
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της µε αριθ. 01/2017 

Συνεδρίασης του ∆. Σ. του ν.π.δ.δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ  ΠΑΙ∆ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ 
΄΄ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ΄΄» 

 
 

Αρ. Απόφασης                                                                   Περίληψη 
         1/2017                                                           «Προγραµµατισµό προσλήψεων τακτικού προσωπικού   
                                                                                                   ανταποδοτικών υπηρεσιών» 
 
 
Στην Καλλιθέα και στα γραφεία του νπδδ «Οργανισµός Παιδικής Αγωγής και Άθλησης 
΄΄ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ΄΄», σήµερα την 27η Ιανουαρίου 2017, ηµέρα της εβδοµάδας  
Παρασκευή και ώρα 16.30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µετά 
την υπ΄ αριθ. πρωτ.  364/2017   πρόσκληση του Προέδρου σε καθένα εκ των 
Συµβούλων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 
87Α/7.6.2010). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, από το σύνολο των -15- 
τακτικών µελών βρέθηκαν παρόντα - 9 - τακτικά µέλη και -3- αναπληρωµατικά. 
 

Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΧΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ : 
             ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ : 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΠΕΡΓΗ ΕΥΓΕΝΙΑ ΣΤΟΛΗ 
ΤΖΩΡΤΖΗΣ ∆ΕΛΑΤΟΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗΣ ΘΕΟΚΛ. ΜΕΣΟΥΡΙ∆ΟΥ 
ΕΛΕΝΗ ΖΑΦΕΙΡΑΚΗ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ∆ΗΜΑΚΟΣ ∆ΗΜ. ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΧΑΡΙΤΙ∆ΗΣ  ΦΩΤΕΙΝΗ ΧΑΛΑΣΤΑΝΗ ΝΙΚΟΛ. ΠΑΥΛΙ∆ΗΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΣΑΛΟΣ ΑΝ∆ΡΙΑΝ. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΕΖΙΝΗ 
                    
          ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ : 
ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΠΑΝΤΕΛΙ∆ΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ  ΚΟΚΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΠΑΤΟΥΛΑΣ 
ΣΑΒΒΑΣ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓ. ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΛΑΪΤΖΙ∆ΗΣ 
ΣΤΑΥΡΟΣ ΖΑΚΑΣ ΣΑΒΒΑΣ ΒΑΛΑΒΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΚΜΕΤΖΟΓΛΟΥ 
ΠΕΤΡ. ΧΑΤΖΗΪΩΝΝΙ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΒΑΪΟΣ ΓΙΑΝΝΙΡΗΣ 
ΓΕΩΡΓ. Α∆ΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΖΙΩΓΑΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΗΛΙΩΝΗ 
 
 ΟΙ ΑΠΟΝΤΕΣ ΑΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΜΑ ΚΑΛΕΣΘΗΚΑΝ  οι κ.κ. 
 
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ  : Ιωάννης Βασσάλος, Αγγελική Απέργη, Γεώργιος Αντωνακάκης, 
Παναγιώτης ∆ηµάκος, ∆ηµήτριος Θεµιστοκλέους, Αναστασία Μεζίνη. 
 
 ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ : Λεωνίδας Παντελίδης, Σάββας Παπαδόπουλος, Σταύρος 
Ζάκας, Χατζηϊωαννίδης Πέτρος, Κων/νος Κόκουλος, Παναγιώτης Γαλανόπουλος, 
Αλέξανδρος Ζιώγας, Βασίλειος Σπατούλας, Κων/νος Καλαϊτζίδης, Ιωάννης Εκµετζόγλου, 
Βάϊος Γιαννίρης, Χριστίνα Μηλιώνη. 
 
Στη συνεδρίαση συµµετέχουν  µε δικαίωµα ψήφου τα αναπληρωµατικά µέλη κ.κ. 
Γεώργιος Αδαµόπουλος και Σάββας Βαλαβάνης διότι απουσιάζουν τα αντίστοιχα 
τακτικά µέλη κ.κ. Βασσάλος Ιωάννης και Παναγιώτης ∆ηµάκος. 
 
 
    Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και διαβάζει το 1ο θέµα της 

ηµερήσιας διάταξης που έχει όπως πιο κάτω : 
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Σας παρακαλούµε,  όπως στα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης του προσεχούς 

∆ιοικητικού Συµβουλίου συµπεριλάβετε  το θέµα που αφορά τον «Προγραµµατισµό 

προσλήψεων τακτικού προσωπικού ανταποδοτικών υπηρεσιών», για το οποίο σας 

εκθέτουµε τα παρακάτω:  

Σύµφωνα µε τις διατάξεις της περ. 3 της υποπαραγράφου ΣΤ 1 «ΜΕΙΩΣΗ 

ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ, ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ Ο.Τ.Α. ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΚΑΙ 

∆ΙΟΡΙΣΜΩΝ ΣΤΟΥΣ Ο.Τ.Α.». του ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου 

∆ηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013−2016 − Επείγοντα Μέτρα Εφαρµογής του ν. 

4046/2012 και του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου ∆ηµοσιονοµικής Στρατηγικής 

2013−2016» οι προσλήψεις και οι διορισµοί του µόνιµου προσωπικού και του 

προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των κατηγοριών ΥΕ 

και ∆Ε, όλων των κλάδων και ειδικοτήτων, των ΟΤΑ A΄ και B΄ βαθµού και των Ν.Π.Ι.∆. 

αυτών αναστέλλονται έως την 31. 12.2016. 

Όµως µε τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν.4368/2016 (ΦΕΚ 21/τ.Α/21.2.2016) «Μέτρα 

για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις» αντικαθίσταται το 

παραπάνω άρθρο ως εξής : «3. Οι προσλήψεις και οι διορισµοί τακτικού προσωπικού 

των κατηγοριών ΥΕ και ∆Ε όλων των κλάδων και ειδικοτήτων των Ο.Τ.Α α’ και β’ βαθµού 

και των ΝΠΙ∆ αυτών αναστέλλονται έως 31/12/2016. Από την ανωτέρω αναστολή 

εξαιρούνται οι διορισµοί προσωπικού των ανωτέρω κατηγοριών σε υπηρεσίες 

ανταποδοτικού χαρακτήρα για τους οποίους δεν απαιτείται απόφαση κατανοµής της παρ. 

5 του άρθρου 11 του ν. 3833/2010, όπως ισχύει. Προτεραιότητα δίνεται σε όσους έχουν 

πετύχει σε διαγωνισµό στον οικείο δήµο. Από τις ρυθµίσεις της ανωτέρω παραγράφου 

εξαιρούνται ρητά οι διορισµοί προσώπων των ανωτέρω κατηγοριών που είναι 

επιτυχόντες της γενικής και ειδικής προκήρυξης του ν. 2643/1998».   

 

Επίσης µε την υπ. Αριθµ. 9/16.3.2016 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και 

∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης µε θέµα «Εφαρµογή των διατάξεων του ν. 4368/2016 

(Α’21), σε θέµατα προσωπικού των Ο.Τ.Α.», αναφέρονται µεταξύ άλλων τα εξής : 

«Με την διάταξη του άρθρου 7 του ν. 4368/2016 εξαιρούνται από την ανωτέρω αναστολή 

οι διορισµοί και προσλήψεις µόνιµου και Ι∆ΑΧ προσωπικού των κατηγοριών ΥΕ και ∆Ε 

σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα δηλ προσωπικού που θα στελεχώσει τις 

υπηρεσίες καθαριότητας ∆ΕΥΑ, Ηλεκτροφωτισµού, Ύδρευσης, Άρδευσης, αποχέτευσης 

και ∆ηµοτικών Κοιµητηρίων κ.λ.π.  Το τακτικό προσωπικό των κατηγοριών ΥΕ και ∆Ε 

που θα καλύπτει κενές θέσεις ειδικά των ανωτέρω Υπηρεσιών προσλαµβάνεται χωρίς  
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πλέον να απαιτείται απόφαση κατανοµής του Υπουργού Εσωτερικών και ∆ιοικητικής 

Ανασυγκρότησης του ν. 3833/2010 όπως ισχύει». Τέλος σας υπενθυµίζουµε ότι οι 

διατάξεις του άρθρου ένατου παρ. 20 α του ν. 4057/2012 εξακολουθούν να ισχύουν. 

Συνεπώς για την κίνηση διαδικασιών νέων προσλήψεων και του εν λόγω προσωπικού 

θα πρέπει να τηρείται η διαδικασία της έγκρισης της ΠΥΣ 33/2006 όπως ισχύει.  

 

 Με την εγκύκλιο 25 αριθ. Πρωτ.40703/16.12.2016 (Α∆Α: 62ΑΛ465ΦΘΕ-Φ21), το 

ΥΠΕΣ δίνει συγκεκριµένες και σαφείς οδηγίες για τη διαδικασία που πρέπει να 

ακολουθηθεί, προκειµένου οι ΟΤΑ να καταθέσουν τα αιτήµατά τους για προσωπικό 

ανταποδοτικών υπηρεσιών, τόσο στο ΥΠΕΣ, όσο και στις Αποκεντρωµένες ∆ιοικήσεις. 

 

Στον Ο.Ε.Υ. του Νοµικού µας προσώπου (ΦΕΚ 2446/Β΄/6.9.2012) υπάρχουν 

δώδεκα (12) κενές οργανικές θέσεις µόνιµου προσωπικού ∆Ε Βοηθών Βρεφοκόµων-

Παιδοκόµων, επτά (7) µόνιµου προσωπικού  ∆Ε Μαγείρων, µία (1) κενή οργανική θέση 

µόνιµου προσωπικού ∆Ε Υδραυλικών,  µία (1) κενή οργανική θέση µόνιµου 

προσωπικού ΥΕ Κλητήρων-Γεν. Καθηκόντων-Θυρωρών, πέντε (5) κενές οργανικές 

θέσεις µόνιµου προσωπικού ΥΕ Φυλάκων,  δεκαεννέα (19) κενές οργανικές θέσεις 

µόνιµου προσωπικού ΥΕ Καθαριστριών, τρεις (3) κενές οργανικές θέσεις µόνιµου 

προσωπικού ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων.  

Τα τελευταία χρόνια από το 2011 µέχρι σήµερα έχουν συνταξιοδοτηθεί οι εξής µόνιµοι 

υπάλληλοι: µία (1) υπάλληλος ∆Ε Βοηθών Βρεφοκόµων-Παιδοκόµων, µία (1) 

υπάλληλος ∆Ε Μαγείρων, ένας (1) υπάλληλος ΥΕ Κλητήρων ο οποίος ήταν και ο  

µοναδικός του κλάδου του στο νοµικό πρόσωπο,  τρεις (3) υπάλληλοι ΥΕ Καθαριστριών, 

γεγονός που έχει δυσχεράνει κατά πολύ την υποστήριξη της λειτουργικότητας των 

υπηρεσιών του νοµικού προσώπου.  

Κατόπιν των ανωτέρω, προτείνουµε την πρόσληψη µόνιµου προσωπικού για τις 

υπηρεσίες του νοµικού προσώπου ανταποδοτικού χαρακτήρα, συνολικά  δεκαοχτώ 

(18) ατόµων για την κάλυψη πάγιων και διαρκών αναγκών και συγκεκριµένα µε την 

ακόλουθη σειρά προτεραιότητας (ιεράρχηση) : 

 

1. Έναν (1) υπάλληλο  ΥΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ 

2. 

 

Τρεις (3) υπαλλήλους ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ 
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3. 

 

Τρεις (3) υπαλλήλους ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 

4. 

 

Πέντε (5) υπαλλήλους  ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ 

5. 

 

Τρεις (3) υπαλλήλους ∆Ε ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ-ΠΑΙ∆ΟΚΟΜΩΝ 

6. 

 

∆ύο (2) υπαλλήλους ∆Ε ΜΑΓΕΙΡΩΝ 

 

7. 

Έναν (1) υπάλληλο  ∆Ε Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ 

 

Τα απαιτούµενα προσόντα για τις ανωτέρω θέσεις καθορίζονται από τις διατάξεις του 

Π.∆. 50/2001  όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει αλλά και τις ανάγκες της υπηρεσίας και 

συγκεκριµένα : 

Θέση Τυπικά Προσόντα 

ΥΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο 

τριτάξιου γυµνασίου ή για τους υποψήφιους που έχουν 

αποφοιτήσει µέχρι και το 1980 απολυτήριο δηµοτικού 

σχολείου) ή ισοδύναµος απολυτήριος τίτλος κατώτερης 

τεχνικής σχολής του Ν.∆. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος 

Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και 

Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν.2817/2000 της ηµεδαπής ή 

άλλος ισότιµος τίτλος της αλλοδαπής. 

ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ  Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο 

τριτάξιου γυµνασίου ή για τους υποψήφιους που έχουν 

αποφοιτήσει µέχρι και το 1980 απολυτήριο δηµοτικού 

σχολείου) ή ισοδύναµος απολυτήριος τίτλος κατώτερης 

τεχνικής σχολής του Ν.∆. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος 

Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και 

Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν.2817/2000 της ηµεδαπής ή 

άλλος ισότιµος τίτλος της αλλοδαπής. 

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 

Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο 

τριτάξιου γυµνασίου ή για τους υποψήφιους που έχουν 
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αποφοιτήσει µέχρι και το 1980 απολυτήριο δηµοτικού 

σχολείου) ή ισοδύναµος απολυτήριος τίτλος κατώτερης 

τεχνικής σχολής του Ν.∆. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος 

Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και 

Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν.2817/2000 της ηµεδαπής ή 

άλλος ισότιµος τίτλος της αλλοδαπής. 

ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο 

τριτάξιου γυµνασίου ή για τους υποψήφιους που έχουν 

αποφοιτήσει µέχρι και το 1980 απολυτήριο δηµοτικού 

σχολείου) ή ισοδύναµος απολυτήριος τίτλος κατώτερης 

τεχνικής σχολής του Ν.∆. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος 

Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και 

Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν.2817/2000 της ηµεδαπής ή 

άλλος ισότιµος τίτλος της αλλοδαπής. 

∆Ε ΒΟΗΘΩΝ 

ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ- 

ΠΑΙ∆ΟΚΟΜΩΝ 

 

Πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας  Βοηθών 

Βρεφονηπιοκόµων-Παιδοκόµων ή Βοηθών Βρεφοκόµων ή 

Βοηθών Βρεφονηπιοκόµων ή Προσχολικής Αγωγής 

∆ραστηριοτήτων ∆ηµιουργίας και Έκφρασης ή Επιµελητών 

Πρόνοιας  ή Κοινωνικών Φροντιστών ή Προσχολικής Αγωγής 

Ηµερήσιας Φροντίδας Παιδιών µε Ειδικές Ανάγκες ή αντίστοιχο 

πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω 

σχολικών µονάδων : ΙΕΚ  ή  Τεχνικού Επαγγελµατικού 

Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου 

Πολυκλαδικού Λυκείου ή  Τεχνικού Επαγγελµατικού Λυκείου ή 

Τεχνικής Επαγγελµατικής Σχολής δευτεροβάθµιας 

εκπαίδευσης  ή σχολής µαθητείας του ΟΑΕ∆ του Ν. 1346/1983 

ή άλλος ισότιµος τίτλος σχολικής µονάδας της ηµεδαπής ή 

αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. 

 

∆Ε ΜΑΓΕΙΡΩΝ 

 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 

Πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας  

Μαγειρικής Τέχνης ή Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης ή αντίστοιχο 

πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω 
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σχολικών µονάδων : ΙΕΚ  ή  Τεχνικού Επαγγελµατικού 

Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου 

Πολυκλαδικού Λυκείου ή  Τεχνικού Επαγγελµατικού Λυκείου ή 

Τεχνικής Επαγγελµατικής Σχολής δευτεροβάθµιας 

εκπαίδευσης  ή σχολής µαθητείας του ΟΑΕ∆ του Ν. 1346/1983 

ή άλλος ισότιµος τίτλος σχολικής µονάδας της ηµεδαπής ή 

αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. 

 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Οι κάτοχοι πτυχίων Βασικής Εκπαίδευσης του 

Οργανισµού Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΟΤΕΚ) 

του τµήµατος του β.δ. 151/1971 (ΦΕΚ 52Α') Μαγειρικής Τέχνης 

διετούς κύκλου σπουδών υποχρεούνται να προσκοµίσουν και 

απολυτήριο τίτλο τουλάχιστον Γ' Γυµνασίου. 

 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους µε τα 

ανωτέρω προσόντα) 

Ο οµώνυµος ή αντίστοιχος,  απολυτήριος τίτλος 

αναγνωρισµένης κατώτερης τεχνικής σχολής της ηµεδαπής  ή 

ισότιµος και αντίστοιχος  τίτλος σχολής της αλλοδαπής. 

 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους µε τα 

ανωτέρω προσόντα) 

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.∆. 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.   
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ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους µε τα 

ανωτέρω προσόντα) 

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.∆. 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 έξι (6) µηνών.   

 

 

 

∆Ε Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 

 α)  Άδεια άσκησης επαγγέλµατος τεχνίτη υδραυλικού 

τουλάχιστον Α΄ τάξης ειδικότητας 1ης ή 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 ΟΑΕ∆ του Ν. 1346/1983 

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 υποβάλλει βεβαίωση της 

αρµόδιας για την έκδοση  της άδειας υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω 

άδεια χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριµένου τίτλου είτε 

αυτοτελώς είτε µε συνυπολογισµό και εµπειρίας. 
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ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 

(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο µε τα ανωτέρω 

προσόντα) 

α)  Άδεια άσκησης επαγγέλµατος τεχνίτη υδραυλικού 

τουλάχιστον Α΄ τάξης ειδικότητας 1ης ή άδεια Αρχιτεχνίτη 

υδραυλικού του π.δ. 112/2012(*), 

 β) Ο 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 υποβάλλει βεβαίωση της 

αρµόδιας για την έκδοση  της άδειας  υπηρεσίας, ότι η 

ανωτέρω άδεια χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριµένου τίτλου 

είτε αυτοτελώς είτε µε συνυπολογισµό και εµπειρίας. 

 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 

(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο µε τα ανωτέρω 

προσόντα) 

α)  Άδεια άσκησης επαγγέλµατος τεχνίτη υδραυλικού 

τουλάχιστον Α΄ τάξης ειδικότητας 1ης ή άδεια Αρχιτεχνίτη 

υδραυλικού του π.δ. 112/2012(*), 

β) 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.∆. 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 (*). 
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ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 

(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο µε τα ανωτέρω 

προσόντα) 

α)  Άδεια άσκησης επαγγέλµατος τεχνίτη υδραυλικού 

τουλάχιστον Α΄ τάξης ειδικότητας 1ης ή άδεια Αρχιτεχνίτη 

υδραυλικού του π.δ. 112/2012(*), 

β) 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.∆. 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 έξι (6) µηνών,  µετά την απόκτηση της παραπάνω 

άδειας (*). 

(*)ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: 

Υποψήφιοι που κατείχαν άδεια την οποία αντικατέστησαν 

βάσει του π.δ. 112/2012, εφόσον στη νέα αυτή άδεια δεν 

αναγράφεται η αρχική άδεια  και η ηµεροχρονολογία 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. 

 

Οι προκηρύξεις για την πλήρωση θέσεων µονίµου προσωπικού και προσωπικού µε 

σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στις υπηρεσίες και στους φορείς της 

παραγράφου 1 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994  εκδίδονται από  το  ΑΣΕΠ. Οι 

προκηρύξεις αυτές επιτρέπεται να εκδίδονται για φορείς όλης της χώρας ή ανά 

περιφέρεια, νοµαρχιακή αυτοδιοίκηση, δήµο, φορέα, κατηγορία και κλάδο ή ειδικότητα 

και να διακρίνονται σε προκηρύξεις για θέσεις για τις οποίες δεν απαιτούνται πρόσθετα 

προσόντα και σε προκηρύξεις για θέσεις για τις οποίες απαιτούνται πρόσθετα 
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προσόντα. (παρ 1 άρθρο 2 ν. 3812/2010) (ΦΕΚ 234/Α΄/28.12.2009) «Αναµόρφωση 

συστήµατος προσλήψεων στο δηµόσιο τοµέα και άλλες διατάξεις». 

Η δαπάνη µισθοδοσίας του αιτούµενου  για πρόσληψη του ανωτέρω τακτικού 

προσωπικού, θα βαρύνει τους Κ.Α. : 

15.6011.0001 «Τακτικές αποδοχές µονίµων υπαλλήλων»,  

15.6051.0001 «Εργοδοτικές εισφορές µόνιµου προσωπικού ΙΚΑ»,  

15.6051.0002 «Εργοδοτικές εισφορές µόνιµου προσωπικού ΤΥ∆ΚΥ»,  

15.6051.0003 «Εργοδοτικές εισφορές µόνιµου προσωπικού ΤΕΑ∆Υ»,  

του προϋπολογισµού του νοµικού προσώπου για το έτος πρόσληψης. Για τα επόµενα 

έτη για την δαπάνη Μισθοδοσίας θα διατίθενται οι αντίστοιχες πιστώσεις όπως θα 

προβλέπονται στους ετήσιους  Προϋπολογισµούς εξόδων του νοµικού προσώπου.  

 

Και κάλεσε το ∆.Σ. να αποφασίσει σχετικά  
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη : 

1. Την εισήγηση του κ. Προέδρου. 
2. Τον Ο.Ε.Υ. του Νοµικού µας προσώπου (ΦΕΚ 2446/Β΄/6.9.2012) 
3. Τις διατάξεις της περ. 3 της υποπαραγράφου ΣΤ 1 του ν. 4093/2012 
4. Τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν.4368/2016 (ΦΕΚ 21/τ.Α/21.2.2016) 
5. Την παρ. 5 του άρθρου 11 του ν. 3833/2010 
6. Την υπ. Αριθµ. 9/16.3.2016 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και ∆ιοικητικής 

Ανασυγκρότησης 
7. Τις διατάξεις του άρθρου ένατου παρ. 20 α του ν. 4057/2012 
8. Την εγκύκλιο 25 αριθ. Πρωτ.40703/16.12.2016 (Α∆Α: 62ΑΛ465ΦΘΕ-Φ21) 
9. Το ΦΕΚ 234/Α΄/28.12.2009 
10. Τις γνώµες των κ.κ. συµβούλων.  

 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

       Εγκρίνει, την πρόσληψη µόνιµου προσωπικού για τις υπηρεσίες του νοµικού 

προσώπου ανταποδοτικού χαρακτήρα, συνολικά  δεκαοχτώ (18) ατόµων για την 

κάλυψη πάγιων και διαρκών αναγκών και συγκεκριµένα µε την ακόλουθη σειρά 

προτεραιότητας (ιεράρχηση) : 

 

1. Έναν (1) υπάλληλο  ΥΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ 

2. 

 
Τρεις (3) υπαλλήλους ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ 

3. 

 
Τρεις (3) υπαλλήλους ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 
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4. 

 
Πέντε (5) υπαλλήλους  ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ 

5. 

 
Τρεις (3) υπαλλήλους ∆Ε ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ-ΠΑΙ∆ΟΚΟΜΩΝ 

6. 

 
∆ύο (2) υπαλλήλους ∆Ε ΜΑΓΕΙΡΩΝ 

 

7. 
Έναν (1) υπάλληλο  ∆Ε Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ 

 

Η δαπάνη µισθοδοσίας του αιτούµενου  για πρόσληψη του ανωτέρω τακτικού 

προσωπικού, θα βαρύνει τους Κ.Α. : 

15.6011.0001 «Τακτικές αποδοχές µονίµων υπαλλήλων»,  

15.6051.0001 «Εργοδοτικές εισφορές µόνιµου προσωπικού ΙΚΑ»,  

15.6051.0002 «Εργοδοτικές εισφορές µόνιµου προσωπικού ΤΥ∆ΚΥ»,  

15.6051.0003 «Εργοδοτικές εισφορές µόνιµου προσωπικού ΤΕΑ∆Υ»,  

του προϋπολογισµού του νοµικού προσώπου για το έτος πρόσληψης. Για τα επόµενα 

έτη για την δαπάνη Μισθοδοσίας θα διατίθενται οι αντίστοιχες πιστώσεις όπως θα 

προβλέπονται στους ετήσιους  Προϋπολογισµούς εξόδων του νοµικού προσώπου.  

 

 
 
Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό  -1 - και δηµοσιεύθηκε την  31/1/2017. 
Μετά το τέλος των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση. 
Αφού συντάξαµε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως πιο κάτω : 
 
 
             Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                 Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
   ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΓΓ. ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ                              ΤΖΩΡΤΖΗΣ ∆ΕΛΑΤΟΛΑΣ 
 
  
 ΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ  ΜΕΛΗ      
 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ  ΕΥΓΕΝΙΑ ΣΤΟΛΗ 
ΤΖΩΡΤΖΗΣ ∆ΕΛΑΤΟΛΑΣ  ΘΕΟΚΛ. ΜΕΣΟΥΡΙ∆ΟΥ 
ΕΛΕΝΗ ΖΑΦΕΙΡΑΚΗ    
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΧΑΡΙΤΙ∆ΗΣ  ΦΩΤΕΙΝΗ ΧΑΛΑΣΤΑΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΥΛΙ∆ΗΣ 
 ΑΝ∆ΡΙΑΝ. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ  
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ΤΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 
 
   
   
 ΣΑΒΒΑΣ ΒΑΛΑΒΑΝΗΣ  
 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ  
ΓΕΩΡΓ. Α∆ΑΜΟΠΟΥΛΟΣ   
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