2) έχει ξεκινήσει η διαδικασία 
απόλυσης για διάφορους λόγους 

 Οκτώ (8) υπάλληλοι κλάδου ΔΕ Οδηγών , που οδηγούν τα απορριμματοφόρα 
οχήματα , εκ των οποίων ο ένας έχει ξεκινήσει την διαδικασία συνταξιοδότησης, 

Οι προαναφερόμενοι υπάλληλοι και των δύο κλάδων,  καλύπτουν σε 24ωρη 
καθημερινή βάση τις ανάγκες τις Υπηρεσίας Καθαριότητας , δεδομένου ότι , για την εν 
λόγω Υπηρεσία έχει καθορισθεί 24ωρη λειτουργία , καθώς επίσης και λειτουργία κατά 
τις Κυριακές και Εξαιρέσιμες ημέρες . 

Κατόπιν των ανωτέρω,  
Εισηγούμαστε 

Α. συμπληρωματικά – του προγραμματισμού προσλήψεων τακτικού 
προσωπικού ανταποδοτικών υπηρεσιών, ο οποίος είχε εγκριθεί με την υπ’ αριθμ. 
8/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και είχε υποβληθεί αρμοδίως – την 
πρόσληψη επιπλέον δέκα οκτώ (18) μονίμων υπαλλήλων ανταποδοτικών  
υπηρεσιών καθαριότητας , 
Ειδικότερα : πέντε (5) υπαλλήλων κατηγορίας ΔΕ κλάδου Οδηγών 
(Απορριμματοφόρων) και δέκα τριών ( 13 ) υπαλλήλων κατηγορίας ΥΕ κλάδου 
Εργατών Καθαριότητας (Συνοδοί Απορριμματοφόρων)  
με την κατωτέρω σειρά ιεράρχησης : 
 

1. Πέντε (5) υπάλληλοι κατηγορίας ΔΕ κλάδου Οδηγών (απορριμματοφόρων) 
Τα απαιτούμενα προσόντα καθορίζονται ως εξής, σύμφωνα με το ΠΔ 50/2001: 

Κύρια Προσόντα : 
α) Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ ειδικοτήτων: (α) Τεχνικού Αυτοκινήτων 
Οχημάτων ή (β) Εκπαιδευτή Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων ή Εκπαιδευτή Υποψηφίων 
Οδηγών Αυτοκινήτων και Μοτοσικλετών ή  Πτυχίο Α' ή Β' κύκλου σπουδών ΤΕΕ 
ειδικότητας Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου ή απολυτήριος τίτλος Ενιαίου 
Πολυκλαδικού Λυκείου τμήματος Μηχανικών Αυτοκινήτων ή απολυτήριος τίτλος 
Επαγγελματικού Λυκείου ειδικότητας Τεχνικού Οχημάτων ή ειδικότητας Μηχανικής 
Αυτοκινήτων του Τομέα Μηχανολογίας ή ειδικότητας Μηχανικών και Ηλεκτρολογικών 
Συστημάτων Αυτοκινήτου του Τομέα Οχημάτων ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ειδικότητας Μηχανών Αυτοκινήτου ή Σχολής Μαθητείας του 
ΟΑΕΔ του ν. 1346/1983 ειδικότητας Μηχανοτεχνίτη Αυτοκινήτου ή συναφούς 
ειδικότητας, δηλαδή: πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος Ηλεκτρολογικών 
Συστημάτων Αυτοκινήτου ή Ηλεκτρομηχανικών Συστημάτων και Αυτοματισμού 
Αυτοκινήτου ή Τεχνίτης Ηλεκτρολόγος Αυτοκινήτων Οχημάτων ή Ηλεκτρικού Συστήματος 
Αυτοκινήτου ή Ηλεκτροτεχνίτη Αυτοκινήτου ή Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Συστημάτων 
Αυτοκινήτων ή Τεχνιτών Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου ή Ηλεκτρολόγου 
Αυτοκινήτων Οχημάτων ή Τεχνικού Μηχανοτρονικής ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή 
απολυτήριος τίτλος ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού 
Εκπαιδευτηρίου Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού 
Επαγγελματικού Λυκείου ή Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης ή Επαγγελματικής 
Σχολής ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής 
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μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή Ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής 
μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. 
β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ΄ (C) κατηγορίας. 
γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ). 
δ) Ισχύουσα Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου Οδηγού 
Προσόντα Α΄ Επικουρίας:  
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα) 
α) Οποιοσδήποτε απολυτήριος τίτλος σχολικής μονάδας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής.  
β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ΄ (C) κατηγορίας. 
γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ). 
δ) Ισχύουσα  Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου Οδηγού. 
Προσόντα Β΄ Επικουρίας :  
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα) 
α) Απολυτήριος τίτλος  υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή 
για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού 
σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 
580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και 
Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της 
αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών, μετά την απόκτηση 
της επαγγελματικής άδειας οδήγησης αυτοκινήτου. 
β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ΄ (C) κατηγορίας. 
γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ). 
δ) Ισχύουσα  Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου Οδηγού  
Προσόντα Γ΄ Επικουρίας 
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα) 
α) Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή 
για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού 
σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 
580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και 
Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της 
αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών, μετά την απόκτηση της 
επαγγελματικής άδειας οδήγησης αυτοκινήτου. 
β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ'  (C) κατηγορίας. 
γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ). 
δ) Ισχύουσα Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου Οδηγού  

Οι λόγοι για τους οποίους απαιτείται η πρόσληψη του ανωτέρω 
προσωπικού αναφέρθηκαν αναλυτικά παραπάνω 

 
2. Δέκα τρεις (13) υπάλληλοι κατηγορίας ΥΕ κλάδου Εργατών Καθαριότητας 

(Συνοδοί απορριμματοφόρων) 
Τα απαιτούμενα προσόντα καθορίζονται σύμφωνα με το ΠΔ 50/2001 , πλην όμως,  
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 5 του Ν.2527/1997 «Τροποποίηση και 
συμπλήρωση διατάξεων του Ν.2190/1994 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 206τ.Α’  ) , δεν 
απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα για το προσωπικό κλάδου ΥΕ Εργατών 
Καθαριότητας 

Οι λόγοι για τους οποίους απαιτείται η πρόσληψη του ανωτέρω 
προσωπικού αναφέρθηκαν αναλυτικά παραπάνω 

 
Το ύψος της εκτιμώμενης δαπάνης – σε ετήσια βάση – που θα προκληθεί για την 
πληρωμή, του αιτούμενου με την παρούσα ,προς πρόσληψη προσωπικού , ανέρχεται στο 
συνολικό ποσό των 284.083,00 Ευρώ και θα βαρύνει τους παρακάτω Κ.Α.:  
Κ.Α. 20.6011.0001 : 219.370,00 Ευρώ 
Κ.Α. 20.6051.0008 :   64.713,00 Ευρώ 
Οι ως άνω αναγκαίες πιστώσεις θα εγγραφούν στον προϋπολογισμό του έτους 
που θα πραγματοποιηθούν οι προσλήψεις και ανάλογες πιστώσεις θα εγγράφονται 
στους προϋπολογισμούς των επομένων ετών , σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες της 
προαναφερόμενης εγκυκλίου. 
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Κατόπιν των ανωτέρω , ο τελικός αριθμός των αιτουμένων προσλήψεων 

τακτικού προσωπικού ανταποδοτικών υπηρεσιών του τομέα Καθαριότητας (του 
προσωπικού που αιτηθήκαμε με την υπ’ αριθμ. 8/2017 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου και του προσωπικού που αιτούμεθα με την παρούσα) ανέρχεται σε 
είκοσι οκτώ ( 28)  ο οποίος ανά κατηγορία και κλάδο έχει ως εξής : 
Επτά (7) υπάλληλοι κατηγορίας ΔΕ κλάδου Οδηγών (Απορριμματοφόρων) και 
είκοσι ένας (21) υπάλληλοι κατηγορίας ΥΕ κλάδου Εργατών Καθαριότητας (Συνοδοί 
απορριμματοφόρων) 

Β. την τροποποίηση , κατόπιν επανεξέτασης των αναγκών , της ιεράρχησης 
του συνόλου των αιτουμένων θέσεων , ανά κατηγορία και κλάδο ως εξής: 
Επτά ( 7 ) υπάλληλοι κατηγορίας ΔΕ κλάδου Οδηγών (απορριμματοφόρων) 
Είκοσι ένας (21) υπάλληλοι κατηγορίας ΥΕ κλάδου Εργατών καθαριότητας (Συνοδοί 
απορριμματοφόρων) 

Η Υπηρεσία μας, μετά την απόφασή σας, θα συντάξει τον σχετικό πίνακα – με 
την προαναφερόμενη τροποποιηθείσα σειρά προτεραιότητας – και τα δικαιολογητικά, 
τον οποίο θα πρέπει να αναρτήσει στον σχετικό ιστότοπο του Υπουργείου 
Εσωτερικών, συμπληρωματικά ως προς την αρχική μας ανάρτηση και στη 
συνέχεια να τον διαβιβάσει στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, μαζί με τα 
λοιπά απαιτούμενα δικαιολογητικά, προκειμένου να υποβληθεί το αίτημα για τον 
προγραμματισμό προσλήψεων τακτικού προσωπικού ανταποδοτικών υπηρεσιών 
καθαριότητας 
 

Το Δημοτικό Σ/λιο αφού έλαβε υπ΄ όψη :  
 Τις διατάξεις  του άρθρου 24 του Ν.4479/2017 (ΦΕΚ 94/29.06.2017 τεύχος A') 
 Την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ.19/οικ.22159/30.06.2017 
 Την υπ’ αριθ. 189/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου , περί έγκρισης 

της τροποποίησης του ΟΕΥ του Δήμου και σύστασης νέων θέσεων 
 Την υπ’ αριθμ. 62032/22851/2-8-2017 απόφαση του Συντονιστή 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με την οποία εγκρίθηκε η απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου για την τροποποίηση του ΟΕΥ. 

 Τις διατάξεις της παρ.20α του Ένατου άρθρου του ν.4057/2012, όπως 
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 41 παρ. 1α του Ν. 4325/2015  

 Την υπ’ αριθ. 33/06  Π.Υ.Σ. όπως ισχύει  
 Τις διατάξεις του Π.Δ. 50/2001, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  
 Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου (ΦΕΚ 2961/τ.Β΄ /23-12-

2017), όπως τροποποιήθηκε ως προς τις οργανικές θέσεις προσωπικού 
ανταποδοτικών υπηρεσιών 

 Την εγκ.25/40703/16.12.2016 ΥΠ.ΕΣ. 
 Η απόφαση 445/2017 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου για τη βεβαίωση 

της κάλυψης της ετήσιας δαπάνης του βασικού μισθού του καταληκτικού 
κλιμακίου των προτεινόμενων θέσεων στις υπηρεσίες καθαριότητας 

 Την ανωτέρω εισήγηση της Προϊσταμένης του Τμήματος Ανθρωπίνου 
Δυναμικού του Δήμου μας, κας Φωτ. Στυλιανοπούλου  και συζήτησε και 
αντάλλαξε απόψεις. 

 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΩΣ 
 

Α) Εγκρίνει συμπληρωματικά – του προγραμματισμού προσλήψεων 
τακτικού προσωπικού ανταποδοτικών υπηρεσιών, ο οποίος είχε εγκριθεί με την 
υπ’ αριθμ. 8/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί «Προγραμματισμού 
προσλήψεων τακτικού προσωπικού ανταποδοτικών υπηρεσιών» Α∆Α: 
62ΑΛ465ΦΘΕ-Φ21  -εγκριτική Αποκεντρωμένης Δ/σης Αττικής 8264/3103/20-2-
2017-- την πρόσληψη επιπλέον δέκα οκτώ (18) μονίμων υπαλλήλων 
ανταποδοτικών  υπηρεσιών καθαριότητας , 
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Ειδικότερα :  
 Πέντε (5) υπαλλήλων κατηγορίας ΔΕ κλάδου Οδηγών (Απορριμματοφόρων) και  

 Δέκα τριών ( 13 ) υπαλλήλων κατηγορίας ΥΕ κλάδου Εργατών Καθαριότητας 

(Συνοδοί Απορριμματοφόρων)  

 
με την κατωτέρω σειρά ιεράρχησης : 
 

1. Πέντε (5) υπάλληλοι κατηγορίας ΔΕ κλάδου Οδηγών 
(απορριμματοφόρων) 

 
Τα απαιτούμενα προσόντα καθορίζονται ως εξής, σύμφωνα με το ΠΔ 50/2001: 

Κύρια Προσόντα : 
α) Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ ειδικοτήτων: (α) Τεχνικού 
Αυτοκινήτων Οχημάτων ή (β) Εκπαιδευτή Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων ή 
Εκπαιδευτή Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων και Μοτοσικλετών ή  Πτυχίο Α' ή Β' 
κύκλου σπουδών ΤΕΕ ειδικότητας Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου ή 
απολυτήριος τίτλος Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου τμήματος Μηχανικών 
Αυτοκινήτων ή απολυτήριος τίτλος Επαγγελματικού Λυκείου ειδικότητας Τεχνικού 
Οχημάτων ή ειδικότητας Μηχανικής Αυτοκινήτων του Τομέα Μηχανολογίας ή 
ειδικότητας Μηχανικών και Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου του Τομέα 
Οχημάτων ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
ειδικότητας Μηχανών Αυτοκινήτου ή Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν. 
1346/1983 ειδικότητας Μηχανοτεχνίτη Αυτοκινήτου ή συναφούς ειδικότητας, 
δηλαδή: πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος Ηλεκτρολογικών Συστημάτων 
Αυτοκινήτου ή Ηλεκτρομηχανικών Συστημάτων και Αυτοματισμού Αυτοκινήτου ή 
Τεχνίτης Ηλεκτρολόγος Αυτοκινήτων Οχημάτων ή Ηλεκτρικού Συστήματος 
Αυτοκινήτου ή Ηλεκτροτεχνίτη Αυτοκινήτου ή Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών 
Συστημάτων Αυτοκινήτων ή Τεχνιτών Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου ή 
Ηλεκτρολόγου Αυτοκινήτων Οχημάτων ή Τεχνικού Μηχανοτρονικής ή αντίστοιχο 
πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού 
Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου 
Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Σχολής 
Επαγγελματικής Κατάρτισης ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικής 
Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του 
ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή Ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής 
μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. 
β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ΄ (C) κατηγορίας. 
γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ). 
δ) Ισχύουσα Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου Οδηγού 
Προσόντα Α΄ Επικουρίας:  
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω 
προσόντα) 
α) Οποιοσδήποτε απολυτήριος τίτλος σχολικής μονάδας Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής.  
β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ΄ (C) κατηγορίας. 
γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ). 
δ) Ισχύουσα  Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου Οδηγού. 
Προσόντα Β΄ Επικουρίας :  
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα) 
α) Απολυτήριος τίτλος  υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου 
γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 
απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης 
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Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής 
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της 
ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία 
τουλάχιστον τριών (3) ετών, μετά την απόκτηση της επαγγελματικής άδειας 
οδήγησης αυτοκινήτου. 
β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ΄ (C) κατηγορίας. 
γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ). 
δ) Ισχύουσα  Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου Οδηγού  
Προσόντα Γ΄ Επικουρίας 
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα) 
α) Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου 
γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 
απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης 
Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής 
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της 
ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία 
τουλάχιστον έξι (6) μηνών, μετά την απόκτηση της επαγγελματικής άδειας 
οδήγησης αυτοκινήτου. 
β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ'  (C) κατηγορίας. 
γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ). 
δ) Ισχύουσα Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου Οδηγού  

Οι λόγοι για τους οποίους απαιτείται η πρόσληψη του ανωτέρω 
προσωπικού αναφέρθηκαν αναλυτικά παραπάνω 

 
2. Δέκα τρεις (13) υπάλληλοι κατηγορίας ΥΕ κλάδου Εργατών 

Καθαριότητας (Συνοδοί απορριμματοφόρων) 
 
Τα απαιτούμενα προσόντα καθορίζονται σύμφωνα με το ΠΔ 50/2001 , πλην 
όμως,  σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 5 του Ν.2527/1997 
«Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Ν.2190/1994 και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 206τ.Α’  ) , δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα για το προσωπικό 
κλάδου ΥΕ Εργατών Καθαριότητας 

Οι λόγοι για τους οποίους απαιτείται η πρόσληψη του ανωτέρω 
προσωπικού αναφέρθηκαν αναλυτικά παραπάνω 
Το ύψος της εκτιμώμενης δαπάνης – σε ετήσια βάση – που θα προκληθεί για την 
πληρωμή, του αιτούμενου με την παρούσα ,προς πρόσληψη προσωπικού , 
ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 284.083,00 Ευρώ και θα βαρύνει τους 
παρακάτω Κ.Α.:  
Κ.Α. 20.6011.0001 : 219.370,00 Ευρώ 
Κ.Α. 20.6051.0008 :   64.713,00 Ευρώ 
Οι ως άνω αναγκαίες πιστώσεις θα εγγραφούν στον προϋπολογισμό του έτους 
που θα πραγματοποιηθούν οι προσλήψεις και ανάλογες πιστώσεις θα 
εγγράφονται στους προϋπολογισμούς των επομένων ετών , σύμφωνα με τις 
σχετικές οδηγίες της προαναφερόμενης εγκυκλίου. 

Κατόπιν των ανωτέρω , ο τελικός αριθμός των αιτουμένων προσλήψεων 
τακτικού προσωπικού ανταποδοτικών υπηρεσιών του τομέα Καθαριότητας (του 
προσωπικού που αιτηθήκαμε με την υπ’ αριθμ. 8/2017 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου και του προσωπικού που αιτούμεθα με την παρούσα) ανέρχεται σε 
είκοσι οκτώ ( 28)  ο οποίος ανά κατηγορία και κλάδο έχει ως εξής : 
Επτά (7) υπάλληλοι κατηγορίας ΔΕ κλάδου Οδηγών (Απορριμματοφόρων) 
και είκοσι ένας (21) υπάλληλοι κατηγορίας ΥΕ κλάδου Εργατών 
Καθαριότητας (Συνοδοί απορριμματοφόρων). 
 



 9

Β) Εγκρίνει την τροποποίηση , κατόπιν επανεξέτασης των 
αναγκών , της ιεράρχησης του συνόλου των αιτουμένων θέσεων , ανά 
κατηγορία και κλάδο ως εξής: 

 Επτά ( 7 ) υπάλληλοι κατηγορίας ΔΕ κλάδου Οδηγών (απορριμματοφόρων) 

 Είκοσι ένας (21) υπάλληλοι κατηγορίας ΥΕ κλάδου Εργατών καθαριότητας 

(Συνοδοί απορριμματοφόρων) 

 
         Γ) Το ύψος της εκτιμώμενης δαπάνης που θα προκληθεί για την πληρωμή του 
αιτούμενου προς πρόσληψη προσωπικού, σε ετήσια βάση, ανέρχεται στο συνολικό 
ποσό των 284.083,00 Ευρώ και θα βαρύνει τους παρακάτω Κ.Α.:  
Κ.Α. 20.6011.0001 : 219.370,00 Ευρώ 
Κ.Α. 20.6051.0008 :   64.713,00 Ευρώ 
Οι ως άνω αναγκαίες πιστώσεις θα εγγραφούν στον προϋπολογισμό του 
έτους που θα πραγματοποιηθούν οι προσλήψεις και ανάλογες πιστώσεις θα 
εγγράφονται στους προϋπολογισμούς των επομένων ετών , σύμφωνα με τις 
σχετικές οδηγίες της προαναφερόμενης εγκυκλίου. 
 

Δ) Η παρούσα να κοινοποιηθεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση μαζί με τα 
λοιπά στοιχεία του φακέλου προκειμένου να δρομολογηθούν οι διαδικασίες για την 
έγκριση των αιτούμενων προσλήψεων.  

 
          Ε) Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για τα περαιτέρω.  

Η απόφαση αυτή έλαβε αυξ. αριθμό  237/2017. 
…………………………………………………………………………………….…….      
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό & υπογράφεται ως ακολούθως: 
 

 Η  Πρόεδρος                                                        Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 
Μαυροειδή Βασιλική Φωτίου Σταύρος  του Νικ. Ρήγα Ελένη 
 Δήμας Ιωάννης Δρυμούσης Κων/νος 
 Μιχάλαρος Γεώργιος Σωτηρίου Γεώργιος 
 Κοσμόπουλος Ελευθεριος Πολυχρόνης Ιερόθεος 
 Σταμούλης Ιωάννης Παπαπανούσης Νικόλαος 
Η Γραμματέας Λέλης Μελέτιος Μαρινάκης Ιωάννης 
Γρίβα Παναγιώτα Καράμπελας Κων/νος Φωτίου Σταύρος του Κων. 
 Παπανίκος Δημήτριος Βαρελάς Κλεάνθης 
 Ρήγα Ιωάννα Δρένης Αθανάσιος 
 Φυλακτός Κων/νος Μπερδελής Γεώργιος 
 Καστάνη Αικατερίνη Χοροζάνης Αντώνιος  
 Κολάτας Ιωάννης Μιχάλαρος Ιωάννης 
   
                                             ΑΚΡΙΒΕΣ  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 Μέγαρα…………………. 

Ο 
Δήμαρχος Μεγαρέων  

 
 

Σταμούλης Ι. Γρηγόριος 
 

  
 


