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Από το αριθ.1/30-1-2017 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης,
Αριθ. Απόφασης 3

Περίληψη
Προγραμματισμός
προσλήψεων τακτικού
προσωπικού
ανταποδοτικών υπηρεσιών Δήμου Ξάνθης για το έτος 2017

Στη Ξάνθη και στο Δημαρχιακό κατάστημα, σήμερα 30 Ιανουαρίου 2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00,
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης, στην αίθουσα των συνεδριάσεων του,
ύστερα από την αριθ.πρωτ.3180/26-1-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου
που επιδόθηκε σύμφωνα με το Νόμο στο καθένα από τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και
κοινοποιήθηκε στο Δήμαρχο Ξάνθης και με την προεδρία του Προέδρου Δρεμσίζη Ιωάννη για να συζητήσει
και να πάρει αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 41 δημοτικών Συμβούλων, βρέθηκαν παρόντες 34
δημοτικοί σύμβουλοι, δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1) Δρεμσίζης Ιωάννης (Πρόεδρος)
19) Μούρκας Χρήστος
2) Αγκόρτσας Απόστολος
20) Μπένης Δημήτριος
3) Ανταμπούφης Νικόλαος
21) Μπογιάρ Αχμέτ Σελαϊντήν
4) Βασιλούδης Ηλίας
22) Μποζ Ραμαδάν
5) Γιαννώτα Θεοδώρα
23) Μυλωνάς Γεώργιος
6) Γκιρτζίκη Αλεξία
24) Ξυνίδης Αθανάσιος
7) Δημούδη Χρυσούλα
25) Παπαδόπουλος Κυριάκος
8) Ηλιάδης Θωμάς
26) Πυρνάρη Ειρήνη
9) Θεοδωρίδης Αναστάσιος
27) Σδρέβανος Μαρίνος
10) Καμαρίδης Ιπποκράτης
28) Τριανταφυλλίδης Κων/νος
11) Καρά Αχμέτ
29) Τσεγγελίδης Ιωάννης
12) Καρά Οσμάν Χασάν Λεβέντ
30) Τσέπελης Εμμανουήλ
13) Κιρατζή Ερκάν
31) Τσιακίρογλου Σωτήριος
14) Κολλάρος Γεώργιος
32) Φανουράκης Εμμανουήλ
15) Κυριακίδης Αλέξανδρος
33) Χασάν Ογλού Φερτούν
16) Λομβαρδέας Μιχαήλ
34) Χατζηευφραιμίδης Ιορδάνης
17) Λύρατζης Πασχάλης
18) Μιχαλοπούλου Αλίκη
ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Γουναρίδης Στυλιανός
2) Ιγιαννίδης Στέφανος
6) Τσαρεκτσή Τζενάν
3) Μπαντάκ Σιαμπάν
7) Χασάν Ογλού Ορχάν
4) Παρτσαλίδου Δέσποινα
5) Ταρενίδης Παναγιώτης
(οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)
Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και ο Δήμαρχος Ξάνθης κ. Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος, ο Πρόεδρος της
Δημοτικής Κοινότητας Κιμμερίων κ. Μπουδούρ Χουσεϊν και η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Ξάνθης
κ. Τριανταφυλλιά Σωτηριάδου
Γίνεται μνεία ότι ο δημοτικός σύμβουλος Ηλίας Βασιλούδης αποχώρησε οριστικά από τη συνεδρίαση πριν τη
συζήτηση του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
Ο Πρόεδρος Δρεμσίζης Ιωάννης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και έθεσε
υπόψη του συμβουλίου στο 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης την αριθμ.πρωτ.2911/25-1-2017 εισήγηση του
τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών η οποία έχει ως εξής:
«Έχοντας υπόψη : 1) Την με αριθμ. Εγκύκλιο 25/40703/16-12-2016 του Υπουργείου Εσωτερικών, με
θέμα: «Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού ανταποδοτικών υπηρεσιών στους ΟΤΑ και
ΝΠΙΔ αυτών και τακτικού προσωπικού κλάδου ΔΕ Τηλεφωνητών στους ΟΤΑ», 2) Τον Οργανισμό
Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Ξάνθης, όπως δημοσιεύθηκε και ισχύει στο ΦΕΚ 1419/Β/12-6-2013, 3)
Τις ανάγκες σε τακτικό προσωπικό των ανταποδοτικών υπηρεσιών του Δήμου Ξάνθης Καθαριότητας και
Ηλεκτροφωτισμού, 4) Τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 4368/2016, με τις οποίες εξαιρέθηκαν από την
πλήρη αναστολή προσλήψεων τακτικού προσωπικού κατηγοριών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και
Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης για το προσωπικό που απασχολείται σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα, 5)
Τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 3833/2010, 6) Τις διατάξεις του άρθρου 64 του ν. 4389/2016, 7) Τις
διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -
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Πρόγραμμα Καλλικράτης», 8) Τις διατάξεις της παρ. 20α του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012, 9) Τις
διατάξεις της παρ. 3 της υποπαρ. ΣΤ1 του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012
Παρακαλώ να εισηγηθείτε στο Συμβούλιό σας, να προβεί άμεσα στη λήψη απόφασης σχετικά με τον
προγραμματισμό προσλήψεων τακτικού προσωπικού ανταποδοτικών υπηρεσιών του Δήμου Ξάνθης, όπως
αναλύονται παρακάτω οι αιτούμενες θέσεις ιεραρχημένες ως προς την αναγκαιότητα τους.
Η παρακάτω ιεράρχηση έχει γίνει σε συνάρτηση με την άμεση ανάγκη στελέχωσης από τακτικό προσωπικό,
το οποίο θα απασχοληθεί στις ανταποδοτικές υπηρεσίες Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού του Δήμου
Ξάνθης, κατόπιν προηγούμενης έγκρισης της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006.
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ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ

Άρθρο 17 & 20 του Π.Δ. 50/2001
Άρθρο 25 του Π.Δ. 50/2001

Προσόντα Διορισμού:
Σύμφωνα με το Π.Δ. 50/2001, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, προβλέπονται τα παρακάτω προσόντα ανά
κατηγορία και κλάδο.
ΚΛΑΔΟΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΔΕ)
Για τις θέσεις ΔΕ Ηλεκτρολόγων και ΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτων σύμφωνα με τα Άρθρα 17, 20 και 21 του
Π.Δ. 50/2001:
Άρθρο 17
1. Για τους κλάδους ΔΕ μιας ή περισσοτέρων ειδικοτήτων των οποίων η ονομασία είναι ίδια με την
ονομασία :
Διπλώματος Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ ή
Πτυχίου Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου ή
Απολυτηρίου τίτλου: – Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή
– Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή
– Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή
– Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/83 ή
– άλλου ισότιμου τίτλου σχολικής μονάδας της ημεδαπής
ή αλλοδαπής,
προσόν διορισμού ορίζεται το ομώνυμο ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παραπάνω
σχολικών μονάδων.
2. 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.
3. 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, ΦΕΚ 152 Α΄).
Άρθρο 20
Κλάδος ΔΕ Τεχνικός
1. Περιλαμβάνονται όλες οι ειδικότητες :
α) των τομέων : – Μηχανολογικού
– Ηλεκτρονικού
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– Ηλεκτρολογικού
– Κατασκευών,
Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών των Τεχνικών – Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων,
β) των κλάδων : – Δομικών έργων
– Μηχανολογίας– Ηλεκτρολογίας
– Ηλεκτρονικής, των ενιαίων πολυκλαδικών λυκείων,
γ) των τομέων: – μηχανολογικού
– ηλεκτρολογικού
– ηλεκτρονικού και
– δομικού, των τεχνικών – επαγγελματικών λυκείων,
δ) των τμημάτων : – μηχανολογικού,
– ηλεκτρολογικού,
– ηλεκτρονικού και
– δομικών κατασκευών, των τεχνικών – επαγγελματικών σχολών.
Περιλαμβάνονται, επίσης, αντίστοιχες ειδικότητες των τομέων Ι.Ε.Κ., αντίστοιχες ειδικότητες των σχολών
μαθητείας Ο.Α.Ε.Δ. του ν. 1346/1983 (ΦΕΚ 46/Α΄), ή άλλων ισότιμων τίτλων σχολικών μονάδων της
ημεδαπής ή αλλοδαπής, καθώς και η ειδικότητα χειριστών χωματουργικών και ανυψωτικών μηχανημάτων.
2. Προσόν διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό ορίζεται το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά περίπτωση ειδικότητας
πτυχίο ή δίπλωμα σχολικών μονάδων της προηγούμενης παραγράφου.
3. Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση κενών θέσεων από υποψηφίους με τα προσόντα της
προηγούμενης παραγράφου επιτρέπεται η κάλυψή τους από υποψηφίους με απολυτήριο τίτλο σχολικών
μονάδων Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης συναφούς ειδικότητας που ορίζεται κάθε φορά με την προκήρυξη
πλήρωσης των θέσεων.
4. Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση των θέσεων του κλάδου αυτού από υποψηφίους με
τα προσόντα της παραγράφου 3, επιτρέπεται η κάλυψή τους με προσόν απολυτήριο τίτλο αντίστοιχης
ειδικότητας αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχολής ή με τριετή τουλάχιστον αντίστοιχη εμπειρία. Στην
τελευταία περίπτωση ο υποψήφιος πρέπει να έχει τουλάχιστον απολυτήριο τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης.
Άρθρο 21
ΔΕ Οδηγών
Προσόν διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό ορίζεται:
1. Δίπλωμα επαγγελματικής κατάρτισης Ι.Ε.Κ. ειδικοτήτων (α) τεχνικού αυτοκινήτων οχημάτων ή (β)
εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων ή πτυχίο Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών ΤΕΕ ειδικότητας Μηχανών
και Συστημάτων Αυτοκινήτου ή απολυτήριος τίτλος ενιαίου πολυκλαδικού λυκείου τμήματος Μηχανικών
αυτοκινήτων ή τεχνικής επαγγελματικής σχολής Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ειδικότητας Μηχανών
Αυτοκινήτου ή σχολής Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. ειδικότητας Μηχανοτεχνίτη αυτοκινήτου ή άλλος ισότιμος
τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ή συναφούς ειδικότητας που καθορίζεται
κάθε φορά με την προκήρυξη πλήρωσης των θέσεων.
2. 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.
3. Σε κάθε περίπτωση απαιτείται και επαγγελματική άδεια οδήγησης η κατηγορία της οποίας ορίζεται με την
προκήρυξη.
4. Με την προκήρυξη πλήρωσης των θέσεων μπορεί να καθορίζεται προσθέτως και συγκεκριμένη
επαγγελματική εμπειρία.
Συγκριμένα για τις θέσεις ΔΕ Ηλεκτρολόγων απαιτούνται:
α) Άδεια άσκησης επαγγέλματος εγκαταστάτη ή συντηρητή Ηλεκτρολόγου (η ειδικότητα και η κατηγορία
ορίζονται από τον φορέα), 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.
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 άσκησης
επαγγέλματος χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό και
εμπειρίας
Α΄ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΣ: α) Άδεια άσκησης επαγγέλματος εγκαταστάτη ή συντηρητή Ηλεκτρολόγου (η
ειδικότητα και η κατηγορία ορίζονται από τον φορέα), β) Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος, απολυτήριος τίτλος
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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 άσκησης επαγγέλματος χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμένου τίτλου
είτε αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό και εμπειρίας.
Β΄ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΣ: α)Άδεια άσκησης επαγγέλματος εγκαταστάτη ή συντηρητή Ηλεκτρολόγου (η
ειδικότητα και η κατηγορία ορίζονται από τον φορέα), β) Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον 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 άσκησης επαγγέλματος .
Για τις θέσεις ΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτων Απορριμματοφόρων απαιτούνται:
α) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ' κατηγορίας , β) Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ ειδικοτήτων
(α) Τεχνικού Αυτοκινήτων Οχημάτων ή (β) Εκπαιδευτή Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων ή πτυχίο Α' ή Β'
κύκλου σπουδών ΤΕΕ ειδικότητας Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου ή απολυτήριος τίτλος Ενιαίου
Πολυκλαδικού Λυκείου τμήματος Μηχανικών Αυτοκινήτων 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: Ηλεκτρολογικών
Συστημάτων Αυτοκινήτου ή Ηλεκτρομηχανικών Συστημάτων και Αυτοματισμού Αυτοκινήτου ΤΕΕ ή
Ηλεκτρικού Συστήματος Αυτοκινήτου ΤΕΣ δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή Ηλεκτροτεχνίτη Αυτοκινήτου
Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν. 1346/1983 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' κατηγορίας , 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' κατηγορίας, 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.
ΚΛΑΔΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΥΕ)
Για τις θέσεις ΥΕ Εργατών (Καθαριότητας) στο Άρθρο 25 του Π.Δ. 50/2001 αναφέρονται τα παρακάτω:
Προσόντα διορισμού σε κλάδους ΥΕ.
Προσόν διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό των κλάδων ΥΕ ορίζεται 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.
Η συνολική δαπάνη της μισθοδοσίας του προσωπικού που θα προσληφθεί για την πλήρωση των
παραπάνω θέσεων, θα βαρύνει τον κωδικό αριθμό 02.20.6011 , με τίτλο «Τακτικές αποδοχές μονίμων
υπαλλήλων» και 02.20.6051, με τίτλο «εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση δημοσίου δικαίου»,
του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2017, ενώ θα εγγραφούν οι ανάλογες πιστώσεις στους
προϋπολογισμούς των επόμενων ετών.
Η σχετική απόφαση θα διαβιβαστεί με τα υπόλοιπα απαραίτητα δικαιολογητικά στο Υπουργείο
Εσωτερικών δια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας & Θράκης ως αίτημα προς έγκριση».
Τέλος ο Πρόεδρος κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων, έχοντας υπόψη την εν λόγω εισήγηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει τον προγραμματισμό προσλήψεων τακτικού προσωπικού ανταποδοτικών υπηρεσιών του
Δήμου Ξάνθης, όπως αναλύονται παρακάτω οι αιτούμενες θέσεις ιεραρχημένες ως προς την αναγκαιότητα
τους.
Η παρακάτω ιεράρχηση έχει γίνει σε συνάρτηση με την άμεση ανάγκη στελέχωσης από τακτικό προσωπικό,
το οποίο θα απασχοληθεί στις ανταποδοτικές υπηρεσίες Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού του Δήμου
Ξάνθης, κατόπιν προηγούμενης έγκρισης της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006.
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Άρθρο 25 του Π.Δ. 50/2001

Προσόντα Διορισμού:
Σύμφωνα με το Π.Δ. 50/2001, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, προβλέπονται τα παρακάτω προσόντα ανά
κατηγορία και κλάδο.
ΚΛΑΔΟΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΔΕ)
Για τις θέσεις ΔΕ Ηλεκτρολόγων και ΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτων σύμφωνα με τα Άρθρα 17, 20 και 21 του
Π.Δ. 50/2001:
Άρθρο 17
1. Για τους κλάδους ΔΕ μιας ή περισσοτέρων ειδικοτήτων των οποίων η ονομασία είναι ίδια με την
ονομασία :
Διπλώματος Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ ή
Πτυχίου Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου ή
Απολυτηρίου τίτλου: – Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή
– Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή
– Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή
– Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/83 ή
– άλλου ισότιμου τίτλου σχολικής μονάδας της ημεδαπής
ή αλλοδαπής,
προσόν διορισμού ορίζεται το ομώνυμο ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παραπάνω
σχολικών μονάδων.
2. 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.
3. 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, ΦΕΚ 152 Α΄).
Άρθρο 20
Κλάδος ΔΕ Τεχνικός
1. Περιλαμβάνονται όλες οι ειδικότητες :
α) των τομέων : – Μηχανολογικού
– Ηλεκτρονικού
– Ηλεκτρολογικού
– Κατασκευών,
Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών των Τεχνικών – Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων,
β) των κλάδων : – Δομικών έργων
– Μηχανολογίας– Ηλεκτρολογίας
– Ηλεκτρονικής, των ενιαίων πολυκλαδικών λυκείων,
γ) των τομέων: – μηχανολογικού
– ηλεκτρολογικού
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– ηλεκτρονικού και
– δομικού, των τεχνικών – επαγγελματικών λυκείων,
δ) των τμημάτων : – μηχανολογικού,
– ηλεκτρολογικού,
– ηλεκτρονικού και
– δομικών κατασκευών, των τεχνικών – επαγγελματικών σχολών.
Περιλαμβάνονται, επίσης, αντίστοιχες ειδικότητες των τομέων Ι.Ε.Κ., αντίστοιχες ειδικότητες των σχολών
μαθητείας Ο.Α.Ε.Δ. του ν. 1346/1983 (ΦΕΚ 46/Α΄), ή άλλων ισότιμων τίτλων σχολικών μονάδων της
ημεδαπής ή αλλοδαπής, καθώς και η ειδικότητα χειριστών χωματουργικών και ανυψωτικών μηχανημάτων.
2. Προσόν διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό ορίζεται το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά περίπτωση ειδικότητας
πτυχίο ή δίπλωμα σχολικών μονάδων της προηγούμενης παραγράφου.
3. Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση κενών θέσεων από υποψηφίους με τα προσόντα της
προηγούμενης παραγράφου επιτρέπεται η κάλυψή τους από υποψηφίους με απολυτήριο τίτλο σχολικών
μονάδων Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης συναφούς ειδικότητας που ορίζεται κάθε φορά με την προκήρυξη
πλήρωσης των θέσεων.
4. Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση των θέσεων του κλάδου αυτού από υποψηφίους με
τα προσόντα της παραγράφου 3, επιτρέπεται η κάλυψή τους με προσόν απολυτήριο τίτλο αντίστοιχης
ειδικότητας αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχολής ή με τριετή τουλάχιστον αντίστοιχη εμπειρία. Στην
τελευταία περίπτωση ο υποψήφιος πρέπει να έχει τουλάχιστον απολυτήριο τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης.
Άρθρο 21
ΔΕ Οδηγών
Προσόν διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό ορίζεται:
1. Δίπλωμα επαγγελματικής κατάρτισης Ι.Ε.Κ. ειδικοτήτων (α) τεχνικού αυτοκινήτων οχημάτων ή (β)
εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων ή πτυχίο Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών ΤΕΕ ειδικότητας Μηχανών
και Συστημάτων Αυτοκινήτου ή απολυτήριος τίτλος ενιαίου πολυκλαδικού λυκείου τμήματος Μηχανικών
αυτοκινήτων ή τεχνικής επαγγελματικής σχολής Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ειδικότητας Μηχανών
Αυτοκινήτου ή σχολής Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. ειδικότητας Μηχανοτεχνίτη αυτοκινήτου ή άλλος ισότιμος
τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ή συναφούς ειδικότητας που καθορίζεται
κάθε φορά με την προκήρυξη πλήρωσης των θέσεων.
2. 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.
3. Σε κάθε περίπτωση απαιτείται και επαγγελματική άδεια οδήγησης η κατηγορία της οποίας ορίζεται με την
προκήρυξη.
4. Με την προκήρυξη πλήρωσης των θέσεων μπορεί να καθορίζεται προσθέτως και συγκεκριμένη
επαγγελματική εμπειρία.
Συγκριμένα για τις θέσεις ΔΕ Ηλεκτρολόγων απαιτούνται:
α) Άδεια άσκησης επαγγέλματος εγκαταστάτη ή συντηρητή Ηλεκτρολόγου (η ειδικότητα και η κατηγορία
ορίζονται από τον φορέα), 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.
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 άσκησης
επαγγέλματος χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό και
εμπειρίας
Α΄ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΣ: α) Άδεια άσκησης επαγγέλματος εγκαταστάτη ή συντηρητή Ηλεκτρολόγου (η
ειδικότητα και η κατηγορία ορίζονται από τον φορέα), 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 άσκησης επαγγέλματος χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμένου τίτλου
είτε αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό και εμπειρίας.
Β΄ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΣ: α)Άδεια άσκησης επαγγέλματος εγκαταστάτη ή συντηρητή Ηλεκτρολόγου (η
ειδικότητα και η κατηγορία ορίζονται από τον φορέα), β) Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής
εκπαίδευσης ( απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980
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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 άσκησης επαγγέλματος .
Για τις θέσεις ΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτων Απορριμματοφόρων απαιτούνται:
α) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ' κατηγορίας , β) Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ ειδικοτήτων
(α) Τεχνικού Αυτοκινήτων Οχημάτων ή (β) Εκπαιδευτή Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων ή πτυχίο Α' ή Β'
κύκλου σπουδών ΤΕΕ ειδικότητας Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου ή απολυτήριος τίτλος Ενιαίου
Πολυκλαδικού Λυκείου τμήματος Μηχανικών Αυτοκινήτων 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: Ηλεκτρολογικών
Συστημάτων Αυτοκινήτου ή Ηλεκτρομηχανικών Συστημάτων και Αυτοματισμού Αυτοκινήτου ΤΕΕ ή
Ηλεκτρικού Συστήματος Αυτοκινήτου ΤΕΣ δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή Ηλεκτροτεχνίτη Αυτοκινήτου
Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν. 1346/1983 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' κατηγορίας , 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' κατηγορίας, 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.
ΚΛΑΔΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΥΕ)
Για τις θέσεις ΥΕ Εργατών (Καθαριότητας) στο Άρθρο 25 του Π.Δ. 50/2001 αναφέρονται τα παρακάτω:
Προσόντα διορισμού σε κλάδους ΥΕ.
Προσόν διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό των κλάδων ΥΕ ορίζεται 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.
Η συνολική δαπάνη της μισθοδοσίας του προσωπικού που θα προσληφθεί για την πλήρωση των
παραπάνω θέσεων, θα βαρύνει τον κωδικό αριθμό 02.20.6011 , με τίτλο «Τακτικές αποδοχές μονίμων
υπαλλήλων» και 02.20.6051, με τίτλο «εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση δημοσίου δικαίου»,
του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2017, ενώ θα εγγραφούν οι ανάλογες πιστώσεις στους
προϋπολογισμούς των επόμενων ετών.
Η σχετική απόφαση να διαβιβαστεί με τα υπόλοιπα απαραίτητα δικαιολογητικά στο Υπουργείο
Εσωτερικών δια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας & Θράκης ως αίτημα προς έγκριση.
…………………………………………………………………………………………………....................
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