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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ            

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της με αριθ.1/2017 Συνεδρίασης του Δημοτικού  

Συμβουλίου Παιανίας. 

Αριθ. Απόφ. 2/2017 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  

Προγραμματισμός και υποβολή αιτήματος για την πρόσληψη τακτικού προσωπικού  

κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ ανταποδοτικού χαρακτήρα σύμφωνα με την Εγκύκλιο 25/16-12-2016 

του Υπουργείου Εσωτερικών. 

 

          Παιανία και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την  25η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 

2017, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 19.30΄ συνεδρίασε  σε τακτική συνεδρίαση το 

Δημοτικό Συμβούλιο Παιανίας κατόπιν των με  αριθ. 827/20-1-2017 εγγράφου πρόσκλησης του 

Προέδρου αυτού, που δόθηκε σε όλους τους συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 

3852/2010, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι από σύνολο 27 μελών 

παραβρέθηκαν 18, ήτοι:   

  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Βαγιωνάκης Αρτέμιος- Πρόεδρος Δ.Σ. 1.Θανάσης Σταύρος (Ντούλιος) 

2. Σιδέρης Παναγιώτης (Μητσόγιωργας) 2. Μπαλαούρα – Γιαννάδα Βασιλική 

3. Αλεξίου Δημήτριος 3.Πρίφτης Κων/νος 

4.Χελιδονόπουλος Ιωάννης 4.Σιδέρης Παύλος 

5. Βαληλής Γεώργιος 5.Ντούλας Κων/νος 

6. Χουλιαράς Κων/νος 6.Γεωργάκης Σπυρογιάννης (Σπύρος) 

7.Στουραΐτη Αγγελική (Αγγέλικα) 7.Αντωνίου Ελένη (Έλενα) 

8. Κατρακάζα-Μαυροειδή Σταματίνα 8.Δάβαρης Σταύρος (Μάτσης) 

9.Δάβαρης Γεώργιος (Γιαννακός) 9. Σιώκος Γεώργιος 

10. Συκαράς Μιχαήλ  

11.Παπαδάκης Νικόλαος  

12. Μάδης Ισίδωρος  

13. Κρεμμυδά Ευτυχία (Έφη)  

14.Ανδρέου Αικατερίνη (Καίτη) Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και νόμιμα 
κλήθηκαν. 

15. Καποδίστριας Αλέξανδρος  

16.Μπουλμέτης Κων/νος  

17. Φιλιούσης Κων/νος  

18. Μητροθανάσης Γεώργιος (Τούνες)  
 
Προσελεύσεις 

1. Σιδέρης Παύλος , ο οποίος προσήλθε κατά την διάρκεια των ενημερώσεων και πριν την 
συζήτηση των εκτός ημερήσιας διάταξης θεμάτων. 

2. Θανάσης Σταύρος (Ντούλιος), ο οποίος προσήλθε κατά την διάρκεια των ενημερώσεων και 
πριν την συζήτηση των εκτός ημερήσιας διάταξης θεμάτων . 

3. Γεωργάκης Σπυρογιάννης (Σπύρος), ο οποίος προσήλθε κατά την διάρκεια των 
ενημερώσεων και πριν την συζήτηση των εκτός ημερήσιας διάταξης θεμάτων. 
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4. Αντωνίου Ελένη (Έλενα), η οποία προσήλθε κατά την διάρκεια των ενημερώσεων και πριν 
την συζήτηση των εκτός ημερήσιας διάταξης θεμάτων. 
 
 

Αποχωρήσεις 

1. Μητροθανάσης Γεώργιος (Τούνες) , ο οποίος αποχώρησε πριν την συζήτηση των εκτός 

ημερήσιας διάταξης θεμάτων. 

2. Σιδέρης Παναγιώτης (Μητσόγιωργας) ο οποίος αποχώρησε πριν την συζήτηση των εκτός 

ημερήσιας διάταξης θεμάτων. 

 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παρέστη  ο Δήμαρχος κ. Στάμου Σπυρίδων.         

             Επίσης  στην συνεδρίαση έχουν κληθεί  ο Πρόεδρος της Δημοτικής Ενότητας 

Γλυκών Νερών κ. Σαμωνάς Ιωάννης (Ξύκης)  ο οποίος προσήλθε κατά την διάρκεια των 

ενημερώσεων και αποχώρησε πριν την συζήτηση των εκτός ημερήσιας διάταξης θεμάτων και η 

Πρόεδρος της Δημοτικής Ενότητας Παιανίας κ. Δάβαρη Ελένη η οποία αποχώρησε πριν την 

συζήτηση των εκτός ημερήσιας διάταξης θεμάτων. 

               Η τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης έγινε από τη δημοτική υπάλληλο κ. 

Καπόγιαννη Αλεξάνδρα. 

                             Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και πριν τη συζήτηση των 

θέματων της Η.Δ. ζήτησε και πήρε από το Δ.Σ. ομόφωνα τη συναίνεσή του για τη συζήτηση δύο 

θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης ως κατεπειγόντων  λόγω ημερομηνιών.      

Κατόπιν εισηγούμενος το άνω θέμα εξέθεσε ότι:Η 

 

 

ΘΕΜΑ ΕΗΔ2 

 

 

Προγραμματισμός και υποβολή αιτήματος για την πρόσληψη τακτικού προσωπικού  κατηγοριών 

ΔΕ και ΥΕ ανταποδοτικού χαρακτήρα σύμφωνα με την Εγκύκλιο 25/16-12-2016 του Υπουργείου 

Εσωτερικών. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.: 

Σύμφωνα με την αριθμ.εγκύκλιο 25/40703/16-12-2016 του Υπουργείου Εσωτερικών , βάσει 

των οριζόμενων στις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν.4368/2016 εξαιρέθηκαν από την αναστολή 

προσλήψεων των κατηγοριών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης στους 

ΟΤΑ,  οι διορισμοί τακτικού προσωπικού (μονίμου και με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου 

Αορίστου Χρόνου) των κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα , δηλαδή 

προσωπικό που θα στελεχώσει τις υπηρεσίες Καθαριότητας- Ηλεκτροφωτισμού και 

Υδρευσης/άδρευσης – Αποχέτευσης καθώς και  των δημοτικών κοιμητηριών λαμβανομένου υπόψη 

της αριθμ.εγκυκλίου 9/οικ.8402/16-3-2016 του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής 

Ανασυγκρότησης . Πρόκειται για υπηρεσίες για τις οποίες οι ΟΤΑ εισπράττουν ανταποδοτικά τέλη 

από τους ωφελούμενους κατοίκους τους και αφορούν τον τομέα καθαριότητας , του 

ηλεκτροφωτισμού , της ύδρευσης , της αποχέτευσης και των δημοτικών κοιμητηριών. Η πρόσληψη 

τακτικού προσωπικού κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ ανταποδοτικού χαρακτήρα εξαιρέθηκε και από την 
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απόφαση κατανομής, η οποία εκδιδόταν από τον Υπουργό Διοικητικής Ανασυγκρότησης. 

Εξακολουθεί όμως 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. Στο σημείο αυτό πρέπει να τονιστεί ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 64 του Ν.4389/2016, για το τρέχον έτος 2017 ο λόγος προσλήψεων /αποχωρήσεων θα είναι 

ένα προς τέσσερα (δηλ. μια πρόσληψη ανά τέσσερις αποχωρήσεις στο σύνολο των φορέων ) ενώ 

για το έτος 2018 ο λόγος αυτός είναι ένα προς τρία.  

 

Επιπροσθέτως, εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου ένατου παρ.20
α
 του 

Ν.4057/2012, όπως αντικαταστάθηκε το  άρθρο 41 παρ.1
α
 του Ν.4325/2015 , 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 ΠΥΣ 

33/2006 ,όπως ισχύει. 

Με βάσει όλα τα προαναφερόμενα και προκειμένου ο Δήμος Παιανίας να στελεχώσει με 

τακτικό προσωπικό νευραλγικές υπηρεσίες του, οι οποίες έχουν να κάνουν με θέματα δημόσιας 

υγείας και καθημερινής διαβίωσης των πολιτών  του, καλείται να προγραμματίσει και να υποβάλλει 

αίτημα προς το Υπουργείο Εσωτερικών, ανάλογα με τις υπηρεσιακές του ανάγκες και τις 

υπάρχουσες κενές οργανικές θέσεις τακτικού προσωπικού που διαθέτει στον Ο.Ε.Υ. του και να 

θέσει σε σειρά προτεραιότητας την πλήρωση θέσεων με προσωπικό ανταποδοτικού χαρακτήρα των 

κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ. 

Το αίτημα  που πρόκειται ο Δήμος Παιανίας να υποβάλλει στο Υπουργείο Εσωτερικών 

αφορά σε τακτικό προσωπικό (Δημοσίου Δικαίου) ανταποδοτικού χαρακτήρα των κατηγοριών ΔΕ 

και ΥΕ και πρέπει να ιεραρχούνται οι προς πλήρωση θέσεις με σειρά προτεραιότητας ανάλογα με 

τις υπηρεσιακές μας ανάγκες, όπως αυτές περιγράφονται πιο κάτω. 

Στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Παιανίας υπάρχουν κενές οργανικές θέσεις τακτικού προσωπικού 

διαφόρων ειδικοτήτων κατηγορίας ΔΕ και ΥΕ ανταποδοτικού χαρακτήρα . Καθίσταται επιτακτική η 

ανάγκη πρόσληψης τακτικού προσωπικού  γιατί υπάρχει έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού. 

Επίσης και  λόγω συνταξιοδοτήσεων υπαλλήλων και της μεγάλης έκτασης των διοικητικών ορίων 

του Δήμου και της αύξησης του πληθυσμού που ανέρχεται σε 26.000 κατοίκους σύμφωνα με την 

απογραφή έτους 2011. Συγκεκριμένα υπηρετεί μόνο ένας υπάλληλος κατηγορίας ΔΕ Τεχνιτών 

Υδραυλικών  και  μόνο δύο υπάλληλοι ειδικότητας ΥΕ Εργατών ύδρευσης οι οποίοι δεν επαρκούν 

για την αντιμετώπιση των συχνών βλαβών του μεγάλου σε έκταση δικτύου ύδρευσης στις δύο 

Δημοτικές Ενότητες του Δήμου μας. Στη συνέχεια για τις θέσεις που αφορούν την κατηγορία ΔΕ 

Οδηγών Απορριμματοφόρων είναι απαραίτητη η πρόσληψή τους γιατί ο Δήμος έχει πρόσφατα 

προβεί στην απόκτηση απορριμματοφόρων και οι θέσεις που είναι καλυμμένες με τη συγκεκριμένη 

ειδικότητα δεν είναι αρκετές να καλύψουν τις ανάγκες της αποκομιδής των απορριμμάτων από τη 
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μεγάλη έκταση των διοικητικών ορίων του Δήμου μας. Το προσωπικό που απασχολείται στην 

συγκεκριμένη ειδικότητα σε μεγάλο ποσοστό είναι συμβασιούχοι ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 

χρόνου. Επίσης για τις θέσεις ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Εργου Καλαθοφόρου  και ΔΕ 

Χειριστών Μ.Ε. Αρπάγης είναι απαραίτητη η πρόσληψη γιατί δεν υπάρχουν υπάλληλοι αυτών των 

ειδικοτήτων ενώ υπάρχουν  οχήματα.  

Οι θέσεις  της κατηγορίας ΥΕ Εργατών Καθαριότητας είναι εξίσου απαραίτητες δεδομένου 

ότι ο Δήμος μας είναι μεγάλος σε έκταση και πληθυσμό και για να μπορέσει να καλύψει τις ανάγκες 

του στο τομέα της Καθαριότητας προβαίνει στην πρόσληψη προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου 

Ορισμένου Χρόνου. 

Τέλος υπάρχει ανάγκη πρόσληψης τακτικού υπαλλήλου κατηγορίας ΔΕ Χειριστών 

Μηχανημάτων Εργου J.C.B. για να καλύψει τις ανάγκες τις υπηρεσίας Καθαριότητας και της 

υπηρεσίας Υδρευσης.  

Οι θέσεις που προτείνονται κατά σειρά αναγκαιότητας μαζί με τον αριθμό των κενών 

θέσεων τακτικού προσωπικού στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Παιανίας , οι οποίες αποτυπώνονται στον 

Πίνακα 2: ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΕ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΕΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: PROGRANTAP16_του Υπουργείου Εσωτερικών , που θα αποσταλεί ηλεκτρονικά , 

σε ειδική ιστοσελίδα του και σταθμίζοντας τις υπηρεσιακές μας ανάγκες, έχουν ως ακολούθως: 

 

1. ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ                            3    ΘΕΣΕΙΣ 

2.  ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ (ΜΕ ΚΑΡΤΑ ΨΗΦ.ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ) 10 ΘΕΣΕΙΣ 

3.  ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ       

      (ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟΥ)                                                          1  ΘΕΣΗ 

4.  ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  

      (ΣΥΝΟΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ)  22 ΘΕΣΕΙΣ 

5.   ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ    2 ΘΕΣΕΙΣ 

6.    ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ      

        (ΑΡΠΑΓΗΣ)      1 ΘΕΣΗ 

7.    ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ   

        (J.C.B.)       1 ΘΕΣΗ 

Οι ανωτέρω θέσεις είναι κενές στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου μας. 

Η Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών με την αριθμ. 364/11-1-2017 βεβαίωσή της μας γνωρίζει ότι 

ο ύψος των πιστώσεων για την συνολική δαπάνη μισθοδοσίας του αιτούμενου προς 

πρόσληψη/διορισμό προσωπικού (συνολικά 40 ατόμων) ανέρχεται σε 266.000,00 € κατ’έτος 

όπου το προσωπικό θα απασχοληθεί στις υπηρεσίες Καθαριότητας, Ηλεκτροφωτισμού , 

Ϋδρευσης-Αρδευσης και Αποχέτευσης με ανάλογη περιγραφή ανα Κωδικό Αριθμό μαζί με το 

ύψος των πιστώσεων , την έγγραφή τους στον προϋπολογισμό τόσο του έτους που θα 

προσληφθούν όσο και των επόμενων ετών , οι οποίες έχουν ως κάτωθι: 

1. Κ.Α. 20-6011.003 με τίτλο «Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων ( προκήρυξη νέων θέσεων 

εργασίας 10 ΟΔΗΓΟΙ, 3 ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ, 22 ΕΡΓΑΤΕΣ 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ)» ποσού 200.000,00 €  

2. Κ.Α. 25-6011.002 με τίτλο «Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων (προκήρυξη νέων θέσεων 

εργασίας 3 ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ 2 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ)» , ποσού 66.000,00 €. 

 

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:  

 τις διατάξεις της παρ.20α του Ένατου άρθρου του ν.4057/2012, όπως αντικαταστάθηκε με 
το άρθρο 41 παρ. 1α του Ν. 4325/2015  
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 τις διατάξεις της παρ.3 της υποπαρ.ΣΤ1 του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012 (Α'222) 

 Την υπ’ αριθ. 33/06  Π.Υ.Σ. όπως ισχύει  

 τις διατάξεις του Π.Δ. 50/2001, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  

 τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου (ΦΕΚ 1379/τ.Γ/2014) 

 την εγκ.25/40703/16.12.2016 ΥΠ.ΕΣ. 

 τις εξασφαλισμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό του Δήμου Παιανίας έτους 2017  και 
την εγγραφή ανάλογων πιστώσεων στους προϋπολογισµούς των επόµενων ετών (βεβαίωση 

αριθ. 364/11-1-2017  της οικονομικής υπηρεσίας)   

 Τις αριθμ.πρωτ.:787/20-1-2017 και 990/25-1-2017 βεβαιώσεις της Διεύθυνσης 

Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Ανακύκλωσης 

 Τη βεβαίωση με αριθμ. πρωτ. 992/25-1-2017 της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών ότι οι 
προκηρυσσόµενες θέσεις είναι κενές  

 

 

Αποφασίζει ομόφωνα 

 

Α. Δέχεται  το κατεπείγον του θέματος. 

Β. Εγκρίνει τον προγραμματισμό και την υποβολή αιτήματος για την πρόσληψη τακτικού 

προσωπικού (Δημοσίου Δικαίου) ανταποδοτικού χαρακτήρα κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ  για το έτος 

2017, κατά ιεράρχηση αυτών των κενών θέσεων ανα κατηγορία και κλάδο, η οποία διαμορφώθηκε 

βάσει των αναγκών του Δήμου ως εξής: 

 

1. ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ                            3    ΘΕΣΕΙΣ 

2.  ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ (ΜΕ ΚΑΡΤΑ ΨΗΦ.ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ) 10 ΘΕΣΕΙΣ 

3.  ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ       

      (ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟΥ)                                                          1  ΘΕΣΗ 

4.  ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  

      (ΣΥΝΟΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ)  22 ΘΕΣΕΙΣ 

5.   ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ    2 ΘΕΣΕΙΣ 

6.    ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ      

        (ΑΡΠΑΓΗΣ)      1 ΘΕΣΗ 

7.    ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ   

        (J.C.B.)       1 ΘΕΣΗ 

 

 H συνολική δαπάνη μισθοδοσίας του αιτούμενου προς πρόσληψη προσωπικού (συνολικά 40 

ατόμων) ανέρχεται σε 266.000,00 € κατ’ετος. Το προσωπικό αυτό θα απασχοληθεί στις υπηρεσίες 

Καθαριότητας – Ηλεκτροφωτισμού , Υδρευσης – Αδρευσης και Αποχέτευσης και η ανάλογη 

περιγραφή ανά κωδικό αριθμό μαζί με το ύψος των πιστώσεων και η εγγραφή τους στον 

προϋπολογισμό τόσο του έτους που θα προσληφθούν όσο και των επόμενων ετών έχουν ως 

κατωτέρω: 

 

3. Κ.Α. 20-6011.003 με τίτλο «Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων ( προκήρυξη νέων θέσεων 

εργασίας 10 ΟΔΗΓΟΙ, 3 ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ, 22 ΕΡΓΑΤΕΣ 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ)» ποσού 200.000,00 €  

4. Κ.Α. 25-6011.002 με τίτλο «Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων (προκήρυξη νέων θέσεων 

εργασίας 3 ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ 2 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ)» , ποσού 66.000,00 €. 

 

Γ. Εγκρίνει τα προσόντα ανα κατηγορία και κλάδο και τα οποία καθορίζονται σύμφωνα με το 

Π.Δ. 50/2001 όπως έχει τροποποιηθεί και συμπληρωθεί με τα Π.Δ. 347/2003, 44/2005, 

116/2006, 146/2007 και τους Ν.4115/2013 και Ν.4148/2013 ως κατωτέρω: 
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Α/

Α 

ΑΡΙΘΜΟΣ  

ΘΕΣΕΩΝ 
ΚΛΑΔΟΣ 

/ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ  

1 3 ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ 

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ 

Ομώνυμος ή 

αντίστοιχος τίτλος 

Ι.Ε.Κ. 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 Τεχνικών 

Επαγγελματικών 

σχολών 

δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης ή 

Σχολών Μαθητείας 

του Ο.Α.Ε.Δ. του 

Ν.1346/1983 ή του 

Ν.3475/2006 ή άλλος 

ισότιμος τίτλος 

σχολικών μονάδων 

της ημεδαπής ή 

αλλοδαπής , 

αντίστοιχης 

ειδικότητας, ο οποιος 

οδηγεί στην 

απαιτούμενη άδεια 

άσκησης 

επαγγέλματος ή 

βεβαίωσης εγγραφής 

ή βεβαίωση 

αναγγελίας. Η 

οποιοσδήποτε τίτλος 

μεταδευτεροβάθμιας 

(ΙΕΚ) ή 

δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης ή άλλος 

ισότιμος και 

αντίστοιχος τίτλος 

σχολικών μονάδων 

της ημεδαπής ή 

αλλοδαπής , υπο την 

προϋπόθεση ότι ο 

υποψήφιος υποβάλλει 

βεβαίωση της 

αρμόδιας για την 

έκδοση της άδειας 

1. Εμπειρία τριών (3) ετών  

Μετά την απαιτούμενη άδεια 

άσκησης επαγγέλματος ή 

βεβαίωση εγγραφής ή βεβαίωση 

αναγγελίας στο συγκεκριμένο 

αντικείμενο.Αυτό χρειάζεται 

οπωσδήποτε όταν δεν υπάρχει ο 

ανάλογος τίτλος σπουδών παρά 

μόνο το απολυτήριο 

υποχρεωτικής εκπαίδευσης. 

2. Αδεια άσκησης επαγγέλματος 

τεχνική υδραυλικού Α’ τάξης 1
ης

 

Ειδικότητας ή Αδεια Αρχιτεχνίτη 

Υδραυλικού του Π.Δ. 112/2012.  
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υπηρεσίας, ότι η 

απαιτούμενη άδεια 

άσκησης 

επαγγέλματος ή 

βεβαίωση εγγραφής ή 

βεβαίωση αναγγελίας 

χορηγήθηκε βάσει 

του συγκεκριμένου 

τίτλου είτε 

αυτοτελών είτε με 

συνυπολογισμό και 

εμπειρίας ή με 

ομώνυμο ή 

αντίστοιχο 

απολυτήριο τίτλο 

αναγνωρισμένης 

κατώτερης τεχνικής 

σχολής της ημεδαπής 

ή ισότιμο και 

αντίστοιχο τίτλο 

σχολής της 

αλλοδαπής ο οποίος 

οδηγεί στην 

απαιτούμενη άδεια 

άσκησης 

επαγγέλματος ή 

βεβαίωση εγγραφής ή 

βεβαίωση αναγγελίας 

ή οποιοδήποτε τίτλο 

αναγνωρισμένης 

κατώτερης τεχνικής 

σχολής της ημεδαπής 

υπο την προϋπόθεση 

ότι ο υποψήφιος 

υποβάλλει βεβαίωση 

της αρμόδιας για την 

έκδοση της άδειας 

υπηρεσίας ότι η ανα 

ειδικότητα 

απαιτούμενη άδεια 

άσκησης 

επαγγέλματος ή 

βεβαίωση εγγραφής ή 

βεβαίωση αναγγελίας 

χορηγήθηκε βάσει 

του συγκεκριμένου 

τίτλου είτε αυτοτελώς 

είτε με 

συνυπολογισμό και 

εμπειρίας ή 

προσκόμιση 

τουλάχιστον τριετούς 

εμπειρίας στην 

αντίστοιχη ειδικότητα 

μετά την 
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απαιτούμενη αν 

ειδικότητα άδεια 

άσκησης 

επαγγέλματος ή 

βεβαίωση εγγραφής ή 

βεβαίωση αναγγελίας 

και διαθέτουν οι 

υποψήφιοι 

απολυτήριο τίτλο 

τουλάχιστον 

τριτάξιου Γυμνασίου 

ή απολυτήριο 

Δημοτικού Σχολείου 

(για υποψηφίους που 

έχουν αποφοιτήσει 

μέχρι και το 1980) ή 

ισοδύναμο 

απολυτήριο τίτλο 

κατώτερης τεχνικής 

σχολής του Ν.Δ.   

580/1970 ή 

απολυτήριο τίτλο 

Εργαστηρίων Ειδικής 

Επαγγελματικής 

Εκπαίδευσης και 

Κατάρτισης του 

άρθρου 1 του 

Ν.2817/2000 ή άλλο 

ισότιμο τίτλο της 

αλλοδαπής. 

2 10 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 

(ΜΕ ΚΑΡΤΑ 

ΨΗΦΙΑΚΟΥ 

ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ)  

Δίπλωμα 

Επαγγελματικής 

Κατάρτισης  Ι.Ε.Κ. 

ειδικοτήτων (α) 

τεχνικού 

αυτοκινήτων 

οχημάτων  ή (β) 

Εκπαιδευτή 

υποψηφίων οδηγών 

αυτοκινήτων ή πτυχίο 

Α’ ή Β’ κυκλιου 

σπουδών ΤΕΕ 

ειδικότητας Μηχανών 

και συστημάτων 

αυτοκινήτων ή 

απολυτήριος τίτλος 

Ενιαίου  

Πολυκλαδικού 

Λυκείου Τμήματος 

Μηχανικών Αυτ/των 

ή Τεχνικής 

Επαγγελματικής 

Σχολής 

δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης 

1. Αδεια οδήγησης αυτ/του  

 Γ’, Δ’, Ε’ κατηγορίας ανάλογα 

με την προκήρυξη την οποία θα 

εκδώσει ο  Δήμος μας όταν 

ολοκληρωθεί η διαδικασία που 

προβλέπεται από το Υπουργείο 

Εσωτερικών. Στη συγκεκριμένη 

άδεια θα πρέπει να αναγράφεται 

και το αντίστοιχο νούμερο που 

αναλογεί για το πιστοποιητικό 

Επαγγελματικής Ικανότητας 

Π.Ε.Ι. για τους υποψηφίους που 

απέκτησαν την άδεια οδήγησης 

Γ’κατηγορίας από την 10
η
 

Σεπτεμβρίου 2009 και μετά . 

Οσοι υποψήφιοι απέκτησαν την 

άδεια αυτή μέχρι και την 9
η
 

Σεπτεμβρίου 2009 εξαιρούνται 

από την υποβολή του ανωτέρω 

πιστοποιητικού μέχρι και την 9
η
 

Σεπτεμβρίου 2014 από την 

επομένη της οποίας απαιτείται 

το πιστοποιητικό αυτό.  

2. Εμπειρία επαγγελματία 

οδηγού αυτ/των τριών 
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ειδικότητας μηχανών 

αυτ/των ή 

απολυτήριος τίτλος 

Σχολών Μαθητείας 

του Ο.Α.Ε.Δ. του 

Ν.1346/1983 

ειδικότητας 

Μηχανοτεχνίτη 

Αυτ/του ή συναφούς 

ειδικότητας δηλαδή: 

Ηλεκτρολογικών 

συστημάτων αυτ/των 

ή ηλεκτρομηχανικών 

συστημάτων και 

αυτοματισμού 

αυτ/του ΤΕΕ ή 

ηλεκτρικού 

συστήματος αυτ/του 

ΤΕΣ  

Δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης ή 

ηλεκτροτεχνίτη 

αυτ/των Σχολής 

Μαθητείας του 

ΟΑΕΔ του 

Ν.1346/1983 ή 

Τεχνικού 

Μηχανοτρονικής ή 

Ηλεκτρολόγου 

Αυτ/των οχημάτων 

ΙΕΚ ή άλλος ισότιμος 

τίτλος σχολικών 

μονάδων της 

ημεδαπής ή 

αλλοδαπής , 

αντίστοιχης 

ειδικότητας, ή 

απολυτήριο τίτλων 

σπουδών 

δευτεροβάθμιας ή  

μεταδευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης  ή άλλος 

ισότιμος και 

αντίστοιχος τίτλος 

σχολών της ημεδαπής 

ή αλλοδαπής. Η  

αποδεδειγμένη τριετή 

εμπειρία 

επαγγελματία οδηγού 

αυτ/του μετά την  

απαιτούμενη 

επαγγελματική  άδεια 

οδήγησης αυτ/του και 

διαθέτουν οι 

υποψήφιοι 

τουλάχιστον ετών μετά την 

απαιτούμενη αντίστοιχη άδεια 

οδήγησης αυτ/του. Αυτό 

χρειάζεται οπωσδήποτε όταν δεν 

υπάρχει ο ανάλογος τίτλος 

σπουδών παρά μόνο το 

απολυτήριο υποχρεωτικής 

εκπαίδευσης. 

3.Κάρτα ψηφιακού ταχογράφου 

οδηγού  , η οποία εκδίδεται από 

τη Διεύθυνση Οργάνωσης και 

Πληροφορικής του Υπουργείου 

Ανάπτυξης , 

Ανταγωνιστικότητας , Υποδομών 

Μεταφορών και Δικτύων. 
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Απολυτήριο τίτλο 

τριταξίου Γυμνασίου  

ή απολυτήριο 

Δημοτικού Σχολείου 

(για υποψηφίους που 

έχουν αποφοιτήσει 

μέχρι και το 1980) ή 

ισοδύναμο 

απολυτήριο τίτλο 

κατώτερης τεχνικής 

σχολής του Ν.Δ.   

580/1970 ή 

απολυτήριο τίτλο 

Εργαστηρίων Ειδικής 

Επαγγελματικής 

Εκπαίδευσης και 

Κατάρτισης του 

άρθρου 1 του 

Ν.2817/2000 ή άλλο 

ισότιμο τίτλο της 

αλλοδαπής. 

3 1 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩ

Ν ΕΡΓΟΥ 

(ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ) 

Ομώνυμος ή 

αντίστοιχος τίτλος 

Ι.Ε.Κ. ή  Τεχνικού 

Επαγγελματικού 

Εκπαιδευτηρίου Α’ ή 

Β’ κύκλου σπουδών ή 

Ενιαίου 

Πολυκλαδικού 

Λυκείου ή Τεχνικού 

Επαγγελματικού 

Λυκείου ή Τεχνικών 

Επαγγελματικών 

σχολών 

δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης ή 

Σχολών Μαθητείας 

του Ο.Α.Ε.Δ. του 

Ν.1346/1983 ή άλλος 

ισότιμος τίτλος 

σχολικών μονάδων 

της ημεδαπής ή 

αλλοδαπής 

αντίστοιχης 

ειδικότητας υπο την 

προϋποθεση ότι ο 

υποψήφιος υποβάλλει 

βεβαίωση της 

αρμόδιας για την 

έκδοση της άδειας 

υπηρεσίας ότι η 

ανωτέρω άδεια 

μηχανοδηγού- 

χειριστή 

μηχανημάτων 

α. Αδεια οδήγησης αυτ/του  

 Γ, Δ’, Ε’ κατηγορίας ανάλογα με 

την προκήρυξη την οποία θα 

εκδώσει ο  Δήμος μας όταν 

ολοκληρωθεί η διαδικασία που 

προβλέπεται από το Υπουργείο 

Εσωτερικών. β. Αδειας 

μηχανοδηγού – χειριστή 

μηχανημάτων εκτέλεσης 

τεχνικών εργων ομάδα Γ’ τάξης 

Β’ ή άδεια χειριστή 

μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) 

ομάδας Α’ , ειδικότητας 2 του 

Π.Δ. 113/2012 για τα Μ.Ε. 2.5 

της κατάταξης του άρθρου 2 της 

υπ’αριθ.οικ.1032/166/Φ.Γ.9.6.4(

Η)/5-3-2013 απόφασης του 

αρμόδιου Υφυπουργού όπως 

τροποποιήθηκε – συμπληρώθηκε 

με την απόφαση υπ’αριθμ.οικ. 

71993/301/Φ113/3-7-2015.  

γ.Πιστοποιητικό 

Επαγγελματικής Ικανότητας 

(Π.Ε.Ι.) 
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εκτέλεσης τεχνικών 

εργων χορηγήθηκε 

βάσει του 

συγκεκριμένου 

τίτλου είτε αυτοτελώς 

είτε με 

συνυπολογισμό και 

εμπειρίας ή  

ομώνυμος ή 

αντίστοιχος 

απολυτήριος τίτλος 

αναγνωρισμένης 

κατώτερης τεχνικής 

σχολής της ημεδαπής 

ή ισότιμος και 

αντίστοιχος τίτλος 

σχολής της 

αλλοδαπής. Γινεται 

επίσης δεκτός  

οποιοδήποτε τίτλος 

αναγνωρισμένης 

κατώτερης τεχνικής 

σχολής της ημεδαπής 

ή αλλοδαπής υπο την 

προϋπόθεση ότι ο 

υποψήφιος υποβάλλει 

βεβαίωση της 

αρμόδιας για την 

έκδοση της άδειας 

υπηρεσίας ότι η 

ανωτέρω άδεια 

μηχανοδηγού- 

χειριστή 

μηχανημάτων 

εκτέλεσης τεχνικών 

εργων  χορηγήθηκε 

βάσει του 

συγκεκριμένου 

τίτλου είτε αυτοτελώς 

είτε με 

συνυπολογισμό και 

εμπειρίας ή 

απολυτήριος τίτλος 

τουλάχιστον 

τριτάξιου Γυμνασίου 

ή απολυτήριο 

Δημοτικού Σχολείου 

(για υποψηφίους που 

έχουν αποφοιτήσει 

μέχρι και το 1980) ή 

ισοδύναμο 

απολυτήριο τίτλο 

κατώτερης τεχνικής 

σχολής του Ν.Δ.   

580/1970 ή 
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απολυτήριο τίτλο 

Εργαστηρίων Ειδικής 

Επαγγελματικής 

Εκπαίδευσης και 

Κατάρτισης του 

άρθρου 1 του 

Ν.2817/2000 της 

ημεδαπής ή άλλο 

ισότιμο τίτλο της 

αλλοδαπής και 

εμπειρία 

μηχανοδηγού – 

χειριστή 

μηχανημάτων 

εκτέλεσης τεχνικών 

εργων ομάδας Β’ και 

Ειδικότητας 2 . 

4 22 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 
Απολυτήριος τίτλος 

υποχρεωτικής 

εκπαίδευσης 

(απολυτήριος τίτλος  

τριτάξιου Γυμνασίου 

ή απολυτήριο 

Δημοτικού Σχολείου 

για υποψηφίους που 

έχουν αποφοιτήσει 

μέχρι και το 1980 ή 

ισοδύναμο 

απολυτήριο τίτλο 

κατώτερης τεχνικής 

σχολής του Ν.Δ.   

580/1970 ή 

απολυτήριο τίτλο 

Εργαστηρίων Ειδικής 

Επαγγελματικής 

Εκπαίδευσης και 

Κατάρτισης του 

άρθρου 1 του 

Ν.2817/2000  ή 

άλλος ισότιμος τίτλος 

της αλλοδαπής και 

εμπειρίας 

τουλάχιστον  

Απολυτήριοι τίτλοι Γ’ 

Γυμνασίου των 

σχολικών περιόδων 

1976-1977 έως και 

1979-1980 θα 

γίνονται δεκτοί. 

 

 

 

 

 

5 2 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 

ΥΔΡΕΥΣΗΣ 

Απολυτήριος τίτλος 

υποχρεωτικής 
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εκπαίδευσης 

(απολυτήριος τίτλος  

τριτάξιου Γυμνασίου 

ή απολυτήριο 

Δημοτικού Σχολείου 

για υποψηφίους που 

έχουν αποφοιτήσει 

μέχρι και το 1980 ή 

ισοδύναμο 

απολυτήριο τίτλο 

κατώτερης τεχνικής 

σχολής του Ν.Δ.   

580/1970 ή 

απολυτήριο τίτλο 

Εργαστηρίων Ειδικής 

Επαγγελματικής 

Εκπαίδευσης και 

Κατάρτισης του 

άρθρου 1 του 

Ν.2817/2000  ή 

άλλος ισότιμος τίτλος 

της αλλοδαπής. 

Απολυτήριοι τίτλοι Γ’ 

Γυμνασίου των 

σχολικών περιόδων 

1976-1977 έως και 

1979-1980 θα 

γίνονται δεκτοί. 

 

 

 

 

6 1 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩ

Ν ΕΡΓΟΥ 

(ΑΡΠΑΓΗΣ) 

Ομώνυμος ή 

αντίστοιχος τίτλος 

Ι.Ε.Κ. ή  Τεχνικού 

Επαγγελματικού 

Εκπαιδευτηρίου Α’ ή 

Β’ κύκλου σπουδών ή 

Ενιαίου 

Πολυκλαδικού 

Λυκείου ή Τεχνικού 

Επαγγελματικού 

Λυκείου ή Τεχνικών 

Επαγγελματικών 

σχολών 

δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης ή 

Σχολών Μαθητείας 

του Ο.Α.Ε.Δ. του 

Ν.1346/1983 ή άλλος 

ισότιμος τίτλος 

σχολικών μονάδων 

της ημεδαπής ή 

αλλοδαπής 

αντίστοιχης 

1. Αδεια οδήγησης αυτ/του  

 Γ’, Δ’, Ε’ κατηγορίας ανάλογα 

με την προκήρυξη την οποία θα 

εκδώσει ο  Δήμος μας όταν 

ολοκληρωθεί η διαδικασία που 

προβλέπεται από το Υπουργείο 

Εσωτερικών.  

2. Αδειας μηχανοδηγού – 

χειριστή μηχανημάτων 

εκτέλεσης τεχνικών εργων 

ομάδα Γ’, ειδικότητας 2 ή 3του 

Π.Δ. 113/2012 για τα Μ.Ε. 1.3 

της κατάταξης του άρθρου 2 της 

απόφασης Υπ.Αντ. Μεταφορών 

και Δικτύων 

οικ.1032/166/Φ.Γ.9.6.4 (Η)/5-3-

2013 (ΦΕΚ 519/Β/6-3-2013)  

 

ΑΔΑ: ΩΛ6ΨΩΞ9-0ΚΘ



 14 

ειδικότητας. Γίνεται 

επίσης δεκτός 

οποιοσδήποτε τίτλος 

ΙΕΚ ή 

δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης ή άλλος 

ισότιμος και 

αντίστοιχος τίτλος 

σχολικών μονάδων 

της ημεδαπής ή 

αλλοδαπής  υπο την 

προϋποθεση ότι ο 

υποψήφιος υποβάλλει 

βεβαίωση της 

αρμόδιας για την 

έκδοση της άδειας 

υπηρεσίας ότι η 

ανωτέρω άδεια 

μηχανοδηγού- 

χειριστή 

μηχανημάτων 

εκτέλεσης τεχνικών 

εργων χορηγήθηκε 

βάσει του 

συγκεκριμένου 

τίτλου είτε αυτοτελώς 

είτε με 

συνυπολογισμό και 

εμπειρίας ή  

ομώνυμος ή 

αντίστοιχος 

απολυτήριος τίτλος 

αναγνωρισμένης 

κατώτερης τεχνικής 

σχολής της ημεδαπής 

ή ισότιμος και 

αντίστοιχος τίτλος 

σχολής της 

αλλοδαπής. Γινεται 

επίσης δεκτός  

οποιοδήποτε τίτλος 

αναγνωρισμένης 

κατώτερης τεχνικής 

σχολής της ημεδαπής 

ή αλλοδαπής υπο την 

προϋπόθεση ότι ο 

υποψήφιος υποβάλλει 

βεβαίωση της 

αρμόδιας για την 

έκδοση της άδειας 

υπηρεσίας ότι η 

ανωτέρω άδεια 

μηχανοδηγού- 

χειριστή 

μηχανημάτων  
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χορηγήθηκε βάσει 

του συγκεκριμένου 

τίτλου είτε αυτοτελώς 

είτε με 

συνυπολογισμό και 

εμπειρίας ή 

απολυτήριος τίτλος 

τουλάχιστον 

υποχρεωτικής 

εκπαίδευσης (δηλ. 

απολυτήριο τριτάξιου 

Γυμνασίου ή 

απολυτήριο 

Δημοτικού Σχολείου 

για υποψηφίους που 

έχουν αποφοιτήσει 

μέχρι και το 1980) ή 

ισοδύναμος 

απολυτήριος τίτλος 

κατώτερης τεχνικής 

σχολής του Ν.Δ.   

580/1970 ή 

απολυτήριος τίτλος 

Εργαστηρίων Ειδικής 

Επαγγελματικής 

Εκπαίδευσης και 

Κατάρτισης του 

άρθρου 1 του 

Ν.2817/2000 της 

ημεδαπής ή άλλος 

ισότιμος τίτλος της 

αλλοδαπής και 

αντίστοιχη εμπειρία 

τουλάχιστον τριών 

(3) ετών , μετά την 

απόκτηση της 

παραπάνω άδειας 

μηχανοδηγού- 

χειριστή. 

 

7 1 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩ

Ν ΕΡΓΟΥ (JCB) 

 

 Ο ομώνυμος ή 
αντίστοιχος τίτλος 
ΙΕΚ ή Τεχνικού 
Επαγγελματικού 
Εκπαιδευτηρίου Α΄ ή 
Β' κύκλου σπουδών ή 
Ενιαίου 
Πολυκλαδικού 
Λυκείου ή Τεχνικού 
Επαγγελματικού 
Λυκείου ή Τεχνικών 
Επαγγελματικών 
Σχολών 
Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης ή 

α) Αδεια οδήγησης αυτ/του  

 Γ’,Δ’,Ε’ κατηγορίας ανάλογα με 

την προκήρυξη την οποία θα 

εκδώσει ο  Δήμος μας όταν 

ολοκληρωθεί η διαδικασία που 

προβλέπεται από το Υπουργείο 

Εσωτερικών.  
β) Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή 
μηχανημάτων εκτέλεσης 
τεχνικών έργων ομάδας Β΄ τάξης 
Δ΄ ή Γ’ ή Β’ ή Α’ σύμφωνα με 
τοΠ.Δ..31/90ή Αδεια Χειριστή 
μηχανημάτων έργου Ομάδας Β’ 
ή Α’ ειδικότητα 1ης του Π.Δ. 
113/12 για τα Μ.Ε. 1.3 της 
κατάταξης του άρθρου 2 της 

ΑΔΑ: ΩΛ6ΨΩΞ9-0ΚΘ



 16 

Σχολών Μαθητείας 
του ΟΑΕΔ του 
Ν.1346/83 ή άλλος 
ισότιμος τίτλος 
σχολικών μονάδων 
της ημεδαπής ή 
αλλοδαπής, 
αντίστοιχης 
ειδικότητας. Γίνεται 
επίσης δεκτός 
οποιοσδήποτε τίτλος 
ΙΕΚ ή 
δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης ή άλλος 
ισότιμος και 
αντίστοιχος τίτλος 
σχολικών μονάδων 
της ημεδαπής ή 
αλλοδαπής υπό την 
προϋπόθεση ότι ο 
υποψήφιος υποβάλει 
βεβαίωση της 
αρμόδιας για την 
έκδοση της άδειας 
υπηρεσίας, ότι η 
ανωτέρω άδεια 
μηχανοδηγού -
χειριστή χορηγήθηκε 
βάσει του 
συγκεκριμένου τίτλου 
είτε αυτοτελώς είτε με 
συνυπολογισμό και 
εμπειρίας ή 
ομώνυμος ή 
αντίστοιχος, 
απολυτήριος τίτλος 
αναγνωρισμένης 
κατώτερης τεχνικής 
σχολής της ημεδαπής 
ή ισότιμος και 
αντίστοιχος τίτλος 
σχολής της 
αλλοδαπής. Γίνεται 
επίσης δεκτός 
οποιοσδήποτε τίτλος 
αναγνωρισμένης 
κατώτερης τεχνικής 
σχολής της ημεδαπής 
ή αλλοδαπής, υπό 
την προϋπόθεση ότι 
ο υποψήφιος 
υποβάλει βεβαίωση 
της αρμόδιας για την 
έκδοση της άδειας 
υπηρεσίας, ότι η 
ανωτέρω άδεια 
μηχανοδηγού- 
χειριστή χορηγήθηκε 
βάσει του 
συγκεκριμένου τίτλου 

απόφασης με αριθμ. οικ. 
1032/166/Φ.Γ. 9.6.4 
(Η)/5.3.2013 απόφασης, όπως 
αυτή τροποποιήθηκε και 
συμπληρώθηκε με τις 
υπ’αριθ.οικ. 71993/301/φ113/3-
7-2015 και 
οικ.84123/305/Φ113/8-8-2016 
αποφάσεις. 
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είτε αυτοτελώς είτε με 
συνυπολογισμό και 
εμπειρίας.  
 

Απολυτήριος τίτλος 
τουλάχιστον 
Υποχρεωτικής 
Εκπαίδευσης (δηλ. 
απολυτήριο τριταξίου 
γυμνασίου ή για 
υποψηφίους που 
έχουν αποφοιτήσει 
μέχρι και το 1980 
απολυτήριο 
Δημοτικού Σχολείου), 
ή ισοδύναμος 
απολυτήριος τίτλος 
κατώτερης Τεχνικής 
Σχολής του Ν.Δ. 
580/1970 ή 
απολυτήριος τίτλος 
Εργαστηρίων Ειδικής 
Επαγγελματικής 
Εκπαίδευσης και 
Κατάρτισης, του 
άρθρου 1 του Ν. 
2817/2000 της 
ημεδαπής ή άλλος 
ισότιμος τίτλος της 
αλλοδαπής και 
αντίστοιχη εμπειρία 
τουλάχιστον τριών (3) 
ετών, μετά την 
απόκτηση της 
παραπάνω άδειας 
μηχανοδηγού-
χειριστή ή 
Απολυτήριος τίτλος 
τουλάχιστον 
Υποχρεωτικής 
Εκπαίδευσης (δηλ. 
απολυτήριο τριταξίου 
γυμνασίου ή για 
υποψηφίους που 
έχουν αποφοιτήσει 
μέχρι και το 1980 
απολυτήριο 
Δημοτικού 
Σχολείου),ή 
ισοδύναμος 
απολυτήριος τίτλος 
κατώτερης Τεχνικής 
Σχολής του Ν.Δ. 
580/1970 ή 
απολυτήριος τίτλος 
Εργαστηρίων Ειδικής 
Επαγγελματικής 
Εκπαίδευσης και 
Κατάρτισης, του 
άρθρου 1 του Ν. 
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2817/2000 της 
ημεδαπής ή άλλος 
ισότιμος τίτλος της 
αλλοδαπής και 
αντίστοιχη εμπειρία 
τουλάχιστον έξι (6) 
μηνών, μετά την 
απόκτηση της 
παραπάνω άδειας 
μηχανοδηγού-
χειριστή  
Υποψήφιοι που 
κατείχαν άδεια την 
οποία 
αντικατέστησαν 

βάσει του π.δ 
113/2012, εφόσον 
στη νέα αυτή άδεια 
δεν αναγράφεται η 
αρχική άδεια και η 
ημερομηνία κτήσης 
αυτής, οφείλουν να 
προσκομίσουν 
σχετική βεβαίωση της 
αρμόδιας υπηρεσίας 
από την οποία να 
προκύπτουν τα 
ανωτέρω στοιχεία. 
Η εν λόγω 
βεβαίωση 
απαιτείται, 
προκειμένου να 
προσμετρηθεί το 
βαθμολογούμενο 
κριτήριο της 
εμπειρίας. 
Στην περίπτωση που 
οι υποψήφιοι είναι 
κάτοχοι 
επαγγελματικής 
άδειας οδήγησης 
αλλοδαπής, για να 
γίνουν δεκτοί πρέπει 
να προσκομίσουν 
βεβαίωση της 
αρμόδιας υπηρεσίας 
του Υπουργείου 
Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας, 
Υποδομών, 
Μεταφορών και 
Δικτύων «περί 
ισοδυναμίας και 
αντιστοιχίας της 
άδειας οδήγησης 
αλλοδαπής με τις 
επαγγελματικές 
άδειες οδήγησης 
ημεδαπής» 
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Δ)Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Παιανίας κ. Στάμου Σπυρίδωνα να υπογράψει ως νόμιμος 

εκπρόσωπος του Δήμου Παιανίας την αποστολή του αιτήματος για την πρόσληψη του ανωτέρω 

τακτικού προσωπικού (Δημοσίου Δικαίου)  έτους 2017 ανταποδοτικού χαρακτήρα , συνοδευόμενη 

από όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία ζητούνται με την αριθμ. 25/40703/16-12-2016 

εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, τόσο στο Υπουργείο Εσωτερικών όσο και στην 

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής. 

 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 2/2017 

  
 
 

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω: 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.             Τα μέλη 

ΒΑΓΙΩΝΑΚΗΣ ΑΡΤΕΜΙΟΣ   

  

 

      

Ακριβές απόσπασμα                                                      

Παιανία  25-1-2017                                                          

Ο Δήμαρχος            

 

 

Σπυρίδων Ν. Στάμου 

 

    

1. ΘΑΝΑΣΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (ΝΤΟΥΛΙΟΣ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

2. ΑΛΕΞΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 

3. ΧΕΛΙΔΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 

4. ΒΑΛΗΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  

5. ΣΙΔΕΡΗΣ ΠΑΥΛΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

6. ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ    

7. ΣΤΟΥΡΑΪΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ (ΑΓΓΕΛΙΚΑ) του ΙΩΑΝΝΗ 

8. ΚΑΤΡΑΚΑΖΑ-ΜΑΥΡΟΕΙΔΗ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ (ΜΑΤΙΝΑ) του ΝΙΚ. 

9. ΔΑΒΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ) του ΣΤΑΥΡΟΥ 

10. ΣΥΚΑΡΑΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

11. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 

12. ΜΑΔΗΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ  

13. ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΣΠΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ (ΣΠΥΡΟΣ) του ΘΩΜΑ 

14. ΚΡΕΜΜΥΔΑ ΕΥΤΥΧΙΑ (ΕΦΗ) του ΧΡΗΣΤΟΥ 

15. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΛΕΝΗ (ΕΛΕΝΑ) του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 

16. ΑΝΔΡΕΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΚΑΙΤΗ) του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 

17. ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 

18. ΜΠΟΥΛΜΕΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ 

19. ΣΙΩΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 

20. ΦΙΛΙΟΥΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του ΚΟΥΜΟΥ  

 

  

ΑΔΑ: ΩΛ6ΨΩΞ9-0ΚΘ


		2017-01-27T09:06:33+0200
	Athens




