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ΑΠΟΦΑΣΗ 

Από το υπ’ αριθμό 1/2017 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού 
Συμβουλίου Νέας Προποντίδας. 
Αριθμ. Πίνακα:  1/2017 
Αριθμ. Απόφασης: 5/2017 
Περίληψη: Προγραμματισμός προσλήψεων Τακτικού Προσωπικού Ανταποδοτικών 
Υπηρεσιών των κατηγοριών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) και Υποχρεωτικής 
Εκπαίδευσης (ΥΕ) από το Δήμο Νέας Προποντίδας του Νομού Χαλκιδικής.  
 

Στα Νέα Μουδανιά και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 30η του μηνός 
Ιανουαρίου του έτους 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00, συνήλθε σε τακτική  
συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Νέας Προποντίδας, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 
πρωτ. 2866/26-1-2017 πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. 
Πελαγίας Ιορδανίδου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).  

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο των 
τριάντα τριών μελών, βρέθηκαν παρόντα τα είκοσι δύο μέλη ήτοι: 
Παρόντες:      Απόντες:  
1) Ιορδανίδου Πελαγία (Πρόεδρος)    1) Μπέης Εμμανουήλ 
2) Τσομπανάκης Κων/νος                                                  2) Τσιρούδας Φώτιος 
3) Κοκκινίδης Κωνσταντίνος                           3) Αθανασάρας Φίλιππος 
4) Καραπανταζής Ιωάννης               4) Παπαδόπουλος Θωμάς 
5) Γεωργαλάς Ιωάννης    5) Τσαλκιτζής Παντελεήμων 
6) Καμπάνης Κων/νος    6) Σαρόγλου Χαράλαμπος 
7) Κοκκινίδης Συμεών    7) Μηκέ-Τσέλιου Χριστίνα 
8) Σιαφλιάκης Δημήτριος     8) Κασάπης Νικόλαος 
9) Κασσαμανώλη Παναγιώτα     9) Γκιλής Γεώργιος 
10) Χατεδάκης Αναστάσιος     10) Παπαγιάννης Ανδρέας 
11) Πασσαλής Κωνσταντίνος   11) Τσακμάκας Γεώργιος   
12) Μπομπότας Γεώργιος       
13) Ουζούνης Αστέριος      
14) Τσικαρίδης Παναγιώτης      
15) Κουτσουμούκης Κωνσταντίνος    
16) Ταβλαρίδης Σταύρος   
17) Τσούφης Δημήτριος 
18) Πανανός Θεόδωρος          
19) Ευτάτογλου Γεώργιος      
20) Μωϋσίδης Μωϋσής 
21) Αυταράς Αντώνιος 
22) Καπετάνος Ιωάννης 
   

Η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τη 
δημοτική υπάλληλο Θωμοπούλου Ιωάννα. 

Ο κ. Δήμαρχος, βρέθηκε παρών. Παρών και ο Γ.Γ. του Δήμου κ. Λέλεκας Ανδρέας. 
Κλήθηκαν στη συνεδρίαση όλοι οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών 

Κοινοτήτων. Παραβρέθηκαν οι Πρόεδροι της Δ.Κ. Ν. Μουδανιών, καθώς και των Τ.Κ. 
Ν. Ποτίδαιας, Φλογητών, Πορταριάς, και Αγ. Παντελεήμονα. 

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Τσιρούδας Φώτιος, Παπαγιάννης Ανδρέας και Μηκέ – 
Τσέλιου Χριστίνα προσήλθαν αμέσως μετά την έναρξη της συνεδρίασης. Οι Δημοτικοί 
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Σύμβουλοι Ουζούνης Αστέριος, Γεωργαλάς Ιωάννης, Αυταράς Αντώνιος, Μηκέ – 
Τσέλιου Χριστίνα, Μωϋσίδης Μωϋσής, Πανανός Θεόδωρος, Παπαγιάννης Ανδρέας και 
Καραπανταζής Ιωάννης αποχώρησαν κατά την έναρξη της συζήτησης του 2ου θέματος 
της ημερήσιας διάταξης. Ο Δημοτικός Σύμβουλος Τσιρούδας Φώτιος αποχώρησε κατά 
την έναρξη της συζήτησης του 2ου θέματος της ημερήσιας διάταξης και προσήλθε κατά 
τη διάρκεια συζήτησης του 9ου θέματος της ημερήσιας διάταξης. Ο Δημοτικός 
Σύμβουλος Παπαδόπουλος Θωμάς προσήλθε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 2ου 
θέματος της ημερήσιας διάταξης. Ο Δημοτικός Σύμβουλος Ευτάτογλου Γεώργιος 
αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 5ου θέματος της ημερήσιας διάταξης και 
προσήλθε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 10ου θέματος της ημερήσιας διάταξης. Οι 
Δημοτικοί Σύμβουλοι Τσούφης Δημήτριος, Ευτάτογλου Γεώργιος και Καπετάνος 
Ιωάννης  αποχώρησαν οριστικά  κατά τη διάρκεια συζήτησης του α΄ σκέλους του 26ου 
θέματος της ημερήσιας διάταξης.  

Η Πρόεδρος, έδωσε το λόγο στο Δήμαρχο, ο οποίος εισηγούμενος το 4ο θέμα της 
ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των Συμβούλων την υπ’ αριθμ. 2718/25-1-2017 
εισήγηση του Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας, η οποία 
έχει ως εξής: 

«Στην υπηρεσία μας κοινοποιήθηκε η αριθ. 25/40703/16.12.2016 (ΑΔΑ: 
62ΑΛ465ΦΘΕ-Φ21) εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα 
«Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού ανταποδοτικών υπηρεσιών 
ΟΤΑ και ΝΠΙΔ αυτών και τακτικού προσωπικού του κλάδου ΔΕ Τηλεφωνητών 
στους ΟΤΑ» στην οποία, μεταξύ των άλλων, αναφέρονται τα εξής: 
«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. 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.  
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 της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006 όπως ισχύει.  
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 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΩΝ ΟΤΑ Α΄ ΒΑΘΜΟΥ: 
Αιτήματα μπορούν να υποβληθούν από δήμους, νπδδ και συνδέσμους αυτών. 
Τα αιτήματα θα πρέπει να αναφέρονται σε τακτικό προσωπικό (Δημοσίου Δικαίου) 
ανταποδοτικού χαρακτήρα των κατηγοριών ΔΕ και 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. 
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Καταληκτική προθεσμία υποβολής αιτημάτων στην οικεία Αποκεντρωμένη 
Διοίκηση: 31 Ιανουαρίου 2017. 
Το αίτημα κάθε φορέα, όπως αυτό αποτυπώνεται στον πίνακα που αντιστοιχεί στο είδος 
του αιτήματος και ο οποίος έχει δημιουργηθεί από την υπηρεσία μας για το σκοπό αυτό, 
υποβάλλεται στο Υπουργείο Εσωτερικών.  
Η υποβολή του σχετικού πίνακα πραγματοποιείται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά, μέσω της 
ανάρτησής τους στον ειδικό διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου που έχει 
δημιουργηθεί στην ιστοσελίδα https://aftodioikisi.ypes.gr για τη συλλογή των 
στοιχείων που αφορούν θέματα του προσωπικού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.  
Αφού το σχετικό αίτημα υποβληθεί ως άνω, ο φορέας  θα πρέπει να εκτυπώσει το 
αποδεικτικό επιτυχούς υποβολής  για κάθε υποβαλλόμενο πίνακα και να το αποστείλει στο 
Υπουργείο μας, μέσω διαβιβαστικού εγγράφου υπόδειγμα του οποίου επισυνάπτεται στην 
παρούσα.  
Αφού ολοκληρωθεί το στάδιο αυτό, ο φορέας αποστέλλει το αίτημα του στην οικεία 
Αποκεντρωμένη Διοίκηση, προκειμένου να ελεγχθεί ως προς την ορθότητα και πληρότητά 
του κατά τα οριζόμενα στην παρούσα και στο πλαίσιο της ασκούμενης, από αυτή 
εποπτείας. Το αίτημα, προκειμένου να είναι πλήρες, θα πρέπει να συνοδεύεται από τα 
κάτωθι δικαιολογητικά:   
α) Τον πίνακα που αφορά στο αντίστοιχο αίτημα του φορέα και έχει υποβληθεί στο 
Υπουργείο. 
β) Αντίγραφο του διαβιβαστικού  προς το Υπουργείο μας που αναφέρθηκε παραπάνω, 
μετά του συνημμένου αποδεικτικού επιτυχούς υποβολής του πίνακα. 
γ)Απόφαση του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου ή Διοικητικού Συμβουλίου, εάν πρόκειται 
για νομικό πρόσωπο, για την πρόσληψη του προσωπικού που επιθυμεί, στην οποία πρέπει 
να αναφέρονται: 

• ο αριθμός των κενών θέσεων στον οικείο Οργανισμό Εσωτερικής 
Υπηρεσίας ή Κανονισμό Προσωπικού, για την κάλυψη των οποίων 
προορίζεται η πρόσληψη προσωπικού (σε επίπεδο ανταποδοτικής 
υπηρεσίας, όταν πρόκειται για προσωπικό «ανταποδοτικού 
χαρακτήρα»),  

• τα προσόντα που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία κατά 
κατηγορία και κλάδο,  

• η ιεράρχηση των αιτούμενων, προς κάλυψη, θέσεων ανάλογα με το 
βαθμό αναγκαιότητας (προαναφερθείσα σειρά προτεραιότητας), 
όταν πρόκειται για κάλυψη θέσεων «ανταποδοτικού χαρακτήρα» 
(για το αιτούμενο προσωπικό κλάδου ΔΕ Τηλεφωνητών δεν 
απαιτείται ιεράρχηση). 

δ) Αντίγραφο του ΟΕΥ ή Κανονισμού Προσωπικού του φορέα, στον οποίο θα πρέπει να 
έχουν προβλεφθεί οι θέσεις του αιτούμενου προσωπικού.  
ε) Βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας του φορέα ότι οι αιτούμενες, προς έκδοση 
προκήρυξης, θέσεις προβλέπονται στον Ο.Ε.Υ και είναι κενές, με παράθεση των θέσεων 
σε επίπεδο κλάδου/ειδικότητας και εκπαιδευτικής βαθμίδας 
στ΄) Βεβαίωση της οικονομικής υπηρεσίας του φορέα, με την οποία πιστοποιείται: 
Το ύψος της εκτιμώμενης, συνολικής δαπάνης που θα προκληθεί για την πληρωμή του 
αιτούμενου, προς πρόσληψη ή διορισμό, προσωπικού σε ετήσια βάση, και ότι ανάλογα θα 
εγγραφούν οι αναγκαίες πιστώσεις στον προϋπολογισμό του έτους που θα 
πραγματοποιηθούν οι προσλήψεις/διορισμοί (όπου αυτός προβλέπεται), καθώς και η 
πρόθεση εγγραφής των αναγκαίων πιστώσεων στους προϋπολογισμούς των επόμενων 
ετών, με επιβάρυνση των Κ.Α Εξόδων που αντιστοιχούν στις ανταποδοτικές υπηρεσίες 
που προορίζεται το αιτούμενο προσωπικό, με αναφορά των ΚΑΕ που θα εγγραφούν οι 
σχετικές πιστώσεις. 
Αφού η οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση ολοκληρώσει τον έλεγχο κάθε αιτήματος ως προς 
την ορθότητα και πληρότητά του κατά τα οριζόμενα στην παρούσα Εγκύκλιο (υποβολή του 
συνόλου των δικαιολογητικών, ορθότητα του περιεχομένου τους), θα πρέπει να διαβιβάσει 
τον πλήρη φάκελο του αιτήματος στην υπηρεσία μας καθώς και την εισήγησή της ανά 
αιτούμενη θέση». 
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 Σε ότι αφορά το Δήμο μας επισημαίνεται ότι: 
 
Α. Στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΦΕΚ 834/Β’/9.4.2013 με τις 
τροποποιήσεις του στο ΦΕΚ 2745/Β’/29.10.2013) που ισχύει σήμερα, έχουν συσταθεί οι 
παρακάτω θέσεις μόνιμου προσωπικού των κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ των υπηρεσιών 
Ανταποδοτικού Χαρακτήρα, ήτοι των Υπηρεσιών (α) Καθαριότητας-Ηλεκτροφωτισμού, 
(β) Ύδρευσης-Άρδευσης-Αποχέτευσης, και (γ) Νεκροταφείων: 
 
Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ): 

ΚΛΑΔΟΣ  Αριθμός Θέσεων 
ΔΕ 24 Ηλεκτρολόγων 5 (πέντε) 
ΔΕ 29 Οδηγών Αυτοκινήτων 10 (δέκα) 
ΔΕ 30 Τεχνιτών-Υδραυλικών 8 (οκτώ) 

Σύνολο Θέσεων Κατηγορίας ΔΕ 23 (είκοσι τρεις) 
 
Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ): 

ΚΛΑΔΟΣ Αριθμός Θέσεων 
ΥΕ 16 Εργατών Καθαριότητας 32 (τριάντα δύο) 
ΥΕ 16 Εργατών Νεκροταφείου  1 (μία) 

Σύνολο Θέσεων Κατηγορίας ΥΕ 33 (τριάντα τρείς) 
 
Από το σύνολο των πενήντα έξι (56) θέσεων αυτών, οι κενές θέσεις ανά κατηγορία 
και κλάδο είναι οι εξής:  
 
Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ): 

ΚΛΑΔΟΣ  Αριθμός Θέσεων 
ΔΕ 24 Ηλεκτρολόγων 5 (πέντε) 
ΔΕ 29 Οδηγών Αυτοκινήτων 4 (τέσσερις) 
ΔΕ 30 Τεχνιτών-Υδραυλικών 6 (έξι) 

Σύνολο Θέσεων Κατηγορίας ΔΕ 15 (δέκα πέντε) 
 
Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ): 

ΚΛΑΔΟΣ Αριθμός Θέσεων 
ΥΕ 16 Εργατών Καθαριότητας 25 (είκοσι πέντε) 
ΥΕ 16 Εργατών Νεκροταφείου  1 (μία) 

Σύνολο Θέσεων Κατηγορίας ΥΕ 26 (είκοσι έξι) 
 
Β. Από την 1η.1.2011 και μετά, ημερομηνία εφαρμογής του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα 
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ) αποχώρησαν από την υπηρεσία για συνταξιοδοτικούς λόγους δέκα 
(10) υπάλληλοι των κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ Υπηρεσιών Ανταποδοτικού Χαρακτήρα 
ενώ απεβίωσαν άλλοι τρεις (3), ήτοι: 
Τέσσερις (4) μόνιμοι  υπάλληλοι κατηγορίας ΔΕ και κλάδου ΔΕ 29 Οδηγών 
αυτοκινήτων (οδηγοί απορριμματοφόρων αυτοκινήτων), 
Τέσσερις (4) μόνιμοι  υπάλληλοι κατηγορίας ΥΕ και κλάδου ΥΕ 16 Εργατών 
καθαριότητας, 
Ένας (1) μόνιμος υπάλληλος κατηγορίας ΥΕ και κλάδου ΥΕ 16 Εργατών καθαριότητας 
Νεκροταφείου, 
Δύο (2) υπάλληλοι ΙΔΑΧ κατηγορίας ΥΕ και ειδικότητας Εργατών καθαριότητας, και 
Δύο (2) υπάλληλοι ΙΔΑΧ κατηγορίας ΥΕ και ειδικότητας Εργατών ύδρευσης,  
Με αποτέλεσμα να υπάρχει πράγματι αντικειμενική αδυναμία εύρυθμης λειτουργίας 
των υπηρεσιών αυτών σε βάρος της εξυπηρέτησης των πολιτών. 
 
 Λαμβάνοντας υπόψη: 

1. Την προαναφερόμενη εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών,  
2. Τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 4368/2016, 
3. Τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν. 4389/2016, 
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4. Τις διατάξεις του άρθρου ένατου παρ. 20α του Ν. 4057/2012, 
5. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου μας καθώς και τον αριθμό 

των κενών οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού των Ανταποδοτικών 
Υπηρεσιών (α) Καθαριότητας-Ηλεκτροφωτισμού, (β) Ύδρευσης-Άρδευσης-
Αποχέτευσης και (γ) Νεκροταφείων των κατηγοριών Δευτεροβάθμιας (ΔΕ) και 
Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ) που υπάρχουν σε αυτόν, και  

6. Τις υπηρεσιακές μας ανάγκες σε μόνιμο προσωπικό για τις ανταποδοτικές μας 
Υπηρεσίες, καθώς επίσης και το γεγονός ότι δεν έχει εκδοθεί Προκήρυξη του 
Α.Σ.Ε.Π. για την πλήρωση του συνόλου των παραπάνω θέσεων μόνιμου 
προσωπικού,   

 
Προτείνεται όπως 

 
 Το Δημοτικό Συμβούλιο λάβει απόφαση για τον «Προγραμματισμό προσλήψεων 
Τακτικού Προσωπικού Ανταποδοτικών Υπηρεσιών των κατηγοριών Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης (ΔΕ) και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ)» σύμφωνα με τα 
διαλαμβανόμενα στην υπ΄ αριθ. 25/40703/16.12.2016 (ΑΔΑ: 62ΑΛ465ΦΘΕ-Φ21) 
εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών. 
 
 
 Ειδικότερα προτείνεται η πρόσληψη τακτικού προσωπικού ανταποδοτικών 
υπηρεσιών (υπηρεσίες (α) Καθαριότητας-Ηλεκτροφωτισμού, (β) Ύδρευσης-Άρδευσης-
Αποχέτευσης και (γ) Νεκροταφείων) των κατηγοριών Δευτεροβάθμιας (ΔΕ) και 
Υποχρεωτικής (ΥΕ) Εκπαίδευσης συνολικού αριθμού τριάντα οκτώ (38) ατόμων 
προκειμένου να καλυφθούν οι παρακάτω αναφερόμενες κατά κατηγορία, κλάδο και 
ιεραρχημένες ως προς την αναγκαιότητά τους, κενές θέσεις του Οργανισμού 
Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου:  
 

1. Κατηγορία ΥΕ, κλάδος ΥΕ 16 Εργατών Νεκροταφείου, ένα (1) άτομο. 
2. Κατηγορία ΥΕ, κλάδος ΥΕ 16 Εργατών Καθαριότητας, είκοσι πέντε (25) 

άτομα. 
3. Κατηγορία ΔΕ, κλάδος ΔΕ 29 Οδηγών Αυτοκινήτων-Οδηγών 

Απορριμματοφόρων Αυτοκινήτων, τέσσερα (4) άτομα.  
4. Κατηγορία ΔΕ, κλάδος ΔΕ 30 Τεχνιτών-Υδραυλικών, έξι (6) άτομα. 
5. Κατηγορία ΔΕ, κλάδος ΔΕ 24 Ηλεκτρολόγων, δύο (2) άτομα.  

 
 Τα προσόντα διορισμού που θα ληφθούν υπόψη για κάθε θέση είναι αυτά που 
προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 17, 20, 21, 25 και 26, παρ. 3, 5, 6, 7, 8 και 
10, του Π.Δ. 50/2001 (ΦΕΚ 39 Α΄), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα 
Π.Δ/τα 347/2003 (ΦΕΚ 315 Α΄), 44/2005 (ΦΕΚ 63 Α΄), 116/2006 (ΦΕΚ 115 Α΄) και 
146/2007 (ΦΕΚ 185 Α΄), καθώς και με τους Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24 Α΄) και 4148/2013 
(ΦΕΚ 99 Α΄), ήτοι: 
 
1. Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ), κλάδος ΥΕ 16 Εργατών 
Νεκροταφείου, μία (1) θέση. 
Προσόντα διορισμού: 
Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δηλαδή απολυτήριο τριταξίου 
γυμνασίου ή για υποψήφιους 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. 
 
2. Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ), κλάδος ΥΕ 16 Εργατών 
καθαριότητας, είκοσι πέντε (25) θέσεις. 
Προσόντα διορισμού: 
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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. 
3. Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ), κλάδος ΔΕ 29 Οδηγών 
αυτοκινήτων-Οδηγών Απορριμματοφόρων Αυτοκινήτων, τέσσερις (4) θέσεις.  
Προσόντα διορισμού: 
1. Επαγγελματική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ’ κατηγορίας.  
2. Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.). 
3. Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Ι.Ε.Κ. ειδικοτήτων (α) Τεχνικού Αυτοκινήτων 
Οχημάτων ή (β) Εκπαιδευτή Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων ή Πτυχίο Α' ή Β' 
κύκλου σπουδών Τ.Ε.Ε. 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.Δ. του Ν. 
1346/1983 ειδικότητας Μηχανοτεχνίτη Αυτοκινήτου ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής 
μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ή συναφούς ειδικότητας που 
καθορίζεται με την προκήρυξη πλήρωσης της θέσης των θέσεων. 
Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση της θέσης των θέσεων από 
υποψηφίους με τα προσόντα της προηγούμενης παραγράφου, επιτρέπεται η κάλυψή της 
τους από υποψηφίους με οποιοσδήποτε απολυτήριο τίτλο σχολικής μονάδας 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο της αλλοδαπής.  
Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση της θέσης των θέσεων από 
υποψηφίους με τα προσόντα της προηγούμενης παραγράφου, επιτρέπεται η κάλυψή της 
τους από υποψηφίους με απολυτήριο τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δηλαδή 
απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 
1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου ή ισοδύναμος απολυτήριος  τίτλος κατώτερη 
Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 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 τριετή τουλάχιστον εμπειρία μετά 
την απόκτηση της επαγγελματικής άδειας οδήγησης αυτοκινήτου.   
 
4. Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ), κλάδος ΔΕ 30 Τεχνιτών-
Υδραυλικών, έξι (6) θέσεις. 
Προσόντα διορισμού: 
1. Άδεια άσκησης επαγγέλματος Τεχνίτη Υδραυλικού.  
2. Ομώνυμος ή αντίστοιχος τίτλος Α΄ ή Β' κύκλου σπουδών Τεχνικού-Επαγγελματικού 
Εκπαιδευτηρίου ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού-Επαγγελματικού 
Λυκείου ή Τεχνικής-Επαγγελματικής Σχολής ή Ι.Ε.Κ. ή Σχολής Μαθητείας του 
Ο.Α.Ε.Δ. του Ν. 1346/1983 ή άλλων ισότιμων τίτλων σχολικών μονάδων της ημεδαπής 
ή αλλοδαπής. 
Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση της θέσης των θέσεων από 
υποψηφίους με τα προσόντα της προηγούμενης παραγράφου, επιτρέπεται η κάλυψή της 
τους από υποψηφίους με απολυτήριο τίτλο σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης συναφούς ειδικότητας της ημεδαπής ή άλλο ισότιμο και αντίστοιχο τίτλο 
της αλλοδαπής που ορίζεται με την προκήρυξη πλήρωσης της θέσης των θέσεων. 
Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση της θέσης των θέσεων από 
υποψηφίους με τα προσόντα της προηγούμενης παραγράφου, επιτρέπεται η κάλυψή της 
τους από υποψηφίους με απολυτήριο τίτλο αντίστοιχης ειδικότητας αναγνωρισμένης 
κατώτερης τεχνικής σχολής της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο τίτλο  της 
αλλοδαπής. 
Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση της θέσης των θέσεων από 
υποψηφίους με τα προσόντα της προηγούμενης παραγράφου, επιτρέπεται η κάλυψή της 
τους από υποψηφίους με απολυτήριο τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δηλαδή 
απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 
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1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου ή ισοδύναμο απολυτήριο  τίτλο κατώτερη 
Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 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 άδειας άσκησης επαγγέλματος.   
 
5. Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ), κλάδος ΔΕ 24 Ηλεκτρολόγων, 
δύο (2) θέσεις. 
Προσόντα διορισμού: 
1. Άδεια άσκησης επαγγέλματος Τεχνίτη Ηλεκτρολόγου.  
2. Ομώνυμος ή αντίστοιχος τίτλος Α΄ ή Β' κύκλου σπουδών Τεχνικού-Επαγγελματικού 
Εκπαιδευτηρίου ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού-Επαγγελματικού 
Λυκείου ή Τεχνικής-Επαγγελματικής Σχολής ή Ι.Ε.Κ. ή Σχολής Μαθητείας του 
Ο.Α.Ε.Δ. του Ν. 1346/1983 ή άλλων ισότιμων τίτλων σχολικών μονάδων της ημεδαπής 
ή αλλοδαπής. 
Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση της θέσης των θέσεων από 
υποψηφίους με τα προσόντα της προηγούμενης παραγράφου, επιτρέπεται η κάλυψή της 
τους από υποψηφίους με απολυτήριο τίτλο σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης συναφούς ειδικότητας της ημεδαπής ή άλλο ισότιμο και αντίστοιχο τίτλο 
της αλλοδαπής που ορίζεται με την προκήρυξη πλήρωσης της θέσης των θέσεων. 
Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση της θέσης των θέσεων από 
υποψηφίους με τα προσόντα της προηγούμενης παραγράφου, επιτρέπεται η κάλυψή της 
τους από υποψηφίους με απολυτήριο τίτλο αντίστοιχης ειδικότητας αναγνωρισμένης 
κατώτερης τεχνικής σχολής της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο τίτλο  της 
αλλοδαπής. 
Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση της θέσης των θέσεων από 
υποψηφίους με τα προσόντα της προηγούμενης παραγράφου, επιτρέπεται η κάλυψή της 
τους από υποψηφίους με απολυτήριο τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δηλαδή 
απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 
1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου ή ισοδύναμο απολυτήριο  τίτλο κατώτερη 
Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 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 άδειας άσκησης επαγγέλματος.   
 
Γενικές παρατηρήσεις:  
1. Σε κάθε κλάδο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) που η ονομασία του είναι ίδια με 
την ονομασία τομέα κύκλων τεχνικού–επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου ή κλάδου 
ενιαίου πολυκλαδικού λυκείου ή τομέα τεχνικού-επαγγελματικού λυκείου, 
περιλαμβάνονται όλες οι ειδικότητες του οικείου κλάδου ή τομέα, καθώς και οι 
αντίστοιχες ή συναφείς ειδικότητες των τομέων Ι.Ε.Κ. ή τμημάτων τεχνικών- 
επαγγελματικών σχολών ή σχολών μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. ή άλλων ισότιμων σχολικών 
μονάδων. 
2. Για τους αποφοίτους των Ι.Ε.Κ. ως βαθμός διπλώματος για το διορισμό στο δημόσιο 
τομέα νοείται ο μέσος όρος βαθμολογίας στο θεωρητικό μέρος των εξετάσεων 
πιστοποίησης, ο αναφερόμενος σε βεβαίωση που εκδίδεται από τον Ο.Ε.Ε.Κ. και η 
οποία δεν ισχύει αυτοτελώς, αλλά αποτελεί αναπόσπαστο παράρτημα του διπλώματος. 
3. Για όποιους κλάδους ως προσόν διορισμού απαιτείται ορισμένη εμπειρία, αυτή 
αποδεικνύεται: 
α) Είτε με τυχόν υπάρχουσα δικαστική απόφαση, από την οποία προκύπτει το είδος της 
παρασχεθείσης εργασίας και η χρονική διάρκεια της παροχής της. 
β) είτε με ομοίου περιεχομένου βεβαίωση αρμοδίας, Ελληνικής ή αλλοδαπής δημόσιας 
αρχής. 
γ) είτε με όμοια βεβαίωση νομικού προσώπου του άρθρου 14 παρ. 1 Ν. 2190/1994 και 
του άρθρου 1 παρ. 3 του Ν. 2527/1997. 
δ) είτε με όμοια βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα. 
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ε) εάν από την προσκομιζόμενη βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα δεν 
προκύπτει το είδος της παρασχεθείσης εργασίας, τότε απαιτούνται επιπλέον βεβαίωση 
εργοδότη και υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου κατά το άρθρο 8 Ν. 1599/1986 σε 
συνδυασμό πάντοτε και με το βιβλιάριο κύριας ασφάλισης. 
4. Εμπειρία που προκύπτει κατά τη διάρκεια στρατιωτικής θητείας αναγνωρίζεται μόνο 
εφόσον η σχετική ειδικότητα έχει αποκτηθεί πριν την κατάταξη του υποψήφιου, ενώ 
στην περίπτωση που η ειδικότητα αποκτάται κατά τη διάρκεια της θητείας, η σχετική 
εμπειρία αναγνωρίζεται από την απόκτησή της και μετά. 
5. Για όσες ειδικότητες απαιτείται άδεια άσκησης του αντίστοιχου επαγγέλματος, 
απαγορεύεται η πρόσληψη χωρίς την άδεια αυτή. Το επίπεδο ή η τάξη της κατά 
περίπτωση άδειας ορίζεται με την προ-κήρυξη πλήρωσης των θέσεων. Αν η άδεια 
άσκησης του αυτού επαγγέλματος χορηγείται σε κατόχους διαφορετικών πτυχίων ή 
διπλωμάτων ή απολυτηρίων τίτλων της ημεδαπής, τότε αυτά αποτελούν τυπικό προσόν 
διορισμού στον οικείο κλάδο με την προϋπόθεση όμως της ισοτιμίας των τίτλων αυτών. 
6. Με την προκήρυξη πλήρωσης των θέσεων είναι δυνατό να περιορίζονται, για θέσεις 
συγκεκριμένων κλάδων, οι τίτλοι σπουδών που απαιτούνται σε ορισμένους μόνο τίτλους 
από τους προβλεπόμενους ή να ορίζονται τίτλοι σπουδών ως κύριοι ή επικουρικοί (παρ. 
5 του άρθρου 6 του Ν. 2880/2001, ΦΕΚ 9 Α΄)». 

 
Κατόπιν η Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά. 
Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του  

1. Την προαναφερόμενη εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών,  
2. Τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 4368/2016, 
3. Τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν. 4389/2016, 
4. Τις διατάξεις του άρθρου ένατου παρ. 20α του Ν. 4057/2012, 
5. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου μας καθώς και τον αριθμό 
των κενών οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού των Ανταποδοτικών 
Υπηρεσιών (α) Καθαριότητας-Ηλεκτροφωτισμού, (β) Ύδρευσης-Άρδευσης-
Αποχέτευσης και (γ) Νεκροταφείων των κατηγοριών Δευτεροβάθμιας (ΔΕ) και 
Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ) που υπάρχουν σε αυτόν, και  
6. Τις υπηρεσιακές μας ανάγκες σε μόνιμο προσωπικό για τις ανταποδοτικές μας 
Υπηρεσίες, καθώς επίσης και το γεγονός ότι δεν έχει εκδοθεί Προκήρυξη του 
Α.Σ.Ε.Π. για την πλήρωση του συνόλου των παραπάνω θέσεων μόνιμου 
προσωπικού, 
7. τις διατάξεις του Ν.3463/2006 και του Ν. 3852/2010,  
 

     
αποφασίζει ομόφωνα 

Την πρόσληψη τακτικού προσωπικού ανταποδοτικών υπηρεσιών (υπηρεσίες (α) 
Καθαριότητας-Ηλεκτροφωτισμού, (β) Ύδρευσης-Άρδευσης-Αποχέτευσης και (γ) 
Νεκροταφείων) των κατηγοριών Δευτεροβάθμιας (ΔΕ) και Υποχρεωτικής (ΥΕ) 
Εκπαίδευσης συνολικού αριθμού τριάντα οκτώ (38) ατόμων προκειμένου να καλυφθούν 
οι παρακάτω αναφερόμενες κατά κατηγορία, κλάδο και ιεραρχημένες ως προς την 
αναγκαιότητά τους, κενές θέσεις του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Ν. 
Προποντίδας: 
 

1. Κατηγορία ΥΕ, κλάδος ΥΕ 16 Εργατών Νεκροταφείου, ένα (1) άτομο. 
2. Κατηγορία ΥΕ, κλάδος ΥΕ 16 Εργατών Καθαριότητας, είκοσι πέντε (25) 

άτομα. 
3. Κατηγορία ΔΕ, κλάδος ΔΕ 29 Οδηγών Αυτοκινήτων-Οδηγών 

Απορριμματοφόρων Αυτοκινήτων, τέσσερα (4) άτομα.  
4. Κατηγορία ΔΕ, κλάδος ΔΕ 30 Τεχνιτών-Υδραυλικών, έξι (6) άτομα. 
5. Κατηγορία ΔΕ, κλάδος ΔΕ 24 Ηλεκτρολόγων, δύο (2) άτομα.  

 
 Τα προσόντα διορισμού που θα ληφθούν υπόψη για κάθε θέση είναι αυτά που 
προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 17, 20, 21, 25 και 26, παρ. 3, 5, 6, 7, 8 και 
10, του Π.Δ. 50/2001 (ΦΕΚ 39 Α΄), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα 
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Π.Δ/τα 347/2003 (ΦΕΚ 315 Α΄), 44/2005 (ΦΕΚ 63 Α΄), 116/2006 (ΦΕΚ 115 Α΄) και 
146/2007 (ΦΕΚ 185 Α΄), καθώς και με τους Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24 Α΄) και 4148/2013 
(ΦΕΚ 99 Α΄), ήτοι: 
 
1. Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ), κλάδος ΥΕ 16 Εργατών 
Νεκροταφείου, μία (1) θέση. 
Προσόντα διορισμού: 
Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δηλαδή απολυτήριο τριταξίου 
γυμνασίου ή για υποψήφιους 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. 
 
2. Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ), κλάδος ΥΕ 16 Εργατών 
καθαριότητας, είκοσι πέντε (25) θέσεις. 
Προσόντα διορισμού: 
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. 
3. Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ), κλάδος ΔΕ 29 Οδηγών 
αυτοκινήτων-Οδηγών Απορριμματοφόρων Αυτοκινήτων, τέσσερις (4) θέσεις.  
Προσόντα διορισμού: 
1. Επαγγελματική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ’ κατηγορίας.  
2. Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.). 
3. Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Ι.Ε.Κ. ειδικοτήτων (α) Τεχνικού Αυτοκινήτων 
Οχημάτων ή (β) Εκπαιδευτή Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων ή Πτυχίο Α' ή Β' 
κύκλου σπουδών Τ.Ε.Ε. 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.Δ. του Ν. 
1346/1983 ειδικότητας Μηχανοτεχνίτη Αυτοκινήτου ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής 
μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ή συναφούς ειδικότητας που 
καθορίζεται με την προκήρυξη πλήρωσης της θέσης των θέσεων. 
Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση της θέσης των θέσεων από 
υποψηφίους με τα προσόντα της προηγούμενης παραγράφου, επιτρέπεται η κάλυψή της 
τους από υποψηφίους με οποιοσδήποτε απολυτήριο τίτλο σχολικής μονάδας 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο της αλλοδαπής.  
Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση της θέσης των θέσεων από 
υποψηφίους με τα προσόντα της προηγούμενης παραγράφου, επιτρέπεται η κάλυψή της 
τους από υποψηφίους με απολυτήριο τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δηλαδή 
απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 
1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου ή ισοδύναμος απολυτήριος  τίτλος κατώτερη 
Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 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 τριετή τουλάχιστον εμπειρία μετά 
την απόκτηση της επαγγελματικής άδειας οδήγησης αυτοκινήτου.   
 
4. Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ), κλάδος ΔΕ 30 Τεχνιτών-
Υδραυλικών, έξι (6) θέσεις. 
Προσόντα διορισμού: 
1. Άδεια άσκησης επαγγέλματος Τεχνίτη Υδραυλικού.  
2. Ομώνυμος ή αντίστοιχος τίτλος Α΄ ή Β' κύκλου σπουδών Τεχνικού-Επαγγελματικού 
Εκπαιδευτηρίου ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού-Επαγγελματικού 
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Λυκείου ή Τεχνικής-Επαγγελματικής Σχολής ή Ι.Ε.Κ. ή Σχολής Μαθητείας του 
Ο.Α.Ε.Δ. του Ν. 1346/1983 ή άλλων ισότιμων τίτλων σχολικών μονάδων της ημεδαπής 
ή αλλοδαπής. 
Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση της θέσης των θέσεων από 
υποψηφίους με τα προσόντα της προηγούμενης παραγράφου, επιτρέπεται η κάλυψή της 
τους από υποψηφίους με απολυτήριο τίτλο σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης συναφούς ειδικότητας της ημεδαπής ή άλλο ισότιμο και αντίστοιχο τίτλο 
της αλλοδαπής που ορίζεται με την προκήρυξη πλήρωσης της θέσης των θέσεων. 
Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση της θέσης των θέσεων από 
υποψηφίους με τα προσόντα της προηγούμενης παραγράφου, επιτρέπεται η κάλυψή της 
τους από υποψηφίους με απολυτήριο τίτλο αντίστοιχης ειδικότητας αναγνωρισμένης 
κατώτερης τεχνικής σχολής της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο τίτλο  της 
αλλοδαπής. 
Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση της θέσης των θέσεων από 
υποψηφίους με τα προσόντα της προηγούμενης παραγράφου, επιτρέπεται η κάλυψή της 
τους από υποψηφίους με απολυτήριο τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δηλαδή 
απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 
1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου ή ισοδύναμο απολυτήριο  τίτλο κατώτερη 
Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 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 άδειας άσκησης επαγγέλματος.   
 
5. Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ), κλάδος ΔΕ 24 Ηλεκτρολόγων, 
δύο (2) θέσεις. 
Προσόντα διορισμού: 
1. Άδεια άσκησης επαγγέλματος Τεχνίτη Ηλεκτρολόγου.  
2. Ομώνυμος ή αντίστοιχος τίτλος Α΄ ή Β' κύκλου σπουδών Τεχνικού-Επαγγελματικού 
Εκπαιδευτηρίου ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού-Επαγγελματικού 
Λυκείου ή Τεχνικής-Επαγγελματικής Σχολής ή Ι.Ε.Κ. ή Σχολής Μαθητείας του 
Ο.Α.Ε.Δ. του Ν. 1346/1983 ή άλλων ισότιμων τίτλων σχολικών μονάδων της ημεδαπής 
ή αλλοδαπής. 
Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση της θέσης των θέσεων από 
υποψηφίους με τα προσόντα της προηγούμενης παραγράφου, επιτρέπεται η κάλυψή της 
τους από υποψηφίους με απολυτήριο τίτλο σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης συναφούς ειδικότητας της ημεδαπής ή άλλο ισότιμο και αντίστοιχο τίτλο 
της αλλοδαπής που ορίζεται με την προκήρυξη πλήρωσης της θέσης των θέσεων. 
Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση της θέσης των θέσεων από 
υποψηφίους με τα προσόντα της προηγούμενης παραγράφου, επιτρέπεται η κάλυψή της 
τους από υποψηφίους με απολυτήριο τίτλο αντίστοιχης ειδικότητας αναγνωρισμένης 
κατώτερης τεχνικής σχολής της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο τίτλο  της 
αλλοδαπής. 
Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση της θέσης των θέσεων από 
υποψηφίους με τα προσόντα της προηγούμενης παραγράφου, επιτρέπεται η κάλυψή της 
τους από υποψηφίους με απολυτήριο τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δηλαδή 
απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 
1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου ή ισοδύναμο απολυτήριο  τίτλο κατώτερη 
Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 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 άδειας άσκησης επαγγέλματος.   
 
Γενικές παρατηρήσεις:  
1. Σε κάθε κλάδο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) που η ονομασία του είναι ίδια με 
την ονομασία τομέα κύκλων τεχνικού–επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου ή κλάδου 
ενιαίου πολυκλαδικού λυκείου ή τομέα τεχνικού-επαγγελματικού λυκείου, 
περιλαμβάνονται όλες οι ειδικότητες του οικείου κλάδου ή τομέα, καθώς και οι 
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αντίστοιχες ή συναφείς ειδικότητες των τομέων Ι.Ε.Κ. ή τμημάτων τεχνικών- 
επαγγελματικών σχολών ή σχολών μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. ή άλλων ισότιμων σχολικών 
μονάδων. 
2. Για τους αποφοίτους των Ι.Ε.Κ. ως βαθμός διπλώματος για το διορισμό στο δημόσιο 
τομέα νοείται ο μέσος όρος βαθμολογίας στο θεωρητικό μέρος των εξετάσεων 
πιστοποίησης, ο αναφερόμενος σε βεβαίωση που εκδίδεται από τον Ο.Ε.Ε.Κ. και η 
οποία δεν ισχύει αυτοτελώς, αλλά αποτελεί αναπόσπαστο παράρτημα του διπλώματος. 
3. Για όποιους κλάδους ως προσόν διορισμού απαιτείται ορισμένη εμπειρία, αυτή 
αποδεικνύεται: 
α) Είτε με τυχόν υπάρχουσα δικαστική απόφαση, από την οποία προκύπτει το είδος της 
παρασχεθείσης εργασίας και η χρονική διάρκεια της παροχής της. 
β) είτε με ομοίου περιεχομένου βεβαίωση αρμοδίας, Ελληνικής ή αλλοδαπής δημόσιας 
αρχής. 
γ) είτε με όμοια βεβαίωση νομικού προσώπου του άρθρου 14 παρ. 1 Ν. 2190/1994 και 
του άρθρου 1 παρ. 3 του Ν. 2527/1997. 
δ) είτε με όμοια βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα. 
ε) εάν από την προσκομιζόμενη βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα δεν 
προκύπτει το είδος της παρασχεθείσης εργασίας, τότε απαιτούνται επιπλέον βεβαίωση 
εργοδότη και υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου κατά το άρθρο 8 Ν. 1599/1986 σε 
συνδυασμό πάντοτε και με το βιβλιάριο κύριας ασφάλισης. 
4. Εμπειρία που προκύπτει κατά τη διάρκεια στρατιωτικής θητείας αναγνωρίζεται μόνο 
εφόσον η σχετική ειδικότητα έχει αποκτηθεί πριν την κατάταξη του υποψήφιου, ενώ 
στην περίπτωση που η ειδικότητα αποκτάται κατά τη διάρκεια της θητείας, η σχετική 
εμπειρία αναγνωρίζεται από την απόκτησή της και μετά. 
5. Για όσες ειδικότητες απαιτείται άδεια άσκησης του αντίστοιχου επαγγέλματος, 
απαγορεύεται η πρόσληψη χωρίς την άδεια αυτή. Το επίπεδο ή η τάξη της κατά 
περίπτωση άδειας ορίζεται με την προ-κήρυξη πλήρωσης των θέσεων. Αν η άδεια 
άσκησης του αυτού επαγγέλματος χορηγείται σε κατόχους διαφορετικών πτυχίων ή 
διπλωμάτων ή απολυτηρίων τίτλων της ημεδαπής, τότε αυτά αποτελούν τυπικό προσόν 
διορισμού στον οικείο κλάδο με την προϋπόθεση όμως της ισοτιμίας των τίτλων αυτών. 
6. Με την προκήρυξη πλήρωσης των θέσεων είναι δυνατό να περιορίζονται, για θέσεις 
συγκεκριμένων κλάδων, οι τίτλοι σπουδών που απαιτούνται σε ορισμένους μόνο τίτλους 
από τους προβλεπόμενους ή να ορίζονται τίτλοι σπουδών ως κύριοι ή επικουρικοί (παρ. 
5 του άρθρου 6 του Ν. 2880/2001, ΦΕΚ 9 Α΄). 
 

Το υπό πρόσληψη τακτικό προσωπικό θα καλύψει ανάγκες των συγκεκριμένων 
ανταποδοτικών υπηρεσιών του Δήμου μας ήτοι:  

 α) Υπηρεσίες Καθαριότητας-Ηλεκτροφωτισμού:  
 Κατηγορία ΥΕ, κλάδος ΥΕ 16 Εργατών Καθαριότητας. 
 Κατηγορία ΔΕ, κλάδος ΔΕ 29 Οδηγών Απορριμματοφόρων Αυτοκινήτων.  
 Κατηγορία ΔΕ, κλάδος ΔΕ 24 Ηλεκτρολόγων.  
 β) Υπηρεσίες Ύδρευσης-Άρδευσης-Αποχέτευσης:  
 Κατηγορία ΔΕ, κλάδος ΔΕ 30 Τεχνιτών-Υδραυλικών. 
 γ) Υπηρεσία Νεκροταφείων: 
 Κατηγορία ΥΕ, κλάδος ΥΕ 16 Εργατών Νεκροταφείου. 
 

    Η Πρόεδρος                                                       Ο Γραμματέας 
υπογραφή                  υπογραφή 

Ακριβές αντίγραφο 
Ν. Μουδανιά, 31/1/2017 

Η Πρόεδρος 
                  
 

                                                  Ιορδανίδου Πελαγία       
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