ΑΔΑ: Β4Λ0ΩΚ9-51Α

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ

ΓΗΜΟ ΜΟΝΔΜΒΑΙΑ

ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ
(ζηηο 14/6/2012, ιφγσ κε αλαγξαθήο ζην
απνθαζηζηηθφ κέξνο, ηεο παξαγξάθνπ πνπ αθνξά
ζηελ πξφζιεςε αηφκσλ γηα ππξνπξνζηαζία, φπσο
αλαγξάθεηαη ζην εηζεγεηηθφ).

ΑΠΟΠΑΜΑ

Από ην πξαθηηθό ηεο 8/2012 ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ.
Αξηζ. Απόθαζεο 97/2012
«Πεξί πξνζιήςεσο πξνζσπηθνύ γηα θαηεπείγνπζεο αλάγθεο κε δίκελε ζύκβαζε».
ηνπο Μνιάνπο ζήκεξα ζηηο 9 Απξηιίνπ 2012, εκέξα ηεο εβδνκάδνο Γεπηέξα θαη ψξα
16:30, ζπλήιζε ην Γεκνηηθφ πκβνχιην ηνπ Γήκνπ Μνλεκβαζηάο ζε ηαθηηθή δεκφζηα
ζπλεδξίαζε ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Μνλεκβαζηάο,
χζηεξα απφ ηελ κε αξηζκφ 8/05-04-2012 έγγξαθε πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ, ε νπνία επηδφζεθε
θαη δεκνζηεχζεθε λφκηκα, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Ν.3852/2010 (ΦΔΚ Α'
87).
Αθνχ δηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη λφκηκε απαξηία, αθνχ ζε ζχλνιν είθνζη επηά (27) κειψλ
βξέζεθαλ παξφληα ηα είθνζη ηέζζεξα (24) δειαδή:
ΠΑΡΟΝΣΔ
ΑΠΟΝΣΔ
1.
Αβδνχινο πχξνο
Πξφεδξνο Γ..
1.
Μηραιφπνπινο Μηραήι
2.
Σζάθνο Πέηξνο
Αληηπξφεδξνο Γ.. 2.
Σζάθνο Κσλ/λνο
3.
Μέληεο Γεψξγηνο
Γξακκαηέαο Γ..
3.
Κξππσηφο Παλαγηψηεο
4.
Βνπλειάθεο Γεψξγηνο
Αληηδήκαξρνο
5.
Κνπηζνληθνιήο Υαξάι.
Αληηδήκαξρνο
6.
Κνιιηάθνο Ισάλλεο
Αληηδήκαξρνο
7.
Πεηξάθεο Υξήζηνο
Αληηδήκαξρνο
8.
Πξηθηάθε-Υ’’γξεγνξίνπ Π. Αληηδήκαξρνο
9.
νπξιάο Ισάλλεο
Αληηδήκαξρνο
10. Αιεηθέξε Παλαγηψηα
11. Ιαηξφπνπινο Γεκήηξηνο
12. Καινγεξίλεο Ηιίαο
13. Λχξαο Υαξάιακπνο
14. Μαξνχζεο Υξάιακπνο
15. Μαπξνκηράιεο Κσλζηαληίλνο
16. ππξηδάθνο Βαζίιεηνο
17. ηαζάθεο Παλαγηψηεο
18. Σζαθαηίλνπ Καηεξίλα
19. Μαζηνξφπνπινο Νεθηάξηνο
20. Νηθνιηλάθνο Παλαγηψηεο
21. Παπαδάθεο Γεψξγηνο
22. Υαξακήο Αληψληνο
23. Υξηζηάθνο ηαχξνο
24. Γεκεηξφπνπινο Γεκνζζέλεο
Η ζπλεδξίαζε έγηλε παξφληνο ηνπ Γεκάξρνπ θ. Ηξαθιή Σξηρείιε.
Απφ ηνπο Πξνέδξνπο ησλ Γεκνηηθψλ Κνηλνηήησλ, ησλ Σνπηθψλ Κνηλνηήησλ θαη ησλ
εθπξνζψπσλ ησλ Σνπηθψλ Κνηλνηήησλ, παξαβξέζεθαλ νη: Κνληνζηαζάθνο Δπζχκηνο ηεο Γ.Κ.
Μνιάσλ, σηήξαιεο Υξήζηνο Γ.Κ. Νεάπνιεο, Φπρνγπηφο Ισάλλεο Σ.Κ. Αγγειψλαο, Μάξθνο
Παλαγηψηεο Σ.Κ. Αγίνπ Γεσξγίνπ, Μπίιηαο Γεψξγηνο Σ.Κ. Αγίνπ Νηθνιάνπ Μνλ/ζίαο, Μπαηζάθεο
Κσλ/λνο Σ.Κ. Αγίσλ Απνζηφισλ, Κνπξθνχιεο Υαξάιακπνο Άλσ Καζηαλέαο, αξκπάλεο Λάκπξνο
Σ.Κ. Γαηκνληάο, Σδάθαο Γεψξγηνο Σ.Κ. Διαίαο, Ρακάθεο Κσλ/λνο Σ.Κ. Κνπιεληίσλ, Αξηηληφο
Παλαγηψηεο Σ.Κ. Ληξψλ, θαξκνχηζνο Παλαγηψηεο Σ.Κ. Μεηακφξθσζεο, Υξηζηνθνξάθεο
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Παλαγηψηεο Σ.Κ. Ννκίσλ, Καξνχλεο Μηραήι Σ.Κ. Παθίσλ, Καινγεξάθνο Γεκήηξηνο Σ.Κ.
Παληαλάζζεο, Γειήγηαλλεο Πέηξνο Σ.Κ. Φαξαθινχ, Ρνβάηζνο Μηραήι Σ.Κ. Υάξαθα.
ηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε ε θα Παπαδάθε Δπγελία, ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ γηα ηελ
ηήξεζε ησλ πξαθηηθψλ.
Μεηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 15νπ ζέκαηνο απνρψξεζε ν θ. Υαξακήο Αληψληνο. Καηά ηε
ζπδήηεζε ηνπ 12νπ ζέκαηνο πξνζήιζε ν θ. Κνιιηάθνο Ισάλλεο.

Ο Πξφεδξνο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ εηζεγνχκελνο ην 1ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο
έδσζε ην ιφγν ζηελ Αληηδήκαξρν θα Παλαγ. Πξηθηάθε–Υαηδεγξεγνξίνπ (ελ απνπζία ηνπ
εηζεγεηή θ. Ισάλ. Κνιιηάθνπ), ε νπνία είπε ηα εμήο:
χκθσλα κε ην άξζξν 206 ηνπ λ. 3584/07 νξίδνληαη ηα εμήο:
«1. Δηδηθά επηηξέπεηαη ε πξφζιεςε πξνζσπηθνχ νπνηαζδήπνηε εηδηθφηεηαο κε ζχκβαζε εξγαζίαο
νξηζκέλνπ ρξφλνπ απφ ηνπο Ο.Σ.Α. γηα ηελ αληηκεηψπηζε θαηεπεηγνπζψλ επνρηθψλ ή
πξφζθαηξσλ αλαγθψλ, κε ζχκβαζε εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ ηεο νπνίαο ε δηάξθεηα δελ
ππεξβαίλεη ηνπο δχν (2) κήλεο κέζα ζε ζπλνιηθφ δηάζηεκα δψδεθα (12) κελψλ. Ο ππνινγηζκφο
ηνπ δσδεθακήλνπ γίλεηαη ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ λ. 2738/1999 (ΦΔΚ
180 Α'). Παξάηαζε ή ζχλαςε λέαο ζχκβαζεο κέζα ζην αλσηέξσ δσδεθάκελν δηάζηεκα ή
κεηαηξνπή ηεο ζχκβαζεο ζε ανξίζηνπ ρξφλνπ είλαη απηνδηθαίσο άθπξεο. Ο θνξέαο πνπ δηελεξγεί
ηελ πξφζιεςε απνζηέιιεη ηνλ πίλαθα ησλ πξνζιεπηέσλ θάζε θνξά ζην Α..Δ.Π., θαζψο θαη
φινπο ηνπο πίλαθεο πξνζιεπηέσλ θάζε έηνπο, ην αξγφηεξν κέρξη ηελ 31ε Ιαλνπαξίνπ ηνπ
επφκελνπ έηνπο. Σν Α..Δ.Π. δηελεξγεί έιεγρν γηα ηε ζπλδξνκή ησλ φξσλ πξφζιεςεο ηεο
παξνχζαο πεξίπησζεο. Δάλ θαηά ηνλ έιεγρν δηαπηζησζεί φηη απαζρνιείηαη ή απαζρνιήζεθε
πξνζσπηθφ θαηά παξάβαζε ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ, εθαξκφδεηαη ε παξάγξαθνο 15 ηνπ άξζξνπ
21 ηνπ λ. 2190/1994, φπσο ζπκπιεξψζεθε θαη ηζρχεη.
2. Δπηηξέπεηαη ε πξφζιεςε ππαιιήινπ αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο κε ζχκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ
δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ, θαηά παξέθθιηζε ησλ ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ, γηα ηελ αληηκεηψπηζε
θαηεπεηγνπζψλ αλαγθψλ πνπ εκθαλίδνληαη ζε πεξίπησζε απνπζίαο ηαθηηθνχ, κνλαδηθνχ ζηνλ
θιάδν ππαιιήινπ, ιφγσ θπήζεσο, ηνθεηνχ θαη κεηξφηεηαο, αξγίαο ή δηαζεζηκφηεηαο θαη γηα ην
ρξνληθφ δηάζηεκα δηάξθεηαο ηνπ θσιχκαηνο.
3. Η πξφζιεςε ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ αλσηέξσ παξαγξάθσλ δελ ππάγεηαη ζηε δηαδηθαζία
έγθξηζεο ηεο ΠΤ 33/2006 (ΦΔΚ 280 Α'), φπσο ηζρχεη.»
Δπίζεο ζχκθσλα κε ηελ πεξηπη. ηε ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ Ν. 2190/94, φπσο
ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 1 ηνπ λ. 3812/09, νξίδεηαη φηη εμαηξείηαη ησλ δηαδηθαζηψλ ηνπ λ.
2190/94 ην πξνζσπηθφ πνπ πξνζιακβάλεηαη γηα αληηκεηψπηζε θαηεπεηγνπζψλ ή επνρηθψλ ή
πξφζθαηξσλ αλαγθψλ, κε ζχκβαζε εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ ηεο νπνίαο ε δηάξθεηα δελ
ππεξβαίλεη ηνπο δχν κήλεο κέζα ζε ζπλνιηθφ δηάζηεκα δψδεθα κελψλ. Ο ππνινγηζκφο ηνπ
δσδεθακήλνπ γίλεηαη ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ λ. 2190/1994.
Παξάηαζε ή ζχλαςε λέαο ζχκβαζεο κέζα ζην αλσηέξσ δσδεθάκελν δηάζηεκα ή κεηαηξνπή ηεο
ζχκβαζεο ζε ανξίζηνπ ρξφλνπ είλαη απηνδηθαίσο άθπξεο. Ο θνξέαο πνπ δηελεξγεί ηελ πξφζιεςε
απνζηέιιεη ηνλ πίλαθα ησλ πξνζιεπηέσλ ζην ΑΔΠ, θαζψο θαη φινπο ηνπο πίλαθεο
πξνζιεπηέσλ θάζε έηνπο, ην αξγφηεξν κέρξη ηελ 31ε Ιαλνπαξίνπ ηνπ επφκελνπ έηνπο. Σν ΑΔΠ
δηελεξγεί έιεγρν γηα ηε ζπλδξνκή ησλ φξσλ πξφζιεςεο ηεο παξνχζαο πεξίπησζεο. Δάλ θαηά
ηνλ έιεγρν δηαπηζησζεί φηη απαζρνιείηαη ή απαζρνιήζεθε πξνζσπηθφ θαηά παξάβαζε ησλ πην
πάλσ δηαηάμεσλ, εθαξκφδεηαη ε παξάγξαθνο 15 ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ λ. 2190/1994, φπσο
ζπκπιεξψζεθε κε ηελ παξάγξαθν 7 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ. 2527/1997.
ην Γήκν καο πθίζηαληαη πέληε αλελεξγνί ΥΑΓΑ, νη νπνίνη θαηά ηνπο θαινθαηξηλνχο κήλεο
ζέινπλ θχιαμε θαη εηδηθά φηαλ απφ ηελ Γ.Γ. Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο εθδίδεηαη αλαθνηλσζέλ γηα
δπζκελείο θαηξηθέο ζπλζήθεο (πςειέο ζεξκνθξαζίεο, ηζρπξνί άλεκνη).
Οη ζπλερείο βξνρνπηψζεηο ησλ ηειεπηαίσλ κελψλ έρνπλ πξνθαιέζεη έμαξζεπνιιαπιαζηαζκφ ησλ ρφξησλ ζε φινπο ηνπο δεκνηηθνχο ρψξνπο, θαζηζηψληαο ηνπο επηθίλδπλνπο
γηα ηνπο ηδίνπο, αιιά θαη ηηο παξαθείκελεο ζε απηνχο δαζηθέο εθηάζεηο.
Γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο, ε επξχηεξε πεξηνρή ηνπ Γήκνπ ρξήδεη άκεζεο επηηήξεζεο πξνζηαζίαο – απνςίισζεο θαη απνκάθξπλζεο φισλ ησλ εχθιεθησλ πιψλ, πνπ βξίζθνληαη ζε
Κνηλφρξεζηνπο – θνηλσθειείο ρψξνπο.
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Οη αλσηέξσ αλάγθεο, κπνξνχλ λα αληηκεησπηζηνχλ κε νθηώ (8) ζέζεηο εξγαηώλ
γεληθώλ θαζεθόλησλ, δύν (2) ζέζεηο νδεγώλ θαη δύν (2) ζέζεηο ρεηξηζηώλ
κεραλεκάησλ έξγνπ γηα ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ πνπ δελ ζα ππεξβαίλνπλ ην ρξνληθφ δηάζηεκα
ησλ δπν (2) κελψλ (αηρκή θαινθαηξηλήο πεξηφδνπ).
Καηά ηελ θαινθαηξηλή πεξίνδν, ν Γήκνο Μνλεκβαζηάο επηβαξχλεηαη θαζεκεξηλά κε
απμεκέλν φγθν απνξξηκκάησλ ιφγσ ηεο κεγάιεο επηζθεςηκφηεηαο απφ εηεξνδεκφηεο θαη
ηνπξίζηεο. Η αχμεζε ησλ δξνκνινγίσλ απνθνκηδήο νγθσδψλ αληηθεηκέλσλ (ζπζθεπέο, θιαδηά,
ρφξηα ζηξψκαηα θιπ ) είλαη κεγάιε.
ηηο παξαιίεο θαη ζηνπο αξραηνινγηθνχο ρψξνπο ν θαζαξηζκφο, ν θαιισπηζκφο θαη
εμσξατζκφο ηνπο είλαη επηηαθηηθή θαη θαζεκεξηλή αλάγθε, θαζψο ζε απηνχο ηνπο ρψξνπο
δηελεξγείηαη θαη ην πνιηηηζηηθφ θαινθαίξη (εθδειψζεηο, ζπλαπιίεο, εθζέζεηο θιπ).
Οη αλσηέξσ αλάγθεο, κπνξνχλ λα αληηκεησπηζηνχλ κε δέθα (10) ζέζεηο εξγαηώλ
θαζαξηόηεηαο γηα ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ πνπ δελ ζα ππεξβαίλνπλ ην ρξνληθφ δηάζηεκα ησλ
δπν (2) κελψλ (αηρκή θαινθαηξηλήο πεξηφδνπ).
Με ην ππάξρνλ κφληκν θαη Ι.Γ.Α.Υ. πξνζσπηθφ ηνπ δήκνπ, είλαη αδχλαηνλ λα θαιπθζνχλ νη
ππνρξεψζεηο απηέο θαη θαζψο νη αλάγθεο απηέο είλαη επνρηθέο, έθηαθηεο θαη θαηεπείγνπζεο ζα
πξέπεη λα ηηο θαιχςνπκε κε πξφζιεςε επνρηθνχ πξνζσπηθνχ νξηζκέλνπ ρξφλνπ δίκελεο
δηάξθεηαο.
πλνπηηθά νη εηδηθφηεηεο, κε ηα αληίζηνηρα ηππηθά πξνζφληα, ηε δηάξθεηα ζχκβαζεο θαη ηνλ
αξηζκφ αηφκσλ, έρνπλ σο εμήο :
Α/
Α

Δηδηθόηεηα

Σππηθά
Πξνζόληα

Γηάξθεηα
ζύκβαζεο

Αξηζκόο
αηόκσλ

1

ΤΔ
Δξγαηψλ
Γεληθψλ
Καζεθφλησλ

α) Γελ απαηηνχληαη ηππηθά πξνζφληα.
β) Να πιεξνχλ ηα γεληθά πξνζφληα δηνξηζκνχ πνπ
πξνβιέπνληαη γηα ηνπο κφληκνπο ππαιιήινπο ηνπ πξψηνπ
κέξνπο ηνπ λ. 3584/07 (ππνβνιή ππεχζπλεο δήισζεο).

2 κήλεο

8

2

ΓΔ Οδεγψλ

ΚΤΡΙΑ ΠΡΟΟΝΣΑ:
α) Γίπισκα Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο ΙΔΚ εηδηθνηήησλ:
(α) Σερληθνχ Απηνθηλήησλ Ορεκάησλ ή (β) Δθπαηδεπηή
Τπνςεθίσλ Οδεγψλ Απηνθηλήησλ ή
Πηπρίν Α' ή Β' θχθινπ ζπνπδψλ ΣΔΔ εηδηθφηεηαο Μεραλψλ
θαη πζηεκάησλ Απηνθηλήηνπ ή
Απνιπηήξηνο ηίηινο Δληαίνπ Πνιπθιαδηθνχ Λπθείνπ
ηκήκαηνο Μεραληθψλ Απηνθηλήησλ ή
Σερληθήο
Δπαγγεικαηηθήο
ρνιήο
Γεπηεξνβάζκηαο
Δθπαίδεπζεο εηδηθφηεηαο Μεραλψλ Απηνθηλήηνπ ή
ρνιήο Μαζεηείαο ηνπ ΟΑΔΓ ηνπ λ. 1346/1983 εηδηθφηεηαο
Μεραλνηερλίηε Απηνθηλήηνπ ή ζπλαθνχο εηδηθφηεηαο,
δειαδή:
- Ηιεθηξνινγηθψλ πζηεκάησλ Απηνθηλήηνπ ή
- Ηιεθηξνκεραληθψλ πζηεκάησλ θαη Απηνκαηηζκνχ
Απηνθηλήηνπ ΣΔΔ ή
-Ηιεθηξηθνχ
πζηήκαηνο
Απηνθηλήηνπ
ΣΔ
δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ή
- Ηιεθηξνηερλίηε Απηνθηλήηνπ ρνιήο Μαζεηείαο ηνπ ΟΑΔΓ
ηνπ λ. 1346/1983 ή
- Ηιεθηξνιφγνπ Απηνθηλήησλ Ορεκάησλ ή Σερληθνχ
Μεραλνηξνληθήο ΙΔΚ ή άιινο ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιηθήο
κνλάδαο ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο
εηδηθφηεηαο.
β) Ιζρχνπζα επαγγεικαηηθή άδεηα νδήγεζεο Γ΄
θαηεγνξίαο, θαη
γ) Πηζηνπνηεηηθφ Δπαγγεικαηηθήο Ιθαλφηεηαο (ΠΔΙ) γηα
φζνπο απέθηεζαλ άδεηα νδήγεζεο απηνθηλήηνπ ηεο
θαηεγνξίαο Γ΄ απφ ηελ 10ε επηεκβξίνπ 2009, ζχκθσλα
κε ηα ηζρχνληα).
δ) Να πιεξνχλ ηα γεληθά πξνζφληα δηνξηζκνχ πνπ
πξνβιέπνληαη γηα ηνπο κφληκνπο ππαιιήινπο ηνπ πξψηνπ
κέξνπο ηνπ λ. 3584/07. (ππνβνιή ππεχζπλεο δήισζεο)
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αλ ην
ππ. αξηζ.
αληηθαζίζηαηαη από :

α

ζηνηρείν

δελ

πιεξείηαη

α) Οπνηνζδήπνηε απνιπηήξηνο ηίηινο ζρνιηθήο κνλάδαο
Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκνο
ηίηινο ζρνιψλ ηεο αιινδαπήο, ηεξνπκέλσλ ησλ ινηπψλ
ζηνηρείσλ.
ή
α) Απνιπηήξηνο ηίηινο
ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο
(απνιπηήξην ηξηηαμίνπ γπκλαζίνπ ή γηα ππνςεθίνπο πνπ
έρνπλ απνθνηηήζεη κέρξη θαη ην 1980 απνιπηήξην
δεκνηηθνχ ζρνιείνπ) ή ηζνδχλακνο απνιπηήξηνο ηίηινο
θαηψηεξεο Σερληθήο ρνιήο ηνπ Ν.Γ. 580/1970 ή
απνιπηήξηνο ηίηινο Δξγαζηεξίσλ Δηδηθήο Δπαγγεικαηηθήο
Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν.
2817/2000 ηεο εκεδαπήο ή άιινο ηζφηηκνο ηίηινο ηεο
αιινδαπήο θαη αληίζηνηρε εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ
(3) εηψλ, κεηά ηελ απφθηεζε ηεο
άδεηαο νδήγεζεο
απηνθηλήηνπ, ηεξνπκέλσλ ησλ ινηπψλ ζηνηρείσλ.
ή
α) Απνιπηήξηνο ηίηινο
ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο
(απνιπηήξην ηξηηαμίνπ γπκλαζίνπ ή γηα ππνςεθίνπο πνπ
έρνπλ απνθνηηήζεη κέρξη θαη ην 1980 απνιπηήξην
δεκνηηθνχ ζρνιείνπ) ή ηζνδχλακνο απνιπηήξηνο ηίηινο
θαηψηεξεο Σερληθήο ρνιήο ηνπ Ν.Γ. 580/1970 ή
απνιπηήξηνο ηίηινο Δξγαζηεξίσλ Δηδηθήο Δπαγγεικαηηθήο
Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν.
2817/2000 ηεο εκεδαπήο ή άιινο ηζφηηκνο ηίηινο ηεο
αιινδαπήο θαη αληίζηνηρε εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ έμη (6)
κελψλ, κεηά ηελ απφθηεζε ηεο
άδεηαο νδήγεζεο
απηνθηλήηνπ, ηεξνπκέλσλ ησλ ινηπψλ ζηνηρείσλ.
3

ΓΔ
Υεηξηζηψλ
Μεραλεκάησλ
Έξγνπ

ΚΤΡΙΑ ΠΡΟΟΝΣΑ
α) Άδεηα κεραλνδεγνχ-ρεηξηζηή κεραλεκάησλ εθηέιεζεο
ηερληθψλ έξγσλ νκάδαο Β΄ ηάμεο Γ΄,
β) Άδεηα νδήγεζεο απηνθηλήηνπ εξαζηηερληθή ή
επαγγεικαηηθή,
γ) Ο νκψλπκνο ή αληίζηνηρνο ηίηινο ΙΔΚ ή Σερληθνχ
Δπαγγεικαηηθνχ Δθπαηδεπηεξίνπ Α΄ ή Β' θχθινπ ζπνπδψλ ή
Δληαίνπ Πνιπθιαδηθνχ Λπθείνπ ή Σερληθνχ Δπαγγεικαηηθνχ
Λπθείνπ
ή
Σερληθψλ
Δπαγγεικαηηθψλ
ρνιψλ
Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ή ρνιψλ Μαζεηείαο ηνπ
ΟΑΔΓ ηνπ Ν.1346/83 ή άιινο ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιηθψλ
κνλάδσλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο
εηδηθφηεηαο. Γίλεηαη επίζεο δεθηφο νπνηνζδήπνηε ηίηινο ΙΔΚ
ή δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ή άιινο ηζφηηκνο θαη
αληίζηνηρνο ηίηινο ζρνιηθψλ κνλάδσλ ηεο εκεδαπήο ή
αιινδαπήο ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ν ππνςήθηνο ππνβάιεη
βεβαίσζε ηεο αξκφδηαο γηα ηελ έθδνζε ηεο άδεηαο
ππεξεζίαο, φηη ε αλσηέξσ άδεηα κεραλνδεγνχ -ρεηξηζηή
ρνξεγήζεθε βάζεη ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηίηινπ είηε
απηνηειψο είηε κε ζπλππνινγηζκφ θαη εκπεηξίαο.
δ) Να πιεξνχλ ηα γεληθά πξνζφληα δηνξηζκνχ πνπ
πξνβιέπνληαη γηα ηνπο κφληκνπο ππαιιήινπο ηνπ πξψηνπ
κέξνπο ηνπ λ. 3584/07. (ππνβνιή ππεχζπλεο δήισζεο)
αλ ην
ππ. αξηζ.
αληηθαζίζηαηαη από :

γ

ζηνηρείν

δελ

2 κήλεο

2

πιεξείηαη

γ) Ο νκψλπκνο ή αληίζηνηρνο, απνιπηήξηνο ηίηινο
αλαγλσξηζκέλεο θαηψηεξεο ηερληθήο ζρνιήο ηεο εκεδαπήο
ή ηζφηηκνο θαη αληίζηνηρνο ηίηινο ζρνιήο ηεο αιινδαπήο.
Γίλεηαη επίζεο δεθηφο νπνηνζδήπνηε ηίηινο αλαγλσξηζκέλεο
θαηψηεξεο ηερληθήο ζρνιήο ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο,
ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ν ππνςήθηνο ππνβάιεη βεβαίσζε
ηεο αξκφδηαο γηα ηελ έθδνζε ηεο άδεηαο ππεξεζίαο, φηη ε
αλσηέξσ άδεηα κεραλνδεγνχ- ρεηξηζηή ρνξεγήζεθε βάζεη

4

ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηίηινπ
ζπλππνινγηζκφ θαη εκπεηξίαο.

είηε

απηνηειψο

είηε

κε
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ή
γ) Απνιπηήξηνο ηίηινο ηνπιάρηζηνλ Τπνρξεσηηθήο
Δθπαίδεπζεο (δει. απνιπηήξην ηξηηαμίνπ γπκλαζίνπ ή γηα
ππνςεθίνπο πνπ έρνπλ απνθνηηήζεη κέρξη θαη ην 1980
απνιπηήξην Γεκνηηθνχ ρνιείνπ), ή
ηζνδχλακνο
απνιπηήξηνο ηίηινο θαηψηεξεο Σερληθήο ρνιήο ηνπ Ν.Γ.
580/1970
ή απνιπηήξηνο ηίηινο Δξγαζηεξίσλ Δηδηθήο
Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο, ηνπ άξζξνπ 1
ηνπ Ν. 2817/2000 ηεο εκεδαπήο ή άιινο ηζφηηκνο ηίηινο
ηεο αιινδαπήο θαη αληίζηνηρε εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ
(3) εηψλ, κεηά ηελ απφθηεζε ηεο παξαπάλσ άδεηαο
κεραλνδεγνχ-ρεηξηζηή.
ή
γ) Απνιπηήξηνο ηίηινο ηνπιάρηζηνλ Τπνρξεσηηθήο
Δθπαίδεπζεο (δει. απνιπηήξην ηξηηαμίνπ γπκλαζίνπ ή γηα
ππνςεθίνπο πνπ έρνπλ απνθνηηήζεη κέρξη θαη ην 1980
απνιπηήξην
Γεκνηηθνχ
ρνιείνπ),ή
ηζνδχλακνο
απνιπηήξηνο ηίηινο θαηψηεξεο Σερληθήο ρνιήο ηνπ Ν.Γ.
580/1970 ή απνιπηήξηνο ηίηινο Δξγαζηεξίσλ Δηδηθήο
Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο, ηνπ άξζξνπ 1
ηνπ Ν. 2817/2000 ηεο εκεδαπήο ή άιινο ηζφηηκνο ηίηινο
ηεο αιινδαπήο θαη αληίζηνηρε εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ έμη
(6) κελψλ, κεηά ηελ απφθηεζε ηεο παξαπάλσ άδεηαο
κεραλνδεγνχ-ρεηξηζηή.
4

ΤΔ
Δξγαηψλ
Καζαξηφηεηαο

α) Γελ απαηηνχληαη ηππηθά πξνζφληα.
β) Να πιεξνχλ ηα γεληθά πξνζφληα δηνξηζκνχ πνπ
πξνβιέπνληαη γηα ηνπο κφληκνπο ππαιιήινπο ηνπ πξψηνπ
κέξνπο ηνπ λ. 3584/07. (ππνβνιή ππεχζπλεο δήισζεο)

2 κήλεο
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Καηά ηε ζχληαμε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2012 έρνπλ πξνβιεθζεί νη
θαησηέξσ πηζηψζεηο:
1. ηνλ Κ.Α. 35-6041 έρεη πξνβιεθζεί πίζησζε πνζνχ 20.000,00 € θαη ζηνλ Κ.Α. 35-6054
έρεη πξνβιεθζεί πίζησζε πνζνχ 6.000,00 €, απφ ηηο αλσηέξσ πηζηψζεηο ζα πιεξσζνχλ
ηα δέθα άηνκα πνπ αζρνιεζνχλ ζηνλ θαζαξηζκφ ησλ θνηλνρξήζησλ ρψξσλ καδί θαη
αζθαιηζηηθέο ππνρξεψζεηο.
2. ηνλ Κ.Α. 70-6041 έρεη πξνβιεθζεί πίζησζε πνζνχ 60.000,00 θαη ζηνλ Κ.Α. 70-6054
έρεη πξνβιεθζεί πίζησζε πνζνχ 16.000,00 απφ ηηο αλσηέξσ πηζηψζεηο ζα πιεξσζνχλ
ηα δψδεθα άηνκα πνπ ζα αζρνιεζνχλ γηα ηελ θχιαμε ησλ ΥΑΓΑ θαη ηνλ θαζαξηζκφ
ησλ παξαιηψλ καδί κε ηηο αζθαιηζηηθέο ππνρξεψζεηο ηνπο.
Σν Γεκνηηθφ πκβνχιην αθνχ άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηεο θαο Αληηδεκάξρνπ, έιαβε ππφςε
ην πεξηερφκελν ηνπ ζρεηηθνχ θαθέινπ, ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 206 ηνπ λ. 3584/07, ηνπ Ν.
2190/94 φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, ηνπ άξζξνπ 65 ηνπ Ν. 3852/2010 θαη κεηά απφ
δηαινγηθή ζπδήηεζε:

Απνθαζίδεη θαηά πιεηνςεθία

Μεηνςεθνχληνο ηνπ θ. Γεκεηξφπνπινπ, επεηδή ζεσξεί φηη νη δίκελεο ζπκβάζεηο δελ
θαιχπηνπλ ηηο δηαξθείο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ.
Σελ πξφζιεςε είθνζη δχν (22) αηφκσλ κε ζχκβαζε εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ, ε
δηάξθεηα ηεο νπνίαο δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηνπ δχν (2) κήλεο κέζα ζε ζπλνιηθφ δηάζηεκα
δψδεθα (12) κελψλ θαη ε πξφζιεςε ησλ νπνίσλ είλαη απνιχησο αλαγθαία θαη απαξαίηεηε γηα
ηελ νκαιή θαη απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ θαη εηδηθφηεξα:
ην Γήκν καο πθίζηαληαη πέληε αλελεξγνί ΥΑΓΑ, νη νπνίνη θαηά ηνπο θαινθαηξηλνχο κήλεο
ζέινπλ θχιαμε θαη εηδηθά φηαλ απφ ηελ Γ.Γ. Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο εθδίδεηαη αλαθνηλσζέλ γηα
δπζκελείο θαηξηθέο ζπλζήθεο (πςειέο ζεξκνθξαζίεο, ηζρπξνί άλεκνη).
Οη ζπλερείο βξνρνπηψζεηο ησλ ηειεπηαίσλ κελψλ έρνπλ πξνθαιέζεη έμαξζεπνιιαπιαζηαζκφ ησλ ρφξησλ ζε φινπο ηνπο δεκνηηθνχο ρψξνπο, θαζηζηψληαο ηνπο επηθίλδπλνπο
γηα ηνπο ηδίνπο, αιιά θαη ηηο παξαθείκελεο ζε απηνχο δαζηθέο εθηάζεηο.

5
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Γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο, ε επξχηεξε πεξηνρή ηνπ Γήκνπ ρξήδεη άκεζεο επηηήξεζεο πξνζηαζίαο – απνςίισζεο θαη απνκάθξπλζεο φισλ ησλ εχθιεθησλ πιψλ, πνπ βξίζθνληαη ζε
Κνηλφρξεζηνπο – θνηλσθειείο ρψξνπο.
Οη αλσηέξσ αλάγθεο, κπνξνχλ λα αληηκεησπηζηνχλ κε νθηώ (8) ζέζεηο εξγαηώλ
γεληθώλ θαζεθόλησλ, δύν (2) ζέζεηο νδεγώλ θαη δύν (2) ζέζεηο ρεηξηζηώλ
κεραλεκάησλ έξγνπ γηα ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ πνπ δελ ζα ππεξβαίλνπλ ην ρξνληθφ δηάζηεκα
ησλ δπν (2) κελψλ (αηρκή θαινθαηξηλήο πεξηφδνπ).
Καηά ηελ θαινθαηξηλή πεξίνδν, ν Γήκνο Μνλεκβαζηάο επηβαξχλεηαη θαζεκεξηλά κε
απμεκέλν φγθν απνξξηκκάησλ ιφγσ ηεο κεγάιεο επηζθεςηκφηεηαο απφ εηεξνδεκφηεο θαη
ηνπξίζηεο. Η αχμεζε ησλ δξνκνινγίσλ απνθνκηδήο νγθσδψλ αληηθεηκέλσλ (ζπζθεπέο, θιαδηά,
ρφξηα ζηξψκαηα θιπ ) είλαη κεγάιε.
ηηο παξαιίεο θαη ζηνπο αξραηνινγηθνχο ρψξνπο ν θαζαξηζκφο, ν θαιισπηζκφο θαη
εμσξατζκφο ηνπο είλαη επηηαθηηθή θαη θαζεκεξηλή αλάγθε, θαζψο ζε απηνχο ηνπο ρψξνπο
δηελεξγείηαη θαη ην πνιηηηζηηθφ θαινθαίξη (εθδειψζεηο, ζπλαπιίεο, εθζέζεηο θιπ).
Οη αλσηέξσ αλάγθεο, κπνξνχλ λα αληηκεησπηζηνχλ κε δέθα (10) ζέζεηο εξγαηώλ
θαζαξηόηεηαο γηα ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ πνπ δελ ζα ππεξβαίλνπλ ην ρξνληθφ δηάζηεκα ησλ
δπν (2) κελψλ (αηρκή θαινθαηξηλήο πεξηφδνπ).
Με ην ππάξρνλ κφληκν θαη Ι.Γ.Α.Υ. πξνζσπηθφ ηνπ δήκνπ, είλαη αδχλαηνλ λα θαιπθζνχλ νη
ππνρξεψζεηο απηέο θαη θαζψο νη αλάγθεο απηέο είλαη επνρηθέο, έθηαθηεο θαη θαηεπείγνπζεο ζα
πξέπεη λα ηηο θαιχςνπκε κε πξφζιεςε επνρηθνχ πξνζσπηθνχ νξηζκέλνπ ρξφλνπ δίκελεο
δηάξθεηαο.
πλνπηηθά νη εηδηθφηεηεο κε ηα αληίζηνηρα ηππηθά πξνζφληα, ηε δηάξθεηα ζχκβαζεο θαη ηνλ
αξηζκφ αηφκσλ έρνπλ σο εμήο :
Α/
Α

Δηδηθόηεηα

Σππηθά
Πξνζόληα

Γηάξθεηα
ζύκβαζεο

Αξηζκόο
αηόκσλ

1

ΤΔ
Δξγαηώλ
Γεληθώλ
Καζεθόλησλ

α) Γελ απαηηνχληαη ηππηθά πξνζφληα.
β) Να πιεξνχλ ηα γεληθά πξνζφληα δηνξηζκνχ πνπ
πξνβιέπνληαη γηα ηνπο κφληκνπο ππαιιήινπο ηνπ πξψηνπ
κέξνπο ηνπ λ. 3584/07 (ππνβνιή ππεχζπλεο δήισζεο).

2 κήλεο
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2

ΓΔ Οδεγώλ

ΚΤΡΙΑ ΠΡΟΟΝΣΑ:
α) Γίπισκα Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο ΙΔΚ εηδηθνηήησλ:
(α) Σερληθνχ Απηνθηλήησλ Ορεκάησλ ή (β) Δθπαηδεπηή
Τπνςεθίσλ Οδεγψλ Απηνθηλήησλ ή
Πηπρίν Α' ή Β' θχθινπ ζπνπδψλ ΣΔΔ εηδηθφηεηαο Μεραλψλ
θαη πζηεκάησλ Απηνθηλήηνπ ή
Απνιπηήξηνο ηίηινο Δληαίνπ Πνιπθιαδηθνχ Λπθείνπ
ηκήκαηνο Μεραληθψλ Απηνθηλήησλ ή
Σερληθήο
Δπαγγεικαηηθήο
ρνιήο
Γεπηεξνβάζκηαο
Δθπαίδεπζεο εηδηθφηεηαο Μεραλψλ Απηνθηλήηνπ ή
ρνιήο Μαζεηείαο ηνπ ΟΑΔΓ ηνπ λ. 1346/1983 εηδηθφηεηαο
Μεραλνηερλίηε Απηνθηλήηνπ ή ζπλαθνχο εηδηθφηεηαο,
δειαδή:
- Ηιεθηξνινγηθψλ πζηεκάησλ Απηνθηλήηνπ ή
- Ηιεθηξνκεραληθψλ πζηεκάησλ θαη Απηνκαηηζκνχ
Απηνθηλήηνπ ΣΔΔ ή
-Ηιεθηξηθνχ
πζηήκαηνο
Απηνθηλήηνπ
ΣΔ
δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ή
- Ηιεθηξνηερλίηε Απηνθηλήηνπ ρνιήο Μαζεηείαο ηνπ ΟΑΔΓ
ηνπ λ. 1346/1983 ή
- Ηιεθηξνιφγνπ Απηνθηλήησλ Ορεκάησλ ή Σερληθνχ
Μεραλνηξνληθήο ΙΔΚ ή άιινο ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιηθήο
κνλάδαο ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο
εηδηθφηεηαο.
β) Ιζρχνπζα επαγγεικαηηθή άδεηα νδήγεζεο Γ΄ θαηεγνξίαο
θαη
γ) Πηζηνπνηεηηθφ Δπαγγεικαηηθήο Ιθαλφηεηαο (ΠΔΙ) γηα
φζνπο απέθηεζαλ άδεηα νδήγεζεο απηνθηλήηνπ ηεο
θαηεγνξίαο Γ΄ απφ ηελ 10ε επηεκβξίνπ 2009, ζχκθσλα κε
ηα ηζρχνληα).
δ) Να πιεξνχλ ηα γεληθά πξνζφληα δηνξηζκνχ πνπ
πξνβιέπνληαη γηα ηνπο κφληκνπο ππαιιήινπο ηνπ πξψηνπ

2 κήλεο

2

6

κέξνπο ηνπ λ. 3584/07 (ππνβνιή ππεχζπλεο δήισζεο).
αλ ην ππ. αξηζ.
αληηθαζίζηαηαη από:

α)

ζηνηρείν

δελ

ΑΔΑ: Β4Λ0ΩΚ9-51Α

πιεξείηαη

α) Οπνηνζδήπνηε απνιπηήξηνο ηίηινο ζρνιηθήο κνλάδαο
Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκνο
ηίηινο ζρνιψλ ηεο αιινδαπήο, ηεξνπκέλσλ ησλ ινηπψλ
ζηνηρείσλ.
ή
α) Απνιπηήξηνο ηίηινο
ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο
(απνιπηήξην ηξηηαμίνπ γπκλαζίνπ ή γηα ππνςεθίνπο πνπ
έρνπλ απνθνηηήζεη κέρξη θαη ην 1980 απνιπηήξην
δεκνηηθνχ ζρνιείνπ) ή ηζνδχλακνο απνιπηήξηνο ηίηινο
θαηψηεξεο Σερληθήο ρνιήο ηνπ Ν.Γ. 580/1970 ή
απνιπηήξηνο ηίηινο Δξγαζηεξίσλ Δηδηθήο Δπαγγεικαηηθήο
Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν.
2817/2000 ηεο εκεδαπήο ή άιινο ηζφηηκνο ηίηινο ηεο
αιινδαπήο θαη αληίζηνηρε εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ
(3) εηψλ, κεηά ηελ απφθηεζε ηεο άδεηαο νδήγεζεο
απηνθηλήηνπ, ηεξνπκέλσλ ησλ ινηπψλ ζηνηρείσλ.
ή
α) Απνιπηήξηνο ηίηινο
ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο
(απνιπηήξην ηξηηαμίνπ γπκλαζίνπ ή γηα ππνςεθίνπο πνπ
έρνπλ απνθνηηήζεη κέρξη θαη ην 1980 απνιπηήξην
δεκνηηθνχ ζρνιείνπ) ή ηζνδχλακνο απνιπηήξηνο ηίηινο
θαηψηεξεο Σερληθήο ρνιήο ηνπ Ν.Γ. 580/1970 ή
απνιπηήξηνο ηίηινο Δξγαζηεξίσλ Δηδηθήο Δπαγγεικαηηθήο
Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν.
2817/2000 ηεο εκεδαπήο ή άιινο ηζφηηκνο ηίηινο ηεο
αιινδαπήο θαη αληίζηνηρε εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ έμη (6)
κελψλ, κεηά ηελ απφθηεζε ηεο άδεηαο νδήγεζεο
απηνθηλήηνπ, ηεξνπκέλσλ ησλ ινηπψλ ζηνηρείσλ.
3

ΓΔ
Υεηξηζηώλ
Μεραλεκάησλ
Έξγνπ

ΚΤΡΙΑ ΠΡΟΟΝΣΑ
α) Άδεηα κεραλνδεγνχ-ρεηξηζηή κεραλεκάησλ εθηέιεζεο
ηερληθψλ έξγσλ νκάδαο Β΄ ηάμεο Γ΄,
β) Άδεηα νδήγεζεο απηνθηλήηνπ εξαζηηερληθή ή
επαγγεικαηηθή,
γ) Ο νκψλπκνο ή αληίζηνηρνο ηίηινο ΙΔΚ ή Σερληθνχ
Δπαγγεικαηηθνχ Δθπαηδεπηεξίνπ Α΄ ή Β' θχθινπ ζπνπδψλ ή
Δληαίνπ Πνιπθιαδηθνχ Λπθείνπ ή Σερληθνχ Δπαγγεικαηηθνχ
Λπθείνπ
ή
Σερληθψλ
Δπαγγεικαηηθψλ
ρνιψλ
Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ή ρνιψλ Μαζεηείαο ηνπ
ΟΑΔΓ ηνπ Ν.1346/83 ή άιινο ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιηθψλ
κνλάδσλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο
εηδηθφηεηαο. Γίλεηαη επίζεο δεθηφο νπνηνζδήπνηε ηίηινο ΙΔΚ
ή δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ή άιινο ηζφηηκνο θαη
αληίζηνηρνο ηίηινο ζρνιηθψλ κνλάδσλ ηεο εκεδαπήο ή
αιινδαπήο ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ν ππνςήθηνο ππνβάιεη
βεβαίσζε ηεο αξκφδηαο γηα ηελ έθδνζε ηεο άδεηαο
ππεξεζίαο, φηη ε αλσηέξσ άδεηα κεραλνδεγνχ -ρεηξηζηή
ρνξεγήζεθε βάζεη ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηίηινπ είηε
απηνηειψο είηε κε ζπλππνινγηζκφ θαη εκπεηξίαο.
δ) Να πιεξνχλ ηα γεληθά πξνζφληα δηνξηζκνχ πνπ
πξνβιέπνληαη γηα ηνπο κφληκνπο ππαιιήινπο ηνπ πξψηνπ
κέξνπο ηνπ λ. 3584/07 (ππνβνιή ππεχζπλεο δήισζεο).
αλ ην ππ. αξηζ.
αληηθαζίζηαηαη από:

γ)

ζηνηρείν

δελ

2 κήλεο

2

πιεξείηαη

γ) Ο νκψλπκνο ή αληίζηνηρνο, απνιπηήξηνο ηίηινο
αλαγλσξηζκέλεο θαηψηεξεο ηερληθήο ζρνιήο ηεο εκεδαπήο
ή ηζφηηκνο θαη αληίζηνηρνο ηίηινο ζρνιήο ηεο αιινδαπήο.
Γίλεηαη επίζεο δεθηφο νπνηνζδήπνηε ηίηινο αλαγλσξηζκέλεο
θαηψηεξεο ηερληθήο ζρνιήο ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο,
ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ν ππνςήθηνο ππνβάιεη βεβαίσζε
ηεο αξκφδηαο γηα ηελ έθδνζε ηεο άδεηαο ππεξεζίαο, φηη ε
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αλσηέξσ άδεηα κεραλνδεγνχ- ρεηξηζηή ρνξεγήζεθε βάζεη
ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηίηινπ είηε απηνηειψο είηε κε
ζπλππνινγηζκφ θαη εκπεηξίαο.

ΑΔΑ: Β4Λ0ΩΚ9-51Α

ή
γ) Απνιπηήξηνο ηίηινο ηνπιάρηζηνλ Τπνρξεσηηθήο
Δθπαίδεπζεο (δει. απνιπηήξην ηξηηαμίνπ γπκλαζίνπ ή γηα
ππνςεθίνπο πνπ έρνπλ απνθνηηήζεη κέρξη θαη ην 1980
απνιπηήξην Γεκνηηθνχ ρνιείνπ), ή
ηζνδχλακνο
απνιπηήξηνο ηίηινο θαηψηεξεο Σερληθήο ρνιήο ηνπ Ν.Γ.
580/1970
ή απνιπηήξηνο ηίηινο Δξγαζηεξίσλ Δηδηθήο
Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο, ηνπ άξζξνπ 1
ηνπ Ν. 2817/2000 ηεο εκεδαπήο ή άιινο ηζφηηκνο ηίηινο
ηεο αιινδαπήο θαη αληίζηνηρε εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ
(3) εηψλ, κεηά ηελ απφθηεζε ηεο παξαπάλσ άδεηαο
κεραλνδεγνχ-ρεηξηζηή.
ή
γ) Απνιπηήξηνο ηίηινο ηνπιάρηζηνλ Τπνρξεσηηθήο
Δθπαίδεπζεο (δει. απνιπηήξην ηξηηαμίνπ γπκλαζίνπ ή γηα
ππνςεθίνπο πνπ έρνπλ απνθνηηήζεη κέρξη θαη ην 1980
απνιπηήξην
Γεκνηηθνχ
ρνιείνπ),
ή
ηζνδχλακνο
απνιπηήξηνο ηίηινο θαηψηεξεο Σερληθήο ρνιήο ηνπ Ν.Γ.
580/1970 ή απνιπηήξηνο ηίηινο Δξγαζηεξίσλ Δηδηθήο
Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο, ηνπ άξζξνπ 1
ηνπ Ν. 2817/2000 ηεο εκεδαπήο ή άιινο ηζφηηκνο ηίηινο
ηεο αιινδαπήο θαη αληίζηνηρε εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ έμη
(6) κελψλ, κεηά ηελ απφθηεζε ηεο παξαπάλσ άδεηαο
κεραλνδεγνχ-ρεηξηζηή.

4

ΤΔ
Δξγαηώλ
Καζαξηόηεηαο

α) Γελ απαηηνχληαη ηππηθά πξνζφληα.
β) Να πιεξνχλ ηα γεληθά πξνζφληα δηνξηζκνχ πνπ
πξνβιέπνληαη γηα ηνπο κφληκνπο ππαιιήινπο ηνπ πξψηνπ
κέξνπο ηνπ λ. 3584/07 (ππνβνιή ππεχζπλεο δήισζεο).

2 κήλεο
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Καηά ηε ζχληαμε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2012, έρνπλ πξνβιεθζεί νη
θαησηέξσ πηζηψζεηο :
1. ηνλ Κ.Α. 35-6041 έρεη πξνβιεθζεί πίζησζε πνζνχ 20.000,00 € θαη ζηνλ Κ.Α. 35-6054
έρεη πξνβιεθζεί πίζησζε πνζνχ 6.000,00 €. Απφ ηηο ελ ιφγσ πηζηψζεηο ζα πιεξσζνχλ
ηα δέθα (10) άηνκα πνπ ζα αζρνιεζνχλ ζηνλ θαζαξηζκφ ησλ θνηλνρξήζησλ ρψξσλ καδί
θαη αζθαιηζηηθέο ππνρξεψζεηο.
2. ηνλ Κ.Α. 70-6041 έρεη πξνβιεθζεί πίζησζε πνζνχ 60.000,00 θαη ζηνλ Κ.Α. 70-6054 έρεη
πξνβιεθζεί πίζησζε πνζνχ 16.000,00 €. Απφ ηηο ελ ιφγσ πηζηψζεηο ζα πιεξσζνχλ ηα
δψδεθα (12) άηνκα πνπ ζα αζρνιεζνχλ γηα ηε θχιαμε ησλ ΥΑΓΑ θαη ηνλ θαζαξηζκφ ησλ
παξαιηψλ καδί κε ηηο αζθαιηζηηθέο ππνρξεψζεηο ηνπο.
Η Απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό 97/2012.
Αθνχ ζπληάρζεθε ην πξαθηηθφ απηφ ππνγξάθεηαη φπσο πην θάησ.
Ο Πξφεδξνο
Ο Γξακκαηέαο
Σα Μέιε
Αβδνχινο πχξνο
Μέληεο Γεψξγηνο
Σζάθνο Πέηξνο
Βνπλειάθεο Γεψξγηνο
Κνπηζνληθνιήο Υαξάιακπνο
Πεηξάθεο Υξήζηνο
Πξηθηάθε-Υ’’γξεγνξίνπ Παλ.
νπξιάο Ισάλλεο
Αιεηθέξε Παλαγηψηα
Ιαηξφπνπινο Γεκήηξηνο
Καινγεξίλεο Ηιίαο
Λχξαο Υαξάιακπνο
Μαξνχζεο Υαξάιακπνο
Μαπξνκηράιεο Κσλ/λνο
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Αθξηβέο Απφζπαζκα
Η Δηδηθή Γξακκαηέαο
Παπαδάθε Δπγελία

ππξηδάθνο Βαζίιεηνο
ηαζάθεο Παλαγηψηεο
Σζαθαηίλνπ Καηεξίλα
Μαζηνξφπνπινο Νεθηάξηνο
Νηθνιηλάθνο Παλαγηψηεο
Παπαδάθεο Γεψξγηνο
Υαξακήο Αληψληνο
Υξηζηάθνο ηαχξνο
Γεκεηξφπνπινο Γεκνζζέλεο
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