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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                         ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: ..16η/2017..  
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ                                                                 της ..31/7/2017.. 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 
                               ..Αριθ. Απόφασης: .. 211/2017.. 
                      

ΘΕΜΑ 7ο: «Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού ανταποδοτικών 
υπηρεσιών έτους 2017». 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το Πρακτικό της 16ης/31-7-2017 Δημόσιας Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού 

Συμβουλίου. 
Σήμερα την ..31η  Ιουλίου 2017.. ημέρα ..Δευτέρα.. και ώρα ..18:30.. το Δημοτικό 

Συμβούλιο του Δήμου Διονύσου συνήλθε σε Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση, στο Πολιτιστικό 
Πνευματικό Κέντρο της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου επί της οδού Ευαγγέλου 
Πεντζερίδη 3, ύστερα από την υπ’ αριθ. ..22716/27-7-2017.. πρόσκληση που δημοσιεύθηκε και 
επιδόθηκε σε κάθε Σύμβουλο χωριστά και στον κ. Δήμαρχο σύμφωνα με τις διατάξεις των 
άρθρων 65 & 67 του Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης), τις διατάξεις του άρθρου 95 
«Σύγκληση και λειτουργία του Δ. Σ.» και 96 «Τόπος συνεδρίασης, απαρτία και λήψη 
αποφάσεων του Δ.Σ.» του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ),  για συζήτηση και λήψη απόφασης στα 
θέματα της ημερήσιας διάταξης: 

 
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης η πρόεδρος διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας 
δεδομένου ότι από τα ..41.. μέλη του δημοτικού συμβουλίου παρόντα  ήταν .. 26.. ήτοι: 

              ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
1.   ΖΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΝΑ), Πρόεδρος 
2.   ΜΠΑΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ. 
3.   ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. 
4.   ΔΑΡΔΑΜΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. 
5.   ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ. 
6.   ΤΑΟΥΞΗ–ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΔΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ. 
7.   ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ. 
8.   ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ-ΑΚΡΙΤΙΔΗ   ΑΓΓΕΛΑ. 
9.  ΣΤΑΪΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ. 
10.  ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
11.  ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ. 
12.  ΝΤΟΥΝΤΑ-ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ           

ΧΡΥΣΟΥΛΑ( ΣΟΥΛΑ). 
13.  ΛΥΡΟΥΔΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ.  
14.  ΜΠΕΤΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ. 
15.  ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. 
16.  ΓΚΙΖΕΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. 
17.  ΡΑΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
18.  ΚΑΓΙΑΛΗ ΕΛΠΙΣ. 

             ΑΠΟΝΤΕΣ  
1. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
2. ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. 
3. ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. 
4. ΚΟΝΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ. 
5. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ. 
6. ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
7. ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
8. ΜΠΙΤΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. 
9. ΛΟΥΚΑΤΟΥ ΑΝΘΗ. 
10. ΖΥΓΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. 
11. ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ. 
12. ΣΩΚΟΥ ΖΩΗ.  
13. ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ-ΣΟΦΙΑ. 
14. ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ. 
15. ΥΦΑΝΤΗΣ ΗΛΙΑΣ. 
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Οι απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι νομίμως και εμπροθέσμως κληθέντες, δεν παρέστησαν στη 
σημερινή Συνεδρίαση. 
Σημειώνεται ότι στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αγ. 
Στεφάνου κ. Κασαπάκης Μιχαήλ. 
 
Απουσίες: 

• Οι Δ.Σ. κ. κ. Αλεξανδρής Δημήτριος, Κοκμοτός Βασίλειος, Κρητικός 
Αθανάσιος(δικαιολογημένη απουσία), Κοντάκης Κυριάκος, Ιωαννίδης Χαράλαμπος, 
Τσουδερός Ιωάννης, Λουκάτου Ανθή, Ζυγούνας Γεώργιος, Σπηλιώτης Σπυρίδων, Σώκου 
Ζωή(δικαιολογημένη απουσία), Μαγγίνα-Στέλλα Σοφία, Γιαννουλάτος Σπυρίδων και Υφαντής 
Ηλίας απουσίαζαν καθ’ όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης.  

 
Προσελεύσεις: 

• Ο Δ.Σ. κ. Μπιτάκος Παναγιώτης προσήλθε κατά τη διάρκεια των ερωτήσεων. 
•  Ο Δ.Σ. κ. Κανατσούλης Ιωάννης προσήλθε κατά τη συζήτηση του 1ου θέματος. 
 
Αποχωρήσεις: 

• Οι Δ.Σ. κ. κ. Χρονόπουλος Πέτρος, Λυρούδιας Ευάγγελος, Τσαγκαράκης Ευάγγελος και 
Ρηγοπούλου Βασιλική αποχώρησαν κατά τη συζήτηση του Ε.Η.Δ. θέματος. 

• Οι Δ.Σ. κ. κ. Τσούκας Παναγιώτης και Ίσσαρης Γρηγόριος αποχώρησαν κατά τη διάρκεια 
συζήτησης του 23ου θέματος. 

• Οι Δ.Σ. κ. κ. Κριεμάδης Στέφανος και Τσιλιγκίρης Μιχαήλ  αποχώρησαν κατά τη διάρκεια 
συζήτησης του 26ου θέματος. 

• Ο Δ.Σ. κ. Καλαφατέλης Ιωάννης αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 28ου θέματος. 
• Η Δ.Σ. κ. Καγιαλή Ελπίς  αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 8ου θέματος της Η.Δ. 
• Ο Δ.Σ. κ. Μπιτάκος Παναγιώτης αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 22ου θέματος της Η.Δ. 
• Ο Δ.Σ. κ. Κανατσούλης Ιωάννης αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 27ου θέματος της Η.Δ. 
• Η Δ.Σ. κ. Γκιζελή Αικατερίνη αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 24ου θέματος της Η.Δ. 
 
� Ο Δήμαρχος κ. Διονύσιος Ζαμάνης  νομίμως κληθείς  παρίσταται στη συνεδρίαση . 
� Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κ. Παππά Ελευθερία υπάλληλος του Δήμου για την 

τήρηση των πρακτικών. 
� Το θέμα με α/α 22ο   προτάθηκε και συζητήθηκε μετά το Ε.Η.Δ. λόγω της παρουσίας πολιτών 

κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης. 
 

 
..Αριθ. Απόφασης:  ..211/2017.. 
 

� ΘΕΜΑ 7ο:  «Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού ανταποδοτικών 
υπηρεσιών έτους 2017». 

 
 

19.  ΚΑΛΑΦΑΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
20.  ΚΡΙΕΜΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ. 
21.  ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ. 
22.  ΚΑΡΑΣΑΡΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ. 
23.  ΙΣΣΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ. 
24.  ΑΥΓΕΡΗ-ΒΟΥΚΛΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. 
25.  ΦΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
26.  ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ. 
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Η Πρόεδρος  μετά την εκφώνηση του ..7ου.. της ημερήσιας διάταξης θέματος έδωσε το λόγο 
στον Αντιδήμαρχο Διοίκησης & Ανθρωπίνου Δυναμικού κ. Δαρδαμάνη Βασίλειο να προβεί στην 
εισήγηση του θέματος. 
 
Ο Αντιδήμαρχος κ. Δαρδαμάνης Βασίλειος είπε τα εξής: 
 
Με τα 14/30-6-2016 και 9/10-5-2017 πρακτικά των Γενικών Συνελεύσεων της Ολομέλειας του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου κρίθηκε ότι οι αυτοδίκαιες νομοθετικές παρατάσεις των συμβάσεων 
εργασίας σε κάθε είδους ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας των ΟΤΑ, που αρχικά είχαν 
συναφθεί για διάστημα οκτώ μηνών, κατ’ επίκληση των εξαιρετικών προϋποθέσεων του 
άρθρου 205 του ΚΚΔΚΥ (ν.3584/2007), τελούν σε αντίθεση με το άρθρο 103 του Συντάγματος 
και την Κοινοτική Οδηγία υπ’αριθ.1999/70/ΕΚ του Συμβουλίου της 28-6-1999, όπως 
ενσωματώθηκε στο ΠΔ 164/2004. «Οι ανάγκες που διατηρούνται και επαναλαμβάνονται για 
χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των οκτώ μηνών αποβάλλουν το χαρακτήρα τους ως 
περιοδικών, εποχικών ή πρόσκαιρων, αποτελούν δε πάγιες και διαρκείς ανάγκες και, συνεπώς, 
δύνανται υπό το καθεστώς του άρθρου 103 του Συντάγματος να καλύπτονται μόνο με την 
πρόσληψη προσωπικού είτε τακτικού είτε με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.» 

«Σε συνέχεια των ανωτέρω, καθίσταται σαφής η ανάγκη κάλυψης των θέσεων στην 
καθαριότητα με μόνιμες προσλήψεις δεδομένης της εξαιρετικής σημασίας που έχει για το 
κοινωνικό σύνολο η πλήρης και λυσιτελής κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών στις υπηρεσίες 
καθαριότητας και του επείγοντος χαρακτήρα κάλυψης των αναγκών αυτών για λόγους 
δημόσιας υγείας.» (Εγκύκλιος 19 του Υπουργείου Εσωτερικών με αρ. πρωτ. 22159/30-6-2017) 
Με το άρθρο 24 του ν. 4479/2017 (Α΄94) παρέχεται η δυνατότητα επιτάχυνσης των 
διαδικασιών κάλυψης των θέσεων τακτικού προσωπικού στις ανταποδοτικές υπηρεσίες 
καθαριότητας, με την πλήρωση υφιστάμενων κενών οργανικών θέσεων, ακολουθώντας τη 
διαδικασία της Εγκυκλίου 25/40703/16-12-2016 του Υπουργείου Εσωτερικών.   

Ο Δήμος μας, στο πλαίσιο της δημοσιονομικής κατάστασης της χώρας και της περιστολής των 
κρατικών δαπανών, σε συνδυασμό με τη μεγάλη αύξηση των συνταξιοδοτήσεων και των 
μετατάξεων των τελευταίων ετών, αντιμετωπίζει σοβαρές ελλείψεις σε προσωπικό. 
Λαμβάνοντας υπόψη την ιδιαίτερη μορφολογία της περιοχής αρμοδιότητάς μας και τις 
αυξημένες ανάγκες των δημοτών μας για υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα, η πρόσληψη 
μόνιμου προσωπικού στη βάση του άρθρου 24 του ν. 4479/2017 κρίνεται σκόπιμη και 
απολύτως αναγκαία.  

Στην Εγκύκλιο 19/22159/30-6-2017 επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το τελευταίο εδ. της παρ.1 
της εν θέματι διάταξης, μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών κάλυψης των αντίστοιχων 
θέσεων, οι ΟΤΑ α΄βαθμού παρέχουν τις ανταποδοτικές υπηρεσίες με ιδία μέσα. Ενώ 
αναφέρεται ότι εφόσον οι ΟΤΑ δεν προβούν σε υποβολή αιτήματος πλήρωσης των κενών 
οργανικών τους θέσεων ή/και τροποποίησης των ΟΕΥ τους εντός της προβλεπόμενης από το 
νόμο προθεσμίας, «δεν θα δύναται στο εξής να αιτιολογηθεί η αδυναμία κάλυψης των 
συγκεκριμένων αναγκών με ιδία μέσα των φορέων αυτών. Κάθε δε μελλοντικό αίτημα για 
κάλυψη θέσεων στις ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας πλέον των οργανικών που θα 
προβλέπουν οι ΟΕΥ θα πρέπει να αιτιολογεί με ειδικό και εμπεριστατωμένο τρόπο την 
εποχικότητα ή τον έκτακτο χαρακτήρα των αντίστοιχων αναγκών.».  

Επιπροσθέτως, εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις της παρ.20 εδ.α του άρθρου ένατου 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 
προηγούμενη έγκριση της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006 (Α' 280). 
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Στην εγκ.25/40703/16-12-2016 του Υπουργείου Εσωτερικών επισημαίνεται ότι για τα αιτήματα 
θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας και, ως εκ τούτου, οι αιτούμενες θέσεις θα πρέπει να 
υποβληθούν ιεραρχημένες ως προς την αναγκαιότητά τους, σε κλάδους και ειδικότητες τομέων 
και υπηρεσιών που χρήζουν άμεσης ενίσχυσης σε προσωπικό. 

Απαραίτητο συνοδευτικό δικαιολογητικό είναι η Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για την 
πρόσληψη του προσωπικού που επιθυμεί, όπου θα αναφέρεται η ιεράρχηση ανάλογα με το 
βαθμό αναγκαιότητας, ο αριθμός των κενών θέσεων τακτικού προσωπικού στον οικείο O.E.Y. 
για την κάλυψη των οποίων προορίζεται η πρόσληψη του προσωπικού, καθώς και τα 
προσόντα που προβλέπονται για τη συγκεκριμένη θέση από την κείμενη  νομοθεσία κατά 
κατηγορία και κλάδο. 
 
Επιπλέον επισημαίνεται ότι τα αιτήματα που θα υποβληθούν δεν πρέπει να περιλαμβάνουν 
θέσεις για την κάλυψη των οποίων έχει εκδοθεί προκήρυξη Α.Σ.Ε.Π.  
 
   Λαμβάνοντας υπόψη: 

• Τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ.1 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α΄ 
87/7.6.2010) όπου αναφέρεται «Το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέματα 
που αφορούν το δήμο, εκτός από εκείνα που ανήκουν εκ του νόμου στην αρμοδιότητα 
του δημάρχου ή άλλου οργάνου του δήμου ή το ίδιο το δημοτικό συμβούλιο μεταβίβασε 
σε επιτροπή του». 

• Το άρθρο 24 του ν. 4479/2017 περί πρόσληψης προσωπικού στις ανταποδοτικές 
υπηρεσίες καθαριότητας των ΟΤΑ α΄ βαθμού και τα νομικά τους πρόσωπα και 
παροχής των αντίστοιχων υπηρεσιών μέχρι την κατάρτιση των προσωρινών πινάκων 
διοριστέων στις θέσεις αυτές. 

• Την υπ’ αριθ. πρωτ. οικ.22159/30-6-2017 εγκύκλιο 19 του Υπουργείου Εσωτερικών. 
• Την υπ’ αριθ. πρωτ. 40703/16-12-2016 Εγκύκλιο 25 του Υπουργείου Εσωτερικών. 
• Τον Οργανισμό Εσωτερικής Λειτουργίας (Ο.Ε.Υ) του Δήμου Διονύσου, ο οποίος 

δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ  1546/τ.Β’/27.06.2011 και τροποποιήθηκε με το ΦΕΚ 
3405/τ.Β΄/20.12.2012. 

• Την υπ’ αριθ. 7021/481/15.03.2012 Διαπιστωτική Πράξη του Δημάρχου Διονύσου περί 
αυτοδίκαιης κατάργησης κενών οργανικών θέσεων πολιτικού προσωπικού με σχέση 
εργασίας δημοσίου δικαίου του Δήμου Διονύσου κατ’ εφαρμογή της παρ. 1α του 
άρθρου 33 του Ν. 4024/2011, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1032/τ.Β’/04.04.2012. 

• Την υπ’ αριθ. πρωτ. 23054/08.06.2012 Κοινή Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και 
του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, περί 
κατάργησης και διατήρησης κενών οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού στο Δήμο 
Διονύσου Ν. Αττικής σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 33 του ν. 
4024/2011, όπως ισχύει, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1940/τ.Β’/15.06.2012. 

• Την υπ’ αριθ. πρωτ. 21766/20-7-2017 βεβαίωση της Δ/νσης Ανθρώπινου Δυναμικού & 
Διοικητικής Μέριμνας ότι οι προκηρυσσόμενες θέσεις είναι κενές. 

• Τον Πίνακα Β’ της εγκ.25/40703/16-12-2016 του Υπουργείου Εσωτερικών. 

• Τις διατάξεις του Π.Δ. 50/2001 «Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις 
φορέων του δημοσίου τομέα» (ΦΕΚ 39/τ.Α’/2001), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

• Την υπ’ αριθμ. 20855/1917/11-07-2017 Απόφαση Δημάρχου περί «Μεταβίβασης 
Αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα του Δήμου κ. Γεώργιο Πετρουλάκη». 
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Προτείνουμε τον προγραμματισμό πρόσληψης τακτικού προσωπικού για το έτος 2017, κατά 
ιεραρχία, αριθμό ατόμων, κατηγορία και κλάδο ως κατωτέρω: 
 
1. Πέντε θέσεις, κλάδου ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρου για τη στελέχωση της Δ/νσης 
Περιβάλλοντος, οι τέσσερις (4) Γ΄ κατηγορίας και η μία (1) Γ΄& Ε΄ κατηγορίας. 

• Τα απαιτούμενα προσόντα για τους ΔΕ Οδηγούς Απορριμματοφόρων Γ΄ Κατηγορίας 
καθορίζονται σύμφωνα με το Π.Δ. 50/2001 (ΦΕΚ 39/τ.Α’/05.03.2001), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, ως κατωτέρω: 
 
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. 
β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ΄ (CE) κατηγορίας. 
γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ). 

 

• Προσόντα Α΄ Επικουρίας: (Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο με τα ανωτέρω 
προσόντα) 
α) Οποιοσδήποτε απολυτήριος τίτλος σχολικής μονάδας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής. 
β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ΄ (CE) κατηγορίας. 
γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ). 

• Προσόντα Β΄ Επικουρίας: (Εφόσον  η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο με τα 
ανωτέρω προσόντα) 
α) Απολυτήριος τίτλος  υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή 
για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού 
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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 
επαγγελματικής άδειας οδήγησης αυτοκινήτου. 
β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ΄ (CE) κατηγορίας. 
γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ). 

• Προσόντα Γ΄ Επικουρίας: (Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο με τα ανωτέρω 
προσόντα) 
α) Απολυτήριος τίτλος 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 και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών, μετά την απόκτηση της 
επαγγελματικής άδειας οδήγησης αυτοκινήτου. 
β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ΄ (CE) κατηγορίας. 
γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ). 

 

• Τα απαιτούμενα προσόντα για τους ΔΕ Οδηγούς Απορριμματοφόρων Γ΄& Ε΄ 
Κατηγορίας καθορίζονται σύμφωνα με το Π.Δ. 50/2001 (ΦΕΚ 39/τ.Α’/05.03.2001), 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ως κατωτέρω: 
 
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. 
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β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ΄ & Ε΄ (CE) κατηγορίας. 
γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ). 

 

• Προσόντα Α΄ Επικουρίας: (Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο με τα ανωτέρω 
προσόντα) 
α) Οποιοσδήποτε απολυτήριος τίτλος σχολικής μονάδας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής. 
β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ΄ & Ε΄(CE) κατηγορίας. 
γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ). 

• Προσόντα Β΄ Επικουρίας: (Εφόσον  η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο με τα 
ανωτέρω προσόντα) 
α) Απολυτήριος τίτλος  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 και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών, μετά την απόκτηση της 
επαγγελματικής άδειας οδήγησης αυτοκινήτου. 
β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ΄ & Ε΄(CE) κατηγορίας. 
γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ). 
 

• Προσόντα Γ΄ Επικουρίας: (Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο με τα ανωτέρω 
προσόντα) 
α) Απολυτήριος τίτλος 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 και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών, μετά την απόκτηση της 
επαγγελματικής άδειας οδήγησης αυτοκινήτου. 
β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ΄ & Ε΄(CE) κατηγορίας. 
γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ). 

 
2. Δύο θέσεις, κλάδου ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων (Μηχανικού Σαρώθρου) για τη στελέχωση 
της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος. 
 

• Τα απαιτούμενα προσόντα καθορίζονται σύμφωνα με το Π.Δ. 50/2001 (ΦΕΚ 
39/τ.Α’/05.03.2001), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ως κατωτέρω: 

 
α) Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων ομάδας I΄ και 
τάξης Γ΄ ή άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) ομάδας Α ειδικότητας 1 του Π.Δ. 
113/2012 για τα Μ.Ε. 1.3 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 υπ’ αριθ. οικ.71993/301/Φ.113/3.7.2015 
απόφαση του αρμοδίου Υπουργού, 
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β) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική, 
γ) 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. 

• Προσόντα Α΄ Επικουρίας: (Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο με τα ανωτέρω 
προσόντα) 
α) Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων ομάδας Ι΄ 
τάξης Γ΄ ή Άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) ομάδας Α΄, ειδικότητας 4 του Π.Δ. 
113/2012 για τα Μ.Ε. 4.1 της κατάταξης του άρθρου 2 της απόφασης με αριθμ. οικ. 
1032/166/Φ.Γ. 9.6.4 (Η)/5.3.2013, β) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή 
επαγγελματική, γ) 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 
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.  

• Προσόντα Β΄ Επικουρίας: (Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο με τα ανωτέρω 
προσόντα)  
α) Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων ομάδας Ι΄ 
τάξης Γ΄ ή Άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) ομάδας Α΄, ειδικότητας 4 του Π.Δ. 
113/2012 για τα Μ.Ε. 4.1 της κατάταξης του άρθρου 2 της απόφασης με αριθμ. οικ. 
1032/166/Φ.Γ. 9.6.4 (Η)/5.3.2013, β) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή 
επαγγελματική, γ) 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.  

• Προσόντα Γ΄ Επικουρίας: (Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο με τα ανωτέρω 
προσόντα)  
α) Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων ομάδας Ι΄ 
τάξης Γ΄ ή Άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) ομάδας Α΄, ειδικότητας 4 του Π.Δ. 
113/2012 για τα Μ.Ε. 4.1 της κατάταξης του άρθρου 2 της απόφασης με αριθμ. οικ. 
1032/166/Φ.Γ. 9.6.4 (Η)/5.3.2013, β) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή 
επαγγελματική, γ) Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (δηλ. 
απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 
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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 
έξι (6) μηνών, μετά την απόκτηση της παραπάνω άδειας μηχανοδηγού- χειριστή.  

 
3. Δύο θέσεις κατηγορίας ΥΕ, κλάδου ΥΕ Εργατών Καθαριότητας (Εργατών Κοιμητηρίου). 
 

• Προσόν διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό των κλάδων ΥΕ ορίζεται με το Π.Δ. 50/2001 
(ΦΕΚ 39/τ.Α’/05.03.2001), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει: 
Ο 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». 

--- 
 
Σύμφωνα με την υπ’ αρ. πρωτ. 21766/20-7-2017 βεβαίωση της Δ/νσης Ανθρώπινου 
Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας στον ΟΕΥ του Δήμου Διονύσου υπάρχουν πέντε (5) κενές 
θέσεις ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρου, δύο (2) κενές θέσεις ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων 
Έργου (Μηχανικού Σαρώθρου), και εννιά (9) θέσεις ΥΕ Εργατών Καθαριότητας (Εργατών 
Κοιμητηρίου). 

--- 
 
Οι ανωτέρω προσλήψεις θα βαρύνουν αντίστοιχα τους ακόλουθους Κ.Α. του προϋπολογισμού 
του Δήμου μας: 
 
1. Τον Κ.Α. 20.6011 με την ονομασία “Τακτικές αποδοχές κλπ”, 110.591,15€ ετήσια συνολική 
δαπάνη για 5 Οδηγούς Απορριμματοφόρου (78.993,68€) και 2 Χειριστές Μηχανημάτων 
(31.597,47€). 
 
2. Τον Κ.Α. 45.6011 με την ονομασία “Τακτικές αποδοχές κλπ”, 29.131,20€ ετήσια συνολική 
δαπάνη για 2 Εργάτες Κοιμητηρίου. 
 
Παρακαλούμε κ. Πρόεδρε όπως τεθεί το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη λήψη απόφασης 
περί έγκρισης προγραμματισμού προσλήψεων του έτους 2017, καθώς και έγκρισης του 
σχετικού Πίνακα Β’, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας εισήγησης. 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη: 

� Την εισήγηση.  
� Τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67, 205 του Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.) 
� Τις διατάξεις των άρθρων 93 και 95 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.) (ΦΕΚ 114/8-6-2006, τεύχος 

Α΄).  
� Τις διατάξεις του άρθρου 103 του Συντάγματος και την Κοινοτική Οδηγία 

υπ’αριθ.1999/70/ΕΚ του Συμβουλίου της 28-6-1999. 
� Τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 4479/2017 (Α΄94). 
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� Τις διατάξεις της παρ.20 εδ.α του άρθρου ένατου του Ν.4057/2012. 
� Τις διατάξεις του Π.Δ. 50/2001 «Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων 

του δημοσίου τομέα» (ΦΕΚ 39/τ.Α’/2001), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
� Τις διατάξεις του Π.Δ. 113/2012 για τα Μ.Ε. 1.3 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 υπ’ αριθ. οικ.71993/301/Φ.113/3.7.2015 απόφαση 
του αρμοδίου Υπουργού 

� Τις Εγκυκλίους 25/40703/16-12-2016,  19/22159/30-6-2017 του Υπουργείου Εσωτερικών . 
� Την έγκριση της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006 (Α' 280). 
� Τα 14/30-6-2016 και 9/10-5-2017 πρακτικά των Γενικών Συνελεύσεων της Ολομέλειας του 

Ελεγκτικού Συνεδρίου. 
� Τον Οργανισμό Εσωτερικής Λειτουργίας (Ο.Ε.Υ) του Δήμου Διονύσου, ο οποίος 

δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ  1546/τ.Β’/27.06.2011 και τροποποιήθηκε με το ΦΕΚ 
3405/τ.Β΄/20.12.2012. 

� Την υπ’ αριθ. 7021/481/15.03.2012 Διαπιστωτική Πράξη του Δημάρχου Διονύσου. 
� Την υπ’ αριθ. πρωτ. 23054/08.06.2012 Κοινή Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών. 
� Την υπ’ αριθ. πρωτ. 21766/20-7-2017 βεβαίωση της Δ/νσης Ανθρώπινου Δυναμικού & 

Διοικητικής Μέριμνας ότι οι προκηρυσσόμενες θέσεις είναι κενές. 
� Τον Πίνακα Β’ της εγκ.25/40703/16-12-2016 του Υπουργείου Εσωτερικών. 
� Την υπ’ αριθμ. 20855/1917/11-07-2017 Απόφαση Δημάρχου. 
� Τις τοποθετήσεις των Δημοτικών Συμβούλων (λεπτομέρειες στα απομαγνητοφωνημένα 

πρακτικά). 
 

 
 

Α   Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι Ο  Μ  Ο  Φ  Ω  Ν  Α 
 
 

 
Εγκρίνει τον προγραμματισμό προσλήψεων τακτικού προσωπικού ανταποδοτικών υπηρεσιών 
έτους 2017, κατά ιεραρχία, αριθμό ατόμων, κατηγορία και κλάδο ως κατωτέρω: 
 
1. Πέντε θέσεις, κλάδου ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρου για τη στελέχωση της Δ/νσης 
Περιβάλλοντος, οι τέσσερις (4) Γ΄ κατηγορίας και η μία (1) Γ΄& Ε΄ κατηγορίας. 

• Τα απαιτούμενα προσόντα για τους ΔΕ Οδηγούς Απορριμματοφόρων Γ΄ Κατηγορίας 
καθορίζονται σύμφωνα με το Π.Δ. 50/2001 (ΦΕΚ 39/τ.Α’/05.03.2001), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, ως κατωτέρω: 
 
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 
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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. 
β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ΄ (CE) κατηγορίας. 
γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ). 

 

• Προσόντα Α΄ Επικουρίας: (Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο με τα ανωτέρω 
προσόντα) 
α) Οποιοσδήποτε απολυτήριος τίτλος σχολικής μονάδας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής. 
β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ΄ (CE) κατηγορίας. 
γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ). 

• Προσόντα Β΄ Επικουρίας: (Εφόσον  η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο με τα 
ανωτέρω προσόντα) 
α) Απολυτήριος τίτλος  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 και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών, μετά την απόκτηση της 
επαγγελματικής άδειας οδήγησης αυτοκινήτου. 
β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ΄ (CE) κατηγορίας. 
γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ). 

• Προσόντα Γ΄ Επικουρίας: (Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο με τα ανωτέρω 
προσόντα) 
α) Απολυτήριος τίτλος 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 και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών, μετά την απόκτηση της 
επαγγελματικής άδειας οδήγησης αυτοκινήτου. 
β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ΄ (CE) κατηγορίας. 
γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ). 
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• Τα απαιτούμενα προσόντα για τους ΔΕ Οδηγούς Απορριμματοφόρων Γ΄& Ε΄ 
Κατηγορίας καθορίζονται σύμφωνα με το Π.Δ. 50/2001 (ΦΕΚ 39/τ.Α’/05.03.2001), 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ως κατωτέρω: 
 
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. 
β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ΄ & Ε΄ (CE) κατηγορίας. 
γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ). 

 

• Προσόντα Α΄ Επικουρίας: (Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο με τα ανωτέρω 
προσόντα) 
α) Οποιοσδήποτε απολυτήριος τίτλος σχολικής μονάδας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής. 
β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ΄ & Ε΄(CE) κατηγορίας. 
γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ). 

• Προσόντα Β΄ Επικουρίας: (Εφόσον  η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο με τα 
ανωτέρω προσόντα) 
α) Απολυτήριος τίτλος  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 και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών, μετά την απόκτηση της 
επαγγελματικής άδειας οδήγησης αυτοκινήτου. 
β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ΄ & Ε΄(CE) κατηγορίας. 
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γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ). 
 

• Προσόντα Γ΄ Επικουρίας: (Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο με τα ανωτέρω 
προσόντα) 
α) Απολυτήριος τίτλος 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 και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών, μετά την απόκτηση της 
επαγγελματικής άδειας οδήγησης αυτοκινήτου. 
β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ΄ & Ε΄(CE) κατηγορίας. 
γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ). 

 
2. Δύο θέσεις, κλάδου ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων (Μηχανικού Σαρώθρου) για τη στελέχωση 
της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος. 
 

• Τα απαιτούμενα προσόντα καθορίζονται σύμφωνα με το Π.Δ. 50/2001 (ΦΕΚ 
39/τ.Α’/05.03.2001), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ως κατωτέρω: 

 
α) Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων ομάδας I΄ και 
τάξης Γ΄ ή άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) ομάδας Α ειδικότητας 1 του Π.Δ. 
113/2012 για τα Μ.Ε. 1.3 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 υπ’ αριθ. οικ.71993/301/Φ.113/3.7.2015 
απόφαση του αρμοδίου Υπουργού, 
β) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική, 
γ) 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. 

• Προσόντα Α΄ Επικουρίας: (Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο με τα ανωτέρω 
προσόντα) 
α) Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων ομάδας Ι΄ 
τάξης Γ΄ ή Άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) ομάδας Α΄, ειδικότητας 4 του Π.Δ. 
113/2012 για τα Μ.Ε. 4.1 της κατάταξης του άρθρου 2 της απόφασης με αριθμ. οικ. 
1032/166/Φ.Γ. 9.6.4 (Η)/5.3.2013, β) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή 
επαγγελματική, γ) Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος, απολυτήριος τίτλος αναγνωρισμένης 
κατώτερης τεχνικής σχολής της ημεδαπής ή ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολής της 
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αλλοδαπής. Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος αναγνωρισμένης κατώτερης 
τεχνικής σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος 
υποβάλει βεβαίωση της αρμόδιας για την έκδοση της άδειας υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω 
άδεια μηχανοδηγού- χειριστή χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμένου τίτλου είτε 
αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό και εμπειρίας.  

• Προσόντα Β΄ Επικουρίας: (Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο με τα ανωτέρω 
προσόντα)  
α) Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων ομάδας Ι΄ 
τάξης Γ΄ ή Άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) ομάδας Α΄, ειδικότητας 4 του Π.Δ. 
113/2012 για τα Μ.Ε. 4.1 της κατάταξης του άρθρου 2 της απόφασης με αριθμ. οικ. 
1032/166/Φ.Γ. 9.6.4 (Η)/5.3.2013, β) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή 
επαγγελματική, γ) 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.  

• Προσόντα Γ΄ Επικουρίας: (Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο με τα ανωτέρω 
προσόντα)  
α) Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων ομάδας Ι΄ 
τάξης Γ΄ ή Άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) ομάδας Α΄, ειδικότητας 4 του Π.Δ. 
113/2012 για τα Μ.Ε. 4.1 της κατάταξης του άρθρου 2 της απόφασης με αριθμ. οικ. 
1032/166/Φ.Γ. 9.6.4 (Η)/5.3.2013, β) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή 
επαγγελματική, γ) 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 
έξι (6) μηνών, μετά την απόκτηση της παραπάνω άδειας μηχανοδηγού- χειριστή.  

 
3. Δύο θέσεις κατηγορίας ΥΕ, κλάδου ΥΕ Εργατών Καθαριότητας (Εργατών Κοιμητηρίου). 
 

• Προσόν διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό των κλάδων ΥΕ ορίζεται με το Π.Δ. 50/2001 
(ΦΕΚ 39/τ.Α’/05.03.2001), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει: 
Ο 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». 

 
Σύμφωνα με την υπ’ αρ. πρωτ. 21766/20-7-2017 βεβαίωση της Δ/νσης Ανθρώπινου 
Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας στον ΟΕΥ του Δήμου Διονύσου υπάρχουν πέντε (5) κενές 
θέσεις ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρου, δύο (2) κενές θέσεις ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων 
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Έργου (Μηχανικού Σαρώθρου), και εννιά (9) θέσεις ΥΕ Εργατών Καθαριότητας (Εργατών 
Κοιμητηρίου). 
 
Για τις ανωτέρω προσλήψεις έχουν γραφτεί σχετικές πιστώσεις σε βάρος των κάτωθι Κ.Α. του 
προϋπολογισμού του Δήμου μας: 
 
1. Τον Κ.Α. 20.6011 με την ονομασία “Τακτικές αποδοχές κλπ”, 110.591,15€ ετήσια συνολική 
δαπάνη για 5 Οδηγούς Απορριμματοφόρου (78.993,68€) και 2 Χειριστές Μηχανημάτων 
(31.597,47€). 
 
2. Τον Κ.Α. 45.6011 με την ονομασία “Τακτικές αποδοχές κλπ”, 29.131,20€ ετήσια συνολική 
δαπάνη για 2 Εργάτες Κοιμητηρίου. 
 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στο διαδικτυακό τόπο του προγράμματος «Διαύγεια». 
         
Αφού αναγνώστηκε υπογράφεται ως εξής: 
 

      Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ        ΤΑ  ΜΕΛΗ                

                                                                 ΜΠΑΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ.  
                                                                 ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ.           
                                                                 ΔΑΡΔΑΜΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. 
                                                                 ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ. 
ΖΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ                                   ΤΑΟΥΞΗ-ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΔΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ.  

ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ-ΑΚΡΙΤΙΔΗ                                                              
ΑΓΓΕΛΑ. 
ΣΤΑΙΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ. 

        ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
                                                                 ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ. 
                                                                 ΝΤΟΥΝΤΑ-ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ  
                                                                 ΧΡΥΣΟΥΛΑ( ΣΟΥΛΑ). 
                                                                 ΜΠΕΤΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ. 
                                                                 ΓΚΙΖΕΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. 
                                                                 ΡΑΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
                                                                 ΚΑΓΙΑΛΗΣ ΕΛΠΙΣ. 
                                                                 ΚΑΛΑΦΑΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
                                                                 ΚΡΙΕΜΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ. 
                                                                 ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ. 
                                                                 ΚΑΡΑΣΑΡΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ. 
                                                                 ΙΣΣΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ. 
                                                                 ΑΥΓΕΡΗ- ΒΟΥΚΛΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. 
                                                                 ΦΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
                                                                  

 
 
 
Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων Δ.Σ. 
 
Εσωτερική Διανομή 
- Γραφείο Δημάρχου. 
-  Διεύθυνση  Ανθρώπινου Δυναμικού  & Διοικητικής Μέριμνας. 
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- Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Διαφάνειας με την ευθύνη 
για την ανάρτηση της παρούσης στην ιστοσελίδα του Δήμου. 
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