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1. Ο ∆ήµος προχώρησε σε αίτηµα για την πρόσληψη 58 µόνιµων 

υπαλλήλων. Σε ποιους τοµείς θα απασχοληθούν οι νέοι υπάλληλοι; 
 
Ο ∆ήµος Ιλίου έχει αποστείλει από τις 13.06.2008 προκήρυξη προς έγκριση 
στο ΑΣΕΠ για την πρόσληψη 58 µόνιµων υπαλλήλων. Η πλειοψηφία των 
προσληφθέντων θα απασχοληθούν στους τοµείς του Περιβάλλοντος και της 
Καθαριότητας, οι οποίοι αποτελούν τοµείς αιχµής για το ∆ήµο µας. 

 
2. Οι ανάγκες του δήµου δικαιολογούν αυτό τον αριθµό προσλήψεων; 
 
Οι ανάγκες του ∆ήµου σε προσωπικό είναι πολύ µεγαλύτερες και µόνο εάν 
καλυφθούν επαρκώς θα µπορούσε να επιτευχθεί το επιθυµητό επίπεδο 
παροχής υπηρεσιών προς τους δηµότες µας. Η κεντρική διοίκηση εδώ και 
πολλές δεκαετίες µεταφέρει αρµοδιότητες στην τοπική αυτοδιοίκηση, χωρίς 
όµως αυτές να συνοδεύονται από τους αντίστοιχους πόρους, γεγονός το 
οποίο λειτουργεί ως ανασταλτικός παράγοντας σε κάθε προσπάθειά µας για 
βελτίωση των υπηρεσιών µας. 
Εποµένως, οι ανάγκες του ∆ήµου µας δικαιολογούν και πολύ µεγαλύτερο 
αριθµό προσλήψεων. 
 
3. Πότε αναµένεται να αναλάβουν καθήκοντα όσοι προσληφθούν; 
 
Η διαδικασία πρόσληψης είναι δυστυχώς πολύ χρονοβόρα και βρισκόµαστε 
ακόµα στο αρχικό της στάδιο. 
 
4. Πόσες αιτήσεις εκτιµάτε ότι θα κατατεθούν; 
 
Από την εµπειρία µας σε διαδικασίες προηγούµενων προκηρύξεων, εκτιµούµε 
ότι ο αριθµός των αιτήσεων θα ανέλθει στις 5.000 περίπου αιτήσεις. 
 
5. Τι µισθούς και επιδόµατα θα λαµβάνει το νέο προσωπικό; 
 
Ο µισθός και τα επιδόµατα του προσωπικού καθορίζονται από το µισθολόγιο 
των υπαλλήλων του ∆ηµοσίου, ΝΠ∆∆ και ΟΤΑ βάσει του Ν. 3205/03, όπως 
ισχύει σήµερα. 
 
6. Προγραµµατίζετε προσλήψεις εποχικών ή προσωπικού µερικής 

απασχόλησης; 
 
Έχει υποβληθεί αίτηµα στο Υπουργείο Εσωτερικών για την πρόσληψη 
προσωπικού µερικής απασχόλησης στο ∆ήµο και τα Νοµικά Πρόσωπα 
∆ηµοσίου ∆ικαίου που εποπτεύει, σύµφωνα µε το Ν. 3250/04, όπως έχει 



τροποποιηθεί µε το Ν. 3536/07, για την κάλυψη αναγκών παροχής 
υπηρεσιών κοινωνικού χαρακτήρα στους δηµότες. Επιπρόσθετα, έχει ζητηθεί 
έγκριση για την πρόσληψη 20 ατόµων για πολιτική προστασία (πυρασφάλεια 
και δασοπροστασία) µε σύµβαση µίσθωσης έργου. 
 


