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ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                             Αριθ. Πρωτ : 23799 

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ       

ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ           
Δ/ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 & Α. Διάκου  
Τ.Κ. 14565,  Άγιος Στέφανος  
Πληροφορίες: Κυριακάκου Ε.  
ΤΗΛ.: 2132030627              
FAX.: 2132030630 

 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ  

 ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 
 

ΘΕΜΑ: Εφαρμογή του άρθρου 82 του Ν.4483/2017 περί κάλυψης 
οργανικών θέσεων σε Ο.Τ.Α. α΄βαθμού από προσωπικό που 
κατατάχθηκε σε προσωρινούς πίνακες διοριστέων του Α.Σ.Ε.Π. και 
απασχολήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ.4 του 
Ν.3584/2007 

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν.3833/2010 (ΦΕΚ 40/τ.Α/15-
3-2010, παράγραφοι 2, 3 & 4, όπως ισχύουν, επήλθε αναστολή των 
προσλήψεων και διορισμών προσωπικού στου φορείς της παρ.1 του άρθρου 
1 του Ν.3812/2009 (ΦΕΚ 234/τ.Α/28-12-2009) με αποτέλεσμα οι διαδικασίες 
διορισμού επιτυχόντων σε προκηρύξεις Α.Σ.Ε.Π. να μην εξελιχθούν κατά τη 
συνήθη πορεία αλλά να ολοκληρωθούν με μακροχρόνια καθυστέρηση. 

 
Το γεγονός αυτό είχε ως συνέπεια οι προσωρινά απασχολούμενοι στους 
Ο.Τ.Α. α΄βαθμού κατά τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ.4 του Ν.3584/2007, 
βάσει προσωρινών πινάκων επιτυχίας, να έχουν παραμείνει στις θέσεις τους 
για χρονικό διάστημα για σειρά ετών ακόμη και αν τελικά δεν 
συμπεριλαμβάνονταν στους οριστικούς πίνακες διοριστέων. 

 
Με τις διατάξεις του άρθρου 82 του Ν.4483/2017 (Φ.Ε.Κ. 107/Α΄/31-7-2017) 
δόθηκε η δυνατότητα στους Ο.Τ.Α. α΄βαθμού και τα νομικά πρόσωπα αυτών 
να καλύπτουν οργανικές θέσεις κενές ή νέες που συνιστώνται προς κάλυψη 
αντίστοιχων υπηρεσιακών αναγκών από προσληφθέντες σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 21 παρ.4 του Ν.3584/2007, από 01-01-2008 μέχρι 31-
12-2010, οι οποίοι δεν περιλαμβάνονταν στους πίνακες διοριστέων. Η 
κάλυψη των θέσεων αυτών γίνεται με τη διαδικασία που προβλέπεται στις 
διατάξεις του ιδίου άρθρου. 

 
Το Υπουργείο Εσωτερικών στο υπ΄αριθ.πρωτ. 32683/28-9-2017 έγγραφό 
του με θέμα “Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή του άρθρου 82 του 
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Ν.4483/2017” αναφέρει ότι δεδομένης της υποστελέχωσης των Ο.Τ.Α., με τη 
ρύθμιση του ως άνω άρθρου παρέχεται η δυνατότητα πρόσληψης του 
προσωπικού αυτού, προκειμένου να “αξιοποιηθεί η μακρόχρονη εργασιακή 
εμπειρία του για την κάλυψη κενών θέσεων ή νέων θέσεων που θα 
συσταθούν λόγω υπηρεσιακών αναγκών”. 

 
 
Σύμφωνα με το υπ΄αριθ.πρωτ. 25970/06-6-2018 έγγραφο του Υπουργείου 
Εσωτερικών, μετά την επεξεργασία των σχετικών στοιχείων από το ΑΣΕΠ 
προέκυψε ότι πανελλαδικά 223 υποψήφιοι διαφόρων ειδικοτήτων των 
κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις υπαγωγής 
στο άρθρο 82 του Ν.4483/2017. Οι ενδιαφερόμενοι φορείς που επιθυμούν 
την κάλυψη κενών θέσεων των αντίστοιχων κατηγοριών/εκπαιδευτικών 
βαθμίδων και κλάδων/ειδικοτήτων, θα πρέπει να αποστείλουν αίτημα 
κάλυψης των θέσεων αυτών, το οποίο θα περιλαμβάνει την Απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου για την πρόσληψη του προσωπικού. Στην Απόφαση 
αυτή πρέπει να αναφέρονται α) ο αριθμός των αιτούμενων θέσεων και β)τα 
προσόντα που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία κατά 
κατηγορία/εκπαιδευτική βαθμίδα και κλάδο/ειδικότητα τα οποία 
απαιτούνται από το φορέα για την πλήρωση των συγκεκριμένων θέσεων.  
 
Ο Καλλικρατικός Δήμος Διονύσου, ο οποίος αποτελείται από επτά (7) 
Δημοτικές Ενότητες, περιλαμβάνει στην εκτενέστατη χωρική επικράτειά του 
μεγάλο αριθμό κοινόχρηστων χώρων πρασίνου. Ο καθαρισμός, ευπρεπισμός 
και φροντίδα των χώρων αυτών είναι επιβεβλημένη ανάγκη για να 
εξασφαλιστεί η συντήρηση και η αναβάθμισή τους που αποτελούν σημαντικό 
πυλώνα της βελτίωσης του βιοτικού επιπέδου των κατοίκων.   
 
Αυτή τη στιγμή στο Δήμο μας δεν υπηρετεί κανένας υπάλληλος των κλάδων 
ΥΕ Εργατών Κήπου ή ΥΕ Εργατών Πρασίνου, αρμοδιότητα των οποίων 
αποτελεί η εκτέλεση εργασιών συντήρησης, καθαρισμού, δενδροφύτευσης 
και γενικότερα φροντίδας των κοινόχρηστων χώρων πρασίνου. Συνεπώς, 
υπάρχει επιβεβλημένη υπηρεσιακή ανάγκη για την πρόσληψη υπαλλήλων 
του κλάδου αυτού.  
 
Με τη διαδικασία του άρθρου  82 του Ν.4483/2017, δίνεται η δυνατότητα στο 
Δήμο μας να ενισχύσει την κάλυψη της προαναφερόμενης υπηρεσιακής 
ανάγκης με την πρόσληψη ενός (1) υπαλλήλου κατηγορίας ΥΕ, κλάδου ΥΕ 
Εργατών Πρασίνου. 

 
Τα απαιτούμενα προσόντα για την πλήρωση της συγκεκριμένης θέσης όπως 
αυτά προβλέπονται στο Π.Δ. 50/2001 (Φ.Ε.Κ. 39Α΄), όπως ισχύει, είναι: 

 Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δηλαδή απολυτήριο 
τριταξίου γυμνασίου ή για υποψήφιους 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.  
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Για όλους τους παραπάνω λόγους παρακαλούμε όπως αποφανθείτε για την 
πρόσληψη ενός (1) υπαλλήλου κατηγορίας ΥΕ κλάδου ΥΕ Εργατών 
Πρασίνου με τη διαδικασία του  άρθρου  82 του Ν.4483/2017 για την 
κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών του Δήμου μας, με τα κάτωθι 
απαιτούμενα προσόντα σύμφωνα με το Π.Δ. 50/2001 (Φ.Ε.Κ. 39Α΄), όπως 
ισχύει: 

 Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δηλαδή απολυτήριο 
τριταξίου γυμνασίου ή για υποψήφιους 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.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εσωτερική Διανομή: 

 Γραφείο Δημάρχου 

 Γραφείο Γεν.Γραμματέα 

 Αντιδήμαρχο Διοίκησης & Ανθρωπίνου Δυναμικού 

 Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών 

 Δ/νση Ανθρωπίνου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας 

 
Αρχείο: 

 Γενικό Αρχείο 

 
 
 
 

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 

Ο Αντιδήμαρχος Διοίκησης & 

Ανθρωπίνου Δυναμικού 

 

 

Βασίλειος Δαρδαμάνης 


