ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Απόσπασμα

ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

από το πρακτικό της 2ης συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου Ηλιούπολης

Σήμερα 19 Ιανουαρίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:30 στο Δημοτικό Κατάστημα συνεδρίασε
εκτάκτως το Δημοτικό Συμβούλιο Ηλιούπολης, σύμφωνα με την οικ.981/131.2017 πρόσκληση του Προέδρου,
που δόθηκε σε κάθε Σύμβουλο, σύμφωνα με τα άρθρα 65 και 67 του Ν. 3852/2010.
Μετά τη διαπίστωση ότι το Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία αφού σε σύνολο μελών σαράντα ενός
είναι παρόντα τριάντα πέντε, δηλ. οι κ.κ. 1) Πανταζόπουλος Ηλίας, Πρόεδρος, 2) Καλαντίδης Δημήτριος,
Αντιπρόεδρος, 3) Κουρή Μαρία, Γραμματέας, 4) Γιαννάκης Χρήστος, 5) Χατζηδάκης Γεώργιος, 6)
Παπαδόπουλος Κων/νος, 7) Ψυρρόπουλος Ευστάθιος, 8) Σερέτη Χριστίνα, 9) Καλαρρύτης Χρήστος, 10)
Ζαννιά Ευφημία, 11) Αντζινάς Ιωάννης, 12) Βιδάλης Παναγιώτης, 13) Γιαννόπουλος Θεμιστοκλής, 14)
Δημητρόπουλος Άγγελος, 15) Κορμά - Γκουτζιάνα Δήμητρα, 16) Καλούδης Κων/νος, 17) Μπασούρης
Μαρίνος, 18) Κούρτης Ανδρέας, 19) Παναγιώταρης Αναστάσιος, 20) Γρηγορέας Ιωάννης, 21) Καπίρη Ελένη,
22) Κοκοτίνης Χρήστος, 23) Ασβεστάς Δημήτριος, 24) Χρυσουλάκης Φώτιος, 25) Αντύπας Γεώργιος, 26)
Δουβή Αγγελική, 27) Αναγνώστου Ιωάννης, 28) Μαργαρώνης Παναγιώτης, 29) Ευσταθίου Αναστάσιος, 30)
Κουρής Μιχαήλ, 31) Πανταζόπουλος Δημήτριος, 32) Πούλος Ιωάννης, 33) Πίκουλα Αργυρώ, 34) Σόφης
Γεώργιος και 35) Σεφτελής Κων/νος, ότι οι κ.κ. 1) Χωματά Αικατερίνη, 2) Μαρκουλάκη Αικατερίνη, 3)
Νικηφόρος Ιωάννης, 4) Γεωργίου Δημήτριος, 5) Αγαδάκος Γεώργιος, 6) Τσατσούλη Αναστασία, ότι ο
Δήμαρχος, κ. Βασίλειος Βαλασόπουλος, είναι παρών, ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Παρόντες στη συνεδρίαση είναι ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου, κ. Αναστόπουλος, ο δικηγόρος του
Δήμου κ. Καραβέλος, ο Νομικός Σύμβουλος του Δήμαρχου κ. Μανταδάκης, ο Τεχνικός Σύμβουλος του
Δημάρχου κ. Παπαγεωργίου και ο Συμπαραστάτης του Δημότη κ. Αραμπατζής.
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρεί η μόνιμη υπάλληλος του Δήμου, Καλπουζάνη Αμαλία.
ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 7/2017
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού στις ανταποδοτικές υπηρεσίες του
Δήμου Ηλιούπολης.
(Από τη συνεδρίαση έχουν αποχωρήσει οι κ.κ. Κουρής, Πίκουλα, Δημ. Πανταζόπουλος)
Ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου, κ. Αναστόπουλος, που εισηγήθηκε το 2ο θέμα της ημερήσιας
διάταξης, έθεσε υπόψη του Σώματος το υπ’ αριθ. πρωτ. 1425/2017 έγγραφό του, σχετικά με τον
προγραμματισμό προσλήψεων τακτικού προσωπικού στις ανταποδοτικές υπηρεσίες του Δήμου Ηλιούπολης, το
οποίο έχει ως εξής: Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 25/40703/16.12.2016 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών οι
Δήμοι έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν αίτημα πρόσληψης τακτικού προσωπικού σε ανταποδοτικές υπηρεσίες
προκειμένου να στελεχωθούν με τακτικό προσωπικό νευραλγικές υπηρεσίες της Αυτοδιοίκησης με άμεσο
αντίκτυπο στη Δημόσια Υγεία. Για να υποβληθεί σχετικό αίτημα, θα πρέπει στον Οργανισμό Εσωτερικής
Υπηρεσίας να υπάρχουν αντίστοιχες κενές θέσεις. Επίσης, χρειάζεται η αρμόδια οικονομική υπηρεσία να
1

πιστοποιήσει το ύψος της εκτιμώμενης συνολικής δαπάνης που θα προκληθεί για την πληρωμή του αιτούμενου
προς πρόσληψη προσωπικού σε ετήσια βάση καθώς και ότι ανάλογα θα εγγραφούν οι αναγκαίες πιστώσεις στον
προϋπολογισμό του έτους που θα πραγματοποιηθούν οι προσλήψεις με πρόθεση εγγραφής των αναγκαίων
πιστώσεων και στους προϋπολογισμούς των επόμενων ετών.
Στον Ο.Ε.Υ. που ψηφίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο και δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 707/Β/24-04-2015,
υπάρχουν οι παρακάτω κενές οργανικές θέσεις στις κατηγορίες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Υποχρεωτικής
Εκπαίδευσης (Δ.Ε και ΥΕ) οι οποίες υπάγονται στον τομέα των ανταποδοτικών υπηρεσιών του Δήμου:
Κατηγορία Εκπαίδευσης/ Κλάδος

Κενές θέσεις

1.

Υ Ε16 Εργατών Καθαριότητας

5

2.

ΔΕ29 Οδηγών

6

3.

ΔΕ 28-Χειριστών μηχανημάτων έργων

2

4.
5

ΥΕ16- Εργατών Νεκροταφείου
ΔΕ24- Ηλεκτρολόγων
Σύνολο θέσεων

1
3
17

Παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε προς το Δημοτικό Συμβούλιο την υποβολή αιτήματος για την έγκριση πλήρωσης
των δεκαεπτά θέσεων τακτικού προσωπικού, με την ιεράρχηση που αναφέρεται παρακάτω, βάσει των αναγκών
εύρυθμης λειτουργίας των ανταποδοτικών υπηρεσιών του Δήμου:
Κατηγορία Εκπαίδευσης/ Κλάδος:

θέσεις

1.

Υ. Ε. 16 Εργατών Καθαριότητας

5

2.

Δ. Ε. 29 Οδηγών αυτοκινήτων (απορριμματοφόρων & λεωφορείων)

5

ΔΕ29- Οδηγών Τράκτορα (Ελκυστήρας με επικαθήμενο απορριμματοφόρο
container)

1

3.

ΔΕ28-Χειριστών Μηχανημάτων έργων (Σύνθετων εκσκαπτικών και
φορτωτικών μηχανημάτων τύπου JCB, CATERPILLAR, LEIBHERR κ.λ.π
παρεμφερών τύπων).
Υ. Ε. 16- Εργατών Νεκροταφείου

2

Δ.Ε. 24 Ηλεκτρολόγων
Σύνολο θέσεων

3
17

4.

5.
6

1

Για τις παραπάνω αναφερόμενες θέσεις τα απαιτούμενα προσόντα πρόσληψης είναι τα προβλεπόμενα από την
ισχύουσα νομοθεσία (Π.Δ. 50/01), ως αναλυτικά αναφέρονται ανά κλάδο παρακάτω:
1) ΥΕ16 Εργατών Καθαριότητας, θέσεις πέντε (5)
Επικουρικά προσόντα
(Επικουρικοί πίνακες
Κύρια
κατάταξης κατά ΣΕΙΡΑ,
Προσόντα
εφόσον οι θέσεις

α/α
(κύριος

ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

δεν καλυφθούν από
πίνακας
υποψηφίους του κύριου
κατάταξης)
πίνακα)
1ος

Απολυτήριος τίτλος Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Απολυτήριος τίτλος Τριταξίου
Γυμνασίου ή για όσους 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

2

X

2ος

Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του ν. 2817/2000 ή
άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής.
Απολυτήριος τίτλος Γ΄ Γυμνασίου των σχολικών περιόδων 1976−1977 έως και
1979−1980 θα γίνονται δεκτοί.

2) ΔΕ29-)Οδηγών αυτοκινήτων Απορριμματοφόρων και Λεωφορείων, θέσεις πέντε (5)
Επικουρικά προσόντα
(Επικουρικοί πίνακες
Κύρια
κατάταξης κατά ΣΕΙΡΑ,
Προσόντα
εφόσον οι θέσεις

α/α
(κύριος

ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

δεν καλυφθούν από
πίνακας
υποψηφίους του κύριου
κατάταξης)
πίνακα)
1ος

2ος

Ισχύουσες επαγγελματικές Άδειες οδήγησης αυτοκινήτου (Γ΄ κατηγορίας για φορτηγά
απορριμματοφόρα ) και Δ΄ κατηγορίας (για λεωφορεία).
Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ)
1

X

X

X

−

−

Δίπλωμα επαγγελματικής κατάρτισης Ι.Ε.Κ ειδικοτήτων (α) τεχνικού
αυτοκινήτων οχημάτων ή (β) εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων ή πτυχίο Α΄
ή Β΄ κύκλου σπουδών ΤΕΕ ειδικότητας Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου ή
απολυτήριος τίτλος Ενιαίου
Πολυκλαδικού Λυκείου τμήματος Μηχανικών αυτοκινήτων ή Τεχνικής
Επαγγελματικής Σχολής Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ειδικότητας
Μηχανών Αυτοκινήτου ή σχολής Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Ε. του
ν. 1346/1983 (ΦΕΚ 46Α΄) ειδικότητας Μηχανοτεχνίτη αυτοκινήτου ή
συναφούς ειδικότητας, δηλαδή: Ηλεκτρολόγου Αυτοκινήτων Οχημάτων
ΙΕΚ ή Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου ή Ηλεκτρομηχανικών
X
Συστημάτων και Αυτοματισμού Αυτοκινήτου ΤΕΕ ή Ηλεκτρικού
Συστήματος Αυτοκινήτου ΤΕΣ Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
ή Ηλεκτροτεχνίτη Αυτοκινήτου σχολής Μαθητείας του Ο.Α.Ε. . του
ν. 1346/1983 (ΦΕΚ 46Α΄) ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας
της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

2

3

Οποιοσδήποτε απολυτήριος τίτλος σχολικής μονάδας Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής

−

X

−

Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δηλαδή 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 εμπειρία επαγγελματία οδηγού αυτοκινήτου τουλάχιστον τριών (3)
ετών μετά την απόκτηση των αδειών οδήγησης αυτοκινήτου Γ΄κατηγορίας ( για
φορτηγά
Απορριμματοφόρα) και Δ΄κατηγορίας ( για λεωφορεία)
4

−

−

X

ΔΕ 29- ΟΔΗΓΩΝ ΤΡΑΚΤΟΡΑ (Ελκυστήρας με επικαθήμενο απορριμματοφόρο container), θέση μία (1)
3

Επικουρικά προσόντα
(Επικουρικοί πίνακες
Κύρια
κατάταξης κατά ΣΕΙΡΑ,
Προσόντα
εφόσον οι θέσεις

α/α
(κύριος

ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

δεν καλυφθούν από
πίνακας
υποψηφίους του κύριου
κατάταξης)
πίνακα)
1ος

2ος

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
Α) Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ ειδικοτήτων: (α) Τεχνικού
Αυτοκινήτων Οχημάτων ή (β) Εκπαιδευτή Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων ή
Πτυχίο Α' ή Β' κύκλου σπουδών ΤΕΕ ειδικότητας Μηχανών και Συστημάτων
Αυτοκινήτου ή Απολυτήριος τίτλος Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου τμήματος
Μηχανικών Αυτοκινήτων 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:
- Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου ή
- Ηλεκτρομηχανικών Συστημάτων και Αυτοματισμού Αυτοκινήτου ΤΕΕ ή
X
-Ηλεκτρικού Συστήματος Αυτοκινήτου ΤΕΣ δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή
- Ηλεκτροτεχνίτη Αυτοκινήτου Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν. 1346/1983 ή
- Ηλεκτρολόγου Αυτοκινήτων Οχημάτων ή Τεχνικού Μηχανοτρονικής ΙΕΚ ή
άλλος
ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης
ειδικότητας
β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Ε ́ κατηγορίας και
γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ).
δ) Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου Οδηγού, η οποία να είναι σε ισχύ,
1

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α ́ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)
α)Οποιοσδήποτε απολυτήριος τίτλος Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής
ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής.
β)Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Ε ́ κατηγορίας και
γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ).
δ) Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου Οδηγού, η οποία να είναι σε ισχύ

X

ΠΡΟΣΌΝΤΑ Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ
(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 άδειας οδήγησης
αυτοκινήτου.
β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Ε' κατηγορίας και
γ)Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ).
δ) Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου Οδηγού, η οποία να είναι σε ισχύ
3

X

−
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ ́ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)

4

−
X

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 απαιτούμενης άδειας
οδήγησης.
β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Ε' κατηγορίας και
γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ).
δ) Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου Οδηγού, η οποία να είναι σε ισχύ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ:
Για τις θέσεις των Οδηγών που αναφέρονται παραπάνω προκειμένου για την απόδειξη κατοχής του
Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) απαιτείται:
Είτε η κατοχή Δελτίου Επιμόρφωσης Οδηγού, το οποίο να είναι σε ισχύ και το οποίο εκδίδεται από την Υπηρεσία
Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας στην περιοχή της οποίας βρίσκεται η κατοικία του
ενδιαφερομένου.
Είτε η καταχώρηση επί του εντύπου της άδειας οδήγησης του κοινοτικού αριθμού «95» δίπλα σε μία ή
περισσότερες εκ των κατηγοριών ή υποκατηγοριών που κατέχει ο υποψήφιος και απαιτούνται από την
ανακοίνωση.
ΠΡΟΣΟΧΗ:
Σε περίπτωση αντικατάστασης άδειας, για την ενσωμάτωση μίας ή περισσοτέρων κατηγοριών ή υποκατηγοριών
κατοχής του ζητούμενου από την ανακοίνωση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) και εφόσον
προκύπτουν λόγοι καθυστέρησης της διαδικασίας επανέκδοσής της, γίνεται δεκτή και η ΒΕΒΑΙΩΣΗ της αρμόδιας
υπηρεσίας της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών στην οποία να αναφέρονται:

Το ονοματεπώνυμο και το όνομα πατρός του αιτούντος τη βεβαίωση
Ο αριθμός της άδειας οδήγησης την οποία κατέχει καθώς και η νέα ισχύς
της (έναρξη, λήξη)

Η κατηγορία ή υποκατηγορία ΠΕΙ που του έχει χορηγηθεί και απαιτείται από την ανακοίνωση, καθώς και η
ισχύς του (έναρξη - λήξη) και να επιβεβαιώνεται ότι η άδεια βρίσκεται σε διαδικασία επανέκδοσής της,
λόγω ενσωμάτωσης κατηγορίας ή υποκατηγορίας ΠΕΙ.
Αυτονόητο είναι ότι οι υποψήφιοι πρέπει να προσκομίσουν οπωσδήποτε την απαιτούμενη από την ανακοίνωση
άδεια οδήγησης.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:
Σε περίπτωση που η υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφερειακής Ενότητας δεν έχει
προχωρήσει στη συγκρότηση επιτροπής για τις εξετάσεις του ανωτέρω πιστοποιητικού (ΠΕΙ),
ο υποψήφιος προκειμένου να γίνει δεκτός για τη θέση του ΟΔΗΓΟΥ της συγκεκριμένης ανακοίνωσης, πρέπει να
προσκομίσει απαραιτήτως σχετικό έγγραφο της υπηρεσίας αυτής , στο οποίο να αναφέρεται η αδυναμία έκδοσης
του ανωτέρω πιστοποιητικού εξ’ αφορμής της μη συγκρότησης της εν λόγω επιτροπής. Για τις άδειες οδήγησης
αυτοκινήτων, όταν δεν προκύπτει η ημερομηνία της αρχικής κτήσης, της κατά την ανακοίνωση απαιτούμενης
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άδειας, αλλά μόνο η ημερομηνία λήξης της άδειας ή τυχόν πρόσφατης θεώρησης, πρέπει οι υποψήφιοι να
συνυποβάλουν και σχετική βεβαίωση της οικείας υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών.
Σε περίπτωση αδυναμίας της αρμόδιας υπηρεσίας να χορηγήσει την βεβαίωση αυτή, λόγω καταστροφής ή φθοράς
των αρχείων της, αρκεί :
η προσκόμιση της βεβαίωσης της υπηρεσίας αυτής στην οποία να
αναφέρεται ο λόγος αδυναμίας καθώς και η προσκόμιση Υπεύθυνης Δήλωσης κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986
του υποψηφίου στην οποία να δηλώνει την ακριβή ημερομηνία αρχικής κτήσης της κατηγορίας επαγγελματικής
άδειας οδήγησης που ζητείται από την προκήρυξη.
Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι είναι κάτοχοι επαγγελματικής άδειας οδήγησης αλλοδαπής , για να γίνουν
δεκτοί πρέπει να προσκομίσουν βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών,
Ναυτιλίας και Τουρισμού «περί ισοδυναμίας και αντιστοιχίας της άδειας οδήγησης αλλοδαπής με τις
επαγγελματικές άδειες οδήγησης ημεδαπής».
ΔΕ28-Χειριστών Μηχανημάτων έργων (Σύνθετων εκσκαπτικών και φορτωτικών μηχανημάτων τύπου JCB,
CATERPILLAR, LEIBHERR κ.λ.π. παρεμφερών τύπων), θέσεις (2).

Κύρια
Προσόντα
(κύριος
πίνακας
κατάταξης)

α/α
ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Επικουρικά προσόντα
(Επικουρικοί πίνακες
κατάταξης κατά ΣΕΙΡΑ,
εφόσον οι θέσεις
δεν καλυφθούν από
υποψηφίους του κύριου
πίνακα)

1ος

1

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
α) Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων ομάδας Β΄
τάξης Δ΄ ή Άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) ομάδας Β, ειδικότητας 1 του Π.Δ.
113/2012, για τα Μ.Ε. 1.3 της κατάταξης του άρθρου 2 της
υπ΄αριθ.οικ.1032/166/Φ.Γ.9.6.4(Η)/5.3.2013 απόφασης του αρμόδιου Υφυπουργού,
όπως τροποποιήθηκε-συμπληρώθηκε και ισχύει (*),
β) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική,
γ) Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος τίτλος ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α΄
ή Β' κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού
Λυκείου ή Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή Σχολών X
Μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν.1346/83 ή άλλος
ισότιμος τίτλος
σχολικών
μονάδων της
ημεδαπής ή
αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος ΙΕΚ ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή
άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή
αλλοδαπής υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλει βεβαίωση της αρμόδιας για
την έκδοση της άδειας υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια μηχανοδηγού -χειριστή
χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό και
εμπειρίας.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(ΕΦΟΣΟΝ Η ΘΕΣΗ ΔΕΝ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟ ΜΕ ΤΑ ΚΥΡΙΑ
ΠΡΟΣΟΝΤΑ):
α)Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων ομάδας Β ́ τάξης
Δή
́ Άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) ομάδας Β, ειδικότητας 1 του Π.Δ.
113/2012, για τα Μ.Ε. 1.3 της κατάταξης του άρθρου 2 της
υπ ́αριθ.οικ.1032/166/Φ.Γ.9.6.4(Η)/5.3.2013 απόφασης του αρμόδιου Υφυπουργού,
όπως τροποποιήθηκε-συμπληρώθηκε
και ισχύει(*),
β)Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική,
γ)Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος, απολυτήριος τίτλος αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής
σχολής της ημεδαπής ή ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολής της αλλοδαπής.
Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχολής
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X

2ος

της ημεδαπής ή αλλοδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλει βεβαίωση
της αρμόδιας για την έκδοση της άδειας υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια μηχανοδηγούχειριστή χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με
συνυπολογισμό και εμπειρίας.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο με τα ανωτέρω προσόντα)
α) Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων ομάδας Β΄
τάξης Δ΄ ή Άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) ομάδας Β, ειδικότητας 1 του
Π.Δ. 113/2012, για τα Μ.Ε. 1.3 της κατάταξης του άρθρου 2 της
υπ΄αριθ.οικ.1032/166/Φ.Γ.9.6.4(Η)/5.3.2013 απόφασης του αρμόδιου Υφυπουργού,
όπως τροποποιήθηκε-συμπληρώθηκε και ισχύει (λ*),
β) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική,
γ)Απολυτήριος
τίτλος
τουλάχιστον
Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (δηλ. 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. . 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 παραπάνω
άδειας μηχανοδηγού-χειριστή (*).

X

3
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο με τα ανωτέρω προσόντα)
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α) Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων ομάδας
Β΄ τάξης Δ΄ ή Άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) ομάδας Β, ειδικότητας 1 του
Π.Δ . 113/2012, για τα Μ.Ε. 1.3 της κατάταξης του άρθρου 2 της
υπ΄αριθ.οικ.1032/166/Φ.Γ.9.6.4(Η)/5.3.2013 απόφασης του αρμόδιου Υφυπουργού,
όπως τροποποιήθηκε-συμπληρώθηκε και ισχύει (*),
β) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική,
γ)Απολυτήριος τίτλος
τουλάχιστον Υποχρεωτικής
Εκπαίδευσης
(δηλ.
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
αντίστοιχη εμπειρία

της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και
τουλάχιστον έξι
(6) μηνών, μετά την απόκτηση της

παραπάνω άδειας μηχανοδηγού-χειριστή (*).

(*)ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:
Υποψήφιοι που κατείχαν άδεια την οποία αντικατέστησαν βάσει του Π.Δ
113/2012, εφόσον στη νέα αυτή άδεια δεν αναγράφεται η αρχική άδεια και η
ημεροχρονολογία κτήσης αυτής, οφείλουν να προσκομίσουν σχετική
βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας από την οποία να προκύπτουν τα ανωτέρω
στοιχεία.
Η εν λόγω βεβαίωση απαιτείται, προκειμένου να προσμετρηθεί το
βαθμολογούμενο κριτήριο της εμπειρίας.
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ
Για τα θερμικά
Μηχανήματα γίνονται δεκτές και οι άδειες Μηχανοδηγών
Χειριστών μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων που χορηγήθηκαν βάσει
του π.δ. 22/1976 (ΦΕΚ 6/12.01.1976/τ.Α΄
Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι είναι κάτοχοι επαγγελματικής άδειας
οδήγησης αλλοδαπής, για να γίνουν δεκτοί πρέπει να προσκομίσουν
βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας περί «ισοδυναμίας και αντιστοιχίας της
άδειας οδήγησης αλλοδαπης με τις επαγγελματικές άδειες οδήγησης ημεδαπής.
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X

4) ΥΕ16-Εργατών Νεκροταφείου, θέση μία (1)
Επικουρικά προσόντα
(Επικουρικοί πίνακες
κατάταξης κατά ΣΕΙΡΑ,
εφόσον οι θέσεις
δεν καλυφθούν από
υποψηφίους του κύριου
πίνακα)

Κύρια
Προσόντα
(κύριος
πίνακας
κατάταξης)

α/α
ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

1ος
Απολυτήριος τίτλος Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Απολυτήριος τίτλος Τριταξίου
Γυμνασίου ή για όσους 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 ή
άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής.
Απολυτήριος τίτλος Γ΄ Γυμνασίου των σχολικών περιόδων 1976−1977 έως και
1979−1980 θα γίνονται δεκτοί.

2ος

X

5) ΔΕ24-Ηλεκτρολόγων, θέσεις τρεις (3)

α/α

Επικουρικά προσόντα
(Επικουρικοί πίνακες
κατάταξης κατά
ΣΕΙΡΑ, εφόσον η θέση
δεν καλυφθεί από
υποψήφιο του κύριου
πίνακα)

Κύρια
Προσόντα
(κύριος
πίνακας
κατάταξης)

ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

1ος

1

Άδεια άσκησης επαγγέλματος εγκαταστάτη ή συντηρητή ηλεκτρο−

λόγου Α΄ ειδικότητας κατηγορίας 1ης.
Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος τίτλος ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελματικού
Εκπαιδευτηρίου Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού
Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικών Επαγγελ−
ματικών Σχολών Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή Σχολών μαθητεί−
ας του ΟΑΕΔ του ν. 1346/1983 (ΦΕΚ 46 Α΄) ή άλλος ισότιμος τίτλος
σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδι−
2 κότητας. Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος ΙΕΚ ή Δευ−
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτ−
λος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, υπό την προ−
ϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλλει βεβαίωση της αρμόδιας, για
την έκδοση της άδειας, υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια άσκησης
επαγγέλματος χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμένου τίτλου είτε
αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό και εμπειρίας.
Ομώνυμος ή αντίστοιχος, απολυτήριος τίτλος αναγνωρισμένης κα−
τώτερης τεχνικής σχολής της ημεδαπής ή ισότιμος και αντίστοιχος
τίτλος σχολής της αλλοδαπής. Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήπο−
τε τίτλος αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχολής της ημεδα−
3 πής ή αλλοδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλ−
λει βεβαίωση της αρμόδιας, για την έκδοση της άδειας, υπηρεσί−
ας, ότι η ανωτέρω άδεια άσκησης επαγγέλματος χορηγήθηκε βά−
σει του συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με συνυπολο−
γισμό και εμπειρίας.
Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης
(απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν απο−
φοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισο−
4 δύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του ν.δ.
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X

X

X

−

−

2ος
X

−

−

−

X

X

580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελμα−
τικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του ν. 2817/2000
της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντί−
στοιχη εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών μετά την απόκτηση
της ανωτέρω άδειας άσκησης επαγγέλματος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο
Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, και αφού έλαβε υπόψη:
1)την εισήγηση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, τις τοποθετήσεις και προτάσεις του Δημάρχου,
των Αντιδημάρχων και των Δημοτικών Συμβούλων που πήραν το λόγο,
2)τα άρθρα 67 και 69 του ν. 3852/10,
3) την ανάγκη τροποποίησης της εισήγησης όσον αφορά τον αριθμό των χειριστών μηχανημάτων έργου ώστε
να μειωθεί σε ένας αντι δύο που προβλέπεται στην εισήγηση ο αριθμός των χειριστών

ΔΕ28-Χειριστών

Μηχανημάτων έργων -Σύνθετων εκσκαπτικών και φορτωτικών μηχανημάτων «τύπου JCB, CATERPILLAR,
LEIBHERR κ.λ.π» παρεμφερών τύπων

και να προβλεφθεί και ένας (1) χειριστής

μηχανήματος «τύπου αρπάγης» ειδικότητας άκρως απαραίτητης στον Τμήμα Καθαριότητας

ανυψωτικού
για το χειρισμό

των υφιστάμενων ανυψωτικών μηχανημάτων αυτού του τύπου που έχει η Δ/νση Καθαριότητας και
χρησιμοποιούνται στην ανέλκυση και το άδειασμα των υπογειοποιημένων κάδων απορριμμάτων που έχουν
εγκατασταθεί σε πολλά σημεία του Δήμου
τομέα της καθαριότητας

των

καθώς και την ανέλκυση και φόρτωση στα ανοιχτά φορτηγά του

ογκωδών απορριμμάτων και άχρηστων αντικειμένων

όπως στρώματα,

παλαιά ογκώδη έπιπλα κ.λ.π. ογκώδη και βαριά άχρηστα αντικείμενα,
4) την υπ’ αριθμ. 25/40703/16.12.2016 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών,
5) τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Ηλιούπολης όπως αυτός δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ
707/Β΄/2015 και εξακολουθεί να ισχύει χωρίς τροποποιήσεις μέχρι σήμερα,
6)τις ειδικότερες ανάγκες των ανταποδοτικών υπηρεσιών του Δήμου,
7)το δημοτικό προϋπολογισμό και το γεγονός ότι οι δαπάνες που θα προκληθούν από την πρόσληψη του
αιτούμενου προσωπικού θα πρέπει να προέλθουν από τους ΚΑ που αφορούν τις αντίστοιχες ανταποδοτικές
υπηρεσίες,
8)Το ΠΔ 50/01 όπως ισχύει σχετικά με τα τυπικά προσόντα του κάθε κλάδου,

Ομόφωνα αποφασίζει
1)

Την έγκριση

πρόσληψης συνολικά δεκαεπτά (17) ατόμων τακτικού (μόνιμου) προσωπικού το οποίο

υπάγεται στις ανταποδοτικές υπηρεσίες.
2)

Μειώνει τις αναφερόμενες στην εισήγηση αιτούμενες θέσεις του κλάδου ΔΕ28-Χειριστών
Μηχανημάτων έργων - Σύνθετων εκσκαπτικών και φορτωτικών μηχανημάτων «τύπου JCB,
CATERPILLAR, LEIBHERR» κ.λ. παρεμφερών τύπων από δύο (2) σε μία (1).

3)

Προσθέτει στις αιτούμενες θέσεις μία (1) θέση του κλάδου ΔΕ28-Χειριστών Ανυψωτικών Μηχανημάτων
«τύπου αρπάγης».

4)

Κατόπιν τούτου, οι συνολικά δεκαεπτά αιτούμενες δεκαεπτά θέσεις διαμορφώνονται ανά κλάδο, ως εξής.
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Κατηγορία Εκπαίδευσης/ Κλάδος:
1
.
2
.
3
.
4
.

5
.
6

θέσεις

Υ. Ε. 16- Εργατών Καθαριότητας

5

Δ. Ε. 29- Οδηγών αυτοκινήτων
(απορριμματοφόρων & λεωφορείων)

5

ΔΕ29- Οδηγών Τράκτορα (Ελκυστήρας με
επικαθήμενο απορριμματοφόρο container)

1

ΔΕ28-Χειριστών Μηχανημάτων έργων- Σύνθετων
εκσκαπτικών και φορτωτικών μηχανημάτων
«τύπου JCB, CATERPILLAR, LEIBHERR» κ.λ.π
παρεμφερών τύπων).
ΔΕ28-Χειριστών Ανυψωτικών Μηχανημάτων
«τύπου αρπάγης»

1

Υ. Ε. 16- Εργατών Νεκροταφείου

1

Δ.Ε. 24- Ηλεκτρολόγων
Σύνολο θέσεων

3
17

1

Καθορίζονται τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα του κλάδου «ΔΕ28-Χειριστών Ανυψωτικών

5)

Μηχανημάτων «τύπου αρπάγης») ως εξής: ΔΕ28-Χειριστών Μηχανημάτων έργων Χειριστών
Ανυψωτικών Μηχανημάτων «τύπου αρπάγης» θέση μία (1)
Επικουρικά προσόντα
(Επικουρικοί πίνακες
Κύρια
Προσόν
τα
α/α

κατάταξης κατά ΣΕΙΡΑ,
εφόσον οι θέσεις

ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

(κύριος
δεν καλυφθούν από
πίνακας
κατάταξ
ης)

υποψηφίους του κύριου
πίνακα)
1ος

1

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
α) Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων ομάδας Γ΄
τάξης Γ΄ ή Άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) ομάδας Α΄, ειδικότητας 2 του
Π.Δ. 113/2012, για τα Μ.Ε. 2.3 της κατάταξης του άρθρου 2 της
υπ΄αριθ.οικ.1032/166/Φ.Γ.9.6.4 (Η) /5.3.2013 απόφασης του αρμόδιου Υφυπουργού,
όπως τροποποιήθηκε-συμπληρώθηκε και ισχύει (*), και ισχύει(*)
β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια Γ΄ (C) κατηγορίας, και
γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ**), και
δ) Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος τίτλος ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου
Α΄ ή Β' κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού
Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης ή Σχολών Μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν.1346/83 ή
άλλος
ισότιμος τίτλος
σχολικών μονάδων της
ημεδαπής ή
αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος ΙΕΚ ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή
άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής
υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλει βεβαίωση της αρμόδιας για την έκδοση
της άδειας υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια μηχανοδηγού -χειριστή χορηγήθηκε βάσει
του συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό και εμπειρίας.

X

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(ΕΦΟΣΟΝ Η ΘΕΣΗ ΔΕΝ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟ ΜΕ ΤΑ ΚΥΡΙΑ
ΠΡΟΣΟΝΤΑ):
α) Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων ομάδας Γ΄
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X

2ος

τάξης Γ΄ ή Άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) ομάδας Α΄, ειδικότητας 2 του
Π.Δ. 113/2012, για τα Μ.Ε. 2.3 της κατάταξης του άρθρου 2 της
υπ΄αριθ.οικ.1032/166/Φ.Γ.9.6.4 (Η) /5.3.2013 απόφασης του αρμόδιου Υφυπουργού, κ
όπως τροποποιήθηκε-συμπληρώθηκε και ισχύει (*), και
β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια Γ (C) κατηγορίας, και
γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ**), και
γ)Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος, απολυτήριος τίτλος αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής
σχολής της ημεδαπής ή ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολής της αλλοδαπής.
Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής
σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλει
βεβαίωση της αρμόδιας για την έκδοση της άδειας υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια
μηχανοδηγού-χειριστή χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς
είτε με συνυπολογισμό και εμπειρίας.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο με τα ανωτέρω προσόντα)
α) Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων ομάδας
Γ΄ τάξης Γ΄ ή Άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) ομάδας Α, ειδικότητας 2
του Π.Δ. 113/2012, για τα Μ.Ε. 2.3 της κατάταξης του άρθρου 2 της
υπ΄αριθ.οικ.1032/166/Φ.Γ.9.6.4(Η)/5.3.2013
απόφασης
του
αρμόδιου
Υφυπουργού, όπως τροποποιήθηκε-συμπληρώθηκε και ισχύει (λ*),
β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια Γ (C) κατηγορίας, και
γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ**), και
γ)Απολυτήριος
τίτλος
τουλάχιστον
Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (δηλ. 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. . 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
παραπάνω άδειας μηχανοδηγού-χειριστή (*).

X

3
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο με τα ανωτέρω προσόντα)
α) Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων ομάδας
Γ΄ τάξης Γ΄ ή Άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) ομάδας Α, ειδικότητας 2 του
Π.Δ . 113/2012, για τα Μ.Ε. 2.3 της κατάταξης του άρθρου 2 της
υπ΄αριθ.οικ.1032/166/Φ.Γ.9.6.4(Η)/5.3.2013 απόφασης του αρμόδιου Υφυπουργού,
όπως τροποποιήθηκε-συμπληρώθηκε και ισχύει (*),
β)) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια Γ (C) κατηγορίας, και

4 γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ**), και

δ)Απολυτήριος τίτλος
τουλάχιστον Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης
(δηλ.
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
αντίστοιχη εμπειρία

της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και
τουλάχιστον έξι
(6) μηνών, μετά την απόκτηση της

παραπάνω άδειας μηχανοδηγού-χειριστή (*).

(*) ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:
Υποψήφιοι που κατείχαν άδεια την οποία αντικατέστησαν βάσει του Π.Δ
113/2012, εφόσον στη νέα αυτή άδεια δεν αναγράφεται η αρχική άδεια και η
ημεροχρονολογία κτήσης αυτής, οφείλουν να προσκομίσουν σχετική
βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας από την οποία να προκύπτουν τα ανωτέρω
στοιχεία.
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X

Η εν λόγω βεβαίωση απαιτείται, προκειμένου να προσμετρηθεί το
βαθμολογούμενο κριτήριο της εμπειρίας.
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ
Για τα θερμικά
Μηχανήματα γίνονται δεκτές και οι άδειες Μηχανοδηγών
Χειριστών μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων που χορηγήθηκαν βάσει
του π.δ. 22/1976 (ΦΕΚ 6/12.01.1976/τ.Α΄
Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι είναι κάτοχοι επαγγελματικής άδειας
οδήγησης αλλοδαπής, για να γίνουν δεκτοί πρέπει να προσκομίσουν
βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας περί «ισοδυναμίας και αντιστοιχίας της
άδειας οδήγησης αλλοδαπης με τις επαγγελματικές άδειες οδήγησης ημεδαπής.
(** )ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:
Για την απόδειξη κατοχής του Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ)
απαιτείται:
Είτε η κατοχή Δελτίου Επιμόρφωσης Οδηγού, το οποίο να είναι σε ισχύ και το οποίο
εκδίδεται από την Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας στην
περιοχή της οποίας βρίσκεται η κατοικία του ενδιαφερομένου.
Είτε η καταχώρηση επί του εντύπου της άδειας οδήγησης του κοινοτικού αριθμού «95»
δίπλα σε μία ή περισσότερες εκ των κατηγοριών ή υποκατηγοριών που κατέχει ο
υποψήφιος και απαιτούνται από την ανακοίνωση.
ΠΡΟΣΟΧΗ:
Σε περίπτωση αντικατάστασης άδειας, για την ενσωμάτωση μίας ή περισσοτέρων
κατηγοριών ή υποκατηγοριών κατοχής του ζητούμενου από την ανακοίνωση
Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) και εφόσον προκύπτουν λόγοι
καθυστέρησης της διαδικασίας επανέκδοσής της, γίνεται δεκτή και η ΒΕΒΑΙΩΣΗ της
αρμόδιας υπηρεσίας της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών στην οποία να
αναφέρονται:
Το ονοματεπώνυμο και το όνομα πατρός του αιτούντος τη βεβαίωση
Ο αριθμός της άδειας οδήγησης την οποία κατέχει καθώς και η νέα ισχύς
της (έναρξη, λήξη)
Η κατηγορία ή υποκατηγορία ΠΕΙ που του έχει χορηγηθεί και απαιτείται από την
ανακοίνωση, καθώς και η ισχύς του (έναρξη - λήξη) και να επιβεβαιώνεται ότι η άδεια
βρίσκεται σε διαδικασία επανέκδοσής της,
λόγω ενσωμάτωσης κατηγορίας ή υποκατηγορίας ΠΕΙ.
Αυτονόητο είναι ότι οι υποψήφιοι πρέπει να προσκομίσουν οπωσδήποτε την
απαιτούμενη από την ανακοίνωση άδεια οδήγησης.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:
Σε περίπτωση που η υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας
Περιφερειακής Ενότητας δεν έχει προχωρήσει στη συγκρότηση επιτροπής για τις
εξετάσεις του ανωτέρω πιστοποιητικού (ΠΕΙ),
ο υποψήφιος προκειμένου να γίνει δεκτός για τη θέση του ΟΔΗΓΟΥ της
συγκεκριμένης ανακοίνωσης, πρέπει να προσκομίσει απαραιτήτως σχετικό έγγραφο
της υπηρεσίας αυτής , στο οποίο να αναφέρεται η αδυναμία έκδοσης του ανωτέρω
πιστοποιητικού εξ’ αφορμής της μη συγκρότησης της εν λόγω επιτροπής. Για τις
άδειες οδήγησης αυτοκινήτων, όταν δεν προκύπτει η ημερομηνία της αρχικής κτήσης,
της κατά την ανακοίνωση απαιτούμενης άδειας, αλλά μόνο η ημερομηνία λήξης της
άδειας ή τυχόν πρόσφατης θεώρησης, πρέπει οι υποψήφιοι να συνυποβάλουν και
σχετική βεβαίωση της οικείας υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών.
Σε περίπτωση αδυναμίας της αρμόδιας υπηρεσίας να χορηγήσει την βεβαίωση αυτή,
λόγω καταστροφής ή φθοράς των αρχείων της, αρκεί :
η προσκόμιση της βεβαίωσης της υπηρεσίας αυτής στην οποία να
αναφέρεται ο λόγος αδυναμίας καθώς και η προσκόμιση Υπεύθυνης Δήλωσης κατά το
άρθρο 8 του ν.1599/1986 του υποψηφίου στην οποία να δηλώνει την ακριβή
ημερομηνία αρχικής κτήσης της κατηγορίας επαγγελματικής άδειας οδήγησης που
ζητείται από την προκήρυξη.
Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι είναι κάτοχοι επαγγελματικής άδειας οδήγησης
αλλοδαπής , για να γίνουν δεκτοί πρέπει να προσκομίσουν βεβαίωση της αρμόδιας
υπηρεσίας του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού «περί
ισοδυναμίας και αντιστοιχίας της άδειας οδήγησης αλλοδαπής με τις επαγγελματικές
άδειες οδήγησης ημεδαπής».
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Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 7/2017 και είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο.
Μετά τη σύνταξή του το πρακτικό υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ

Μ. ΚΟΥΡΗ

Γ. Χατζηδάκης, Ε.Ψυρρόπουλος, Χ.Σερέτη, Χ.Καλαρρύτης,

ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ε. Ζαννιά, Ι.Αντζινάς, Π. Βιδάλης, Θ.Γιαννόπουλος,

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ, 20.1.2017

Α.Δημητρόπουλος, Δ.Κορμά-Γκουτζιάνα, Κ.Καλούδης

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Μ.Μπασούρης, Α.Κούρτης, Α.Παναγιώταρης, Ι.Γρηγορέας
Ε.Καπίρη, Χ.Κοκοτίνης, Δ.Καλαντίδης, Δ. Ασβεστάς,
Φ. Χρυσουλάκης, Γ.Αντύπας, Α.Δουβή, Ι.Αναγνώστου,

ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ

Π.Μαργαρώνης, Μ. Κουρής, Δ.Πανταζόπουλος,
Ι. Πούλος, Α.Ευσταθίου,, Α. Πίκουλα, Γ.Σόφης, Κ. Σεφτελής,
Χ.Γιαννάκης,, Κ.Παπαδόπουλος,
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