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Απφζπαζκα

απφ ην πξαθηηθφ ηεο 15εο ζπλεδξίαζεο

ΓΗΜΟ ΗΛΙΟΤΠΟΛΗ

ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Ζιηνχπνιεο
ήκεξα 27 επηεκβξίνπ 2017, εκέξα Πέκπηε θαη ψξα 16:30 ζην Γεκνηηθφ Καηάζηεκα ζπλεδξίαζε ην
Γεκνηηθφ πκβνχιην Ζιηνχπνιεο, ζχκθσλα κε ηελ νηθ.26276/22.9.2017 πξφζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ, πνπ
δφζεθε ζε θάζε χκβνπιν, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 65 θαη 67 ηνπ Ν. 3852/2010.
Μεηά ηε δηαπίζησζε φηη ην πκβνχιην βξίζθεηαη ζε απαξηία αθνχ ζε ζχλνιν κειψλ ζαξάληα ελφο
είλαη παξφληα ηξηάληα πέληε, δει. νη θ.θ. 1) Παληαδφπνπινο Ζιίαο, Πξφεδξνο, 2) Υξπζνπιάθεο Φψηηνο,
Αληηπξφεδξνο, 3) Κνπξή Μαξία, Γξακκαηέαο, 4) Υαηδεδάθεο Γεψξγηνο, 5) Παπαδφπνπινο Κσλ/λνο, 6)
Μαξθνπιάθε Αηθαηεξίλε, 7) Φπξξφπνπινο Δπζηάζηνο, 8) εξέηε Υξηζηίλα, 9) Καιαξξχηεο Υξήζηνο, 10)
Εαλληά Δπθεκία, 11) Αληδηλάο Ησάλλεο, 12) Βηδάιεο Παλαγηψηεο, 13) Γηαλλφπνπινο Θεκηζηνθιήο, 14)
Γεκεηξφπνπινο Άγγεινο, 15) Κνξκά - Γθνπηδηάλα Γήκεηξα, 16) Καινχδεο Κσλ/λνο, 17) Μπαζνχξεο
Μαξίλνο, 18) Νηθεθφξνο Ησάλλεο, 19) Καπίξε Διέλε, 20) Κνθνηίλεο Υξήζηνο, 21) Αζβεζηάο Γεκήηξηνο, 22)
Καιαληίδεο Γεκήηξηνο, 24) Αληχπαο Γεψξγηνο, 25) Γνπβή Αγγειηθή, 26) Αλαγλψζηνπ Ησάλλεο, 27) Αγαδάθνο
Γεψξγηνο, 28) Σζαηζνχιε Αλαζηαζία, 29) Μαξγαξψλεο Παλαγηψηεο, 30) Δπζηαζίνπ Αλαζηάζηνο, 31) Κνπξήο
Μηραήι, 32) Παληαδφπνπινο Γεκήηξηνο, 33) Πνχινο Ησάλλεο, 34) Πίθνπια Αξγπξψ, 35) φθεο Γεψξγηνο θαη
36) εθηειήο Κσλ/λνο, φηη νη θ.θ. 1) Γηαλλάθεο Υξήζηνο, 2) Υσκαηά Αηθαηεξίλε, 3) Κνχξηεο Αλδξέαο, 4)
Παλαγηψηαξεο Αλαζηάζηνο, 5) Γξεγνξέαο Ησάλλεο, 6) Γεσξγίνπ Γεκήηξηνο δελ πξνζήιζαλ αλ θαη
πξνζθιήζεθαλ λφκηκα, φηη ν Γήκαξρνο, θ. Βαζίιεηνο Βαιαζφπνπινο, είλαη παξψλ, ν θ. Πξφεδξνο θήξπμε ηελ
έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο. Παξφληεο ζηε ζπλεδξίαζε είλαη ν Γεληθφο Γξακκαηέαο ηνπ Γήκνπ θ. Αλαζηφπνπινο,
ν Ννκηθφο χκβνπινο ηνπ Γήκνπ θ. Μαληαδάθεο, ν Δηδηθφο χκβνπινο ηνπ Γεκάξρνπ θ. Παπαγεσξγίνπ, ν
ζπκπαξαζηάηεο ηνπ δεκφηε θ. Αξακπαηδήο, ν θ. Κνληνλίθαο θαη ν θ. Φηινζετδεο.
Σα πξαθηηθά ηεο ζπλεδξίαζεο ηεξεί ε κφληκε ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ, Καιπνπδάλε Ακαιία.
ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 309/2017
ΠΔΡΙΛΗΦΗ: Πξνγξακκαηηζκφο πξνζιήςεσλ ηαθηηθνχ πξνζσπηθνχ ζηηο αληαπνδνηηθέο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ
Ζιηνχπνιεο.
(Απφ ηε ζπλεδξίαζε έρνπλ απνρσξήζεη νη θ.θ. Γνπβή, Αγαδάθνο, εθηειήο, Αλαγλψζηνπ)
Ο Γεληθφο Γξακκαηέαο ηνπ Γήκνπ, θ. Αλαζηφπνπινο, πνπ εηζεγήζεθε ην 1ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο,
έζεζε ππφςε ησλ κειψλ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ην ππ’ αξηζ. πξση. νηθ.26709/2017 έγγξαθφ ηνπ, πνπ έρεη
σο εμήο:
ην κε αξηζκ.

3285/Β/19-09-2017 ΦΔΚ

δεκνζηεχζεθε ε ηξνπνπνίεζε ηνπ Οξγαληζκνχ Δζσηεξηθήο

Τπεξεζίαο (ΟΔΤ) ηνπ Γήκνπ Ζιηνχπνιεο, κεηά ηελ 228/2017 απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ πνπ ιήθζεθε
βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξ. 24 ηνπ Ν 4479/17 θαη ηεο κε αξηζκ.19/ 22159/30-06-2017 εγθπθιίνπ ηνπ
Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, θαη ηελ ππ’ αξηζκ. εγθξηηηθή απφθαζε 71388/26037 ηνπ πληνληζηή Απνθεληξσκέλεο
Γηνίθεζεο Αηηηθήο, κε ηελ νπνία ζπζηάζεθαλ ηξηάληα δχν (32) λέεο νξγαληθέο ζέζεηο θαηά αξηζκφ, θαηεγνξία θαη
θιάδν σο εμήο:
1
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Καηηγοπία – κλάδορ

Απιθμόρ

ΤΔ Δξγαηψλ θαζαξηφηεηαο

29

ΓΔ Μεραλνηερληηψλ απηνθηλήησλ

2

ΓΔ Ζιεθηξνηερληηψλ απηνθηλήησλ

1

ηε ζπλέρεηα θαη βάζεη ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ αλαθεξνκέλσλ δηαηάμεσλ « … νη ΟΤΑ ππνβάιινπλ εληόο δέθα
(10) εµεξώλ από ηε δεµνζίεπζε ηεο απόθαζεο ζηελ Εθεµεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο, αίηεµα πξνγξαµµαηηζµνύ ζην
Υπνπξγείν Εζσηεξηθώλ, ζύµθσλα µε ηε δηαδηθαζία ηεο Α.Π. 40703/16.12.2016 εγθπθιίνπ ηεο ππεξεζίαο µαο, πεξί
πξνγξαµµαηηζµνύ πξνζιήςεσλ ηαθηηθνύ πξνζσπηθνύ αληαπνδνηηθώλ ππεξεζηώλ ΟΤΑ θαη λπηδ απηώλ (Α∆Α:
62ΑΛ465ΦΘΕ- Φ21), πξνθεηµέλνπ λα πξνσζεζνύλ ηα ζρεηηθά αηηήµαηα γηα έγθξηζε ηεο ΠΥΣ 33/2006, όπσο
ηζρύεη…
…. 2. Σε πεξίπησζε πνπ ζηνπο Ο.Ε.Υ. ησλ θνξέσλ πθίζηαληαη νξγαληθέο ζέζεηο πξνζσπηθνύ εηδηθνηήησλ πνπ
µπνξνύλ λα θαιύςνπλ αλάγθεο αληαπνδνηηθώλ ππεξεζηώλ θαζαξηόηεηαο, νη νπνίεο σζηόζν παξαµέλνπλ θελέο, ζα
πξέπεη λα απνζηαιεί άµεζα ζην Υπνπξγείν ην ζρεηηθό αίηεµα γηα ηελ θάιπςε ησλ ζέζεσλ απηώλ, ζύµθσλα µε ηε
δηαδηθαζία ηεο πξναλαθεξόµελεο εγθπθιίνπ.
3. Οη ΟΤΑ α’ βαζµνύ θαη ηα λπ απηώλ πνπ ήδε έρνπλ απνζηείιεη ζρεηηθό αίηεµα ζην πιαίζην ηεο
πξναλαθεξόµελεο εγθπθιίνπ, δελ απαηηείηαη λα πξνβνύλ ζε θαµία πεξαηηέξσ ελέξγεηα, µπνξνύλ όµσο λα
απνζηείινπλ ζπµπιεξσµαηηθό αίηεµα, θαηόπηλ επαλεμέηαζεο ησλ αλαγθώλ ηνπο, ζύµθσλα µε όζα νξίδνληαη
αλσηέξσ. Σηελ πεξίπησζε απηή, ζηνλ πίλαθα ηνπ λένπ αηηήµαηνο ζα πξέπεη λα απνηππώλεηαη ην ζύλνιν ησλ
αλαγθώλ ηνπο, δειαδή ηόζν νη ήδε ππνβιεζείζεο αλάγθεο ηνπο όζν θαη νη λέεο πνπ πξνέθπςαλ θαηόπηλ επαλεμέηαζεο
ησλ αλαγθώλ ηνπο, µε αλάιπζε όισλ απηώλ αλά εξγαζηαθή ζρέζε / θαηεγνξία εθπαίδεπζεο / θιάδν-εηδηθόηεηα θαη
αληαπνδνηηθή ππεξεζία θαη µε πξνζδηνξηζµό ηεο ζεηξάο πξνηεξαηόηεηαο ηνπο. Σεµεηώλεηαη όηη µε ηελ απόθαζε ηνπ
δεµνηηθνύ ζπµβνπιίνπ δύλαηαη λα ηξνπνπνηεζεί ε ηεξάξρεζε ησλ αλαγθώλ ζύµθσλα µε ηα λεόηεξα δεδνµέλα θαη σο
εθ ηνύηνπ λα θαηαγξαθεί ζηνλ πίλαθα δηαθνξεηηθή ζεηξά πξνηεξαηόηεηαο ζε ζρέζε µε ην πξνεγνύµελν αίηεµα….»
Με ηελ ππ΄ αξηζκ. 7/2017 απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ είρε απνθαζηζηεί ε ππνβνιή αηηήκαηνο
πξφζιεςεο ζπλνιηθά δεθαεπηά (17) αηφκσλ ηαθηηθνχ (κνλίκνπ) πξνζσπηθνχ ην νπνίν ππάγεηαη ζηηο
αληαπνδνηηθέο ππεξεζίεο, σο εμήο:
Καηηγορία Εκπαίδεσζης/ Κλάδος

Κενές θέζεις

1.

Υ Ε16 Εξγαηώλ Καζαξηόηεηαο

5

2.

ΔΕ29 Οδεγώλ

6

3.

ΔΕ 28-Φεηξηζηώλ κεραλεκάησλ έξγσλ

2

4.
5

ΥΕ16- Εξγαηώλ Νεθξνηαθείνπ
ΔΕ24- Ηιεθηξνιόγσλ
Σύνολο θέζεων

1
3
17

Παξαθαινχκε φπσο εηζεγεζείηε πξνο ην Γεκνηηθφ πκβνχιην ηελ ππνβνιή αηηήκαηνο γηα ηελ έγθξηζε
πιήξσζεο ζαξάληα (40) ζέζεσλ ηαθηηθνχ πξνζσπηθνχ, κε ηελ ηεξάξρεζε πνπ αλαθέξεηαη παξαθάησ, βάζεη ησλ
αλαγθψλ ησλ αληαπνδνηηθψλ ππεξεζηψλ θαζαξηφηεηαο θαη ηεο αλάγθεο εχξπζκεο θαη απξφζθνπηεο ιεηηνπξγίαο
απηψλ, σο εμήο:
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Α.Α.
ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ – ΚΛΑΓΟ
1. ΓΔ ΟΓΖΓΧΝ Γ΄+ Γ΄ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΜΔ
ΚΑΡΣΑ ΦΖΦΗΑΚΟΤ ΣΑΥΟΓΡΑΦΟΤ
2. ΓΔ ΟΓΖΓΧΝ Γ΄ + Δ΄ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΜΔ
ΚΑΡΣΑ ΦΖΦΗΑΚΟΤ ΣΑΥΟΓΡΑΦΟΤ
3. ΓΔ ΥΔΗΡΗΣΖ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΧΝ
ΔΡΓΧΝ (ΑΡΧΘΡΟΤ)
4. ΓΔ ΖΛΔΚΣΡΟΣΔΥΝΗΣΧΝ
ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΧΝ
5. ΤΔ ΔΡΓΑΣΧΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ
6. YE ΝΔΧΚΟΡΧΝ
7. ΤΔ ΔΡΓΑΣΧΝ ΝΔΚΡΟΣΑΦΔΗΟΤ
8. ΤΔ ΔΡΓΑΣΧΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ
9. ΓΔ ΟΓΖΓΧΝ Γ΄ + Δ΄ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΜΔ
ΚΑΡΣΑ ΦΖΦΗΑΚΟΤ ΣΑΥΟΓΡΑΦΟΤ
10. ΓΔ ΟΓΖΓΧΝ Γ΄+Γ΄ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΜΔ
ΚΑΡΣΑ ΦΖΦΗΑΚΟΤ ΣΑΥΟΓΡΑΦΟΤ
11. ΓΔ ΥΔΗΡΗΣΧΝ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΧΝ
(θνξησηή εζθαθέα JCB)

ΑΡΙΘΜΟ ΘΔΔΧΝ
4
2
1
1
10
1
2
15
2
1
1

ΤΝΟΛΟ

40

Γηα ηηο παξαπάλσ αλαθεξφκελεο ζέζεηο ηα απαηηνχκελα πξνζφληα πξφζιεςεο είλαη ηα πξνβιεπφκελα
απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία (Π.Γ. 50/01). ηνλ Οξγαληζκφ Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ δελ
πξνβιέπνληαη πξφζζεηα ηππηθά πξνζφληα θαη άξα ηα πξνβιεπφκελα αλά θιάδν ηππηθά πξνζφληα
(ζχκθσλα κε ην αλσηέξσ Π.Γ.) έρνπλ σο εμήο:
1. ΓΔ ΟΓΗΓΟΙ Γ΄ + Γ΄ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΜΔ ΚΑΡΣΑ ΦΗΦΙΑΚΟΤ ΣΑΥΟΓΡΑΦΟΤ
ΚΤΡΙΑ ΠΡΟΟΝΣΑ
α) Γίπισκα Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο ΗΔΚ εηδηθνηήησλ: (α) Σερληθνχ Απηνθηλήησλ Ορεκάησλ ή
(β) Δθπαηδεπηή Τπνςεθίσλ Οδεγψλ Απηνθηλήησλ ή
Πηπρίν Α' ή Β' θχθινπ ζπνπδψλ ΣΔΔ εηδηθφηεηαο Μεραλψλ θαη πζηεκάησλ Απηνθηλήηνπ ή
Απνιπηήξηνο ηίηινο Δληαίνπ Πνιπθιαδηθνχ Λπθείνπ ηκήκαηνο Μεραληθψλ Απηνθηλήησλ ή
Σερληθήο Δπαγγεικαηηθήο ρνιήο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο εηδηθφηεηαο Μεραλψλ Απηνθηλήηνπ
ή
ρνιήο Μαζεηείαο ηνπ ΟΑΔΓ ηνπ λ. 1346/1983 εηδηθφηεηαο Μεραλνηερλίηε Απηνθηλήηνπ ή
ζςναθούρ ειδικόηηηαρ, δειαδή:
- Ζιεθηξνινγηθψλ πζηεκάησλ Απηνθηλήηνπ ή
- Ζιεθηξνκεραληθψλ πζηεκάησλ θαη Απηνκαηηζκνχ Απηνθηλήηνπ ΣΔΔ ή
-Ζιεθηξηθνχ πζηήκαηνο Απηνθηλήηνπ ΣΔ δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ή
- Ζιεθηξνηερλίηε Απηνθηλήηνπ ρνιήο Μαζεηείαο ηνπ ΟΑΔΓ ηνπ λ. 1346/1983 ή
- Ζιεθηξνιφγνπ Απηνθηλήησλ Ορεκάησλ ή Σερληθνχ Μεραλνηξνληθήο ΗΔΚ ή άιινο ηζφηηκνο ηίηινο
ζρνιηθήο κνλάδαο ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο.
β) Ηζρχνπζα επαγγελμαηική άδεια οδήγηζηρ Γ΄ καηηγοπίαρ (γηα θνξηεγά) θαη Γ΄ καηηγοπίαρ (γηα
ιεσθνξεία).
γ) Πιζηοποιηηικό Δπαγγελμαηικήρ Ικανόηηηαρ (ΠΔΙ).
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δ) Κάξηα Φεθηαθνχ Σαρνγξάθνπ Οδεγνχ, ε νπνία λα είλαη ζε ηζρχ θαη ε νπνία εθδίδεηαη απφ ηε
Γηεχζπλζε Αλάπηπμεο πληήξεζεο θαη Λεηηνπξγίαο Δθαξκνγψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο,
Τπνδνκψλ, Ναπηηιίαο θαη Σνπξηζκνχ.
ΠΡΟΟΝΣΑ Α΄ ΔΠΙΚΟΤΡΙΑ:
(Δθφζνλ νη ζέζεηο δελ θαιπθζνχλ απφ ππνςεθίνπο κε ηα αλσηέξσ πξνζφληα)
α) Οπνηνζδήπνηε απνιπηήξηνο ηίηινο ζρνιηθήο κνλάδαο Γεςηεποβάθμιαρ Δκπαίδεςζηρ ηεο
εκεδαπήο ή ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιψλ ηεο αιινδαπήο.
β) Ηζρχνπζα επαγγελμαηική άδεια οδήγηζηρ Γ΄ καηηγοπίαρ (γηα θνξηεγά) θαη Γ΄ καηηγοπίαρ (γηα
ιεσθνξεία).
γ) Πιζηοποιηηικό Δπαγγελμαηικήρ Ικανόηηηαρ (ΠΔΙ).
δ) Κάξηα Φεθηαθνχ Σαρνγξάθνπ Οδεγνχ, ε νπνία λα είλαη ζε ηζρχ θαη ε νπνία εθδίδεηαη απφ ηε
Γηεχζπλζε Αλάπηπμεο πληήξεζεο θαη Λεηηνπξγίαο Δθαξκνγψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο,
Τπνδνκψλ, Ναπηηιίαο θαη Σνπξηζκνχ.
ΠΡΟΟΝΣΑ Β΄ ΔΠΙΚΟΤΡΙΑ:
(Δθφζνλ νη ζέζεηο δελ θαιπθζνχλ απφ ππνςεθίνπο κε ηα αλσηέξσ πξνζφληα)
α) Απνιπηήξηνο ηίηινο ςποσπευηικήρ εκπαίδεςζηρ (απνιπηήξην ηξηηαμίνπ γπκλαζίνπ ή γηα
ππνςεθίνπο πνπ έρνπλ απνθνηηήζεη κέρξη θαη ην 1980 απνιπηήξην δεκνηηθνχ ζρνιείνπ) ή ηζνδχλακνο
απνιπηήξηνο ηίηινο θαηψηεξεο Σερληθήο ρνιήο ηνπ Ν.Γ. 580/1970 ή απνιπηήξηνο ηίηινο
Δξγαζηεξίσλ Δηδηθήο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 2817/2000
ηεο εκεδαπήο ή άιινο ηζφηηκνο ηίηινο ηεο αιινδαπήο και ανηίζηοιση εμπειπία ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ (3)
εηψλ, κεηά ηελ απφθηεζε ησλ αδεηψλ νδήγεζεο απηνθηλήηνπ.
β) Ηζρχνπζα επαγγελμαηική άδεια οδήγηζηρ Γ΄ καηηγοπίαρ (γηα θνξηεγά) θαη Γ΄ καηηγοπίαρ (γηα
ιεσθνξεία).
γ)Πιζηοποιηηικό Δπαγγελμαηικήρ Ικανόηηηαρ (ΠΔΙ).
δ) Κάξηα Φεθηαθνχ Σαρνγξάθνπ Οδεγνχ, ε νπνία λα είλαη ζε ηζρχ θαη ε νπνία εθδίδεηαη απφ ηε
Γηεχζπλζε Αλάπηπμεο πληήξεζεο θαη Λεηηνπξγίαο Δθαξκνγψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο,
Τπνδνκψλ, Ναπηηιίαο θαη Σνπξηζκνχ.
ΠΡΟΟΝΣΑ Γ΄ ΔΠΙΚΟΤΡΙΑ:
(Δθφζνλ νη ζέζεηο δελ θαιπθζνχλ απφ ππνςεθίνπο κε ηα αλσηέξσ πξνζφληα)
α) Απνιπηήξηνο ηίηινο ςποσπευηικήρ εκπαίδεςζηρ (απνιπηήξην ηξηηαμίνπ γπκλαζίνπ ή γηα
ππνςεθίνπο πνπ έρνπλ απνθνηηήζεη κέρξη θαη ην 1980 απνιπηήξην δεκνηηθνχ ζρνιείνπ) ή ηζνδχλακνο
απνιπηήξηνο ηίηινο θαηψηεξεο Σερληθήο ρνιήο ηνπ Ν.Γ. 580/1970 ή απνιπηήξηνο ηίηινο
Δξγαζηεξίσλ Δηδηθήο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 2817/2000
ηεο εκεδαπήο ή άιινο ηζφηηκνο ηίηινο ηεο αιινδαπήο και ανηίζηοιση εμπειπία ηνπιάρηζηνλ έμη (6)
κελψλ, κεηά ηελ απφθηεζε ησλ αδεηψλ νδήγεζεο απηνθηλήηνπ.
β) Ηζρχνπζα επαγγελμαηική άδεια οδήγηζηρ Γ΄ καηηγοπίαρ (γηα θνξηεγά) θαη Γ΄ καηηγοπίαρ (γηα
ιεσθνξεία).
γ)Πιζηοποιηηικό Δπαγγελμαηικήρ Ικανόηηηαρ (ΠΔΙ).
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δ) Κάξηα Φεθηαθνχ Σαρνγξάθνπ Οδεγνχ, ε νπνία λα είλαη ζε ηζρχ θαη ε νπνία εθδίδεηαη απφ ηε
Γηεχζπλζε Αλάπηπμεο πληήξεζεο θαη Λεηηνπξγίαο Δθαξκνγψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο,
Τπνδνκψλ, Ναπηηιίαο θαη Σνπξηζκνχ.
2. ΓΔ ΟΓΗΓΟΙ Γ ΄+ Δ΄ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΜΔ ΚΑΡΣΑ ΦΗΦΙΑΚΟΤ ΣΑΥΟΓΡΑΦΟΤ
ΚΤΡΙΑ ΠΡΟΟΝΣΑ
α) Γίπισκα Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο ΗΔΚ εηδηθνηήησλ: (α) Σερληθνχ Απηνθηλήησλ Ορεκάησλ ή
(β) Δθπαηδεπηή Τπνςεθίσλ Οδεγψλ Απηνθηλήησλ ή
Πηπρίν Α' ή Β' θχθινπ ζπνπδψλ ΣΔΔ εηδηθφηεηαο Μεραλψλ θαη πζηεκάησλ Απηνθηλήηνπ ή
Απνιπηήξηνο ηίηινο Δληαίνπ Πνιπθιαδηθνχ Λπθείνπ ηκήκαηνο Μεραληθψλ Απηνθηλήησλ ή
Σερληθήο Δπαγγεικαηηθήο ρνιήο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο εηδηθφηεηαο Μεραλψλ Απηνθηλήηνπ
ή
ρνιήο Μαζεηείαο ηνπ ΟΑΔΓ ηνπ λ. 1346/1983 εηδηθφηεηαο Μεραλνηερλίηε Απηνθηλήηνπ ή
ζςναθούρ ειδικόηηηαρ, δειαδή:
- Ζιεθηξνινγηθψλ πζηεκάησλ Απηνθηλήηνπ ή
- Ζιεθηξνκεραληθψλ πζηεκάησλ θαη Απηνκαηηζκνχ Απηνθηλήηνπ ΣΔΔ ή
-Ζιεθηξηθνχ πζηήκαηνο Απηνθηλήηνπ ΣΔ δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ή
- Ζιεθηξνηερλίηε Απηνθηλήηνπ ρνιήο Μαζεηείαο ηνπ ΟΑΔΓ ηνπ λ. 1346/1983 ή
- Ζιεθηξνιφγνπ Απηνθηλήησλ Ορεκάησλ ή Σερληθνχ Μεραλνηξνληθήο ΗΔΚ ή άιινο ηζφηηκνο ηίηινο
ζρνιηθήο κνλάδαο ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο.
β) Ηζρχνπζα επαγγελμαηική άδεια οδήγηζηρ Γ΄+Δ΄ καηηγοπίαρ.
γ) Πιζηοποιηηικό Δπαγγελμαηικήρ Ικανόηηηαρ (ΠΔΙ).
δ) Κάξηα Φεθηαθνχ Σαρνγξάθνπ Οδεγνχ, ε νπνία λα είλαη ζε ηζρχ θαη ε νπνία εθδίδεηαη απφ ηε
Γηεχζπλζε Αλάπηπμεο πληήξεζεο θαη Λεηηνπξγίαο Δθαξκνγψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο,
Τπνδνκψλ, Ναπηηιίαο θαη Σνπξηζκνχ.
ΠΡΟΟΝΣΑ Α΄ ΔΠΙΚΟΤΡΙΑ:
(Δθφζνλ νη ζέζεηο δελ θαιπθζνχλ απφ ππνςεθίνπο κε ηα αλσηέξσ πξνζφληα)
α) Οπνηνζδήπνηε απνιπηήξηνο ηίηινο ζρνιηθήο κνλάδαο Γεςηεποβάθμιαρ Δκπαίδεςζηρ ηεο
εκεδαπήο ή ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιψλ ηεο αιινδαπήο.
β) Ηζρχνπζα επαγγελμαηική άδεια οδήγηζηρ Γ΄+Δ΄ καηηγοπίαρ.
γ) Πιζηοποιηηικό Δπαγγελμαηικήρ Ικανόηηηαρ (ΠΔΙ).
δ) Κάξηα Φεθηαθνχ Σαρνγξάθνπ Οδεγνχ, ε νπνία λα είλαη ζε ηζρχ θαη ε νπνία εθδίδεηαη απφ ηε
Γηεχζπλζε Αλάπηπμεο πληήξεζεο θαη Λεηηνπξγίαο Δθαξκνγψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο,
Τπνδνκψλ, Ναπηηιίαο θαη Σνπξηζκνχ.
ΠΡΟΟΝΣΑ Β΄ ΔΠΙΚΟΤΡΙΑ:
(Δθφζνλ νη ζέζεηο δελ θαιπθζνχλ απφ ππνςεθίνπο κε ηα αλσηέξσ πξνζφληα)
α) Απνιπηήξηνο ηίηινο ςποσπευηικήρ εκπαίδεςζηρ (απνιπηήξην ηξηηαμίνπ γπκλαζίνπ ή γηα
ππνςεθίνπο πνπ έρνπλ απνθνηηήζεη κέρξη θαη ην 1980 απνιπηήξην δεκνηηθνχ ζρνιείνπ) ή ηζνδχλακνο
5
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απνιπηήξηνο ηίηινο θαηψηεξεο Σερληθήο ρνιήο ηνπ Ν.Γ. 580/1970 ή απνιπηήξηνο ηίηινο
Δξγαζηεξίσλ Δηδηθήο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 2817/2000
ηεο εκεδαπήο ή άιινο ηζφηηκνο ηίηινο ηεο αιινδαπήο και ανηίζηοιση εμπειπία ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ (3)
εηψλ, κεηά ηελ απφθηεζε ησλ αδεηψλ νδήγεζεο απηνθηλήηνπ.
β) Ηζρχνπζα επαγγελμαηική άδεια οδήγηζηρ Γ΄+Δ΄ καηηγοπίαρ.
γ)Πιζηοποιηηικό Δπαγγελμαηικήρ Ικανόηηηαρ (ΠΔΙ).
δ) Κάξηα Φεθηαθνχ Σαρνγξάθνπ Οδεγνχ, ε νπνία λα είλαη ζε ηζρχ θαη ε νπνία εθδίδεηαη απφ ηε
Γηεχζπλζε Αλάπηπμεο πληήξεζεο θαη Λεηηνπξγίαο Δθαξκνγψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο,
Τπνδνκψλ, Ναπηηιίαο θαη Σνπξηζκνχ.
ΠΡΟΟΝΣΑ Γ΄ ΔΠΙΚΟΤΡΙΑ:
(Δθφζνλ νη ζέζεηο δελ θαιπθζνχλ απφ ππνςεθίνπο κε ηα αλσηέξσ πξνζφληα)
α) Απνιπηήξηνο ηίηινο ςποσπευηικήρ εκπαίδεςζηρ (απνιπηήξην ηξηηαμίνπ γπκλαζίνπ ή γηα
ππνςεθίνπο πνπ έρνπλ απνθνηηήζεη κέρξη θαη ην 1980 απνιπηήξην δεκνηηθνχ ζρνιείνπ) ή ηζνδχλακνο
απνιπηήξηνο ηίηινο θαηψηεξεο Σερληθήο ρνιήο ηνπ Ν.Γ. 580/1970 ή απνιπηήξηνο ηίηινο
Δξγαζηεξίσλ Δηδηθήο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 2817/2000
ηεο εκεδαπήο ή άιινο ηζφηηκνο ηίηινο ηεο αιινδαπήο και ανηίζηοιση εμπειπία ηνπιάρηζηνλ έμη (6)
κελψλ, κεηά ηελ απφθηεζε ησλ αδεηψλ νδήγεζεο απηνθηλήηνπ.
β) Ηζρχνπζα επαγγελμαηική άδεια οδήγηζηρ Γ΄+Δ΄ καηηγοπίαρ.
γ)Πιζηοποιηηικό Δπαγγελμαηικήρ Ικανόηηηαρ (ΠΔΙ).
δ) Κάξηα Φεθηαθνχ Σαρνγξάθνπ Οδεγνχ, ε νπνία λα είλαη ζε ηζρχ θαη ε νπνία εθδίδεηαη απφ ηε
Γηεχζπλζε Αλάπηπμεο πληήξεζεο θαη Λεηηνπξγίαο Δθαξκνγψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο,
Τπνδνκψλ, Ναπηηιίαο θαη Σνπξηζκνχ.

3. ΓΔ ΥΔΙΡΙΣΗ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΧΝ ΔΡΓΧΝ ( ΑΡΧΘΡΟ)
ΚΤΡΙΑ ΠΡΟΟΝΣΑ
α) Άδεηα κεραλνδεγνχ-ρεηξηζηή κεραλεκάησλ εθηέιεζεο ηερληθψλ έξγσλ νκάδαο Η’ ηάμεο Γ’,
β) Άδεηα νδήγεζεο απηνθηλήηνπ εξαζηηερληθή ή επαγγεικαηηθή,
γ) Ο νκψλπκνο ή αληίζηνηρνο ηίηινο ΗΔΚ ή Σερληθνχ Δπαγγεικαηηθνχ Δθπαηδεπηεξίνπ Α΄ ή Β' θχθινπ
ζπνπδψλ ή Δληαίνπ Πνιπθιαδηθνχ Λπθείνπ ή Σερληθνχ Δπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ ή Σερληθψλ
Δπαγγεικαηηθψλ ρνιψλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ή ρνιψλ Μαζεηείαο ηνπ ΟΑΔΓ ηνπ
Ν.1346/83 ή άιινο ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιηθψλ κνλάδσλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο
εηδηθφηεηαο. Γίλεηαη επίζεο δεθηφο νπνηνζδήπνηε ηίηινο ΗΔΚ ή δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ή άιινο
ηζφηηκνο θαη αληίζηνηρνο ηίηινο ζρνιηθψλ κνλάδσλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο ππφ ηελ πξνυπφζεζε
φηη ν ππνςήθηνο ππνβάιεη βεβαίσζε ηεο αξκφδηαο γηα ηελ έθδνζε ηεο άδεηαο ππεξεζίαο, φηη ε
αλσηέξσ άδεηα κεραλνδεγνχ -ρεηξηζηή ρνξεγήζεθε βάζεη ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηίηινπ είηε απηνηειψο
είηε κε ζπλππνινγηζκφ θαη εκπεηξίαο.
ΠΡΟΟΝΣΑ Α΄ ΔΠΙΚΟΤΡΙΑ:
(Δθφζνλ νη ζέζεηο δελ θαιπθζνχλ απφ ππνςεθίνπο κε ηα αλσηέξσ πξνζφληα)
α) Άδεηα κεραλνδεγνχ-ρεηξηζηή κεραλεκάησλ εθηέιεζεο ηερληθψλ έξγσλ νκάδαο Η’ ηάμεο Γ’,
β) Άδεηα νδήγεζεο απηνθηλήηνπ εξαζηηερληθή ή επαγγεικαηηθή,
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γ) Ο νκψλπκνο ή αληίζηνηρνο, απνιπηήξηνο ηίηινο αλαγλσξηζκέλεο θαηψηεξεο ηερληθήο ζρνιήο ηεο
εκεδαπήο ή ηζφηηκνο θαη αληίζηνηρνο ηίηινο ζρνιήο ηεο αιινδαπήο. Γίλεηαη επίζεο δεθηφο
νπνηνζδήπνηε ηίηινο αλαγλσξηζκέλεο θαηψηεξεο ηερληθήο ζρνιήο ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, ππφ
ηελ πξνυπφζεζε φηη ν ππνςήθηνο ππνβάιεη βεβαίσζε ηεο αξκφδηαο γηα ηελ έθδνζε ηεο άδεηαο
ππεξεζίαο, φηη ε αλσηέξσ άδεηα κεραλνδεγνχ- ρεηξηζηή ρνξεγήζεθε βάζεη ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηίηινπ
είηε απηνηειψο είηε κε ζπλππνινγηζκφ θαη εκπεηξίαο.
ΠΡΟΟΝΣΑ Β΄ ΔΠΙΚΟΤΡΙΑ:
(Δθφζνλ νη ζέζεηο δελ θαιπθζνχλ απφ ππνςεθίνπο κε ηα αλσηέξσ πξνζφληα)
α) Άδεηα κεραλνδεγνχ-ρεηξηζηή κεραλεκάησλ εθηέιεζεο ηερληθψλ έξγσλ νκάδαο Η’ ηάμεο Γ’,
β) Άδεηα νδήγεζεο απηνθηλήηνπ εξαζηηερληθή ή επαγγεικαηηθή,
γ) Απνιπηήξηνο ηίηινο ηνπιάρηζηνλ Τπνρξεσηηθήο Δθπαίδεπζεο (δει. απνιπηήξην ηξηηαμίνπ
γπκλαζίνπ ή γηα ππνςεθίνπο πνπ έρνπλ απνθνηηήζεη κέρξη θαη ην 1980 απνιπηήξην Γεκνηηθνχ
ρνιείνπ), ή ηζνδχλακνο απνιπηήξηνο ηίηινο θαηψηεξεο Σερληθήο ρνιήο ηνπ Ν.Γ. 580/1970 ή
απνιπηήξηνο ηίηινο Δξγαζηεξίσλ Δηδηθήο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο, ηνπ άξζξνπ
1 ηνπ Ν. 2817/2000 ηεο εκεδαπήο ή άιινο ηζφηηκνο ηίηινο ηεο αιινδαπήο θαη αληίζηνηρε εκπεηξία
ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ (3) εηψλ, κεηά ηελ απφθηεζε ηεο παξαπάλσ άδεηαο κεραλνδεγνχ-ρεηξηζηή.
ΠΡΟΟΝΣΑ Γ΄ ΔΠΙΚΟΤΡΙΑ:
(Δθφζνλ νη ζέζεηο δελ θαιπθζνχλ απφ ππνςεθίνπο κε ηα αλσηέξσ πξνζφληα)
α) Άδεηα κεραλνδεγνχ-ρεηξηζηή κεραλεκάησλ εθηέιεζεο ηερληθψλ έξγσλ νκάδαο Η’ ηάμεο Γ’,
β) Άδεηα νδήγεζεο απηνθηλήηνπ εξαζηηερληθή ή επαγγεικαηηθή,
γ) Απνιπηήξηνο ηίηινο ηνπιάρηζηνλ Τπνρξεσηηθήο Δθπαίδεπζεο(δει. απνιπηήξην ηξηηαμίνπ
γπκλαζίνπ ή γηα ππνςεθίνπο πνπ έρνπλ απνθνηηήζεη κέρξη θαη ην 1980 απνιπηήξην Γεκνηηθνχ
ρνιείνπ),ή ηζνδχλακνο απνιπηήξηνο ηίηινο θαηψηεξεο Σερληθήο ρνιήο ηνπ Ν.Γ. 580/1970 ή
απνιπηήξηνο ηίηινο Δξγαζηεξίσλ Δηδηθήο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο, ηνπ άξζξνπ
1 ηνπ Ν. 2817/2000 ηεο εκεδαπήο ή άιινο ηζφηηκνο ηίηινο ηεο αιινδαπήο θαη αληίζηνηρε εκπεηξία
ηνπιάρηζηνλ έμη (6) κελψλ, κεηά ηελ απφθηεζε ηεο παξαπάλσ άδεηαο κεραλνδεγνχ-ρεηξηζηή.
4. ΓΔ ΗΛΔΚΣΡΟΣΔΥΝΙΣΧΝ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΧΝ
ΚΤΡΙΑ ΠΡΟΟΝΣΑ:
α)Άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο Ζιεθηξνηερλίηε απηνθηλήησλ ή Βεβαίσζε νξζήο αλαγγειίαο
ελάξμεσο αζθήζεσο επαγγέικαηνο ηερλίηε απηνθηλήησλ εηδηθφηεηαο Ζιεθηξνηερλίηε,
β) Ο νκψλπκνο ή αληίζηνηρνο ηίηινο ΗΔΚ ή Σερληθνχ Δπαγγεικαηηθνχ Δθπαηδεπηεξίνπ Α' ή Β'
θχθινπ ζπνπδψλ ή Δληαίνπ Πνιπθιαδηθνχ Λπθείνπ ή Σερληθνχ Δπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ ή Σερληθψλ
Δπαγγεικαηηθψλ ρνιψλ δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ή ζρνιψλ καζεηείαο ηνπ ΟΑΔΓ ηνπ Ν.
1346/1983 ή άιινο ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιηθψλ κνλάδσλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο
εηδηθφηεηαο.
Γίλεηαη επίζεο δεθηφο νπνηνζδήπνηε ηίηινο ΗΔΚ ή δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ή άιινο ηζφηηκνο θαη
αληίζηνηρνο ηίηινο ζρνιηθψλ κνλάδσλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ν
ππνςήθηνο ππνβάιιεη βεβαίσζε ηεο αξκφδηαο γηα ηελ έθδνζε ηεο άδεηαο ππεξεζίαο, φηη ε αλσηέξσ
άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο ή βεβαίσζε νξζήο αλαγγειίαο ρνξεγήζεθε βάζεη ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ
ηίηινπ είηε απηνηειψο είηε κε ζπλππνινγηζκφ θαη εκπεηξίαο.
ΠΡΟΟΝΣΑ Α’ ΔΠΙΚΟΤΡΙΑ:
(Δθφζνλ ε ζέζε δελ θαιπθζεί απφ ππνςεθίνπο κε ηα αλσηέξσ πξνζφληα)
α)Άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο Ζιεθηξνηερλίηε απηνθηλήησλ ή Βεβαίσζε νξζήο αλαγγειίαο
ελάξμεσο αζθήζεσο επαγγέικαηνο ηερλίηε απηνθηλήησλ εηδηθφηεηαο Ζιεθηξνηερλίηε,
β) Ο νκψλπκνο ή αληίζηνηρνο, απνιπηήξηνο ηίηινο αλαγλσξηζκέλεο θαηψηεξεο ηερληθήο ζρνιήο ηεο
εκεδαπήο ή ηζφηηκνο θαη αληίζηνηρνο ηίηινο ζρνιήο ηεο αιινδαπήο. Γίλεηαη επίζεο δεθηφο
νπνηνζδήπνηε ηίηινο αλαγλσξηζκέλεο θαηψηεξεο ηερληθήο ζρνιήο ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, ππφ
ηελ πξνυπφζεζε φηη ν ππνςήθηνο ππνβάιιεη βεβαίσζε ηεο αξκφδηαο γηα ηελ έθδνζε ηεο άδεηαο
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ππεξεζίαο, φηη ε αλσηέξσ άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο ή βεβαίσζε νξζήο αλαγγειίαο ρνξεγήζεθε
βάζεη ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηίηινπ είηε απηνηειψο είηε κε ζπλππνινγηζκφ θαη εκπεηξίαο.
ΠΡΟΟΝΣΑ Β’ ΔΠΙΚΟΤΡΙΑ:
(Δθφζνλ ε ζέζε δελ θαιπθζεί απφ ππνςεθίνπο κε ηα αλσηέξσ πξνζφληα)
α)Άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο Ζιεθηξνηερλίηε απηνθηλήησλ ή Βεβαίσζε νξζήο αλαγγειίαο
ελάξμεσο αζθήζεσο επαγγέικαηνο ηερλίηε απηνθηλήησλ εηδηθφηεηαο Ζιεθηξνηερλίηε,
β) Απνιπηήξηνο ηίηινο ηνπιάρηζηνλ ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο (απνιπηήξην ηξηηαμίνπ γπκλαζίνπ ή
γηα ππνςεθίνπο πνπ έρνπλ απνθνηηήζεη κέρξη θαη ην 1980 απνιπηήξην δεκνηηθνχ ζρνιείνπ) ή
ηζνδχλακνο απνιπηήξηνο ηίηιν θαηψηεξεο Σερληθήο ρνιήο ηνπ Ν.Γ. 580/1970 ή απνιπηήξηνο ηίηινο
Δξγαζηεξίσλ Δηδηθήο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 2817/2000
ηεο εκεδαπήο ή άιινο ηζφηηκνο ηίηινο ηεο αιινδαπήο και ανηίζηοιση εμπειπία ηοςλάσιζηον ηπιών
(3) εηών, κεηά ηελ απφθηεζε ηεο παξαπάλσ άδεηαο άζθεζεο επαγγέικαηνο ή βεβαίσζεο νξζήο
αλαγγειίαο .
ΠΡΟΟΝΣΑ Γ’ ΔΠΙΚΟΤΡΙΑ:
(Δθφζνλ ε ζέζε δελ θαιπθζεί απφ ππνςεθίνπο κε ηα αλσηέξσ πξνζφληα)
α)Άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο Ζιεθηξνηερλίηε απηνθηλήησλ ή Βεβαίσζε νξζήο αλαγγειίαο
ελάξμεσο αζθήζεσο επαγγέικαηνο ηερλίηε απηνθηλήησλ εηδηθφηεηαο Ζιεθηξνηερλίηε,
β) Απνιπηήξηνο ηίηινο ηνπιάρηζηνλ ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο (απνιπηήξην ηξηηαμίνπ γπκλαζίνπ ή
γηα ππνςεθίνπο πνπ έρνπλ απνθνηηήζεη κέρξη θαη ην 1980 απνιπηήξην δεκνηηθνχ ζρνιείνπ) ή
ηζνδχλακνο απνιπηήξηνο ηίηινο θαηψηεξεο Σερληθήο ρνιήο ηνπ Ν.Γ. 580/1970 ή απνιπηήξηνο ηίηινο
Δξγαζηεξίσλ Δηδηθήο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 2817/2000
ηεο εκεδαπήο ή άιινο ηζφηηκνο ηίηινο ηεο αιινδαπήο και ανηίζηοιση εμπειπία ηοςλάσιζηον έξι (6)
μηνών, κεηά ηελ απφθηεζε ηεο παξαπάλσ άδεηαο άζθεζεο επαγγέικαηνο ή βεβαίσζεο νξζήο
αλαγγειίαο.
5. ΤΔ ΔΡΓΑΣΧΝ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ
Απνιπηήξηνο ηίηινο Τπνρξεσηηθήο Δθπαίδεπζεο (Απνιπηήξηνο ηίηινο Σξηηαμίνπ Γπκλαζίνπ ή γηα
φζνπο έρνπλ απνθνηηήζεη κέρξη θαη ην 1980 απνιπηήξην Γεκνηηθνχ ρνιείνπ), ή ηζνδχλακνο
απνιπηήξηνο ηίηινο θαηψηεξεο Σερληθήο ρνιήο ηνπ λ.δ. 580/1970 ή απνιπηήξηνο ηίηινο
Δξγαζηεξίσλ Δηδηθήο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ.
2817/2000 ή άιινο ηζφηηκνο ηίηινο ηεο αιινδαπήο.
6. YE NEΧΚΟΡΧΝ
Απνιπηήξηνο ηίηινο ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο (δειαδή απνιπηήξην ηξηηαμίνπ γπκλαζίνπ ή γηα
ππνςεθίνπο πνπ έρνπλ απνθνηηήζεη κέρξη θαη ην 1980 απνιπηήξην δεκνηηθνχ ζρνιείνπ) ή
ηζνδχλακνο απνιπηήξηνο ηίηινο θαηψηεξεο ηερληθήο ζρνιήο ηνπ Ν.Γ. 580/1970 ή απνιπηήξηνο
ηίηινο θαηψηεξεο ηερληθήο ζρνιήο ηνπ Ν.Γ. 580/1970 ή απνιπηήξηνο ηίηινο Δξγαζηεξίσλ Δηδηθήο
Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 2817/2000 ηεο εκεδαπήο ή άιινο ηζφηηκνο
ηίηινο ηεο αιινδαπήο.
7. ΤΔ ΔΡΓΑΣΧΝ ΝΔΚΡΟΣΑΦΔΙΟΤ
Απνιπηήξηνο ηίηινο Τπνρξεσηηθήο Δθπαίδεπζεο (Απνιπηήξηνο ηίηινο Σξηηαμίνπ Γπκλαζίνπ ή γηα
φζνπο έρνπλ απνθνηηήζεη κέρξη θαη ην 1980 απνιπηήξην Γεκνηηθνχ ρνιείνπ), ή ηζνδχλακνο
απνιπηήξηνο ηίηινο θαηψηεξεο Σερληθήο ρνιήο ηνπ λ.δ. 580/1970 ή απνιπηήξηνο ηίηινο
Δξγαζηεξίσλ Δηδηθήο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ.
2817/2000 ή άιινο ηζφηηκνο ηίηινο ηεο αιινδαπήο.

8.

ΓΔ Υειπιζηών Μησανημάηυν ( θοπηυηή εζκαθέαJCB)
α) Άδεηα κεραλνδεγνχ-ρεηξηζηή κεραλεκάησλ εθηέιεζεο ηερληθψλ έξγσλ νκάδαο Β΄ηάμεο Γ΄,
β) Άδεηα νδήγεζεο απηνθηλήηνπ εξαζηηερληθή ή επαγγεικαηηθή,
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γ) Ο νκψλπκνο ή αληίζηνηρνο ηίηινο ΗΔΚ ή Σερληθνχ Δπαγγεικαηηθνχ Δθπαηδεπηεξίνπ Α΄ ή Β' θχθινπ
ζπνπδψλ ή Δληαίνπ Πνιπθιαδηθνχ Λπθείνπ ή Σερληθνχ Δπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ ή Σερληθψλ
Δπαγγεικαηηθψλ ρνιψλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ή ρνιψλ Μαζεηείαο ηνπ ΟΑΔΓ ηνπ
Ν.1346/83 ή άιινο ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιηθψλ κνλάδσλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο
εηδηθφηεηαο. Γίλεηαη επίζεο δεθηφο νπνηνζδήπνηε ηίηινο ΗΔΚ ή δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ή άιινο
ηζφηηκνο θαη αληίζηνηρνο ηίηινο ζρνιηθψλ κνλάδσλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο ππφ ηελ πξνυπφζεζε
φηη ν ππνςήθηνο ππνβάιεη βεβαίσζε ηεο αξκφδηαο γηα ηελ έθδνζε ηεο άδεηαο ππεξεζίαο, φηη ε
αλσηέξσ άδεηα κεραλνδεγνχ -ρεηξηζηή ρνξεγήζεθε βάζεη ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηίηινπ είηε απηνηειψο
είηε κε ζπλππνινγηζκφ θαη εκπεηξίαο.
ΠΡΟΟΝΣΑ Α΄ ΔΠΙΚΟΤΡΙΑ:
(Δθφζνλ νη ζέζεηο δελ θαιπθζνχλ απφ ππνςεθίνπο κε ηα αλσηέξσ πξνζφληα)
α) Άδεηα κεραλνδεγνχ-ρεηξηζηή κεραλεκάησλ εθηέιεζεο ηερληθψλ έξγσλ νκάδαο Β΄ηάμεο Γ΄,
β) Άδεηα νδήγεζεο απηνθηλήηνπ εξαζηηερληθή ή επαγγεικαηηθή,
γ) Ο νκψλπκνο ή αληίζηνηρνο, απνιπηήξηνο ηίηινο αλαγλσξηζκέλεο θαηψηεξεο ηερληθήο ζρνιήο ηεο
εκεδαπήο ή ηζφηηκνο θαη αληίζηνηρνο ηίηινο ζρνιήο ηεο αιινδαπήο. Γίλεηαη επίζεο δεθηφο
νπνηνζδήπνηε ηίηινο αλαγλσξηζκέλεο θαηψηεξεο ηερληθήο ζρνιήο ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, ππφ
ηελ πξνυπφζεζε φηη ν ππνςήθηνο ππνβάιεη βεβαίσζε ηεο αξκφδηαο γηα ηελ έθδνζε ηεο άδεηαο
ππεξεζίαο, φηη ε αλσηέξσ άδεηα κεραλνδεγνχ- ρεηξηζηή ρνξεγήζεθε βάζεη ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηίηινπ
είηε απηνηειψο είηε κε ζπλππνινγηζκφ θαη εκπεηξίαο.
ΠΡΟΟΝΣΑ Β΄ ΔΠΙΚΟΤΡΙΑ:
(Δθφζνλ νη ζέζεηο δελ θαιπθζνχλ απφ ππνςεθίνπο κε ηα αλσηέξσ πξνζφληα)
α) Άδεηα κεραλνδεγνχ-ρεηξηζηή κεραλεκάησλ εθηέιεζεο ηερληθψλ έξγσλ νκάδαο Β΄ ηάμεο Γ΄,
β) Άδεηα νδήγεζεο απηνθηλήηνπ εξαζηηερληθή ή επαγγεικαηηθή,
γ) Απνιπηήξηνο ηίηινο ηνπιάρηζηνλ Τπνρξεσηηθήο Δθπαίδεπζεο (δει. απνιπηήξην ηξηηαμίνπ
γπκλαζίνπ ή γηα ππνςεθίνπο πνπ έρνπλ απνθνηηήζεη κέρξη θαη ην 1980 απνιπηήξην Γεκνηηθνχ
ρνιείνπ), ή ηζνδχλακνο απνιπηήξηνο ηίηινο θαηψηεξεο Σερληθήο ρνιήο ηνπ Ν.Γ. 580/1970 ή
απνιπηήξηνο ηίηινο Δξγαζηεξίσλ Δηδηθήο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο, ηνπ άξζξνπ
1 ηνπ Ν. 2817/2000 ηεο εκεδαπήο ή άιινο ηζφηηκνο ηίηινο ηεο αιινδαπήο θαη αληίζηνηρε εκπεηξία
ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ (3) εηψλ, κεηά ηελ απφθηεζε ηεο παξαπάλσ άδεηαο κεραλνδεγνχ-ρεηξηζηή.
ΠΡΟΟΝΣΑ Γ΄ ΔΠΙΚΟΤΡΙΑ:
(Δθφζνλ νη ζέζεηο δελ θαιπθζνχλ απφ ππνςεθίνπο κε ηα αλσηέξσ πξνζφληα)
α) Άδεηα κεραλνδεγνχ-ρεηξηζηή κεραλεκάησλ εθηέιεζεο ηερληθψλ έξγσλ νκάδαο Β΄ηάμεο Γ΄,
β) Άδεηα νδήγεζεο απηνθηλήηνπ εξαζηηερληθή ή επαγγεικαηηθή,
γ) Απνιπηήξηνο ηίηινο ηνπιάρηζηνλ Τπνρξεσηηθήο Δθπαίδεπζεο (δει. απνιπηήξην ηξηηαμίνπ
γπκλαζίνπ ή γηα ππνςεθίνπο πνπ έρνπλ απνθνηηήζεη κέρξη θαη ην 1980 απνιπηήξην Γεκνηηθνχ
ρνιείνπ),ή ηζνδχλακνο απνιπηήξηνο ηίηινο θαηψηεξεο Σερληθήο ρνιήο ηνπ Ν.Γ. 580/1970 ή
απνιπηήξηνο ηίηινο Δξγαζηεξίσλ Δηδηθήο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο, ηνπ άξζξνπ
1 ηνπ Ν. 2817/2000 ηεο εκεδαπήο ή άιινο ηζφηηκνο ηίηινο ηεο αιινδαπήο θαη αληίζηνηρε εκπεηξία
ηνπιάρηζηνλ έμη (6) κελψλ, κεηά ηελ απφθηεζε ηεο παξαπάλσ άδεηαο κεραλνδεγνχ-ρεηξηζηή.
ΤΜΠΛΗΡΧΜΑΣΙΚΔ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΙ:
Για ηιρ θέζειρ ηυν Οδηγών πος αναθέπονηαι παπαπάνυ πποκειμένος για ηην απόδειξη καηοσήρ
ηος Πιζηοποιηηικού Δπαγγελμαηικήρ Ικανόηηηαρ (ΠΔΙ) απαιηείηαι:
Δίηε ε θαηνρή Γειηίνπ Δπηκφξθσζεο Οδεγνχ, ην νπνίν λα είλαη ζε ηζρχ θαη ην νπνίν εθδίδεηαη απφ
ηελ Τπεξεζία Μεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ ηεο Πεξηθέξεηαο ζηελ πεξηνρή ηεο νπνίαο βξίζθεηαη ε
θαηνηθία ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ.
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Δίηε ε θαηαρψξεζε επί ηνπ εληχπνπ ηεο άδεηαο νδήγεζεο ηος κοινοηικού απιθμού «95» δίπια ζε κία
ή πεξηζζφηεξεο εθ ησλ θαηεγνξηψλ ή ππνθαηεγνξηψλ πνπ θαηέρεη ν ππνςήθηνο θαη απαηηνχληαη απφ
ηελ αλαθνίλσζε.
ΠΡΟΟΥΖ:
ε πεξίπησζε αληηθαηάζηαζεο άδεηαο, γηα ηελ ελζσκάησζε κίαο ή πεξηζζνηέξσλ θαηεγνξηψλ ή
ππνθαηεγνξηψλ θαηνρήο ηνπ δεηνχκελνπ απφ ηελ αλαθνίλσζε Πηζηνπνηεηηθνχ Δπαγγεικαηηθήο
Ηθαλφηεηαο (ΠΔΗ) θαη εθφζνλ πξνθχπηνπλ ιφγνη θαζπζηέξεζεο ηεο δηαδηθαζίαο επαλέθδνζήο ηεο,
γίλεηαη δεθηή θαη ε ΒΔΒΑΗΧΖ ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο ηεο Γ/λζεο Μεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ
ζηελ νπνία λα αλαθέξνληαη:
Σν νλνκαηεπψλπκν θαη ην φλνκα παηξφο ηνπ αηηνχληνο ηε βεβαίσζε
Ο αξηζκφο ηεο άδεηαο νδήγεζεο ηελ νπνία θαηέρεη θαζψο θαη ε λέα ηζρχο
ηεο (έλαξμε, ιήμε)
Ζ θαηεγνξία ή ππνθαηεγνξία ΠΔΗ πνπ ηνπ έρεη ρνξεγεζεί θαη απαηηείηαη απφ ηελ αλαθνίλσζε,
θαζψο θαη ε ηζρχο ηνπ (έλαξμε - ιήμε) θαη λα επηβεβαηψλεηαη φηη ε άδεηα βξίζθεηαη ζε δηαδηθαζία
επαλέθδνζήο ηεο,
ιφγσ ελζσκάησζεο θαηεγνξίαο ή ππνθαηεγνξίαο ΠΔΗ.
Απηνλφεην είλαη φηη νη ππνςήθηνη πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ νπσζδήπνηε ηελ απαηηνχκελε απφ ηελ
αλαθνίλσζε άδεηα νδήγεζεο.
ΔΠΙΗΜΑΝΗ:
ε πεξίπησζε πνπ ε ππεξεζία Μεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ ηεο νηθείαο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο δελ
έρεη πξνρσξήζεη ζηε ζπγθξφηεζε επηηξνπήο γηα ηηο εμεηάζεηο ηνπ αλσηέξσ πηζηνπνηεηηθνχ (ΠΔΗ),
ν ππνςήθηνο πξνθεηκέλνπ λα γίλεη δεθηφο γηα ηε ζέζε ηνπ ΟΓΖΓΟΤ ηεο ζπγθεθξηκέλεο αλαθνίλσζεο,
πξέπεη λα πξνζθνκίζεη απαξαηηήησο ζρεηηθφ έγγξαθν ηεο ππεξεζίαο απηήο , ζην νπνίν λα αλαθέξεηαη
ε αδπλακία έθδνζεο ηνπ αλσηέξσ πηζηνπνηεηηθνχ εμ’ αθνξκήο ηεο κε ζπγθξφηεζεο ηεο ελ ιφγσ
επηηξνπήο. Γηα ηηο άδεηεο νδήγεζεο απηνθηλήησλ, φηαλ δελ πξνθχπηεη ε εκεξνκελία ηεο αξρηθήο
θηήζεο, ηεο θαηά ηελ αλαθνίλσζε απαηηνχκελεο άδεηαο, αιιά κφλν ε εκεξνκελία ιήμεο ηεο άδεηαο ή
ηπρφλ πξφζθαηεο ζεψξεζεο, πξέπεη νη ππνςήθηνη λα ζπλππνβάινπλ θαη ζρεηηθή βεβαίσζε ηεο νηθείαο
ππεξεζίαο Μεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ.
ε πεξίπησζε αδπλακίαο ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο λα ρνξεγήζεη ηελ βεβαίσζε απηή, ιφγσ
θαηαζηξνθήο ή θζνξάο ησλ αξρείσλ ηεο, αξθεί :
ε πξνζθφκηζε ηεο βεβαίσζεο ηεο ππεξεζίαο απηήο ζηελ νπνία λα αλαθέξεηαη ν ιφγνο αδπλακίαο
θαζψο θαη ε πξνζθφκηζε Τπεχζπλεο Γήισζεο θαηά ην άξζξν 8 ηνπ λ.1599/1986 ηνπ ππνςεθίνπ ζηελ
νπνία λα δειψλεη ηελ αθξηβή εκεξνκελία αξρηθήο θηήζεο ηεο θαηεγνξίαο επαγγεικαηηθήο άδεηαο
νδήγεζεο πνπ δεηείηαη απφ ηελ πξνθήξπμε.
ηελ πεξίπησζε πνπ νη ππνςήθηνη είλαη θάηνρνη επαγγεικαηηθήο άδεηαο νδήγεζεο αιινδαπήο , γηα λα
γίλνπλ δεθηνί πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ βεβαίσζε ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο ηνπ Τπνπξγείνπ
Οηθνλνκίαο, Τπνδνκψλ, Ναπηηιίαο θαη Σνπξηζκνχ «πεξί ηζνδπλακίαο θαη αληηζηνηρίαο ηεο άδεηαο
νδήγεζεο αιινδαπήο κε ηηο επαγγεικαηηθέο άδεηεο νδήγεζεο εκεδαπήο».

Καηφπηλ ησλ αλσηέξσ θαη ιακβαλνκέλσλ ππφςε:
1) Σελ αλάγθε ππνβνιήο αηηήκαηνο πξφζιεςεο κφληκνπ πξνζσπηθνχ γηα ηελ εχξπζκε θαη
απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ησλ αληαπνδνηηθψλ ππεξεζηψλ θαζαξηφηεηαο ηνπ Γήκνπ,
2) ηελ ππ΄ αξηζκ. 7/2017 απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ κε ηελ νπνία είρε απνθαζηζηεί ε
ππνβνιή αηηήκαηνο θαη ηελ αλάγθε επηθαηξνπνίεζήο ηεο θαη ηελ ππνβνιή λένπ, ζπλνιηθνχ
αηηήκαηνο πξφζιεςεο ζηηο αληαπνδνηηθέο ππεξεζίεο θαζαξηφηεηαο ηνπ Γήκνπ Ζιηνχπνιεο,
ψζηε λα θαιχπηνληαη νη πξαγκαηηθέο αλάγθεο φπσο έρνπλ δηακνξθσζεί, ζχκθσλα θαη κε ηηο
νηθνλνκηθέο δπλαηφηεηεο ησλ αληαπνδνηηθψλ ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ,
3) ηνλ ΟΔΤ ηνπ Γήκνπ Ζιηνχπνιεο (ΦΔΚ 707/Β/2015) φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην ππ. αξηζκ.
3285/Β/19-09-2017 ΦΔΚ , κεηά ηελ 228/2017 απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, θαη ηελ
10
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4)

5)
6)
7)
8)

9)

ππ’ αξηζκ. εγθξηηηθή απφθαζε 71388/26037 ηνπ πληνληζηή Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο
Αηηηθήο,
ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξ. 24 ηνπ Ν 4479/17 θαη ηελ κε αξηζκ. ζρεηηθή εξκελεπηηθή
19/22159/30-06-2017 εγθχθιην ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, κε ηελ νπνία ζπζηάζεθαλ
ηξηάληα δχν (32) λέεο νξγαληθέο ζέζεηο,
ην γεγνλφο φηη νη παξαθάησ αηηνχκελεο ζέζεηο είλαη φιεο θελέο,
ην ππ. αξηζκ νηθ/25668/18-09-2017 έγγξαθν ηνπ πξντζηάκελνπ ηεο Γ/λζεο Πεξηβάιινληνο θαη
Πνηφηεηαο Εσήο,
ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΠΓ 50/01 φπσο ηζρχεη,
ηελ ππ. αξηζκ. απφθαζε 195/2017 (ΑΓΑ: Χ87ΛΧΡΤ-Ζ9Ζ) απφθαζε
ηεο Οηθνλνκηθήο
Δπηηξνπήο, κε ηελ νπνία βεβαηψλεηαη φηη ππάξρεη ε δπλαηφηεηα θάιπςεο ηεο κηζζνινγηθήο
δαπάλεο γηα ζπλνιηθά (40) λέσλ πξνζιήςεσλ ζηηο αληαπνδνηηθέο ππεξεζίεο θαζαξηφηεηαο
ηνπ δήκνπ,
ηε βεβαίσζε ηνπ πξντζηάκελνπ ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ κε ηελ νπνία
βεβαηψλεηαη φηη ππάξρνπλ νη αλαγθαίεο πηζηψζεηο γηα ηελ ππνβνιή αηηήκαηνο πξφζιεςεο γηα
ηηο ζπγθεθξηκέλεο εηδηθφηεηεο,

Πποηείνοςμε ζηο Γημοηικό ςμβούλιο ηην λήτη απόθαζηρ υρ εξήρ:
1) Σελ ππνβνιή αηηήκαηνο έγθξηζεο πξφζιεςεο ζπλνιηθά ζαξάληα (40) αηφκσλ κνλίκνπ πξνζσπηθνχ γηα ηελ
θάιπςε αληίζηνηρσλ θελψλ νξγαληθψλ ζέζεσλ, ην νπνίν ππάγεηαη ζηηο αληαπνδνηηθέο ππεξεζίεο
θαζαξηφηεηαο σο εμήο θαη κε ηελ αθφινπζε ηεξάξρεζε:
Α.Α.
ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ – ΚΛΑΓΟ
1. ΓΔ ΟΓΖΓΧΝ Γ΄+ Γ΄ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΜΔ
ΚΑΡΣΑ ΦΖΦΗΑΚΟΤ ΣΑΥΟΓΡΑΦΟΤ
2. ΓΔ ΟΓΖΓΧΝ Γ΄ + Δ΄ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΜΔ
ΚΑΡΣΑ ΦΖΦΗΑΚΟΤ ΣΑΥΟΓΡΑΦΟΤ
3. ΓΔ ΥΔΗΡΗΣΖ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΧΝ
ΔΡΓΧΝ (ΑΡΧΘΡΟΤ)
4. ΓΔ ΖΛΔΚΣΡΟΣΔΥΝΗΣΧΝ
ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΧΝ
5. ΤΔ ΔΡΓΑΣΧΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ
6. YE ΝΔΧΚΟΡΧΝ
7. ΤΔ ΔΡΓΑΣΧΝ ΝΔΚΡΟΣΑΦΔΗΟΤ
8. ΤΔ ΔΡΓΑΣΧΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ
9. ΓΔ ΟΓΖΓΧΝ Γ΄ + Δ΄ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΜΔ
ΚΑΡΣΑ ΦΖΦΗΑΚΟΤ ΣΑΥΟΓΡΑΦΟΤ
10. ΓΔ ΟΓΖΓΧΝ Γ΄+Γ΄ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΜΔ
ΚΑΡΣΑ ΦΖΦΗΑΚΟΤ ΣΑΥΟΓΡΑΦΟΤ
11. ΓΔ ΥΔΗΡΗΣΧΝ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΧΝ
(θνξησηή εζθαθέα JCB)

ΑΡΙΘΜΟ ΘΔΔΧΝ
4
2
1
1
10
1
2
15
2
1
1

ΤΝΟΛΟ

40

2) Σν πξνεγνχκελν αίηεκα ηνπ Γήκνπ Ζιηνχπνιεο γηα ηελ πξφζιεςε κφληκνπ πξνζσπηθνχ πνπ είρε ππνβιεζεί
κε ηελ ππ. αξηζκ. 7/2017 απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηξνπνπνηείηαη θαη επηθαηξνπνηείηαη κε ηελ
παξνχζα.
3) Σα ηππηθά πξνζφληα αλά εηδηθφηεηα είλαη απηά πνπ αλαθέξνληαη ζην εηζεγεηηθφ κέξνο ηεο παξνχζεο
ζχκθσλα θαη κε ην ΠΓ 50/01.
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Σν Γεκνηηθφ πκβνχιην
αθνχ είδε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 65 θαη 67 ηνπ Ν. 3852/2010, ην Ν. 3463/2006,
Οκφθσλα απνθαζίδεη
1. Δγθξίλεη ηελ ππνβνιή αηηήκαηνο έγθξηζεο πξφζιεςεο ζπλνιηθά ζαξάληα (40) αηφκσλ κνλίκνπ
πξνζσπηθνχ γηα ηελ θάιπςε αληίζηνηρσλ θελψλ νξγαληθψλ ζέζεσλ, ην νπνίν ππάγεηαη ζηηο αληαπνδνηηθέο
ππεξεζίεο θαζαξηφηεηαο σο εμήο θαη κε ηελ αθφινπζε ηεξάξρεζε:
Α.Α.
ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ – ΚΛΑΓΟ
1. ΓΔ ΟΓΖΓΧΝ Γ΄+ Γ΄ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΜΔ
ΚΑΡΣΑ ΦΖΦΗΑΚΟΤ ΣΑΥΟΓΡΑΦΟΤ
2. ΓΔ ΟΓΖΓΧΝ Γ΄ + Δ΄ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΜΔ
ΚΑΡΣΑ ΦΖΦΗΑΚΟΤ ΣΑΥΟΓΡΑΦΟΤ
3. ΓΔ ΥΔΗΡΗΣΖ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΧΝ
ΔΡΓΧΝ (ΑΡΧΘΡΟΤ)
4. ΓΔ ΖΛΔΚΣΡΟΣΔΥΝΗΣΧΝ
ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΧΝ
5. ΤΔ ΔΡΓΑΣΧΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ
6. YE ΝΔΧΚΟΡΧΝ
7. ΤΔ ΔΡΓΑΣΧΝ ΝΔΚΡΟΣΑΦΔΗΟΤ
8. ΤΔ ΔΡΓΑΣΧΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ
9. ΓΔ ΟΓΖΓΧΝ Γ΄ + Δ΄ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΜΔ
ΚΑΡΣΑ ΦΖΦΗΑΚΟΤ ΣΑΥΟΓΡΑΦΟΤ
10. ΓΔ ΟΓΖΓΧΝ Γ΄+Γ΄ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΜΔ
ΚΑΡΣΑ ΦΖΦΗΑΚΟΤ ΣΑΥΟΓΡΑΦΟΤ
11. ΓΔ ΥΔΗΡΗΣΧΝ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΧΝ
(θνξησηή εζθαθέα JCB)

ΑΡΙΘΜΟ ΘΔΔΧΝ
4
2
1
1
10
1
2
15
2
1
1

ΤΝΟΛΟ

40

4) Σν πξνεγνχκελν αίηεκα ηνπ Γήκνπ Ζιηνχπνιεο γηα ηελ πξφζιεςε κφληκνπ πξνζσπηθνχ πνπ είρε ππνβιεζεί
κε ηελ ππ. αξηζκ. 7/2017 απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηξνπνπνηείηαη θαη επηθαηξνπνηείηαη κε ηελ
παξνχζα.
5) Σα ηππηθά πξνζφληα αλά εηδηθφηεηα είλαη απηά πνπ αλαθέξνληαη ζην εηζεγεηηθφ κέξνο ηεο παξνχζεο
ζχκθσλα θαη κε ην ΠΓ 50/01.

Η απόθαζη αςηή πήπε απιθμό 309/2017 και είναι αναπηηηέα ζηο διαδίκηςο.
Μεηά ηε ζχληαμή ηνπ ην πξαθηηθφ ππνγξάθεηαη σο εμήο
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ

Ζ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ

ΣΑ ΜΔΛΖ

ΠΑΝΣΑΕΟΠΟΤΛΟ ΖΛΗΑ

Μ. ΚΟΤΡΖ

Γ. Υαηδεδάθεο, Α.Μαξθνπιάθε, Δ.Φπξξφπνπινο,

ΠΗΣΟ ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ

Υ.εξέηε, Υ.Καιαξξχηεο, Δ. Εαλληά, Κ.Παπαδφπνπινο,

ΖΛΗΟΤΠΟΛΖ, 5.10.2017

Η.Αληδηλάο, Π. Βηδάιεο, Θ.Γηαλλφπνπινο, Α.Γεκεηξφπνπινο,

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ

Γ.Κνξκά-Γθνπηδηάλα, Κ.Καινχδεο Μ.Μπαζνχξεο,
Η.Νηθεθφξνο, Δ.Καπίξε, Υ.Κνθνηίλεο Γ.Καιαληίδεο,
Γ. Αζβεζηάο, Φ. Υξπζνπιάθεο, Γ.Αληχπαο, Α.Σζαηζνχιε

ΠΑΝΣΑΕΟΠΟΤΛΟ ΖΛΗΑ

Π.Μαξγαξψλεο, Α.Δπζηαζίνπ,, Μ. Κνπξήο, Γ.Παληαδφπνπινο,
Η.Πνχινο, Α. Πίθνπια, Γ.φθεο,
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