
                ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
 ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ  - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ
         ΤΡΙΚΑΛΩΝ  Δ.Ε.Υ.Α.Τ.

 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ  17/2017    
  Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Σ Η  2η  

     Του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης ΄Υδρευσης-Αποχέτευσης Τρικάλων.
Στα Τρίκαλα και στα Γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Τ., οδός Ασκληπιού 35 σήμερα την 26η Ιανουαρίου 2017
ημέρα Πέμπτη και ώρα 1:30 μ.μ. συνήλθε σε  συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο  της Δ.Ε.Υ.Α.Τ.,
κατόπιν  της  από  17-01-2017  προσκλήσεως  του  προέδρου  αυτού  ΣΩΤΗΡΙΟΥ  ΣΑΚΚΑ,  η  οποία
κοινοποιήθηκε  στο κάθε μέλος του σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν.1069/80.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι επί συνόλου 11 μελών  ευρέθησαν
παρόντα 7 από τα μέλη του Δ.Σ. 

    Παρόντες  
1. Σακκάς Σωτήριος                Πρόεδρος
2. Λέρας Νικόλαος                                   Αντιπρόεδρος  
3. Λασπάς Αχιλλέας                                      Μέλος                        
4. Αργυροπούλου – Καλλιάρα Ελένη              >>                                              
5. Μητσόπουλος Ανδρεας                                >>                                                           
6. Τζερεμές Αντώνιος                                       >>       
7. Παπαευθυμίου Δημήτριος                            >>            

       Απόντες: Οι κ.κ. Σταύρος Τραγάνης, Γεώργιος Καίκης, Γρηγόριος Λεπενιώτης και Γεώργιος
Κόσσυφας  οι οποίοι  αν και κλήθηκαν νόμιμα δεν προσήλθαν.
      Στην παρούσα συνεδρίαση  παρίστατο η Γενική Δ/ντρια της Δ.Ε.Υ.Α.Τ. κ. Ευθυμία Καραμάλη
      Ο Πρόεδρος  κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης
      Μετά από αυτό ο Πρόεδρος  της Δ.Ε.Υ.Α.Τ.   κ. Σωτήριος Σακκάς   εισηγούμενος το 1ο θέμα  της
Ημερησίας  Διατάξεως  «Έγκριση  προγραμματισμού  προσλήψεων  τακτικού  προσωπικού   (ΙΔΑΧ)
ανταποδοτικού χαρακτήρα από την ΔΕΥΑΤ», έδωσε τον λόγο στην κ. Ευθυμία  Καραμάλη  Γενική
Δ/ντρια της ΔΕΥΑΤ, η οποία  έθεσε υπ’ όψη του Δ.Σ. την εισήγησή της στην οποία αναφέρει ότι:

Σύμφωνα  με  το  αριθμ.  25/16-12-2016  εγκύκλιο  του  Υπουργείο  Εσωτερικών  με  θέμα
«Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού ανταποδοτικών υπηρεσιών ΟΤΑ και ΝΠΙΔ
αυτών και τακτικού προσωπικού του κλάδου ΔΕ Τηλεφωνητών στους ΟΤΑ,  με τις διατάξεις  του
άρθρου 7 του ν.4368/2016 εξαιρέθηκε από την πλήρη αναστολή προσλήψεων τακτικού προσωπικού
κατηγοριών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης που εφαρμόζεται στους
ΟΤΑ και τα ΝΠΙΔ αυτών μέχρι 31.12.2016, το μόνιμο και ΙΔΑΧ προσωπικό των κατηγοριών ΔΕ και
ΥΕ που απασχολείται σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα. Πρόκειται για υπηρεσίες για τις οποίες
ο  ΟΤΑ  ή  το  ΝΠΙΔ  της  Αυτοδιοίκησης  (δήμος,  ΝΠΔΔ,  ΦΟΔΣΑ,  ΔΕΥΑ  κ.λπ.)  εισπράττει
ανταποδοτικά  τέλη  από  τους  ωφελούμενους  κατοίκους  και  αφορούν  ιδίως  τον  τομέα  της
καθαριότητας,  του  ηλεκτροφωτισμού,  της  ύδρευσης/άρδευσης,  της  αποχέτευσης,  των  δημοτικών
κοιμητηρίων.

Επίσης, η πρόσληψη τακτικού προσωπικού ΔΕ και ΥΕ ανταποδοτικού χαρακτήρα εξαιρέθηκε και από
την απόφαση κατανομής που εκδίδεται από τον Υπουργό Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Αντίθετα,
εξακολουθεί  να  υπάγεται  στους  περιορισμούς  του  άρθρου  11  του  ν.3833/2010  όπως  ισχύει,  το
προσωπικό  των  κατηγοριών/εκπαιδευτικών  βαθμίδων  ΠΕ  και  ΤΕ  για  την  κάλυψη  αναγκών
ανταποδοτικού χαρακτήρα. Σημειωτέον ότι, έπειτα και από την ισχύ του άρθρου 64 του ν.4389/2016,
για το τρέχον έτος ο λόγος προσλήψεων/αποχωρήσεων καθορίζεται σε ένα προς πέντε (μία πρόσληψη
ανά πέντε αποχωρήσεις, στο σύνολο των φορέων), ενώ για το 2017 ο λόγος θα είναι ένα προς τέσσερα
και για το 2018 ένα προς τρία. Σχετική με το θέμα είναι η Α.Π. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/47/οικ.18235/5-7-
2016 εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
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Επιπροσθέτως, εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου ένατου παρ.20α του ν.4057/2012,
σύμφωνα  με  τις  οποίες  για  την  κίνηση  διαδικασιών  πρόσληψης  τακτικού  (μόνιμου  και  ΙΔΑΧ)
προσωπικού όλων των κατηγοριών και εκπαιδευτικών βαθμίδων απαιτείται η προηγούμενη έγκριση
τηςΕπιτροπήςτηςΠΥΣ33/2006όπωςισχύει.
Στο πλαίσιο αυτό, προκειμένου να στελεχωθούν με τακτικό προσωπικό νευραλγικές υπηρεσίες της
Αυτοδιοίκησης με άμεσο αντίκτυπο στη δημόσια υγεία, καλούνται οι ΟΤΑ και τα ΝΠΙΔ αυτών να
υποβάλουν τα αιτήματά τους για την πρόσληψη προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα, οι μεν ΟΤΑ
για  τις  κατηγορίες  ΔΕ  και  ΥΕ (υπενθυμίζεται  ότι  για  τις  κατηγορίες  ΠΕ και  ΤΕ πάσης  φύσεως
προσωπικού είχαν ήδη υποβάλει αιτήματα βάσει των Α.Π. οικ.4.2395/26-1-2016 και οικ.5411/22-2-
2016 εγκυκλίων της υπηρεσίας μας), τα δε ΝΠΙΔ των ΟΤΑ (ΔΕΥΑ, ΦΟΔΣΑ) για τακτικό προσωπικό 
όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων.

Συγκεκριμένα:

 Για το προσωπικό ΙΔΑΧ ανταποδοτικών υπηρεσιών των ΝΠΙΔ ΟΤΑ

Τα  αιτήματα  αφορούν  σε  νπιδ  των  ΟΤΑ  α'  και  β'  βαθμού.
Τα αιτήματα θα πρέπει να αναφέρονται σε τακτικό προσωπικό (ΙΔΑΧ) ανταποδοτικού χαρακτήρα
όλων των  εκπαιδευτικών  βαθμίδων  (ΠΕ,  ΤΕ,  ΔΕ,  ΥΕ),  να  είναι  ιεραρχημένα  ως  προς  το  βαθμό
αναγκαιότητάς τους (να τεθεί σειρά προτεραιότητας), και δεν πρέπει να περιλαμβάνουν θέσεις για την
κάλυψη  των  οποίων  έχει  ήδη  εκδοθεί  προκήρυξη  ΑΣΕΠ.
Καταληκτική  προθεσμία  υποβολής αιτημάτων στην οικεία  Αποκεντρωμ.  Διοίκηση:  31 Ιανουαρίου
2017.

Εισηγούμαι

Την έγκριση του προγραμματισμού προσλήψεων τακτικού προσωπικού της ΔΕΥΑΤ ως ανταποδοτική
υπηρεσία,  όπως  η  ιεράρχηση  των  αιτούμενων,  προς  κάλυψη  θέσεων  ανάλογα  με  τον  βαθμό
αναγκαιότητας περιγράφεται στον πίνακα που ακολουθεί:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ - ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

Ειδικότητα ΠΡΟΣΟΝΤΑ
ΟΡΓ/ΚΕΣ
ΘΕΣΕΙΣ

ΚΕΝΕΣ
ΘΕΣΕΙΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ

ΣΕΙΡΑ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤ

ΑΣ

Οικονομολόγος
  ΠΕ

Τυπικά προσόντα: Πτυχίο ή 
δίπλωμα οικονομικών επιστημών 
ΑΕΙ ή διοίκησης
επιχειρήσεων της αλλοδαπής ή της
ημεδαπής με δυνατότητα 
υπογραφής ισολογισμού.
Πρόσθετα προσόντα: α) πενταετής
προϋπηρεσία στην ειδικότητά του 
και προϋπηρεσία σε ομοειδή 
επιχείρηση β) γνώση μιας ξένης 
γλώσσας γ) γνώση χειρισμού Η/Υ.

1 1 1 1

Διοικητικοί −
Οικονομικοί
   ΠΕ

Τυπικά προσόντα: Πτυχίο ή 
δίπλωμα οποιουδήποτε ΑΕΙ της 
αλλοδαπής ή της ημεδαπής.
Πρόσθετα προσόντα: α) γνώση 
μιας ξένης γλώσσας β) γνώση 
χειρισμού Η/Υ

2 1 1 2

Ηλεκτρολόγος
Μηχανικός
Τ.Ε.

Τυπικά  προσόντα:  Πτυχίο  ή
δίπλωμα ΤΕΙ της αλλοδαπής ή της
ημεδαπής  Ηλεκτρολόγου
Μηχανικού.
Ειδικά  προσόντα:  α)  Γνώση  μιας
ξένης γλώσσας. β) γνώση Η/Υ.

1 1 1 3

Τεχνικός Μηχανικός 
Εγκαταστάσεων
Δ.Ε.

Τυπικά  προσόντα:  Πτυχίο
Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.)
τομέα  μηχανολογίας  ειδικότητας
Μηχανολογικών Εγκαταστά− σεων
και  Κατασκευών,  πτυχίου
Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ.)
ειδικότητας  Εργαλειομηχανών,
Τεχνιτών Ναυπηγικής Βιομηχανίας,
Τεχνιτών  Εργαλειοσυστημάτων,
Τεχνιτών  Μηχανών  Εσωτερικής
Καύσης και πτυχίου των Ναυτικών
Λυκείων  ειδικότητας  Μηχανικών,
πτυχίο σχολών με ισότιμο τίτλο και
αντίστοιχη  ειδικότητα,   καθώς  και
άλλων  σχολών,  που  καθίστανται

1 1 1 4
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ισότιμες  και  αντίστοιχες  των
ανωτέρω  σχολών   ή  τίτλου
σπουδών  της  αλλοδαπής
αντίστοιχης  ειδικότητας,  που  έχει
αναγνωρισθεί ως ισότιμος με  τους
ανωτέρω τίτλους. 

 Ειδικά  προσόντα:  α)  Χειρισμός
Η/Υ.  β)  Άδεια  οδήγησης
αυτοκινήτου β’ ερασιτεχνικού.

Ηλεκτρολόγοι

Δ.Ε.

Τυπικά προσόντα: α) Δίπλωμα 
Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ, 
Απολυτήριος τίτλος
Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου, ή 
Τεχνικού Επαγγελματικού 
Εκπαιδευτηρίου Α΄ ή Β
κύκλου σπουδών, ή Τεχνικού 
Επαγγελματικού Λυκείου, ή 
Τεχνικής Επαγγελματικής
Σχολής Δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης, ή Σχολής ΟΑΕΔ, ή 
άλλος ισότιμος τίτλος
σχολών της ημεδαπής ή της 
αλλοδαπής, β) άδεια γ΄ κατηγορίας
εγκαταστάτη ή
συντηρητή.
Ειδικά προσόντα: α) Εμπειρία 
Χειρισμού Η/Υ β) Άδεια οδήγησης 
αυτοκινήτου β’
ερασιτεχνικού.

9 2 2 5

Χειριστές
Μηχανημάτων
Έργων
Δ.Ε.

Τυπικά προσόντα: α) Άδεια 
Χειριστού Μηχανήματος έργου 
αντίστοιχης κατηγορίας
β) Δίπλωμα Επαγγελματικής 
Κατάρτισης ΙΕΚ, Απολυτήριος 
τίτλος Ενιαίου Πολυκλαδικού 
Λυκείου, ή Τεχνικού 
Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου 
Α΄ ή Β κύκλου
σπουδών, ή Τεχνικού 
Επαγγελματικού Λυκείου, ή 
Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής
Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ή 
Σχολής ΟΑΕΔ, ή άλλος ισότιμος 
τίτλος σχολών της ημεδαπής ή της 
αλλοδαπής.
Ειδικά προσόντα: α) Άδεια 
οδήγησης αυτοκινήτου β’ 
ερασιτεχνικού.

7 2 1 6

Τεχνίτες
−Υδραυλικοί
  Δ.Ε.

Τυπικά προσόντα: α) άδεια 
άσκησης επαγγέλματος 
υδραυλικού, β) Δίπλωμα
Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ, 
Απολυτήριος τίτλος Ενιαίου 
Πολυκλαδικού Λυκείου, ή Τεχνικού 
Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου 
Α΄ ή Β κύκλου σπουδών,
ή Τεχνικού Επαγγελματικού 
Λυκείου, ή Τεχνικής 
Επαγγελματικής Σχολής
Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ή 
Σχολής ΟΑΕΔ, ή άλλος ισότιμος 
τίτλος σχολών της ημεδαπής ή της 
αλλοδαπής.
Ειδικά προσόντα: α) Άδεια 
οδήγησης αυτοκινήτου β’ 
ερασιτεχνικού.

20 11 7 7

Μηχανολόγος
Μηχανικός
Τ.Ε.

Τυπικά προσόντα: Πτυχίο ή 
δίπλωμα ΤΕΙ της αλλοδαπής ή της 
ημεδαπής Μηχανολόγου 
Μηχανικού.
Ειδικά προσόντα: α) Γνώση μιας 
ξένης γλώσσας. β) γνώση Η/Υ.

2 2 2 8

Μηχανολόγοι
– Μηχανικοί ή
Ηλεκτρολόγοι−
Μηχανικοί
  ΠΕ

Τυπικά προσόντα: Πτυχίο ή 
δίπλωμα ΑΕΙ της αλλοδαπής ή της 
ημεδαπής Μηχανολόγου – 
Μηχανικού ή 
Ηλεκτρολόγου−Μηχανικού.
Ειδικά προσόντα: α) Γνώση μιας 
ξένης γλώσσας, β) χειρισμό Η/Υ.

1 1 1 9

Διοικητικοί

Δ.Ε.

Τυπικά προσόντα: Δίπλωμα 
Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ, 
Απολυτήριο Λυκείου,
ή απολυτήριος τίτλος Ενιαίου 
Πολυκλαδικού Λυκείου, ή Τεχνικού 
Επαγγελματικού
Λυκείου, ή άλλος ισότιμος τίτλος 
σχολών της ημεδαπής ή της 

15 5 4 10
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αλλοδαπής.
Ειδικά προσόντα: α) επεξεργασία 
κειμένου, υπολογιστικών φύλλων 
και διαδικτύου.

Αποθηκάριος – 
Διοίκησης 
Συστημάτων 
Εφοδιασμού
Τ.Ε.

Τυπικά προσόντα: Πτυχίο ή 
δίπλωμα Διοίκησης Συστημάτων 
Εφοδιασμού ή ισότιμος τίτλος της 
ημεδαπής ή αλλοδαπής, 
αντίστοιχης ειδικότητας. 
.Ειδικά προσόντα: α) Γνώση μιας 
ξένης γλώσσας. β) γνώση Η/Υ.

1 1 1 11

Πολιτικοί
Μηχανικοί
 Τ.Ε.

Τυπικά προσόντα: Πτυχίο ή 
δίπλωμα ΤΕΙ της αλλοδαπής ή της 
ημεδαπής Πολιτικού Μηχανικού.
Ειδικά προσόντα: α) Γνώση μιας 
ξένης γλώσσας. β) Χειρισμός Η/Υ.

3 2 1 12

Οδηγοί
Αυτοκινήτων

Δ.Ε.

Τυπικά προσόντα: α) Δίπλωμα 
Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ 
ειδικοτήτων τεχνικού
αυτοκινήτων οχημάτων ή 
εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών 
αυτοκινήτων ή πτυχίο
Α΄ή Β΄ κύκλου σπουδών ΤΕΕ 
ειδικότητας μηχανών και 
συστημάτων αυτοκινήτου,
Απολυτήριος τίτλος Ενιαίου 
Πολυκλαδικού Λυκείου τμήματος 
μηχανικών
αυτοκινήτων ή Τεχνικής 
Επαγγελματικής Σχολής 
Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
ειδικότητας μηχανών αυτοκινήτου ή
Σχολής ΟΑΕΔ ειδικότητας 
μηχανοτεχνίτη
αυτοκινήτου ή άλλος ισότιμος 
τίτλος σχολικής μονάδας της 
ημεδαπής ή της
αλλοδαπής αντίστοιχης ή 
συναφούς ειδικότητας β) άδεια 
ικανότητος οδηγού
αντίστοιχης κατηγορίας οχήματος.

6 5 1 13

Βοηθοί –
Εργάτες γενικών
Καθηκόντων

Υ.Ε.

Τυπικά προσόντα: Απολυτήριο 
δημοτικού σχολείου ή τριτάξιου 
γυμνασίου
ή κατώτερης τεχνικής σχολής ή 
απολυτήριος τίτλος εργαστηρίων 
ειδικής επαγγελματικής 
εκπαίδευσης και κατάρτισης του ν. 
2817/2000.
Ειδικά προσόντα: α) άδεια 
οδήγησης αυτοκινήτου β’ 
ερασιτεχνικού.

15 5 2 14

Πολιτικοί
Μηχανικοί
  ΠΕ

Τυπικά προσόντα: Πτυχίο ή 
δίπλωμα ΑΕΙ της αλλοδαπής ή της 
ημεδαπής Πολιτικού
Μηχανικού.
Ειδικά προσόντα: α) Γνώση μιας 
ξένης γλώσσας, β) χειρισμό Η/Υ.

3 2 1 15

Τοπογράφοι
Μηχανικοί

ΠΕ

Τυπικά  προσόντα:  Πτυχίο  ή
δίπλωμα ΑΕΙ της αλλοδαπής ή της
ημεδαπής  Τοπογράφου
Μηχανικού.
Ειδικά προσόντα: α) Γνώση μιας 
ξένης γλώσσας, β) χειρισμό Η/Υ.

1 1 1 16
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Το Δ.Σ  έπειτα από διαλογική συζήτηση 

                                                                     Αποφασίζει
  Εγκρίνει ομόφωνα, τον προγραμματισμό προσλήψεων τακτικού προσωπικού (ΙΔΑΧ) της ΔΕΥΑΤ ως
υπηρεσίας με ανταποδοτικό χαρακτήρα και  δεσμεύεται  να εγγράψει τις  αναγκαίες  πιστώσεις  στον
προϋπολογισμό  του  έτους  που  θα  πραγματοποιηθούν  οι  προσλήψεις,  όπως  επίσης  προτίθεται  να
δεσμευτεί  να  εγγράψει  τις  αναγκαίες  πιστώσεις  στους  προϋπολογισμούς  των  επόμενων  ετών  με
επιβάρυνση  των  αντίστοιχων  ΚΑ  εξόδων,  που  προορίζεται  για  το  αιτούμενο  προς  πρόσληψη
προσωπικό.   
Η  ιεράρχηση  των  αιτούμενων,  προς  κάλυψη  θέσεων  ανάλογα  με  τον  βαθμό  αναγκαιότητας
περιγράφεται στον πίνακα που ακολουθεί:

ΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ - ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

Ειδικότητα ΠΡΟΣΟΝΤΑ
ΟΡΓ/ΚΕΣ
ΘΕΣΕΙΣ

ΚΕΝΕΣ
ΘΕΣΕΙΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ

ΣΕΙΡΑ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤ

ΑΣ

Οικονομολόγος
  ΠΕ

Τυπικά προσόντα: Πτυχίο ή 
δίπλωμα οικονομικών επιστημών 
ΑΕΙ ή διοίκησης
επιχειρήσεων της αλλοδαπής ή της
ημεδαπής με δυνατότητα 
υπογραφής ισολογισμού.
Πρόσθετα προσόντα: α) πενταετής
προϋπηρεσία στην ειδικότητά του 
και προϋπηρεσία σε ομοειδή 
επιχείρηση β) γνώση μιας ξένης 
γλώσσας γ) γνώση χειρισμού Η/Υ.

1 1 1 1

Διοικητικοί −
Οικονομικοί
   ΠΕ

Τυπικά προσόντα: Πτυχίο ή 
δίπλωμα οποιουδήποτε ΑΕΙ της 
αλλοδαπής ή της ημεδαπής.
Πρόσθετα προσόντα: α) γνώση 
μιας ξένης γλώσσας β) γνώση 
χειρισμού Η/Υ

2 1 1 2

Ηλεκτρολόγος
Μηχανικός
Τ.Ε.

Τυπικά  προσόντα:  Πτυχίο  ή
δίπλωμα ΤΕΙ της αλλοδαπής ή της
ημεδαπής  Ηλεκτρολόγου
Μηχανικού.
Ειδικά  προσόντα:  α)  Γνώση  μιας
ξένης γλώσσας. β) γνώση Η/Υ.

1 1 1 3

Τεχνικός Μηχανικός 
Εγκαταστάσεων
Δ.Ε.

Τυπικά  προσόντα:  Πτυχίο
Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.)
τομέα  μηχανολογίας  ειδικότητας
Μηχανολογικών Εγκαταστά− σεων
και  Κατασκευών,  πτυχίου
Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ.)
ειδικότητας  Εργαλειομηχανών,
Τεχνιτών Ναυπηγικής Βιομηχανίας,
Τεχνιτών  Εργαλειοσυστημάτων,
Τεχνιτών  Μηχανών  Εσωτερικής
Καύσης και πτυχίου των Ναυτικών
Λυκείων  ειδικότητας  Μηχανικών,
πτυχίο σχολών με ισότιμο τίτλο και
αντίστοιχη  ειδικότητα,   καθώς  και
άλλων  σχολών,  που  καθίστανται
ισότιμες  και  αντίστοιχες  των
ανωτέρω  σχολών   ή  τίτλου
σπουδών  της  αλλοδαπής
αντίστοιχης  ειδικότητας,  που  έχει
αναγνωρισθεί ως ισότιμος με  τους
ανωτέρω τίτλους. 

 Ειδικά  προσόντα:  α)  Χειρισμός
Η/Υ.  β)  Άδεια  οδήγησης
αυτοκινήτου β’ ερασιτεχνικού.

1 1 1 4

Ηλεκτρολόγοι

Δ.Ε.

Τυπικά προσόντα: α) Δίπλωμα 
Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ, 
Απολυτήριος τίτλος
Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου, ή 
Τεχνικού Επαγγελματικού 
Εκπαιδευτηρίου Α΄ ή Β
κύκλου σπουδών, ή Τεχνικού 
Επαγγελματικού Λυκείου, ή 
Τεχνικής Επαγγελματικής
Σχολής Δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης, ή Σχολής ΟΑΕΔ, ή 
άλλος ισότιμος τίτλος
σχολών της ημεδαπής ή της 

9 2 2 5
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αλλοδαπής, β) άδεια γ΄ κατηγορίας
εγκαταστάτη ή
συντηρητή.
Ειδικά προσόντα: α) Εμπειρία 
Χειρισμού Η/Υ β) Άδεια οδήγησης 
αυτοκινήτου β’
ερασιτεχνικού.

Χειριστές
Μηχανημάτων
Έργων
Δ.Ε.

Τυπικά προσόντα: α) Άδεια 
Χειριστού Μηχανήματος έργου 
αντίστοιχης κατηγορίας
β) Δίπλωμα Επαγγελματικής 
Κατάρτισης ΙΕΚ, Απολυτήριος 
τίτλος Ενιαίου Πολυκλαδικού 
Λυκείου, ή Τεχνικού 
Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου 
Α΄ ή Β κύκλου
σπουδών, ή Τεχνικού 
Επαγγελματικού Λυκείου, ή 
Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής
Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ή 
Σχολής ΟΑΕΔ, ή άλλος ισότιμος 
τίτλος σχολών της ημεδαπής ή της 
αλλοδαπής.
Ειδικά προσόντα: α) Άδεια 
οδήγησης αυτοκινήτου β’ 
ερασιτεχνικού.

7 2 1 6

Τεχνίτες
−Υδραυλικοί
  Δ.Ε.

Τυπικά προσόντα: α) άδεια 
άσκησης επαγγέλματος 
υδραυλικού, β) Δίπλωμα
Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ, 
Απολυτήριος τίτλος Ενιαίου 
Πολυκλαδικού Λυκείου, ή Τεχνικού 
Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου 
Α΄ ή Β κύκλου σπουδών,
ή Τεχνικού Επαγγελματικού 
Λυκείου, ή Τεχνικής 
Επαγγελματικής Σχολής
Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ή 
Σχολής ΟΑΕΔ, ή άλλος ισότιμος 
τίτλος σχολών της ημεδαπής ή της 
αλλοδαπής.
Ειδικά προσόντα: α) Άδεια 
οδήγησης αυτοκινήτου β’ 
ερασιτεχνικού.

20 11 7 7

Μηχανολόγος
Μηχανικός
Τ.Ε.

Τυπικά προσόντα: Πτυχίο ή 
δίπλωμα ΤΕΙ της αλλοδαπής ή της 
ημεδαπής Μηχανολόγου 
Μηχανικού.
Ειδικά προσόντα: α) Γνώση μιας 
ξένης γλώσσας. β) γνώση Η/Υ.

2 2 2 8

Μηχανολόγοι
– Μηχανικοί ή
Ηλεκτρολόγοι−
Μηχανικοί
  ΠΕ

Τυπικά προσόντα: Πτυχίο ή 
δίπλωμα ΑΕΙ της αλλοδαπής ή της 
ημεδαπής Μηχανολόγου – 
Μηχανικού ή 
Ηλεκτρολόγου−Μηχανικού.
Ειδικά προσόντα: α) Γνώση μιας 
ξένης γλώσσας, β) χειρισμό Η/Υ.

1 1 1 9

Διοικητικοί

Δ.Ε.

Τυπικά προσόντα: Δίπλωμα 
Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ, 
Απολυτήριο Λυκείου,
ή απολυτήριος τίτλος Ενιαίου 
Πολυκλαδικού Λυκείου, ή Τεχνικού 
Επαγγελματικού
Λυκείου, ή άλλος ισότιμος τίτλος 
σχολών της ημεδαπής ή της 
αλλοδαπής.
Ειδικά προσόντα: α) επεξεργασία 
κειμένου, υπολογιστικών φύλλων 
και διαδικτύου.

15 5 4 10

Αποθηκάριος – 
Διοίκησης 
Συστημάτων 
Εφοδιασμού
Τ.Ε.

Τυπικά προσόντα: Πτυχίο ή 
δίπλωμα Διοίκησης Συστημάτων 
Εφοδιασμού ή ισότιμος τίτλος της 
ημεδαπής ή αλλοδαπής, 
αντίστοιχης ειδικότητας. 
.Ειδικά προσόντα: α) Γνώση μιας 
ξένης γλώσσας. β) γνώση Η/Υ.

1 1 1 11

Πολιτικοί
Μηχανικοί
 Τ.Ε.

Τυπικά προσόντα: Πτυχίο ή 
δίπλωμα ΤΕΙ της αλλοδαπής ή της 
ημεδαπής Πολιτικού Μηχανικού.
Ειδικά προσόντα: α) Γνώση μιας 
ξένης γλώσσας. β) Χειρισμός Η/Υ.

3 2 1 12

Οδηγοί
Αυτοκινήτων

Δ.Ε.

Τυπικά προσόντα: α) Δίπλωμα 
Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ 
ειδικοτήτων τεχνικού
αυτοκινήτων οχημάτων ή 
εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών 
αυτοκινήτων ή πτυχίο
Α΄ή Β΄ κύκλου σπουδών ΤΕΕ 

6 5 1 13
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ειδικότητας μηχανών και 
συστημάτων αυτοκινήτου,
Απολυτήριος τίτλος Ενιαίου 
Πολυκλαδικού Λυκείου τμήματος 
μηχανικών
αυτοκινήτων ή Τεχνικής 
Επαγγελματικής Σχολής 
Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
ειδικότητας μηχανών αυτοκινήτου ή
Σχολής ΟΑΕΔ ειδικότητας 
μηχανοτεχνίτη
αυτοκινήτου ή άλλος ισότιμος 
τίτλος σχολικής μονάδας της 
ημεδαπής ή της
αλλοδαπής αντίστοιχης ή 
συναφούς ειδικότητας β) άδεια 
ικανότητος οδηγού
αντίστοιχης κατηγορίας οχήματος.

Βοηθοί –
Εργάτες γενικών
Καθηκόντων

Υ.Ε.

Τυπικά προσόντα: Απολυτήριο 
δημοτικού σχολείου ή τριτάξιου 
γυμνασίου
ή κατώτερης τεχνικής σχολής ή 
απολυτήριος τίτλος εργαστηρίων 
ειδικής επαγγελματικής 
εκπαίδευσης και κατάρτισης του ν. 
2817/2000.
Ειδικά προσόντα: α) άδεια 
οδήγησης αυτοκινήτου β’ 
ερασιτεχνικού.

15 5 2 14

Πολιτικοί
Μηχανικοί
  ΠΕ

Τυπικά προσόντα: Πτυχίο ή 
δίπλωμα ΑΕΙ της αλλοδαπής ή της 
ημεδαπής Πολιτικού
Μηχανικού.
Ειδικά προσόντα: α) Γνώση μιας 
ξένης γλώσσας, β) χειρισμό Η/Υ.

3 2 1 15

Τοπογράφοι
Μηχανικοί

ΠΕ

Τυπικά  προσόντα:  Πτυχίο  ή
δίπλωμα ΑΕΙ της αλλοδαπής ή της
ημεδαπής  Τοπογράφου
Μηχανικού.
Ειδικά προσόντα: α) Γνώση μιας 
ξένης γλώσσας, β) χειρισμό Η/Υ.

1 1 1 16

Η απόφ.αυτή πήρε αυξ. αριθμ. 17/2017
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