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  Προς : Το Δημοτικό Συμβούλιο 
 

 

     ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

 

 

                 Με το άρθρο 82 του ν.4483/2017, παρέχεται σε φορείς της πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης(Δήμοι, 

δημοτικά Ιδρύματα, Σύνδεσμοι Δήμων, Δημοτικά Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου ή  Ιδιωτικού δικαίου) η 

δυνατότητα απορρόφησης προσωπικού από προσληφθέντες κατά το χρονικό διάστημα από 1-1-2008 έως 

31-12-2010, βάσει προσωρινών πινάκων επιτυχόντων κατ΄εφαρμογή του άρθρου 21 του ν.3584/07, οι 

οποίοι  δεν συμπεριελήφθησαν στους πίνακες διοριστέων, προκειμένου να αξιοποιηθεί η εμπειρία τους για 

την κάλυψη κενών θέσεων των φορέων. 

             Ο Δήμος μας σε απάντηση σχετικού ερωτήματος, ενημέρωσε το ΑΣΕΠ για το προσωπικό που 

απασχολήθηκε βάσει προσωρινών πινάκων επιτυχόντων της αριθ.1/408Μ/2008 προκήρυξης του Δήμου μας 

και υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής της διάταξης όπως αυτό φαίνεται στον παρακάτω πίνακα: 

 

Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ 

ΠΟΥ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΘΗΚΑΝ 

1 ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1 

2 ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1 

3 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ (ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ) 1 

4 ΥΕ 
ΕΡΓΑΤΩΝ 
ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ  

1 

5 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ 2 

6 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΗΠΩΝ 1 

7 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 2 

  

     Εκ των ανωτέρω απασχοληθέντων με τα προσωρινά αποτελέσματα οι δύο [ένας (1)ΥΕ Εργατών Κήπων 

και ένας (1)ΥΕ Εργατών ΥΕ Καθαριστών] προσλήφθηκαν ως μόνιμοι  υπάλληλοι στο Δήμο Βέροιας, με 

την διαδικασία της αναπλήρωσης μη αποδεχθέντων το διορισμό υποψηφίων και ο ένας [(1) -ΥΕ Εργατών 

Καθαριότητας] απεβίωσε.  

 

             Με το αριθ.25970/6-6-2018 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών ζητείται από τους 

ενδιαφερόμενους φορείς που επιθυμούν την κάλυψη κενών  θέσεων να αποστείλουν αίτημα προς το 

Υπουργείο Εσωτερικών μέσω των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων το οποίο θα περιλαμβάνει: 

 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου στην οποία θα αναφέρονται ο αριθμός των αιτούμενων θέσεων, 

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

 Βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας ότι οι αιτούμενες θέσεις προβλέπονται στο ΟΕΥ, είναι κενές και δεν 

εκκρεμεί η πλήρωσή τους με άλλη διαδικασία. 

 Αντίγραφο του ΟΕΥ 

 Βεβαίωση Οικονομικής Υπηρεσίας για την ύπαρξη εγκεκριμένων πιστώσεων στον προϋπολογισμό του 

τρ.ε. για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας καθώς και η πρόβλεψη ανάλογων πιστώσεων στους 

προϋπολογισμούς των επόμενων ετών. 

 

             Στο ΟΕΥ του Δήμου μας υπάρχουν κενές οργανικές θέσεις μόνο για τη μία (1) θέση κλάδου ΔΕ 

Οδηγών και μία (1)  θέση ΥΕ Εργατών Καθαριότητας, όπως προκύπτει από βεβαίωση της αρμόδια 

υπηρεσίας και τα απαιτούμενα προσόντα για την κάλυψή τους είναι τα εξής: 

 



  

 

  

 
  

 ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ  

 

 

   ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ (ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ)(1 Θέση) 
 

   ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 

α) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ' ή C κατηγορίας (Π.Δ. 51/2012 όπως ισχύει). 

β) 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 ή ν. 3475/2006 

ειδικότητας Μηχανοτεχνίτη Αυτοκινήτου  ή συναφούς ειδικότητας, δηλαδή: Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου ή Ηλεκτρομηχανικών 

Συστημάτων και Αυτοματισμού Αυτοκινήτου ΤΕΕ ή Τεχνίτης Ηλεκτρολόγος Αυτοκινήτων Οχημάτων Σ.Ε.Κ. ή Ηλεκτρικού Συστήματος 

Αυτοκινήτου ΤΕΣ δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή Ηλεκτροτεχνίτη Αυτοκινήτου Σχολής Μαθητείας του  ΟΑΕΔ του ν. 1346/1983 ή ν. 

3475/2006 ή  Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτων ή Τεχνιτών  Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου  ΕΠΑ.Σ  ΟΑΕΔ του  

ν. 3475/2006   ή Ηλεκτρολόγου Αυτοκινήτων Οχημάτων ή Τεχνικού Μηχανοτρονικής ΙΕΚ ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της 

ημεδαπής  ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. 

γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) για όσους απαιτείται. (Βλέπε συνέχεια επικουρικούς πίνακες)." 

 

Α' ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ: 

α) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ' ή C κατηγορίας (Π.Δ.51/2012 όπως ισχύει) . 

β) Οποιοσδήποτε απολυτήριος τίτλος σχολικής μονάδας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής.  

γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) για όσους απαιτείται.  

Β' ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ:  

α) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ' ή C κατηγορίας (Π.Δ. 51/2012 όπως ισχύει). 

β) Απολυτήριος τίτλος  υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 

1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμο απολυτήριο  τίτλο κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριο τίτλο 

Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της 

αλλοδαπής και  αντίστοιχη εμπειρία  τουλάχιστον τριών (3) ετών, μετά την απόκτηση της παραπάνω  άδειας οδήγησης αυτοκινήτου. 

γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) για όσους απαιτείται.  

 

Επισημαίνεται ότι, όπως προκύπτει και από τα ανωτέρω, για τις Τεχνικές Ειδικότητες ΔΕ Κατηγορίας για το μόνιμο προσωπικό δεν υπάρχει 

Πίνακας Γ΄ Επικουρίας.  

    

  .ΚΛΑΔΟΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ(1 Θέση) 
Απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου (για όσους έχουν αποφοιτήσει μέχρι το 1980) ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής.  

Απολυτήριος Τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, του άρθρου 1 του Ν.2817/2000 ή άλλος ισότιμος 

τίτλος της αλλοδαπής.  

Απολυτήριος τίτλος τριταξίου γυμνασίου ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής.  

Ισοδύναμος Απολυτήριος Τίτλος Κατώτερης Τεχνικής Σχολής του ν.δ. 580/1970 ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής.  

Επισημαίνεται δε ότι απολυτήριοι τίτλοι Γ΄ Γυμνασίου των σχολικών περιόδων 1976-1977 έως και 1979-1980  γίνονται δεκτοί 

 

    

   Με βάση τα ανωτέρω παρακαλείται το Συμβούλιο να εγκρίνει την υποβολή αιτήματος για την κάλυψη 

μίας (1) κενής θέσης κλάδου ΔΕ Οδηγών και μίας (1) θέσης ΥΕ Εργατών Καθαριότητας από το ως 

άνω προσωπικό που απασχολήθηκε στο Δήμο μας βάσει προσωρινών πινάκων επιτυχόντων κατ΄εφαρμογή 

του άρθρου 21 του ν.3584/07, και  δεν συμπεριελήφθηκε στους πίνακες διοριστέων της αριθ.1/408Μ/2008 

προκήρυξης του Δήμου Βέροιας. 

 

  

 

 

     Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  

 

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ 

 


