
 1 

       

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     Άγιος Στέφανος, 06/02/2017 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                   Αριθ. Πρωτ : 3345 
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 ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 
 
 

ΘΕΜΑ:  Σύσταση Επιτροπής για την αναμόρφωση των πινάκων κατάταξης υποψηφίων 
παλαιών προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π. -ετών 2008 και 2009- των Δημοτικών Ενοτήτων Αγίου 
Στεφάνου, Άνοιξης, Ροδόπολης και Διονύσου 
 

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) και παρατάθηκαν οι διαδικασίες ολοκλήρωσης του διορισμού με την πρόβλεψη ότι ο 
διορισμός των επιτυχόντων θα γίνεται σταδιακά μέχρι την 31-12-2016 (άρθρο 20 του 
Ν.4325/11-5-2015). Η αναστολή αυτή των διορισμών συνεπάγεται και αναστολή των 
αναπληρώσεων (Ολομέλεια Α.Σ.Ε.Π. 10/29-9-2011). 
 
Με τις υπ΄αριθ.ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./45/ΟΙΚ.11391(ΦΕΚ1213/Β/26-4-2016), ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./82/20966 
(ΦΕΚ 2981/Β/16-9-2016) και ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./122/29875 (ΦΕΚ 4118/Β/21-12-2016) αποφάσεις 
κατανομής του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
ορίστηκε η κατανομή προσωπικού στο Δήμο Διονύσου από διοριστέους παλαιών 
προκηρύξεων του Α.Σ.Ε.Π. 
 
Στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης των διαδικασιών διορισμού κατόπιν της έκδοσης των 
ανωτέρω αποφάσεων κατανομής προσωπικού, η Δ/νση Ανθρωπίνου Δυναμικού και 
Διοικητικής Μέριμνας έχει αποστείλει προς το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού 
αιτήματα αντικαταστάσεων-αναπληρώσεων διοριστέων οι οποίοι περιλαμβάνονται στις 
προαναφερθείσες αποφάσεις κατανομής και δεν αποδέχθηκαν τις θέσεις των διορισμών 
τους. Από τον αυτεπάγγελτο έλεγχο που διενεργεί το Α.Σ.Ε.Π. για τις αντικαταστάσεις-
αναπληρώσεις διοριστέων από επόμενους υποψήφιους στη σειρά κατάταξης του οικείου 
πίνακα κατάταξης, επέρχονται μεταβολές στις συνολικές βαθμολογίες των υποψηφίων. 
Στις περιπτώσεις αυτές το Α.Σ.Ε.Π. ορίζει την αναμόρφωση των πινάκων και την άμεση 
αποστολή τους προς ενημέρωσή του. Για την πραγματοποίηση της αναμόρφωσης των 
πινάκων κατάταξης υποψηφίων απαιτείται ο ορισμός νέας τριμελούς Επιτροπής. 
 
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ.4 του Ν.3345/2005 (ΦΕΚ 138 Α΄) η τριμελής 
επιτροπή αποτελείται από ένα (1) Δημοτικό Σύμβουλο ως Πρόεδρο και από δύο (2) 
Προϊσταμένους Δ/νσεων ή Τμημάτων ως μέλη και ελλείψει αυτών από άλλους μονίμους 
υπαλλήλους του Δήμου. 
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Για τους παραπάνω λόγους, παρακαλούμε όπως ορισθούν από το Δημοτικό Συμβούλιο τα 
μέλη για τη συγκρότηση νέας τριμελούς Επιτροπής που θα έχει την ευθύνη 
αναμόρφωσης των πινάκων κατάταξης των υποψηφίων παλαιών προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.  
-ετών 2008 και 2009- των Δημοτικών Ενοτήτων Αγίου Στεφάνου, Άνοιξης, Ροδόπολης και 
Διονύσου και θα αποτελείται από: 

• Έναν (1) Δημοτικό Σύμβουλο, ως Πρόεδρο με τον αναπληρωτή του 
• Δύο (2) Προϊσταμένους Δ/νσης ή Τμήματος, ως μέλη με τους αναπληρωτές του. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ο 
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 

Μιχαήλ Χρηστάκης 


