
    
   

1 
 

 
 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
 

Από το Πρακτικό της υπ’ αριθ. 1/ 30.01.2017 τακτικής συνεδρίασης 
του Δημοτικού Συμβουλίου Βριλησσίων 

 
Αριθμός Απόφασης 8/2017 

 
 

Π ε ρ ί λ η ψ η 
 

Προγραμματισμός  προσλήψεων  τακτικού προσωπικού Ανταποδοτικών Υπηρεσιών        
Δήμου Βριλησσίων για το έτος 2017 

Στα Βριλήσσια σήμερα 30 Ιανουαρίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:30, το Δημοτικό Συμβούλιο 
του Δήμου Βριλησσίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του 
Δημοτικού Συμβουλίου, οδός Κισσάβου 11, ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου 1046/26-01-
2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που γνωστοποιήθηκε στους 
δημοτικούς συμβούλους σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010. 
 
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα 33 μέλη του Δημοτικού 
Συμβουλίου ήταν: 
 
Παρόντες 
1. Μουζάκης Κωνσταντίνος (Κώστας),  Δημοτικός Σύμβουλος 
2. Μάρα Φωτεινή,     Δημοτική Σύμβουλος 
3. Λύτρας Απόστολος,    Δημοτικός Σύμβουλος 
4. Εγκολφόπουλος Αλκιβιάδης (Άλκης),  Δημοτικός Σύμβουλος 
5. Κυρίτση Ιωάννα,                                             Δημοτική Σύμβουλος 
6. Αρσένη-Λάμπρου Παρασκευή(Βούλα),         Δημοτική Σύμβουλος 
7. Φυκίρης Παναγιώτης,                                    Δημοτικός Σύμβουλος 
8. Βαφειάδης Κωνσταντίνος,   Δημοτικός  Σύμβουλος 
9. Πορφύρη Ελευθερία,                                     Δημοτική Σύμβουλος 
10. Παρασκευοπούλου Παναγιώτα (Γιώτα),        Δημοτική Σύμβουλος 
11. Σίμου Λαμπρινή,                                            Δημοτική Σύμβουλος 
12. Ιωαννίδης Κωνσταντίνος,                              Δημοτικός Σύμβουλος 
13. Δημητρίου Αναστάσιος,                                 Δημοτικός Σύμβουλος 
14. Πισιμίσης Ιωάννης,                                        Δημοτικός Σύμβουλος 
15. Τσούτσιας Ιωάννης,                                       Δημοτικός Σύμβουλος 
16. Βερροιόπουλος Μιχάλης,                               Δημοτικός Σύμβουλος 
17. Ηλίας Ορέστης,                                              Δημοτικός Σύμβουλος 
18. Παπασπηλίου Κώστας,   Δημοτικός Σύμβουλος 
19. Φαράκλας Κώστας    Δημοτικός Σύμβουλος 
20. Βήττος Βασίλειος,                                           Δημοτικός Σύμβουλος 

 
Απόντες 
1. Χαντζάρα Σοφία,,               Δημοτική  Σύμβουλος 
2. Χονδροματίδης Γεώργιος,                              Δημοτικός Σύμβουλος 
3. Μαυραγάνης Αλέξιος,                                    Δημοτικός Σύμβουλος 
4. Πολίτης Κωνσταντίνος                                   Δημοτικός Σύμβουλος 
5. Περδικάρης Νικόλαος – Ελευθέριος,  Δημοτικός Σύμβουλος 
6. Ανδρουτσοπούλου Αθηνά,                            Δημοτική Σύμβουλος 
7. Πολίτη Μελίνα,                                               Δημοτική Σύμβουλος 
8. Μαίλλη Ισμήνη,                                              Δημοτική Σύμβουλος 
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9. Τζιλιγκάκης Νικόλαος,                                    Δημοτικός Σύμβουλος 
10. Χρυσοπούλου Αικατερίνη,   Δημοτική Σύμβουλος 
11. Δημητρέλλος Ευάγγελος,                               Δημοτικός Σύμβουλος 
12. Σακισλή Ελένη,                                              Δημοτική Σύμβουλος 
13. Γκανά Αθανασία,                                            Δημοτική Σύμβουλος 

 
 
Προσελεύσεις 
 
Η κ. Χαντζάρα Σοφία  προσήλθε κατά τη συζήτηση προ Η.Δ. 
Ο κ. Μαυραγάνης Αλέξιος  προσήλθε κατά τη συζήτηση προ Η.Δ. 
Η κ. Ανδρουτσοπούλου Αθηνά προσήλθε κατά τη συζήτηση προ Η.Δ. 
                                                         
Αποχωρήσεις 
 
Ο κ. Εγκολφόπουλος Αλκιβιάδης  αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 1ου θέματος Ε.Η.Δ. 
Ο κ. Τσούτσιας Ιωάννης αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 1ου θέματος Ε.Η.Δ. 
 
Ο Δήμαρχος Ξενοφών Μανιατογιάννης προσκλήθηκε και παρέστη στη συνεδρίαση. 
Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε  η κ  Κλοτσώνη  Κανέλλα, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση 
των πρακτικών. 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και, εισηγούμενος 
το 8ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής: 
 

Στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων το Υπουργείο Εσωτερικών & 
Διοικητικής Ανασυγκρότησης  εξέδωσε την εγκύκλιο 25/αριθμ. Πρωτ.40703/16-12-2016 έγγραφο 
με θέμα «Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού ανταποδοτικών 
υπηρεσιών ΟΤΑ και ΝΠΙΔ αυτών και τακτικού προσωπικού του κλάδου ΔΕ Τηλεφωνητών 
στους ΟΤΑ» με την οποία καλεί τους φορείς να προγραμματίσουν και να αποστείλουν τα αιτήματά 
τους για τακτικό προσωπικό, δια των Υπηρεσιών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, το αργότερο 
έως την 31/1/2017με βάση τον προγραμματισμό δραστηριοτήτων και τις προβλεπόμενες 
μεταβολέςκαι ανάγκες σε προσωπικό. 

Σύμφωνα με το ανωτέρω σχετικό έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ και σε συμμόρφωση με τις διατάξεις 
του άρθρου 7 του Ν.4368/2016 το προσωπικό που απασχολείται σε υπηρεσίες ανταποδοτικού 
χαρακτήρα εξαιρέθηκε από την πλήρη αναστολή προσλήψεων τακτικού προσωπικού κατηγοριών 
Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης που ίσχυε για τους ΟΤΑ έως την 31/12/2016. 

Με τις ανωτέρω διατάξεις το εν λόγω προσωπικό των ανταποδοτικών υπηρεσιών 
εξαιρέθηκε και από την απόφαση κατανομής που εκδίδεται από τον Υπουργό Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης ενώ το προσωπικό ανταποδοτικών υπηρεσιών Τεχνολογικής και 
Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης εξακολουθεί να υπάγεται στους περιορισμούς των 
διατάξεων του άρθρου 11 του ν.3833/2010, όπως ισχύει. 

Σύμφωνα με τις 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. 

Στο πλαίσιο αυτό και προκειμένου να στελεχωθούν με προσωπικόοι υπηρεσίες των ΟΤΑ με 
άμεσο αντίκτυπο στη δημόσια υγεία (π.χ καθαριότητα, ύδρευση, ηλεκτροφωτισμός) καλούμαστε να 
υποβάλλουμε αιτήματα για την πρόσληψη προσωπικού, τακτικού προσωπικού (Δημοσίου 
δικαίου) ανταποδοτικού χαρακτήρα μόνο για τις κατηγορίες  ΔΕ και ΥΕ. 

Τα αιτήματα θα πρέπει να είναι ιεραρχημένα ως προς το βαθμό αναγκαιότητάς τους και να 
μην περιλαμβάνουν θέσεις για τις οποίες έχει ήδη εκδοθεί προκήρυξη ΑΣΕΠ. 

Έχοντας υπόψη: 
 

1. Τις ανάγκες των ανταποδοτικών Υπηρεσιών Καθαριότητας, Ύδρευσης και   
Ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Βριλησσίων σε προσωπικό. 
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2. Το γεγονός ότι σε συνέχεια των διατάξεων του άρθρου 7, του Ν.4368/2016 βρίσκεται σε 
εξέλιξη  η στελέχωση της ανταποδοτικής Υπηρεσίας Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού 
με τακτικό προσωπικό (δημοσίου δικαίου) της αριθμ. 1/196Μ/2009 προκήρυξης ΑΣΕΠ μετά 
την απελευθέρωση των προσλήψεων των διοριστέων κατηγορίας ΔΕ και ΥΕ 
ανταποδοτικών υπηρεσιών.  

Ενόψει των ανωτέρω περιορισμών και προς επίλυση των προβλημάτων υποστελέχωσης 
των υπηρεσιών θα πρέπει άμεσα να υποβληθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται κατωτέρω, 
ο προγραμματισμός των αναγκών του Δήμου σε τακτικό προσωπικό ΔΕ και ΥΕ κατηγορίας. 

Τα αιτήματα για την πρόσληψη του εν λόγω προσωπικού που υποβάλλονται στην 
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής συνοδεύονται από: 
Α) Πίνακα με ιεραρχημένα τα αιτήματα του Δήμου ο οποίος υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο 
Υπουργείο Εσωτερικών & Διοικ. Ανασυγκρότησης μέσω ανάρτησής του σε ειδική διαδικτυακή 
εφαρμογή 
Β) Αντίγραφο διαβιβαστικού προς το Υπουργείο, μετά του/των συνημμένου/ων αποδεικτικού/ών 
επιτυχούς υποβολής του/των πίνακα/ων.  
Γ) Απόφαση του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου για την πρόσληψη του προσωπικού που επιθυμεί, 
στην οποία πρέπει να αναφέρονται:  

 ο αριθμός των κενών θέσεων στον οικείο Οργανισμό Εσωτερικής, 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 

Δ) Αντίγραφο του ΟΕΥ του φορέα, στον οποίο προβλέπονται 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 εάν το αίτημα αφορά σε 
προσωπικό ανταποδοτικού χαρακτήρα  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.  

 
Μετά τον έλεγχο των ανωτέρω η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής υποβάλλει την εισήγησή 

της ανά αιτούμενη θέση προς το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης προς 
έγκριση των αιτημάτων των ΟΤΑ. 

 
Tα αιτήματα που θα υποβληθούν δεν πρέπει να περιλαμβάνουν θέσεις για την κάλυψη 

των οποίων έχει εκδοθεί προκήρυξη Α.Σ.Ε.Π., συμπεριλαμβανομένης και της προκήρυξης 
1Δ/2015 (ΦΕΚ 7/τ.ΑΣΕΠ/29-10-2015) που εκδόθηκε βάσει του άρθρου 51 του ν.4250/2014, 
ανεξαρτήτως αν έχουν εκδοθεί ή όχι τα οριστικά αποτελέσματά τους. 

Για το Δήμο Βριλησσίων όπως ήδη αναφέρθηκε ανωτέρω βρίσκεται σε εξέλιξη  η 
στελέχωση της ανταποδοτικής Υπηρεσίας Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού με τακτικό 
προσωπικό (δημοσίου δικαίου) της αριθμ. 1/196Μ/2009 προκήρυξης ΑΣΕΠ μετά την 
απελευθέρωση των προσλήψεων των διοριστέων κατηγορίας ΔΕ και ΥΕ για την οποία εκδόθηκε 
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πίνακας διοριστέων με την  αριθμ. 726/28-6-2011 απόφαση του Γ’ Τμήματος του ΑΣΕΠ και 
δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 656/τΓ/7-9-2011  οι οποίες δεν μπορούν να συμπεριληφθούν στα 
υποβαλλόμενα αιτήματα του Δήμου. 

 
Οι θέσεις της ανωτέρω προκήρυξης είναι οι εξής:  

 

 
 
 
 
 
 

Επιπλέον στην αριθμ. 1Δ/2015 (ΦΕΚ 7/τ.ΑΣΕΠ/29-10-2015) προκήρυξη που εκδόθηκε 
βάσει του άρθρου 51 του ν.4250/2014 δεν περιλαμβάνονται θέσεις για το Δήμο Βριλησσίων. 

Έχοντας υπόψη τον ισχύοντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Βριλησσίων 
(ΦΕΚ Β΄ 113/5-2-2010), την αριθμ.487/2011(ΦΕΚ 2841/τΒ/15-12-2011)  Απόφαση Δημάρχου 
Βριλησσίων καθώς και την αριθμ. 22178/1-6-2012 ΚΥΑ των Υπουργών Διοικητικής 
Μεταρρύθμισης &Ηλ .Διακυβέρνησης και Εσωτερικών  που εκδόθηκαν σε συνέχεια των διατάξεων 
της παρ.1α, του άρθρου 33, του Ν.4024/2011 με τις οποίες καταργήθηκαν και διατηρήθηκαν 
οργανικές θέσεις προσωπικού δημοσίου δικαίου στον Ο.Ε.Υ του Δήμου οι κενές θέσεις 
κατηγορίας ΔΕ και ΥΕ που υφίστανται σήμερα στον Ο.Ε.Υ και για τις οποίες δύναται να 
υποβάλλουμε αιτήματα καθώς θα στελεχώσουν ανταποδοτικές υπηρεσίες του Δήμου είναι οι εξής; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ΚΛΑΔΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΣ 
ΠΛΗΡΩΣΗ 

ΠΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 2 

ΠΕ3 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΑΝΙΚΩΝ 1 

ΠΕ4 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

1 

ΤΕ2 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 

1 

ΤΕ22 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ 
ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

2 

ΔΕ24 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 2 

ΔΕ29 ΟΔΗΓΩΝ 
(ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ) 

5 

ΥΕ16 ΕΡΓΑΤΩΝ 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ(ΣΥΝΟΔΩΝ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ) 

7 
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Α/Α 

(κατά σειρά 
προτεραιότητας-
αναγκαιότητας) 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ΚΛΑΔΟΣ ΚΕΝΕΣ 
ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ 

ΘΕΣΕΙΣ 

1 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 1 

2 ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ 
ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 

1 

3 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 
ΕΡΓΩΝ 

4 

4 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 
(ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡ
ΩΝ) 

2  

5 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 
(ΣΥΝΟΔΟΙ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡ
ΩΝ) 

6 

Στον ΟΕΥ του Δήμου υφίστανται και άλλες κενές οργανικές θέσεις οι οποίες είτε αφορούν 
προσωπικό κατηγορίας ΔΕ και ΥΕ για τις οποίες δεν είναι δυνατή η υποβολή αιτημάτων καθώς δεν 
αφορούν ανταποδοτικές υπηρεσίες, είτε αφορούν άλλες κατηγορίες εκπαίδευσης είτε είναι 
δεσμευμένες για την πρόσληψη του μόνιμου προσωπικού από τις εκκρεμείς προσλήψεις της 
1/196Μ/2009 προκήρυξης του Δήμου Βριλησσίων (ΦΕΚ 325/τ.προκηρύξεων ΑΣΕΠ/22-7-2009) για 
την οποία εκδόθηκε πίνακας διοριστέων και η διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη. 

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω καθώς και τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Βριλησσίων 
οι οποίες λόγω των αποχωρήσεων συναδέλφων με συνταξιοδοτήσεις, μετατάξεις και της μη 
ολοκλήρωσης έως σήμερα των προσλήψεων του μόνιμου προσωπικού της αριθμ. 1/196Μ/2009 
προκήρυξης του Δήμου Βριλησσίων (ΦΕΚ 325/τ.προκητύξεων ΑΣΕΠ/22-7-2009), της εφαρμογής 
εντός του έτους του Προγράμματος Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας του Ν.4440/2016 για την 
υλοποίηση του οποίου απαιτείται η ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων στο φορέα προκειμένου να 
υποβληθούν αιτήματα από το φορέα και να πραγματοποιηθούν οι μετακινήσεις και του γενικότερου 
περιορισμού των προσλήψεων και προκειμένου να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη  και 
αποτελεσματική λειτουργία των ανταποδοτικών υπηρεσιών του Δήμου προτείνεται η πρόσληψη 
των κάτωθι τακτικών υπαλλήλων δημοσίου δικαίου (μονίμων), με την ακόλουθη σειρά και τα 
προβλεπόμενα από το προσοντολόγιο τυπικά προσόντα: 
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Α/Α 

(κατά σειρά 
προτεραιότητας- 
αναγκαιότητας) 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
AITOYMEΝΩΝ 

ΘΕΣΕΩΝ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ΚΛΑΔΟΣ ΚΕΝΕΣ 
ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ 

ΘΕΣΕΙΣ 

1 1 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 1 

2 1 ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ 
ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 

1 

3  2`  ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 
ΕΡΓΩΝ 

4 

4 1 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 
(ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡ
ΩΝ) 

2  

5 1 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 
(ΣΥΝΟΔΟΙ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡ
ΩΝ) 

6 

 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΙΤΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ* 
 

1)ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 
ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 

Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Ι.Ε.Κ., οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα 
Χρηματοπιστωτικών και Διοικητικών Υπηρεσιών (πρώην Οικονομίας και Διοίκησης) ή Πτυχίο Α΄ ή 
Β΄ κύκλου Σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου οποιασδήποτε ειδικότητας του 
τομέα Οικονομίας και Διοίκησης ή Απολυτήριος τίτλος: Ενιαίου Λυκείου ή Ενιαίου Πολυκλαδικού 
Λυκείου, Κλάδων:  

(Με την παρ. 11α του άρθρου μόνου του Π.Δ. 347/03, ΦΕΚ-315 Α’ ορίζεται ότι : «Οι ειδικότητες 
των πτυχίων Α΄ και Β΄ κύκλου Σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (Τ.Ε.Ε.) 
επανακαθορίζονται ως εξής:  

«Πτυχίο Β΄ κύκλου Σπουδών Τ.Ε.Ε., ανεξάρτητα από ειδικότητα, ή πτυχίο Α΄ κύκλου Σπουδών 
Τ.Ε.Ε. οποιασδήποτε ειδικότητας του Τομέα Οικονομίας και Διοίκησης»).  

α) Διοικητικών Υπηρεσιών Γραμματέων  

β) Οικονομίας  
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γ) Βιβλιοθηκονομίας ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου των τμημάτων:  

α) Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων,  

β) Υπαλλήλων Επιχειρήσεων Μεταφορών,  

γ) Υπαλλήλων Λογιστηρίου,  

δ) Υπαλλήλων Διοίκησης,  

ε) Εμπορικών Επιχειρήσεων ή Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος 
τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής. 

(Με την παρ. 11α του άρθρου μόνου του Π.Δ. 347/03, ΦΕΚ-315 Α’ ορίζεται ότι : «Οι ειδικότητες 
των πτυχίων Α΄ και Β΄ κύκλου Σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (Τ.Ε.Ε.) 
επανακαθορίζονται ως εξής: «Πτυχίο Β΄ κύκλου Σπουδών Τ.Ε.Ε., ανεξάρτητα από ειδικότητα, ή 
πτυχίο Α΄ κύκλου Σπουδών Τ.Ε.Ε. οποιασδήποτε ειδικότητας του Τομέα Οικονομίας και 
Διοίκησης»).  
 
Σύμφωνα με το άρθρο 18 του Π.Δ 50/2001 όπως ισχύει «Με την προκήρυξη πλήρωσης θέσεων 
μπορεί να ορίζονται θέσεις αποκλειστικά ειδικότητας λογιστικής. Στην περίπτωση αυτή τα 
παραπάνω προσόντα μπορεί να περιορίζονται σε πτυχία ή διπλώματα ή απολυτήριους τίτλους, 
λογιστικών μόνο σπουδών γενικώς, ή συγκεκριμένων ειδικοτήτων αυτών, μετά από αίτημα του 
φορέα που εγκρίνεται από το ΑΣΕΠ.» 
 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 
Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (α) επεξεργασίας κειμένων, (β) υπολογιστικών 
φύλλων και (γ) υπηρεσιών διαδικτύου. 
2) ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 
ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 
 
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 

α) Άδεια άσκησης επαγγέλματος τεχνίτη υδραυλικού τουλάχιστον Α΄ τάξης ειδικότητας 1ηςή άδεια 
Αρχιτεχνίτη υδραυλικού του π.δ. 112/2012(*), 

β) Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος τίτλος ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α' ή Β' 
κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή 
Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολών μαθητείας του ΟΑΕΔ 
του Ν. 1346/1983 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, 
αντίστοιχης ειδικότητας. 

Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση κενών θέσεων από υποψηφίους με το 
ανωτέρω προσόν επιτρέπεται ο διορισμός με προσόν απολυτήριο τίτλο συναφούς ειδικότητας που 
ορίζεται κάθε φορά με την προκήρυξη πλήρωσης των θέσεων.  

 Όπου στις κείμενες διατάξεις προβλέπεται ως προσόν διορισμού η κατοχή απολυτηρίου τίτλου 
Ενιαίου Λυκείου, νοείται ότι περιλαμβάνεται και η κατοχή πτυχίου Τεχνικής Επαγγελματικής 
Εκπαίδευσης (Τ.Ε.Ε.) Β΄ κύκλου, (παρ. 23, άρθρο 6, Ν. 3027/2002, Φ.Ε.Κ. 152 Α΄). 
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1) ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΕΚΣΚΑΦΕΑ-ΦΟΡΤΩΤΗ) (1 ΘΕΣΗ) 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 
α) Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων της αντίστοιχης 
ομάδας και ειδικότητας  
β)Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ' (C) κατηγορίας, 
γ)Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) (**), 
δ) Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος τίτλος ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α΄ ή Β' 
κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή 
Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή Σχολών Μαθητείας του ΟΑΕΔ 
του Ν.1346/83 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης 
ειδικότητας. 
Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος ΙΕΚ ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή άλλος 
ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής υπό την 
προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλει βεβαίωση της αρμόδιας για την έκδοση της άδειας 
υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια μηχανοδηγού -χειριστή χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμένου 
τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό και εμπειρίας.   
 

Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση των θέσεων από υποψήφιους με τα 
προσόντα της προηγούμενης παραγράφου επιτρέπεται η πρόσληψη με προσόν διορισμού 
οποιοδήποτε απολυτήριο τίτλο σχολικής μονάδας Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.  
 

Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση των θέσεων του κλάδου αυτού από 
υποψηφίους με τα προσόντα του προηγούμενου εδαφίου, επιτρέπεται η κάλυψή τους με προσόν 
απολυτήριο τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης και τριετή τουλάχιστον εμπειρία 
 
Για τα θερμικά μηχανήματα  γίνονται δεκτές και οι άδειες μηχανοδηγών χειριστών μηχανημάτων 
εκτέλεσης τεχνικών έργων που χορηγήθηκαν βάσει του π.δ. 22/1976 (ΦΕΚ 6/12.01.1976/τ.Α’).  
 

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΠΑΠΑΓΑΛΟΣ ΜΕ ΑΡΠΑΓΗ) (1 ΘΕΣΗ) 
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 
α) Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων της αντίστοιχης 
ομάδας και ειδικότητας  
β)Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ' (C) κατηγορίας, 
γ)Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) (**), 
δ) Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος τίτλος ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α΄ ή Β' 
κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή 
Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή Σχολών Μαθητείας του ΟΑΕΔ 
του Ν.1346/83 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης 
ειδικότητας. 
Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος ΙΕΚ ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή άλλος 
ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής υπό την 
προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλει βεβαίωση της αρμόδιας για την έκδοση της άδειας 
υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια μηχανοδηγού -χειριστή χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμένου 
τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό και εμπειρίας.   
 

Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση των θέσεων από υποψήφιους με τα 
προσόντα της προηγούμενης παραγράφου επιτρέπεται η πρόσληψη με προσόν διορισμού 
οποιοδήποτε απολυτήριο τίτλο σχολικής μονάδας Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.  
 

Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση των θέσεων του κλάδου αυτού από 
υποψηφίους με τα προσόντα του προηγούμενου εδαφίου, επιτρέπεται η κάλυψή τους με προσόν 
απολυτήριο τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης και τριετή τουλάχιστον εμπειρία 
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Για τα θερμικά μηχανήματα  γίνονται δεκτές και οι άδειες μηχανοδηγών χειριστών μηχανημάτων 
εκτέλεσης τεχνικών έργων που χορηγήθηκαν βάσει του π.δ. 22/1976 (ΦΕΚ 6/12.01.1976/τ.Α’).  
 

4) ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ 
 
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 
ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 
α) Δίπλωμα 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 Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ειδικότητας Μηχανών Αυτοκινήτου ή 
Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕΔ 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 ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή Ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής 
μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. 
 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (εκτος τιτλου σπουδων) 
Α) Ισχύουσαεπαγγελματική άδεια οδήγησης. 
Β) ΠιστοποιητικόΕπαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ). 
Γ) Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου Οδηγού, η οποία να είναι σε ισχύ 

Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση των θέσεων από υποψήφιους με τα 
προσόντα της προηγούμενης παραγράφου επιτρέπεται η πρόσληψη με προσόν διορισμού 
οποιοδήποτε απολυτήριο τίτλο σχολικής μονάδας Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.  

Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση των θέσεων του κλάδου αυτού από 
υποψηφίους με τα προσόντα του προηγούμενου εδαφίου, επιτρέπεται η κάλυψή τους με προσόν 
απολυτήριο τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης και τριετή τουλάχιστον εμπειρία  

Σε κάθε περίπτωση απαιτείται και επαγγελματική άδεια οδήγησης η κατηγορία της οποίας 
ορίζεται με την προκήρυξη.  

 Με την προκήρυξη πλήρωσης των θέσεων μπορεί να καθορίζεται προσθέτως και 
συγκεκριμένη επαγγελματική εμπειρία.  

 
5) ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΣΥΝΟΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ) 

ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 

Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή 
για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή 
ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος 
τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 
2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής. 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 
Δεν υπάρχουν 
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*Τα τυπικά προσόντα πρόσληψης ενδέχεται να διαφοροποιηθούν σε περίπτωση αλλαγής 
του νομοθετικού πλαισίου κατά την πρόσληψη ενώ σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ 
50/2001 καθορίζονται και κατά την έκδοση της προκήρυξης. Για όσες ειδικότητες απαιτείται 
κατά τις κείμενες διατάξεις άδεια άσκησης του αντίστοιχου επαγγέλματος, απαγορεύεται η 
πρόσληψη χωρίς την άδεια αυτή. Το επίπεδο ή η τάξη της κατά περίπτωση άδειας, εφόσον δεν 
καθορίζεται με τον οργανισμό ή κανονισμό, ορίζεται με την προκήρυξη 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 ή ειδικότητα με την προϋπόθεση όμως της ισοτιμίας των τίτλων αυτών. 
 

 Οι παρούσες προτεινόμενες προσλήψεις θα βαρύνουν τους κάτωθι κωδικούς του ψηφισθέντος 
και υπό έγκριση προϋπολογισμού του Δήμου Βριλησσίων οικονομικού έτους 2017 καθώς και 
τους προϋπολογισμούς των επόμενων οικονομικών ετών εφόσον εγκριθούν και υλοποιηθούν.: 
 ΔΕ Διοικητικού, ΔΕ Χειριστής Μηχ/τος Έργου (παπαγάλου με αρπάγη), ΔΕ Οδηγών 

Απορριμματοφόρων, ΥΕ Εργατών Καθαριότητας (Συνοδοί Απορριμματοφόρων) : 
ΚΑ:20.6011,20.6051.01,20.6051.02, 20.6051.03,20.6051.04, 

 ΔΕ Τεχνιτών Υδραυλικών, ΔΕ Χειριστής Μηχ/τος Έργου (εκσκαφέα – φορτωτή): 
ΚΑ: 25.6011,250.6051.01,25.6051.02,25.6051.05 

 
Η παρούσα να κοινοποιηθεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής με σκοπό την έγκριση 

των αιτούμενων προσλήψεων.  
 
Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του: 
 
 την εισήγηση του Δημάρχου  
 τις κείμενες διατάξεις 

 
 
 

Αποφασίζει  
Ομόφωνα 

 
 

Εγκρίνει την πρόσληψη τακτικού προσωπικού Δημοσίου Δικαίου Δήμου Βριλησσίων για 
το έτος 2017 με την ακόλουθη σειρά προτεραιότητας, ως εξής: 
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Α/Α 

(κατά σειρά 
προτεραιότητας- 
αναγκαιότητας) 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
AITOYMEΝΩΝ 

ΘΕΣΕΩΝ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ΚΛΑΔΟΣ ΚΕΝΕΣ 
ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ 

ΘΕΣΕΙΣ 

1 1 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 1 

2 1 ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ 
ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 

1 

3  2`  ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 
ΕΡΓΩΝ 

4 

4 1 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 
(ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡ
ΩΝ) 

2  

5 1 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 
(ΣΥΝΟΔΟΙ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡ
ΩΝ) 

6 

 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΙΤΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ* 
 

1)ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 
ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 

Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Ι.Ε.Κ., οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα 
Χρηματοπιστωτικών και Διοικητικών Υπηρεσιών (πρώην Οικονομίας και Διοίκησης) ή Πτυχίο Α΄ ή 
Β΄ κύκλου Σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου οποιασδήποτε ειδικότητας του 
τομέα Οικονομίας και Διοίκησης ή Απολυτήριος τίτλος: Ενιαίου Λυκείου ή Ενιαίου Πολυκλαδικού 
Λυκείου, Κλάδων:  

(Με την παρ. 11α του άρθρου μόνου του Π.Δ. 347/03, ΦΕΚ-315 Α’ ορίζεται ότι : «Οι ειδικότητες 
των πτυχίων Α΄ και Β΄ κύκλου Σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (Τ.Ε.Ε.) 
επανακαθορίζονται ως εξής:  

«Πτυχίο Β΄ κύκλου Σπουδών Τ.Ε.Ε., ανεξάρτητα από ειδικότητα, ή πτυχίο Α΄ κύκλου Σπουδών 
Τ.Ε.Ε. οποιασδήποτε ειδικότητας του Τομέα Οικονομίας και Διοίκησης»).  

α) Διοικητικών Υπηρεσιών Γραμματέων  

β) Οικονομίας  
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γ) Βιβλιοθηκονομίας ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου των τμημάτων:  

α) Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων,  

β) Υπαλλήλων Επιχειρήσεων Μεταφορών,  

γ) Υπαλλήλων Λογιστηρίου,  

δ) Υπαλλήλων Διοίκησης,  

ε) Εμπορικών Επιχειρήσεων ή Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος 
τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής. 

(Με την παρ. 11α του άρθρου μόνου του Π.Δ. 347/03, ΦΕΚ-315 Α’ ορίζεται ότι : «Οι ειδικότητες 
των πτυχίων Α΄ και Β΄ κύκλου Σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (Τ.Ε.Ε.) 
επανακαθορίζονται ως εξής: «Πτυχίο Β΄ κύκλου Σπουδών Τ.Ε.Ε., ανεξάρτητα από ειδικότητα, ή 
πτυχίο Α΄ κύκλου Σπουδών Τ.Ε.Ε. οποιασδήποτε ειδικότητας του Τομέα Οικονομίας και 
Διοίκησης»).  
 
Σύμφωνα με το άρθρο 18 του Π.Δ 50/2001 όπως ισχύει «Με την προκήρυξη πλήρωσης θέσεων 
μπορεί να ορίζονται θέσεις αποκλειστικά ειδικότητας λογιστικής. Στην περίπτωση αυτή τα 
παραπάνω προσόντα μπορεί να περιορίζονται σε πτυχία ή διπλώματα ή απολυτήριους τίτλους, 
λογιστικών μόνο σπουδών γενικώς, ή συγκεκριμένων ειδικοτήτων αυτών, μετά από αίτημα του 
φορέα που εγκρίνεται από το ΑΣΕΠ.» 
 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 
Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (α) επεξεργασίας κειμένων, (β) υπολογιστικών 
φύλλων και (γ) υπηρεσιών διαδικτύου. 
2) ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 
ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 
 
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 

α) Άδεια άσκησης επαγγέλματος τεχνίτη υδραυλικού τουλάχιστον Α΄ τάξης ειδικότητας 1ηςή άδεια 
Αρχιτεχνίτη υδραυλικού του π.δ. 112/2012(*), 

β) Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος τίτλος ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α' ή Β' 
κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή 
Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολών μαθητείας του ΟΑΕΔ 
του Ν. 1346/1983 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, 
αντίστοιχης ειδικότητας. 

Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση κενών θέσεων από υποψηφίους με το 
ανωτέρω προσόν επιτρέπεται ο διορισμός με προσόν απολυτήριο τίτλο συναφούς ειδικότητας που 
ορίζεται κάθε φορά με την προκήρυξη πλήρωσης των θέσεων.  

 Όπου στις κείμενες διατάξεις προβλέπεται ως προσόν διορισμού η κατοχή απολυτηρίου τίτλου 
Ενιαίου Λυκείου, νοείται ότι περιλαμβάνεται και η κατοχή πτυχίου Τεχνικής Επαγγελματικής 
Εκπαίδευσης (Τ.Ε.Ε.) Β΄ κύκλου, (παρ. 23, άρθρο 6, Ν. 3027/2002, Φ.Ε.Κ. 152 Α΄). 
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2) ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΕΚΣΚΑΦΕΑ-ΦΟΡΤΩΤΗ) (1 ΘΕΣΗ) 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 
α) Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων της αντίστοιχης 
ομάδας και ειδικότητας  
β)Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ' (C) κατηγορίας, 
γ)Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) (**), 
δ) Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος τίτλος ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α΄ ή Β' 
κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή 
Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή Σχολών Μαθητείας του ΟΑΕΔ 
του Ν.1346/83 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης 
ειδικότητας. 
Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος ΙΕΚ ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή άλλος 
ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής υπό την 
προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλει βεβαίωση της αρμόδιας για την έκδοση της άδειας 
υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια μηχανοδηγού -χειριστή χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμένου 
τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό και εμπειρίας.   
 

Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση των θέσεων από υποψήφιους με τα 
προσόντα της προηγούμενης παραγράφου επιτρέπεται η πρόσληψη με προσόν διορισμού 
οποιοδήποτε απολυτήριο τίτλο σχολικής μονάδας Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.  
 

Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση των θέσεων του κλάδου αυτού από 
υποψηφίους με τα προσόντα του προηγούμενου εδαφίου, επιτρέπεται η κάλυψή τους με προσόν 
απολυτήριο τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης και τριετή τουλάχιστον εμπειρία 
 
Για τα θερμικά μηχανήματα  γίνονται δεκτές και οι άδειες μηχανοδηγών χειριστών μηχανημάτων 
εκτέλεσης τεχνικών έργων που χορηγήθηκαν βάσει του π.δ. 22/1976 (ΦΕΚ 6/12.01.1976/τ.Α’).  
 

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΠΑΠΑΓΑΛΟΣ ΜΕ ΑΡΠΑΓΗ) (1 ΘΕΣΗ) 
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 
α) Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων της αντίστοιχης 
ομάδας και ειδικότητας  
β)Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ' (C) κατηγορίας, 
γ)Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) (**), 
δ) Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος τίτλος ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α΄ ή Β' 
κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή 
Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή Σχολών Μαθητείας του ΟΑΕΔ 
του Ν.1346/83 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης 
ειδικότητας. 
Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος ΙΕΚ ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή άλλος 
ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής υπό την 
προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλει βεβαίωση της αρμόδιας για την έκδοση της άδειας 
υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια μηχανοδηγού -χειριστή χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμένου 
τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό και εμπειρίας.   
 

Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση των θέσεων από υποψήφιους με τα 
προσόντα της προηγούμενης παραγράφου επιτρέπεται η πρόσληψη με προσόν διορισμού 
οποιοδήποτε απολυτήριο τίτλο σχολικής μονάδας Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.  
 

Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση των θέσεων του κλάδου αυτού από 
υποψηφίους με τα προσόντα του προηγούμενου εδαφίου, επιτρέπεται η κάλυψή τους με προσόν 
απολυτήριο τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης και τριετή τουλάχιστον εμπειρία 
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Για τα θερμικά μηχανήματα  γίνονται δεκτές και οι άδειες μηχανοδηγών χειριστών μηχανημάτων 
εκτέλεσης τεχνικών έργων που χορηγήθηκαν βάσει του π.δ. 22/1976 (ΦΕΚ 6/12.01.1976/τ.Α’).  
 

6) ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ 
 
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 
ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 
α) Δίπλωμα 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 Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ειδικότητας Μηχανών Αυτοκινήτου ή 
Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕΔ 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 ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή Ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής 
μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. 
 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (εκτος τιτλου σπουδων) 
Α) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης. 
Β) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ). 
Γ) Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου Οδηγού, η οποία να είναι σε ισχύ 

Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση των θέσεων από υποψήφιους με τα 
προσόντα της προηγούμενης παραγράφου επιτρέπεται η πρόσληψη με προσόν διορισμού 
οποιοδήποτε απολυτήριο τίτλο σχολικής μονάδας Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.  

Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση των θέσεων του κλάδου αυτού από 
υποψηφίους με τα προσόντα του προηγούμενου εδαφίου, επιτρέπεται η κάλυψή τους με προσόν 
απολυτήριο τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης και τριετή τουλάχιστον εμπειρία  

Σε κάθε περίπτωση απαιτείται και επαγγελματική άδεια οδήγησης η κατηγορία της οποίας 
ορίζεται με την προκήρυξη.  

 Με την προκήρυξη πλήρωσης των θέσεων μπορεί να καθορίζεται προσθέτως και 
συγκεκριμένη επαγγελματική εμπειρία.  

 
7) ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΣΥΝΟΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ) 

ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 

Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή 
για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή 
ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος 
τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 
2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής. 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 
Δεν υπάρχουν 
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*Τα τυπικά προσόντα πρόσληψης ενδέχεται να διαφοροποιηθούν σε περίπτωση αλλαγής 
του νομοθετικού πλαισίου κατά την πρόσληψη ενώ σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ 
50/2001 καθορίζονται και κατά την έκδοση της προκήρυξης.Για όσες ειδικότητες απαιτείται 
κατά τις κείμενες διατάξεις άδεια άσκησης του αντίστοιχου επαγγέλματος, απαγορεύεται η 
πρόσληψη χωρίς την άδεια αυτή. Το επίπεδο ή η τάξη της κατά περίπτωση άδειας, εφόσον δεν 
καθορίζεται με τον οργανισμό ή κανονισμό, ορίζεται με την προκήρυξη 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 ή ειδικότητα με την προϋπόθεση όμως της ισοτιμίας των τίτλων αυτών. 
 Οι παρούσες προτεινόμενες προσλήψεις θα βαρύνουν τους κάτωθι κωδικούς του ψηφισθέντος 
και υπό έγκριση προϋπολογισμού του Δήμου Βριλησσίων οικονομικού έτους 2017 καθώς και τους 
προϋπολογισμούς των επόμενων οικονομικών ετών εφόσον εγκριθούν και υλοποιηθούν: 
 

 ΔΕ Διοικητικού, ΔΕ Χειριστής Μηχ/τος Έργου (παπαγάλου με αρπάγη), ΔΕ Οδηγών 
Απορριμματοφόρων, ΥΕ Εργατών Καθαριότητας (Συνοδοί Απορριμματοφόρων) : 
ΚΑ:20.6011,20.6051.01,20.6051.02, 20.6051.03,20.6051.04, 

 ΔΕ Τεχνιτών Υδραυλικών, ΔΕ Χειριστής Μηχ/τος Έργου (εκσκαφέα – φορτωτή): 
ΚΑ: 25.6011,250.6051.01,25.6051.02,25.6051.05 

 
Η παρούσα να κοινοποιηθεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής με σκοπό την έγκριση 

των αιτούμενων προσλήψεων.  
 

Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό   8/2017 
 

Για την επιβεβαίωση των ανωτέρω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως 
κατωτέρω 

 
  Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 

                                                            ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΛΥΤΡΑΣ 
Τα μέλη 

1. Χαντζάρα Σοφία,     
2. Μουζάκης Κωνσταντίνος (Κώστας),   
3. Μαυραγάνης Αλέξιος,     
4. Μάρα Φωτεινή,      
5. Λύτρας Απόστολος,   
6. Κυρίτση Ιωάννα,                                              
7. Ανδρουτσοπούλου Αθηνά,                           
8. Αρσένη-Λάμπρου Παρασκευή(Βούλα),          
9. Βαφειάδης Κωνσταντίνος, 
10. Φυκίρης Παναγιώτης, 
11. Πορφύρη Ελευθερία (Θάλεια),       
12. Παρασκευοπούλου Παναγιώτα (Γιώτα),  
13. Σίμου Λαμπρινή,     
14. Ιωαννίδης Κωνσταντίνος, 
15. Δημητρίου Αναστάσιος,     
16. Πισιμίσης Ιωάννης,     
17. Βερροιόπουλος Ιωάννης, 
18. Ηλίας Ορέστης,     
19. Παπασπηλίου Κώστας,    
20. Φαράκλας Κώστας 
21. Βήττος Βασίλειος     

        Ακριβές Απόσπασμα 
        Ο Πρόεδρος του Δ.Σ 

                   ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΛΥΤΡΑΣ 
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