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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                            
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ  
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                                                                                                                                    
ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

Π Ρ Α Ξ Η   µε αριθ. 10 

του ∆ηµοτικού Συµβουλίου της µε αριθµό 1η από 23-1-2017  Συνεδρίασης αυτού, που έγινε µε την 
αριθ. 1η/1409/19-1-2017 πρόσκληση του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου                                        

κ. Χρήστου Αναµουρλόγλου. 

ΓΙΑ 

«Προγραµµατισµός προσλήψεων τακτικού προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα, για 
την κάλυψη της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος». 

                                                   Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ 

                                                Η ∆ΗΜΑΡΧΕΥΟΥΣΑ 

                                                          ΦΙΛΙΠΠΑ ΑΘΥΜΑΡΙΤΟΥ 

             ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

                  ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΑΜΟΥΡΛΟΓΛΟΥ                               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΞΑ∆ΑΚΤΥΛΟΣ 

  

Μ Ε Λ Η 

Φ. Τσοµπάνογλου, Ολ. Κατηµερτζή, Σ. Χατζηκωνσταντίνου, Ολ. Ακιανίδου,                            
Ξ. Κυριακόπουλος, Χ. Κανλής,  Π. Κωστάκης, Γ. Καρυπίδης, Χ. Χατζηϊωάννου,                              

Αιµ. Κωνσταντινίδου, Σ. Αµανατίδης, Αν. Βουδούρης, Αν. ∆ηµητσάνου, Π. Μανούρης,                   
Μ. Καναβός,  Χ. Βλάχος, ∆. Θωµαίδου, Π. Βλασσάς, Ελ. Γεωργιάδου, Θ. Χαµαλίδης,          

Αρ. Χατζησαββίδης,  Π. Αβακουµίδης,  Ι. Κολµανιώτης, Ν. Μπράτιµος. 
 
∆εν προσήλθαν στην συνεδρίαση, παρά το γεγονός ότι κλήθηκαν νόµιµα και εµπρόθεσµα, 
όπως φαίνεται από τα σχετικά αποδεικτικά επίδοσης, οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. 
Σ.Βανδώρος, Π. Συµεωνίδης, Β. Καλογερόπουλος, Π. Ατταλίδου, Ηλ. Γκαραβέλας,  Ιωαν. 
Λαζαρίδης, Ευθ. Παπαµαργαρίτης, Β. Χριστοδούλου, Π. Τσουκαλάς, Σ. Μαλαγάρη,               
Γ. Τσοπανίδης,   Π. Κουτσός, Κ. Κουλούρης, Αν. Καρβουνιάρης. 
 
Ο ∆ήµαρχος δεν προσήλθε στη συνεδρίαση και τον αναπληρώνει η ∆ηµαρχεύουσα κ. 
Φιλίππα Αθυµαρίτου (αριθ. αποφ. 259/20260/25-7-2016). 
 
Λόγω της απουσίας του Γραµµατέα του Σώµατος κ. Γ. Τσοπανίδη, ορίστηκε  Γραµµατέας 
της Συνεδρίασης ο κ. Κωνσταντίνος Εξαδάκτυλος. 
 
Αφού υπήρξε νόµιµη απαρτία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 96 του Ν. 3463/06 "περί 
∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα", κηρύσσεται η έναρξη της συνεδρίασης, παρουσία της  
∆ηµαρχεύουσας κ. Φιλίππας Αθυµαρίτου, από τον Πρόεδρο του ∆ηµοτικού Συµβουλίου   κ.  Χ. 
Αναµουρλόγλου  σύµφωνα µε το άρθρο 69 του Ν. 3852/10.  
 
Ο Πρόεδρος εισάγει το 10ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης το οποίο, σύµφωνα µε την αρ. πρ. 
1321/19-1-2017 εισήγηση του Τµήµατος Προσωπικού της ∆/νσης ∆ιοικητικών Υπηρεσιών, η 
οποία αναφέρει τα εξής: 
 

Με την υπ΄ αριθµ. 9/οικ. 8402/16-3-2016 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών & 
∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης, που αφορά στην εφαρµογή των διατάξεων  του Ν. 4368/2016, σε 
θέµατα προσωπικού των Ο.Τ.Α, µας γνωστοποιήθηκαν τα εξής:  

«Με το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης 3, της παρ. ΣΤ΄, υποπαράγραφος ΣΤ1 του ν. 
4093/2012 έχει επιβληθεί πλήρης αναστολή προσλήψεων προσωπικού των κατηγοριών ΥΕ και 
∆Ε στους ΟΤΑ, έως 31/12/2016.  Εξαιτίας αυτού, έχουν εµφανιστεί πολλές ελλείψεις προσωπικού 
και σοβαρές δυσχέρειες στη λειτουργία υπηρεσιών ζωτικής σηµασίας για το κοινωνικό σύνολο. Με 
τη διάταξη του άρθρου 7 του Ν. 4368/2016 εξαιρούνται από την ανωτέρω αναστολή οι διορισµοί 
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και προσλήψεις µόνιµου και Ι∆ΑΧ προσωπικού  των κατηγοριών ΥΕ και ∆Ε σε υπηρεσίες 
ανταποδοτικού χαρακτήρα, δηλαδή προσωπικού που θα στελεχώσει τις υπηρεσίες Καθαριότητας, 
∆ΕΥΑ, Ηλεκτροφωτισµού, Ύδρευσης – Άρδευσης, Αποχέτευσης και ∆ηµοτικών Κοιµητηρίων κλπ. 
Το τακτικό προσωπικό των κατηγοριών ΥΕ και ∆Ε που θα καλύπτει κενές θέσεις ειδικά των 
ανωτέρω Υπηρεσιών, προσλαµβάνεται χωρίς πλέον να απαιτείται απόφαση κατανοµής του 
Υπουργού Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης, του Ν. 3833/2010, όπως ισχύει. 
Επισηµαίνεται ότι, εάν εκκρεµούν διορισµοί επιτυχόντων κατηγοριών ΥΕ και ∆Ε παλαιότερων 
προκηρύξεων ΑΣΕΠ, προς κάλυψη κενών θέσεων στις ανωτέρω υπηρεσίες των φορέων, οι 
φορείς πρέπει άµεσα να ολοκληρώσουν τους διορισµούς αυτούς, ακολουθώντας τη διαδικασία 
των άρθρων 23-26 του Κώδικα κατάστασης ∆ηµοτικών Υπαλλήλων (Ν.3584/2007, όπως ισχύει)». 

Σε κάθε περίπτωση και σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις διατάξεις της παρ. 20α του άρθρου 
ένατου του Ν. 4057/2012, για την κίνηση διαδικασιών πρόσληψης ή διορισµού τακτικού 
προσωπικού απαιτείται προηγούµενη έγκριση της ΠΥΣ 33/2006 (Α΄280), όπως ισχύει. 

 
  Σε συνέχεια της ως άνω αναφερόµενης νοµοθετικής ρύθµισης και κατόπιν του υπ΄αριθ. 
25704/25-11-2016 (ορθή επανάληψη) εγγράφου της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος που αφορούσε 
στις ανάγκες πρόσληψης τακτικού προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα, µε την αριθ. 468/14-
12-2016 πράξη ∆ηµοτικού Συµβουλίου αποφασίστηκε η έγκριση του προγραµµατισµού των 
προσλήψεων τακτικού προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα για την κάλυψη των αναγκών της 
∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος. 

 Ωστόσο, µε την υπ΄ αριθµ. 25/40703/16-12-2016 (Α∆Α: 62ΑΛ465ΦΘΕ-Φ21) εγκύκλιο του 
Υπουργείου Εσωτερικών, που αφορά στον «Προγραµµατισµό των προσλήψεων τακτικού 
προσωπικού ανταποδοτικών υπηρεσιών ΟΤΑ και ΝΠΙ∆ αυτών και τακτικού προσωπικού του 
κλάδου ∆Ε Τηλεφωνητών στους ΟΤΑ»,  δόθηκαν οδηγίες για τον τρόπο υποβολής των αιτηµάτων 
των δήµων, ν.π.δ.δ. και συνδέσµων αυτών. Συγκεκριµένα στην απόφαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου θα πρέπει να αναφέρονται ρητά: α) ο αριθµός των κενών θέσεων στον οικείο 
Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας για την κάλυψη των οποίων προορίζεται η πρόσληψη 
προσωπικού β) τα προσόντα που προβλέπονται από την κείµενη νοµοθεσία κατά κατηγορία και 
κλάδο και γ) η ιεράρχηση των αιτούµενων, προς κάλυψη, θέσεων «ανταποδοτικού χαρακτήρα» 
ανάλογα µε το βαθµό αναγκαιότητας. Τα αιτήµατα θα πρέπει  να είναι ιεραρχηµένα ως προς το 
βαθµό αναγκαιότητας και δεν πρέπει να περιλαµβάνουν θέσεις για την κάλυψη των οποίων έχει 
ήδη εκδοθεί προκήρυξη ΑΣΕΠ. 

Ως εκ τούτου, η ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος, µε το υπ΄ αριθµ. 34212/18-1-2017 (ορθή 
επανάληψη)  έγγραφό της, µας γνωστοποίησε, εκ νέου, τις ανάγκες πρόσληψης τακτικού 
προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα µε σειρά προτεραιότητας, ανάλογα µε το βαθµό 
αναγκαιότητας, ως εξής :  
 

1. Μία (1) θέση κλάδου ∆Ε Οδηγών Απορριµµατοφόρων. Η αναγκαιότητα προκύπτει 
εξαιτίας της συνταξιοδότησης εργαζόµενων της ειδικότητας  αυτής τα τελευταία δύο χρόνια. 

2. Μία (1) θέση κλάδου ∆Ε Χειριστών Μηχανηµάτων Έργου Ανυψωτικών Αντικειµένων 
[ µε άδεια Χειριστή Γερανοφόρων Περονοφόρων Ανυψωτικών (Ειδικότητα 2/2.3,2.5 
Οµάδας Α) και άδεια Χειριστή Αποφρακτικού (Ειδικότητα 4/4.7 Οµάδας Α)} και άδεια 
Χειριστή Πλυντηρίου Κάδων (Ειδικότητα 4/4.1 Οµάδας Α) ]. Η αναγκαιότητα της 
πρόσληψης προκύπτει εξαιτίας της έλλειψης εργαζοµένων αυτής της ειδικότητας σε σχέση 
µε τον αριθµό των διαθέσιµων οχηµάτων, η λειτουργία των οποίων προϋποθέτει χειριστές 
τέτοιων ειδικοτήτων. 

3. Μία (1) θέση κλάδου ∆Ε Οδηγών Απορριµµατοφόρων. Η αναγκαιότητα προκύπτει 
εξαιτίας της συνταξιοδότησης εργαζόµενων της ειδικότητας  αυτής τα τελευταία δύο χρόνια. 

4. Μία (1) θέση κλάδου ∆Ε Οδηγών Απορριµµατοφόρων. Η αναγκαιότητα προκύπτει 
εξαιτίας της συνταξιοδότησης εργαζόµενων της ειδικότητας  αυτής τα τελευταία δύο χρόνια. 

5. Μία (1) θέση κλάδου ΥΕ Εργατών Καθαριότητας. Η αναγκαιότητα της πρόσληψης 
προκύπτει εξαιτίας της έλλειψης εργαζοµένων λόγω της  αναστολής προσλήψεων τα 
τελευταία χρόνια και της συνταξιοδότησης µεγάλου αριθµού εργαζοµένων της ειδικότητας 
αυτής. 

6. Μία (1) θέση κλάδου ΥΕ Εργατών Καθαριότητας. Η αναγκαιότητα της πρόσληψης 
προκύπτει εξαιτίας της έλλειψης εργαζοµένων λόγω της  αναστολής προσλήψεων τα 
τελευταία χρόνια και της συνταξιοδότησης µεγάλου αριθµού εργαζοµένων της ειδικότητας 
αυτής. 

7. Μία (1) θέση κλάδου ΥΕ Εργατών Καθαριότητας. Η αναγκαιότητα της πρόσληψης 
προκύπτει εξαιτίας της έλλειψης εργαζοµένων λόγω της  αναστολής προσλήψεων τα 
τελευταία χρόνια και της συνταξιοδότησης µεγάλου αριθµού εργαζοµένων της ειδικότητας 
αυτής. 

8. Μία (1) θέση κλάδου ΥΕ Εργατών Καθαριότητας. Η αναγκαιότητα της πρόσληψης 
προκύπτει εξαιτίας της έλλειψης εργαζοµένων λόγω της  αναστολής προσλήψεων τα 
τελευταία χρόνια και της συνταξιοδότησης µεγάλου αριθµού εργαζοµένων της ειδικότητας 
αυτής. 
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9. Μία (1) θέση κλάδου ΥΕ Εργατών Καθαριότητας. Η αναγκαιότητα της πρόσληψης 
προκύπτει εξαιτίας της έλλειψης εργαζοµένων λόγω της  αναστολής προσλήψεων τα 
τελευταία χρόνια και της συνταξιοδότησης µεγάλου αριθµού εργαζοµένων της ειδικότητας 
αυτής. 

10. Μία (1) θέση κλάδου ∆Ε Ηλεκτροτεχνιτών οχηµάτων. Η αναγκαιότητα της πρόσληψης 
προκύπτει λόγω  της έλλειψης ικανού αριθµού εργαζοµένων  της ειδικότητας αυτής, σε 
σχέση µε τις υπάρχουσες ανάγκες της ∆ιεύθυνσης. 

 
Οι κενές θέσεις των κλάδων ∆Ε Οδηγών Απορριµµατοφόρων , ∆Ε Χειριστών 

Μηχανηµάτων Έργου Ανυψωτικών Αντικειµένων, ΥΕ Εργατών Καθαριότητας και ∆Ε 
Ηλεκτροτεχνιτών οχηµάτων, που υπάρχουν στον Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας του ∆ήµου 
µας παρουσιάζονται στο κατωτέρω πίνακα ως εξής: 

 
ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ 

 

Α/Α ΚΛΑ∆ΟΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ 
ΑΠΟ ΤΟΝ Ο.Ε.Υ ΚΕΝΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ 

1 ∆Ε Οδηγών Απορριµµατοφόρων 25 5 

2 
∆Ε Χειριστών Μηχανηµάτων 
Έργου Ανυψωτικών Αντικειµένων 

 
2 

2 

3 ΥΕ Εργατών Καθαριότητας 76 15 

4 ∆Ε Ηλεκτροτεχνιτών οχηµάτων 3 2 

 
Λαµβάνοντας υπόψη, τις κενές οργανικές θέσεις δηµοσίου δικαίου που υφίστανται στο ∆ήµο µας, 
καθώς και την ανάγκη στελέχωσης της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος του ∆ήµου µας µε επιπλέον 
προσωπικό, λόγω του µεγάλου όγκου των συνταξιοδοτήσεων τα τελευταία χρόνια καθώς και των 
επερχόµενων, εισηγούµαστε την πλήρωση των παρακάτω κενών θέσεων µόνιµου προσωπικού, 
κατά σειρά προτεραιότητας, ως εξής: 

1. Μία (1) θέση κλάδου ∆Ε Οδηγών Απορριµµατοφόρων [µε άδεια οδήγησης Γ΄ (C)  
Κατηγορίας – µε κάρτα ψηφιακού ταχογράφου] 

2. Μία (1) θέση κλάδου ∆Ε Χειριστών Μηχανηµάτων Έργου Ανυψωτικών 
Αντικειµένων [ µε άδεια Χειριστή Γερανοφόρων Περονοφόρων Ανυψωτικών (Ειδικότητα 
2/2.3,2.5 Οµάδας Α) και άδεια Χειριστή Αποφρακτικού (Ειδικότητα 4/4.7 Οµάδας Α)} και 
άδεια Χειριστή Πλυντηρίου Κάδων (Ειδικότητα 4/4.1 Οµάδας Α) ]. 

3. Μία (1) θέση κλάδου ∆Ε Οδηγών Απορριµµατοφόρων [µε άδεια οδήγησης Γ΄ (C)  
Κατηγορίας – µε κάρτα ψηφιακού ταχογράφου] 

4. Μία (1) θέση κλάδου ∆Ε Οδηγών Απορριµµατοφόρων [µε άδεια οδήγησης Γ΄ (C)  
Κατηγορίας – µε κάρτα ψηφιακού ταχογράφου] 

5. Μία (1) θέση κλάδου ΥΕ Εργατών Καθαριότητας 
6. Μία (1) θέση κλάδου ΥΕ Εργατών Καθαριότητας 
7. Μία (1) θέση κλάδου ΥΕ Εργατών Καθαριότητας 
8. Μία (1) θέση κλάδου ΥΕ Εργατών Καθαριότητας 
9. Μία (1) θέση κλάδου ΥΕ Εργατών Καθαριότητας 
10. Μία (1)  θέση κλάδου ∆Ε Ηλεκτροτεχνιτών οχηµάτων  

 
Τα απαιτούµενα προσόντα που προβλέπονται για τις συγκεκριµένες θέσεις, είναι τα εξής: 
 

1.∆Ε Οδηγών Απορριµµατοφόρων 
 

� Ισχύουσα επαγγελµατική άδεια οδήγησης Γ΄ (C) κατηγορίας. 
� Πιστοποιητικό Επαγγελµατικής Ικανότητας (ΠΕΙ). 
� Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου Οδηγού, η οποία να είναι σε ισχύ 
� ∆ίπλωµα Επαγγελµατικής Κατάρτισης ΙΕΚ ειδικοτήτων: (α) Τεχνικού Αυτοκινήτων 

Οχηµάτων ή (β) Εκπαιδευτή Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων ή Εκπαιδευτή Υποψηφίων 
Οδηγών Αυτοκινήτων και Μοτοσικλετών ή  Πτυχίο Α' ή Β' κύκλου σπουδών ΤΕΕ 
ειδικότητας Μηχανών και Συστηµάτων Αυτοκινήτου ή απολυτήριος τίτλος Ενιαίου 
Πολυκλαδικού Λυκείου τµήµατος Μηχανικών Αυτοκινήτων ή απολυτήριος τίτλος 
Επαγγελµατικού Λυκείου ειδικότητας Τεχνικού Οχηµάτων ή ειδικότητας Μηχανικής 
Αυτοκινήτων του Τοµέα Μηχανολογίας ή ειδικότητας Μηχανικών και Ηλεκτρολογικών 
Συστηµάτων Αυτοκινήτου του Τοµέα Οχηµάτων ή Τεχνικής Επαγγελµατικής Σχολής 
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ειδικότητας Μηχανών Αυτοκινήτου ή Σχολής Μαθητείας του 
ΟΑΕ∆ του ν. 1346/1983 ειδικότητας Μηχανοτεχνίτη Αυτοκινήτου ή συναφούς ειδικότητας, 
δηλαδή: πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος Ηλεκτρολογικών Συστηµάτων 
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Αυτοκινήτου ή Ηλεκτροµηχανικών Συστηµάτων και Αυτοµατισµού Αυτοκινήτου ή Τεχνίτης 
Ηλεκτρολόγος Αυτοκινήτων Οχηµάτων ή Ηλεκτρικού Συστήµατος Αυτοκινήτου ή 
Ηλεκτροτεχνίτη Αυτοκινήτου ή Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Συστηµάτων Αυτοκινήτων ή 
Τεχνιτών Μηχανών και Συστηµάτων Αυτοκινήτου ή Ηλεκτρολόγου Αυτοκινήτων 
Οχηµάτων ή Τεχνικού Μηχανοτρονικής ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος 
τίτλος ΙΕΚ ή Επαγγελµατικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελµατικού Εκπαιδευτηρίου Α΄ ή Β΄ 
κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελµατικού Λυκείου ή 
Σχολής Επαγγελµατικής Κατάρτισης ή Επαγγελµατικής Σχολής ή Τεχνικής 
Επαγγελµατικής Σχολής δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ή σχολής µαθητείας του ΟΑΕ∆ του 
Ν. 1346/1983 ή Ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιµος τίτλος σχολικής µονάδας της ηµεδαπής ή 
αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. 

� Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση των θέσεων από υποψήφιους µε τα 
προσόντα της προηγούµενης παραγράφου επιτρέπεται η πρόσληψη µε προσόν 
οποιοσδήποτε απολυτήριο τίτλο σχολικής µονάδας ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης της 
ηµεδαπής ή ισότιµο τίτλο σχολών της αλλοδαπής. 

� Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση των θέσεων από υποψήφιους µε τα 
προσόντα της προηγούµενης παραγράφου επιτρέπεται η πρόσληψη µε προσόν 
απολυτήριο τίτλο  υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυµνασίου ή για 
υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει µέχρι και το 1980 απολυτήριο δηµοτικού σχολείου) ή 
ισοδύναµο απολυτήριο τίτλο κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.∆. 580/1970 ή απολυτήριο 
τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 
του Ν. 2817/2000 της ηµεδαπής ή άλλο ισότιµο τίτλο της αλλοδαπής και αντίστοιχη 
εµπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών, µετά την απόκτηση της επαγγελµατικής άδειας 
οδήγησης αυτοκινήτου. 

� Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση των θέσεων από υποψήφιους µε τα 
προσόντα της προηγούµενης παραγράφου επιτρέπεται η πρόσληψη µε προσόν 
απολυτήριο τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυµνασίου ή για 
υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει µέχρι και το 1980 απολυτήριο δηµοτικού σχολείου) ή 
ισοδύναµο απολυτήριο τίτλο κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.∆. 580/1970 ή απολυτήριο 
τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 
του Ν. 2817/2000 της ηµεδαπής ή άλλο ισότιµο τίτλο της αλλοδαπής και αντίστοιχη 
εµπειρία τουλάχιστον έξι (6) µηνών, µετά την απόκτηση της επαγγελµατικής άδειας 
οδήγησης αυτοκινήτου. 
 
2. ∆Ε Χειριστών Μηχανηµάτων Έργου Ανυψωτικών Αντικειµένων 
 

� Άδεια Χειριστή Γερανοφόρων Περονοφόρων Ανυψωτικών (Ειδικότητα 2/2.3,2.5 Οµάδας 
Α) και άδεια Χειριστή Αποφρακτικού (Ειδικότητα 4/4.7 Οµάδας Α)} και άδεια Χειριστή 
Πλυντηρίου Κάδων (Ειδικότητα 4/4.1 Οµάδας Α) που θα καθοριστούν µε την προκήρυξη. 

� Ισχύουσα επαγγελµατική άδεια οδήγησης Γ΄ (C) κατηγορίας,   
� Πιστοποιητικό Επαγγελµατικής Ικανότητας (ΠΕΙ)**, 
� 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 ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ή Σχολών Μαθητείας 
του ΟΑΕ∆ 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 απαιτούµενη άδεια µηχανοδηγού 
-χειριστή χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριµένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε µε 
συνυπολογισµό και εµπειρίας.   

� Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση των θέσεων από υποψήφιους µε τα 
προσόντα της προηγούµενης παραγράφου επιτρέπεται η πρόσληψη µε προσόν οµώνυµο 
ή αντίστοιχο, απολυτήριο τίτλο αναγνωρισµένης κατώτερης τεχνικής σχολής της 
ηµεδαπής ή ισότιµο και αντίστοιχο τίτλο  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.   

� Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση των θέσεων από υποψήφιους µε τα 
προσόντα της προηγούµενης παραγράφου επιτρέπεται η πρόσληψη µε προσόν 
απολυτήριο τίτλο τουλάχιστον Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (δηλ. απολυτήριο τριταξίου 
γυµνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει µέχρι και το 1980 απολυτήριο 
∆ηµοτικού Σχολείου), ή ισοδύναµο απολυτήριο τίτλο κατώτερης Τεχνικής Σχολής  του  
Ν.∆. 580/1970  ή απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης 
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και Κατάρτισης, του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000  της ηµεδαπής ή άλλο ισότιµο τίτλο της 
αλλοδαπής  και αντίστοιχη εµπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών, µετά την απόκτηση της 
παραπάνω άδειας µηχανοδηγού-χειριστή (*). 

� Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση των θέσεων από υποψήφιους µε τα 
προσόντα της προηγούµενης παραγράφου επιτρέπεται η πρόσληψη µε προσόν 
απολυτήριο τίτλο τουλάχιστον Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (δηλ. απολυτήριο τριταξίου 
γυµνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει µέχρι και το 1980 απολυτήριο 
∆ηµοτικού Σχολείου), ή ισοδύναµο απολυτήριο τίτλο κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.∆. 
580/1970 ή απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και 
Κατάρτισης, του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ηµεδαπής ή άλλος ισότιµο τίτλο της 
αλλοδαπής και αντίστοιχη εµπειρία τουλάχιστον έξι  (6) µηνών, µετά την απόκτηση της 
απαιτούµενης άδειας µηχανοδηγού-χειριστή.  

 
3. ΥΕ Εργατών καθαριότητας  

 
� Απολυτήριος τίτλος Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Απολυτήριος τίτλος Τριταξίου 

Γυµνασίου ή για όσους έχουν αποφοιτήσει µέχρι και το 1980 απολυτήριο ∆ηµοτικού 
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. 
 
4. ∆Ε Ηλεκτροτεχνιτών οχηµάτων  

 
� Άδεια άσκησης επαγγέλµατος ηλεκτροτεχνίτη αυτοκινήτου. 
� 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 ή σχολών µαθητείας του ΟΑΕ∆ του Ν. 1346/1983 
(ΦΕΚ 46Α΄) ή άλλοι ισότιµοι τίτλοι σχολικών µονάδων της ηµεδαπής ή αλλοδαπής 
αντίστοιχης ειδικότητας. Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος ΙΕΚ ή ∆ευτεροβάθµιας 
Εκπαίδευσης ή άλλος ισότιµος και αντίστοιχος τίτλος σχολικών µονάδων της ηµεδαπής ή 
αλλοδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλλει βεβαίωση της αρµόδιας για 
την έκδοση της άδειας ηλεκτροτεχνίτη αυτοκινήτου υπηρεσίας, ότι η άδεια άσκησης 
επαγγέλµατος χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριµένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε µε 
συνυπολογισµό και εµπειρίας. 

� Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση των θέσεων από υποψήφιους µε τα 
προσόντα της προηγούµενης παραγράφου επιτρέπεται η πρόσληψη µε προσόν οµώνυµο 
ή αντίστοιχο, απολυτήριο τίτλο αναγνωρισµένης κατώτερης τεχνικής σχολής της 
ηµεδαπής ή ισότιµο και αντίστοιχο τίτλο σχολής της αλλοδαπής. Γίνεται επίσης δεκτός 
οποιοσδήποτε τίτλος αναγνωρισµένης κατώτερης τεχνικής σχολής της ηµεδαπής, υπό την 
προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλλει βεβαίωση της αρµόδιας για την έκδοση 
ηλεκτρολόγου υπηρεσίας, ότι η άδεια επαγγέλµατος χορηγήθηκε βάσει  του 
συγκεκριµένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε µε συνυπολογισµό και εµπειρίας. 

� Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση των θέσεων από υποψήφιους µε τα 
προσόντα της προηγούµενης παραγράφου επιτρέπεται η πρόσληψη µε προσόν 
απολυτήριο τίτλο τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δηλαδή απολυτήριο τριταξίου 
γυµνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει µέχρι και το 1980 απολυτήριο 
δηµοτικού σχολείου), ή ισοδύναµο απολυτήριο τίτλο κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.∆. 
580/1970 ή απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και 
Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν.2817/2000 ή άλλο ισότιµο τίτλο της αλλοδαπής και 
εµπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών µετά την απόκτηση της ζητούµενης άδειας άσκησης 
επαγγέλµατος ηλεκτροτεχνίτη αυτοκινήτου. 
 

 
     Από τις ανωτέρω προσλήψεις θα προκύψει δαπάνη, η οποία σύµφωνα µε την υπ΄ αριθµ. 
859/13-1-2017 βεβαίωση του Τµήµατος Προϋπολογισµού & Λογιστηρίου της ∆ιεύθυνσης 
Οικονοµικών Υπηρεσιών, θα βαρύνει τους κωδικούς του προϋπολογισµού του ∆ήµου ετησίως, ως 
εξής: 
 

• Για ένα (1) άτοµο κλάδου ∆Ε Χειριστών Μηχανηµάτων Έργου Ανυψωτικών Αντικειµένων 
στον Κ.Α. 20.6011.001 «Τακτικές αποδοχές µόνιµων υπαλλήλων» µε ετήσιο κόστος 
13.200,00€ και Κ.Α 20.6051.0004 ¨Εργοδοτικές Εισφορές προσωπικού µε σύµβαση 
∆ηµοσίου ∆ικαίου» µε ετήσιο κόστος 3.840,00€ 
 

• Για τρία (3) άτοµα κλάδου ∆Ε Οδηγών Απορριµµατοφόρων στον Κ.Α. 20.6011.001 
«Τακτικές αποδοχές µόνιµων υπαλλήλων» µε ετήσιο κόστος 39.600,00€ και Κ.Α 
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20.6051.0004 «Εργοδοτικές Εισφορές προσωπικού µε σύµβαση ∆ηµοσίου ∆ικαίου» µε 
ετήσιο κόστος 11.520,00€ 

 
• Για ένα (1) άτοµο κλάδου ∆Ε Ηλεκτροτεχνιτών οχηµάτων στον Κ.Α. 20.6011.001 

«Τακτικές αποδοχές µόνιµων υπαλλήλων» µε ετήσιο κόστος 13.200,00€ και Κ.Α 
20.6051.0004 «Εργοδοτικές Εισφορές προσωπικού µε σύµβαση ∆ηµοσίου ∆ικαίου» µε 
ετήσιο κόστος 3.840,00€ 

 
• Για πέντε (5) άτοµα κλάδου ΥΕ Εργατών Καθαριότητας στον Κ.Α. 20.6011.001 «Τακτικές 

αποδοχές µόνιµων υπαλλήλων» µε ετήσιο κόστος 60.000,00€ και Κ.Α 20.6051.0004 
¨Εργοδοτικές Εισφορές προσωπικού µε σύµβαση ∆ηµοσίου ∆ικαίου» µε ετήσιο κόστος 
33.090,00€ 

 
Σύµφωνα µε την υπ΄ αριθµ. 859/13-1-2017 βεβαίωση του Τµήµατος Προϋπολογισµού & 
Λογιστηρίου, οι απαιτούµενες πιστώσεις για τη µισθοδοσία του υπό πρόσληψη προσωπικού 
έχουν συµπεριληφθεί στον προϋπολογισµό του τρέχοντος έτους σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 456/5-
12-2016 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου (αναµένεται η επικυρωτική απόφαση του Γενικού 
Γραµµατέα  της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης), ενώ αντίστοιχες πιστώσεις θα εγγραφούν στους  
προϋπολογισµούς των επόµενων ετών. 
 
   Έχοντας υπόψη:  
1)-Τις διατάξεις της παρ. 20α του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012. 
2)-Τις διατάξεις του  άρθρου 7 του Ν. 4368/2016  
3)-Την υπ΄ αριθµ. 9/οικ. 8402/16-3-2016  εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών & ∆ιοικητικής 
Ανασυγκρότησης. 
4)-Την υπ΄αριθµ.25/40703/16-12-2016 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών που αφορά στην 
εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 7 του ν. 4368/2016. 
5)-Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 18 του ν. 3584/2007(ΦΕΚ Α’ 143) σύµφωνα µε τις οποίες 
οι ΟΤΑ µετά από απόφαση του συλλογικού οργάνου διοίκησης αποφασίζουν για την πλήρωση 
των κενών οργανικών θέσεων, µετά από γνώµη των οικείων συνδικαλιστικών οργανώσεων.  
6)-Τις κενές οργανικές θέσεις δηµοσίου δικαίου που υπάρχουν στον Οργανισµό Εσωτερικής 
Υπηρεσίας του ∆ήµου µας (ΦΕΚ 3264/Β΄/20.12.2013 και τροποποίησης ΦΕΚ 510/29-2-2016/τ. 
Β΄). 
7) Το υπ΄αριθ. 32803/9-12-2016 έγγραφο του Συλλόγου Εργαζοµένων ∆ήµου Νέας Ιωνίας, µε το 
οποίο εκφράζει τη σύµφωνη γνώµη του υπέρ της πρόσληψης τακτικού προσωπικού. 
8)-Το υπ΄ αριθ. 34212/18-1-2017 (ορθή επανάληψη) έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος µε 
το οποίο εκφράζονται, ιεραρχηµένες, οι ανάγκες πρόσληψης τακτικού προσωπικού 
ανταποδοτικού χαρακτήρα. 
9)-Την υπ΄ αριθ.  859/13-1-2017 βεβαίωση του Τµήµατος Προϋπολογισµού & Λογιστηρίου 

 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο καλείται :  
όπως εγκρίνει, εκ νέου, τον προγραµµατισµό προσλήψεων τακτικού προσωπικού ανταποδοτικού 
χαρακτήρα, για την κάλυψη των αναγκών της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος. 
 
 
Στο σηµείο αυτό ο Αντιδήµαρχος Περιβάλλοντος κ. Κανλής Χρήστος, λαµβάνοντας το 
λόγο,  προτείνει στο Σώµα την αλλαγή της περιγραφής της απαιτούµενης άδειας  για τη 
θέση του Χειριστή Μηχανηµάτων Έργου Ανυψωτικών Αντικειµένων ως εξής: Άδεια 
Χειριστή Μηχανηµάτων Έργου Ανυψωτικών Αντικειµένων (Α΄ Οµάδας 2ης ειδικότητας /2.3 
& 2.5 και  4ης ειδικότητας /4.1 & 4.7 ) και παρακαλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να κάνει δεκτή 
τη διόρθωση, πριν τη λήψη της απόφασης. 
 
Στη συνέχεια διεξάγονται συζητήσεις και εκφράζονται απόψεις, όπως αυτές καταγράφονται 
στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά.  

Τέλος ο Πρόεδρος καλεί το Σώµα να αποφασίσει σχετικά. 

 

ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
Aφού άκουσε τον Πρόεδρο και τους λοιπούς οµιλητές. 
      Αφού έλαβε υπόψη: 

� την υπ΄ αριθ. 1321/19-1-2017 εισήγηση του Τµήµατος Προσωπικού  της ∆/νσης 
∆ιοικητικών Υπηρεσιών 
� την υπ΄ αριθµ. 859/13-1-2017 βεβαίωση του Τµήµατος Προϋπολογισµού & 

Λογιστηρίου της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών, 
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� την υπ΄αριθµ.  25/40703/16-12-2016 εγκύκλιο του ΥΠ. ΕΣ. 
� την εισήγηση του Αντιδηµάρχου Περιβάλλοντος  
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  
(επί παρόντων 27 ∆ηµοτικών Συµβούλων και υπαρχούσης πραγµατικής απαρτίας) 

 
Την πλήρωση των παρακάτω κενών θέσεων µόνιµου προσωπικού, κατά σειρά 
προτεραιότητας, ως εξής: 
 

1. Μία (1) θέση κλάδου ∆Ε Οδηγών Απορριµµατοφόρων µε άδεια οδήγησης Γ΄ (C)  
Κατηγορίας – µε κάρτα ψηφιακού ταχογράφου. 

2. Μία (1) θέση κλάδου ∆Ε Χειριστών Μηχανηµάτων Έργου Ανυψωτικών 
Αντικειµένων  µε άδεια Α΄Οµάδας 2ης ειδικότητας /2.3 & 2.5 και  4ης ειδικότητας /4.1 
& 4.7. 

3. Μία (1) θέση κλάδου ∆Ε Οδηγών Απορριµµατοφόρων µε άδεια οδήγησης Γ΄ (C)  
Κατηγορίας – µε κάρτα ψηφιακού ταχογράφου. 

4. Μία (1) θέση κλάδου ∆Ε Οδηγών Απορριµµατοφόρων µε άδεια οδήγησης Γ΄ (C)  
Κατηγορίας – µε κάρτα ψηφιακού ταχογράφου. 

5. Μία (1) θέση κλάδου ΥΕ Εργατών Καθαριότητας. 
6. Μία (1) θέση κλάδου ΥΕ Εργατών Καθαριότητας. 
7. Μία (1) θέση κλάδου ΥΕ Εργατών Καθαριότητας. 
8. Μία (1) θέση κλάδου ΥΕ Εργατών Καθαριότητας. 
9. Μία (1) θέση κλάδου ΥΕ Εργατών Καθαριότητας. 
10. Μία (1)  θέση κλάδου ∆Ε Ηλεκτροτεχνιτών οχηµάτων. 

 
Τα απαιτούµενα προσόντα που προβλέπονται για τις συγκεκριµένες θέσεις, είναι τα εξής: 
 

1.∆Ε Οδηγών Απορριµµατοφόρων 
 

� Ισχύουσα επαγγελµατική άδεια οδήγησης Γ΄ (C) κατηγορίας. 
� Πιστοποιητικό Επαγγελµατικής Ικανότητας (ΠΕΙ). 
� Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου Οδηγού, η οποία να είναι σε ισχύ. 
� ∆ίπλωµα Επαγγελµατικής Κατάρτισης ΙΕΚ ειδικοτήτων: (α) Τεχνικού Αυτοκινήτων 

Οχηµάτων ή (β) Εκπαιδευτή Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων ή Εκπαιδευτή 
Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων και Μοτοσικλετών ή  Πτυχίο Α' ή Β' κύκλου 
σπουδών ΤΕΕ ειδικότητας Μηχανών και Συστηµάτων Αυτοκινήτου ή απολυτήριος 
τίτλος Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου τµήµατος Μηχανικών Αυτοκινήτων ή 
απολυτήριος τίτλος Επαγγελµατικού Λυκείου ειδικότητας Τεχνικού Οχηµάτων ή 
ειδικότητας Μηχανικής Αυτοκινήτων του Τοµέα Μηχανολογίας ή ειδικότητας 
Μηχανικών και Ηλεκτρολογικών Συστηµάτων Αυτοκινήτου του Τοµέα Οχηµάτων ή 
Τεχνικής Επαγγελµατικής Σχολής ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ειδικότητας 
Μηχανών Αυτοκινήτου ή Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕ∆ του ν. 1346/1983 ειδικότητας 
Μηχανοτεχνίτη Αυτοκινήτου ή συναφούς ειδικότητας, δηλαδή: πτυχίο ή δίπλωµα ή 
απολυτήριος τίτλος Ηλεκτρολογικών Συστηµάτων Αυτοκινήτου ή 
Ηλεκτροµηχανικών Συστηµάτων και Αυτοµατισµού Αυτοκινήτου ή Τεχνίτης 
Ηλεκτρολόγος Αυτοκινήτων Οχηµάτων ή Ηλεκτρικού Συστήµατος Αυτοκινήτου ή 
Ηλεκτροτεχνίτη Αυτοκινήτου ή Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Συστηµάτων 
Αυτοκινήτων ή Τεχνιτών Μηχανών και Συστηµάτων Αυτοκινήτου ή Ηλεκτρολόγου 
Αυτοκινήτων Οχηµάτων ή Τεχνικού Μηχανοτρονικής ή αντίστοιχο πτυχίο ή 
δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος ΙΕΚ ή Επαγγελµατικού Λυκείου ή Τεχνικού 
Επαγγελµατικού Εκπαιδευτηρίου Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου 
Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελµατικού Λυκείου ή Σχολής 
Επαγγελµατικής Κατάρτισης ή Επαγγελµατικής Σχολής ή Τεχνικής Επαγγελµατικής 
Σχολής δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ή σχολής µαθητείας του ΟΑΕ∆ του Ν. 
1346/1983 ή Ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιµος τίτλος σχολικής µονάδας της ηµεδαπής 
ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. 

� Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση των θέσεων από 
υποψήφιους µε τα προσόντα της προηγούµενης παραγράφου επιτρέπεται η 
πρόσληψη µε προσόν οποιοσδήποτε απολυτήριο τίτλο σχολικής µονάδας 
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης της ηµεδαπής ή ισότιµο τίτλο σχολών της 
αλλοδαπής. 

� Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση των θέσεων από 
υποψήφιους µε τα προσόντα της προηγούµενης παραγράφου επιτρέπεται η 
πρόσληψη µε προσόν απολυτήριο τίτλο  υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο 
τριταξίου γυµνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει µέχρι και το 1980 
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απολυτήριο δηµοτικού σχολείου) ή ισοδύναµο απολυτήριο τίτλο κατώτερης 
Τεχνικής Σχολής του Ν.∆. 580/1970 ή απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής 
Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της 
ηµεδαπής ή άλλο ισότιµο τίτλο της αλλοδαπής και αντίστοιχη εµπειρία 
τουλάχιστον τριών (3) ετών, µετά την απόκτηση της επαγγελµατικής άδειας 
οδήγησης αυτοκινήτου. 

� Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση των θέσεων από 
υποψήφιους µε τα προσόντα της προηγούµενης παραγράφου επιτρέπεται η 
πρόσληψη µε προσόν απολυτήριο τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο 
τριταξίου γυµνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει µέχρι και το 1980 
απολυτήριο δηµοτικού σχολείου) ή ισοδύναµο απολυτήριο τίτλο κατώτερης 
Τεχνικής Σχολής του Ν.∆. 580/1970 ή απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής 
Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της 
ηµεδαπής ή άλλο ισότιµο τίτλο της αλλοδαπής και αντίστοιχη εµπειρία 
τουλάχιστον έξι (6) µηνών, µετά την απόκτηση της επαγγελµατικής άδειας 
οδήγησης αυτοκινήτου. 
 
2. ∆Ε Χειριστών Μηχανηµάτων Έργου Ανυψωτικών Αντικειµένων 
 

� Άδεια Χειριστή  Μηχανηµάτων Έργου Ανυψωτικών Αντικειµένων  µε άδεια Α΄ 
Οµάδας 2ης ειδικότητας /2.3 & 2.5 και  4ης ειδικότητας /4.1 & 4.7  που θα καθοριστούν 
µε την προκήρυξη. 

� Ισχύουσα επαγγελµατική άδεια οδήγησης Γ΄ (C) κατηγορίας. 
� Πιστοποιητικό Επαγγελµατικής Ικανότητας (ΠΕΙ)**. 
� 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 ∆ευτεροβάθµιας 
Εκπαίδευσης ή Σχολών Μαθητείας του ΟΑΕ∆ 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 απαιτούµενη άδεια µηχανοδηγού -χειριστή 
χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριµένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε µε συνυπολογισµό 
και εµπειρίας.   

� Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση των θέσεων από 
υποψήφιους µε τα προσόντα της προηγούµενης παραγράφου επιτρέπεται η 
πρόσληψη µε προσόν οµώνυµο ή αντίστοιχο, απολυτήριο τίτλο αναγνωρισµένης 
κατώτερης τεχνικής σχολής της ηµεδαπής ή ισότιµο και αντίστοιχο τίτλο  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.   

� Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση των θέσεων από 
υποψήφιους µε τα προσόντα της προηγούµενης παραγράφου επιτρέπεται η 
πρόσληψη µε προσόν απολυτήριο τίτλο τουλάχιστον Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης 
(δηλ. απολυτήριο τριταξίου γυµνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει 
µέχρι και το 1980 απολυτήριο ∆ηµοτικού Σχολείου), ή ισοδύναµο απολυτήριο τίτλο 
κατώτερης Τεχνικής Σχολής  του  Ν.∆. 580/1970  ή απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων 
Ειδικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, του άρθρου 1 του Ν. 
2817/2000  της ηµεδαπής ή άλλο ισότιµο τίτλο της αλλοδαπής  και αντίστοιχη 
εµπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών, µετά την απόκτηση της παραπάνω άδειας 
µηχανοδηγού-χειριστή (*). 

� Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση των θέσεων από 
υποψήφιους µε τα προσόντα της προηγούµενης παραγράφου επιτρέπεται η 
πρόσληψη µε προσόν απολυτήριο τίτλο τουλάχιστον Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης 
(δηλ. απολυτήριο τριταξίου γυµνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει 
µέχρι και το 1980 απολυτήριο ∆ηµοτικού Σχολείου), ή ισοδύναµο απολυτήριο τίτλο 
κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.∆. 580/1970 ή απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων 
Ειδικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, του άρθρου 1 του Ν. 
2817/2000 της ηµεδαπής ή άλλος ισότιµο τίτλο της αλλοδαπής και αντίστοιχη 
εµπειρία τουλάχιστον έξι  (6) µηνών, µετά την απόκτηση της απαιτούµενης άδειας 
µηχανοδηγού-χειριστή.  
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3. ΥΕ Εργατών καθαριότητας  

 
� Απολυτήριος τίτλος Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Απολυτήριος τίτλος Τριταξίου 

Γυµνασίου ή για όσους έχουν αποφοιτήσει µέχρι και το 1980 απολυτήριο 
∆ηµοτικού 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. 
 
4. ∆Ε Ηλεκτροτεχνιτών οχηµάτων  

 
� Άδεια άσκησης επαγγέλµατος ηλεκτροτεχνίτη αυτοκινήτου. 
� 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 ή σχολών 
µαθητείας του ΟΑΕ∆ του Ν. 1346/1983 (ΦΕΚ 46Α΄) ή άλλοι ισότιµοι τίτλοι σχολικών 
µονάδων της ηµεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας. Γίνεται επίσης 
δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος ΙΕΚ ή ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ή άλλος ισότιµος 
και αντίστοιχος τίτλος σχολικών µονάδων της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, υπό την 
προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλλει βεβαίωση της αρµόδιας για την έκδοση 
της άδειας ηλεκτροτεχνίτη αυτοκινήτου υπηρεσίας, ότι η άδεια άσκησης 
επαγγέλµατος χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριµένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε µε 
συνυπολογισµό και εµπειρίας. 

� Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση των θέσεων από 
υποψήφιους µε τα προσόντα της προηγούµενης παραγράφου επιτρέπεται η 
πρόσληψη µε προσόν οµώνυµο ή αντίστοιχο, απολυτήριο τίτλο αναγνωρισµένης 
κατώτερης τεχνικής σχολής της ηµεδαπής ή ισότιµο και αντίστοιχο τίτλο σχολής 
της αλλοδαπής. Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος αναγνωρισµένης 
κατώτερης τεχνικής σχολής της ηµεδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος 
υποβάλλει βεβαίωση της αρµόδιας για την έκδοση ηλεκτρολόγου υπηρεσίας, ότι η 
άδεια επαγγέλµατος χορηγήθηκε βάσει  του συγκεκριµένου τίτλου είτε αυτοτελώς 
είτε µε συνυπολογισµό και εµπειρίας. 

� Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση των θέσεων από 
υποψήφιους µε τα προσόντα της προηγούµενης παραγράφου επιτρέπεται η 
πρόσληψη µε προσόν απολυτήριο τίτλο τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης 
(δηλαδή απολυτήριο τριταξίου γυµνασίου ή για υποψηφίους που έχουν 
αποφοιτήσει µέχρι και το 1980 απολυτήριο δηµοτικού σχολείου), ή ισοδύναµο 
απολυτήριο τίτλο κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.∆. 580/1970 ή απολυτήριο 
τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του 
άρθρου 1 του Ν.2817/2000 ή άλλο ισότιµο τίτλο της αλλοδαπής και εµπειρία 
τουλάχιστον τριών (3) ετών µετά την απόκτηση της ζητούµενης άδειας άσκησης 
επαγγέλµατος ηλεκτροτεχνίτη αυτοκινήτου. 
 

 
     Από τις ανωτέρω προσλήψεις θα προκύψει δαπάνη, η οποία σύµφωνα µε την υπ΄ 
αριθµ. 859/13-1-2017 βεβαίωση του Τµήµατος Προϋπολογισµού & Λογιστηρίου της 
∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών, θα βαρύνει τους κωδικούς του προϋπολογισµού του 
∆ήµου ετησίως, ως εξής: 
 

• Για ένα (1) άτοµο κλάδου ∆Ε Χειριστών Μηχανηµάτων Έργου Ανυψωτικών 
Αντικειµένων στον Κ.Α. 20.6011.001 «Τακτικές αποδοχές µόνιµων υπαλλήλων» µε 
ετήσιο κόστος 13.200,00€ και Κ.Α 20.6051.0004 ¨Εργοδοτικές Εισφορές 
προσωπικού µε σύµβαση ∆ηµοσίου ∆ικαίου» µε ετήσιο κόστος 3.840,00€ 
 

• Για τρία (3) άτοµα κλάδου ∆Ε Οδηγών Απορριµµατοφόρων στον Κ.Α. 20.6011.001 
«Τακτικές αποδοχές µόνιµων υπαλλήλων» µε ετήσιο κόστος 39.600,00€ και Κ.Α 
20.6051.0004 «Εργοδοτικές Εισφορές προσωπικού µε σύµβαση ∆ηµοσίου ∆ικαίου» 
µε ετήσιο κόστος 11.520,00€ 

 
• Για ένα (1) άτοµο κλάδου ∆Ε Ηλεκτροτεχνιτών οχηµάτων στον Κ.Α. 20.6011.001 

«Τακτικές αποδοχές µόνιµων υπαλλήλων» µε ετήσιο κόστος 13.200,00€ και Κ.Α 
20.6051.0004 «Εργοδοτικές Εισφορές προσωπικού µε σύµβαση ∆ηµοσίου ∆ικαίου» 
µε ετήσιο κόστος 3.840,00€ 
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• Για πέντε (5) άτοµα κλάδου ΥΕ Εργατών Καθαριότητας στον Κ.Α. 20.6011.001 

«Τακτικές αποδοχές µόνιµων υπαλλήλων» µε ετήσιο κόστος 60.000,00€ και Κ.Α 
20.6051.0004 ¨Εργοδοτικές Εισφορές προσωπικού µε σύµβαση ∆ηµοσίου ∆ικαίου» 
µε ετήσιο κόστος 33.090,00€ 

 
Σύµφωνα µε την υπ΄ αριθµ. 859/13-1-2017 βεβαίωση του Τµήµατος Προϋπολογισµού & 
Λογιστηρίου, οι απαιτούµενες πιστώσεις για τη µισθοδοσία του υπό πρόσληψη 
προσωπικού έχουν συµπεριληφθεί στον προϋπολογισµό του τρέχοντος έτους σύµφωνα 
µε την υπ’ αριθ. 456/5-12-2016 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου (αναµένεται η 
επικυρωτική απόφαση του Γενικού Γραµµατέα  της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης), ενώ 
αντίστοιχες πιστώσεις θα εγγραφούν στους  προϋπολογισµούς των επόµενων ετών. 

 
 

Έγινε, αποφασίσθηκε και εκδόθηκε στη Νέα Ιωνία την ίδια ηµέρα. 

Ακριβές Αντίγραφο                                                                                                                    
από τα πρακτικά 

                                                        Νέα Ιωνία αυθηµερόν 

    Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. 

                                                     Χρήστος Αναµουρλόγλου 

   
 Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. 
Χ.ΑΝΑΜΟΥΡΛΟΓΛΟΥ 
 
 
 
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ∆.Σ. 
   Κ. ΕΞΑ∆ΑΚΤΥΛΟΣ 

                                         
ΤΑ  ΜΕΛΗ 

Φ. Τσοµπάνογλου, Ολ. Κατηµερτζή, Σ. Χατζηκωνσταντίνου,  
Ολ. Ακιανίδου,Ξ. Κυριακόπουλος, Χ. Κανλής,  Φ. Αθυµαρίτου,  

Π. Κωστάκης, Γ. Καρυπίδης, Χ. Χατζηϊωάννου,                              
Αιµ. Κωνσταντινίδου, Σ. Αµανατίδης, Αν. Βουδούρης,  

Αν. ∆ηµητσάνου, Π. Μανούρης, Μ. Καναβός,  Χ. Βλάχος,              
∆. Θωµαίδου, Π. Βλασσάς, Ελ. Γεωργιάδου, Θ. Χαµαλίδης,          

Αρ. Χατζησαββίδης,  Π. Αβακουµίδης,  Ι. Κολµανιώτης,              
Ν. Μπράτιµος. 
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