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ΠΡΑΚΤΙΚΟ
Της αριθμ. 9ης συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΑΣΔΑ.

Αριθμός απόφασης 36/2022 της Ε.Ε.

Στις 18 Απριλίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00, στο Περιστέρι, έδρα του ΑΣΔΑ, πραγματοποιήθηκε δια
περιφοράς σύμφωνα με την ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/11.03.2020) η 9η συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του
Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής Αθήνας, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου κ. Ανδρέα Παχατουρίδη, που
έγκαιρα επιδόθηκε στους ενδιαφερόμενους, όπως ο Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας προβλέπει, δηλαδή την
14/04/2022

Σύνολο μελών : 3  
Παρόντες : 3 Ανδρέας Παχατουρίδης, Πρόεδρος, Νίκος Ζενέτος – Αντιπρόεδρος, Ιωάννης Γκίκας –

μέλος
Απόντες : 0 Κανείς
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και προχώρησε η συζήτηση πάνω
στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος εισηγείται το 4ο θέμα της Η.Δ. περί: «Λήψη απόφασης για προγραμματισμό προσλήψεων
προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου  ορισμένου χρόνου, για τις ανάγκες πυρασφάλειας
και πυροπροστασίας του Ποικίλου Όρους-Όρους Αιγάλεω, για το έτος 2022» και λέει τα εξής:
Η Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών και συγκεκριμένα το τμήμα Διοικητικών
Υπηρεσιών, εισηγείται το ανωτέρω θέμα και λέει τα εξής:
Ο ΑΣΔΑ σχεδιάζει και οργανώνει επί σειρά ετών σε συνεργασία με τους Δήμους - μέλη του, την Πυροσβεστική
Υπηρεσία και την Αντιπεριφέρεια Δυτικού Τομέα Αθηνών, την πυρασφάλεια του ορεινού όγκου του Ποικίλου
Όρους-Όρους Αιγάλεω, κατά  τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, από την 1η Μαΐου έως και την 30η
Οκτωβρίου, διάρκειας έξι (6) μηνών. Πιο συγκεκριμένα οργανώνει: 
- καθαρισμό των εισόδων του Ποικίλου Όρους από μπάζα και άλλα άχρηστα αντικείμενα
- περιπολίες οχημάτων σε τρεις τομείς του Ποικίλου Όρους
- ανάγκες συντήρησης (μάζεμα ξερών χόρτων,  ποτίσματα και λοιπές εργασίες) των έργων πρασίνου που
σχετίζονται με την πυρασφάλεια
- εργασίες αποκατάστασης του δασικού οδικού δικτύου (απομάκρυνση μπαζών, αποκατάσταση ζημιών από
νεροφαγώματα κ.λ.π.) με το Μηχάνημα Έργου του ΑΣΔΑ
- λειτουργία του κέντρου επιχειρήσεων του ΑΣΔΑ μέσα από την εγκατάσταση και τη λειτουργία του συστήματος
τηλεανίχνευσης πυρκαγιών 
Κρίνεται επιτακτική και επιβεβλημένη η ανάγκη να λάβουμε σήμερα τη σχετική απόφαση πρόσληψης προσωπικού
με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως τέσσερις (4) μήνες, για την
αντιμετώπιση των επειγουσών και εποχικών αναγκών της πυρασφάλειας του Ποικίλου Όρους-Όρους Αιγάλεω
και εισηγούμαι τις κάτωθι ειδικότητες:

- Τέσσερις (4) Οδηγοί με άδεια οδήγησης Γ΄κατηγορίας και κάρτα Ψηφιακού ταχογράφου 
- Τέσσερις (4) Οδηγοί με άδεια οδήγησης Γ΄κατηγορίας 
- Εννέα (9) Οδηγοί με άδεια οδήγησης Β΄Κατηγορίας
- Ένας (1) Χειριστής Μηχανήματος Έργου τύπου εσκαφέα - φορτωτή (JCB)
- Δέκα  (10) Εργάτες Γενικών Καθηκόντων
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- Επτά (7) Απόφοιτοι ΙΕΚ με την ειδικότητα Ειδικού Δασικής Προστασίας ή ΔΕ Διοικητικού

Σύνολο:35 άτομα

Η δαπάνη για τη μισθοδοσία του προαναφερόμενου προσωπικού θα βαρύνει τον Κ.Α 35.6041 και 35.6042 του
προϋπολογισμού του ΑΣΔΑ οικονομικού έτους 2022. 
 

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
1. Να είναι Έλληνες πολίτες
2. Να είναι ηλικίας 18 έως 67 ετών και να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που απαιτείται για την
εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν (άρθρο 14 του Ν. 3584/2007), όπως ισχύει
3. Να μην έχουν κώλυμα κατά τα άρθρα 16 και 17 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτήτων
Υπαλλήλων Ν. 3584/2007 (περί καταδίκης, υποδικίας ή δικαστικής συμπαράστασης)
4. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 14 παρ. 1 του Ν. 2190/1994 (απασχόληση στον ίδιο φορέα του
δημοσίου εντός δωδεκαμήνου), έτσι όπως ισχύει

ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ, σύμφωνα με το προσοντολόγιο  ΠΔ 50/2001 ( 39/Α΄), όπως ισχύει
1. Για την ειδικότητα των Οδηγών Γ΄ Κατηγορίας με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου
    - Άδεια Οδήγησης Γ  Κατηγορίας
    - Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου
    - 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.
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.

1. Για την ειδικότητα των Οδηγών Γ΄ ή  Β΄ Κατηγορίας 
    - Άδεια Οδήγησης Γ΄ ή  Β΄  Κατηγορίας
    - 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.
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.

2. Για την ειδικότητα του Χειριστή Μηχανήματος Έργου

- Άδεια Οδήγησης τουλάχιστον Β΄ Κατηγορίας και 
- Άδεια Χειριστή Μηχανήματος Έργου τύπου JCB (Εκσκαφέας - φορτωτής, ΠΔ 31/1990, όπως ισχύει)
- 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.

Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση των θέσεων από υποψήφιους με τα προσόντα της
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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. Για την ειδικότητα  ΔΕ (ΙΕΚ)  Ειδικού Δασικής Προστασίας ή ΔΕ Διοικητικού
- Δίπλωμα ΙΕΚ  με την ειδικότητα Ειδικού Δασικής Προστασίας ή Δίπλωμα 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. 1346/1983 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.
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.
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)

4.  Για την ειδικότητα ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων
- 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.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω προτείνω να προχωρήσουμε στη λήψη της σχετικής απόφασης. 
 
Η Ε.Ε του ΑΣΔΑ αφού έλαβε υπόψη:
1. Τις ανάγκες πυρασφάλειας και πυροπροστασίας του Ποικίλου Όρους-Όρους Αιγάλεω κατά την αντιπυρική
περίοδο  
2. Τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α΄ 114/08.06.2006), όπως ισχύουν
3. Τις διατάξεις  του άρθρου 9 του  ν. 4350/2015 (ΦΕΚ 161/30.11.2015 τ. Α΄),όπως ισχύουν
4. Τις διατάξεις του άρθρου 41 παρ. 2 του ν. 4325/2015, (ΦΕΚ 47/11.05.2015 τ.΄Α΄) "Εκδημοκρατισμός της
Διοίκησης - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες
διατάξεις", όπως ισχύουν
5. Τον Ο.Ε.Υ. του ΑΣΔΑ (ΦΕΚ 4440/14.12.2017 τ. Β΄) σύμφωνα με τον οποίο, δύναται να απασχολείται εποχικό
προσωπικό έως εξήντα (60) άτομα, διαφόρων ειδικοτήτων
6.Τις  διατάξεις του άρθρου 116 του ν. 4547/18 (ΦΕΚ 102/Α), σύμφωνα με τις οποίες "Κατ΄εξαίρεση [...] η
πρόσληψη του προσωπικού που απασχολείται στην πυρασφάλεια και τη ναυαγοσωστική κάλυψη των ακτών
γίνεται με σύμβαση  εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, η διάρκεια της οποίας  δεν μπορεί να
υπερβαίνει τους τέσσερις (4) μήνες σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών", όπως ισχύουν
7. Το με αριθμ. πρωτ. 20486/5380/18.05.2020 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, σύμφωνα με
το οποίο "...Οι αποφάσεις των συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ που αφορούν  τη σύναψη πάσης φύσεως
συμβάσεων δεν ελέγχονται πλέον για τη νομιμότητά τους από την υπηρεσία μας σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 116 του ν. 4555/2018, που αντικατέστησαν τις διατάξεις του άρθρου 225 του ν. 3852/2020"
8. Τις διατάξεις  της παρ. 1 του άρθρου 38 του ν. 4795/2021, (62/Α) περί αρμοδιοτήτων της οικονομικής
επιτροπής
9.Τις διατάξεις της παρ. 3.ι. του άρθρου 186 του ν. 4635/2019, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 49 του ν.
4674/2020, σύμφωνα με την οποία το προσωπικό που θα απασχοληθεί για την κάλυψη των αναγκών
πυρασφάλειας και πυροπροστασίας ορεινών όγκων εξαιρείται της ΠΥΣ και δεν εμπίπτει στις διαδικασίες του Ν.
2190/1994
10. Την υπ' αριθ.1892/14.04.2022 εισήγηση της Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών καθώς και
την υπ' αριθ.1861/14.04.2022 εισήγηση του Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής Προστασίας 
11.Την υπ' αριθ.10/2021 απόφαση του Δ.Σ. του ΑΣΔΑ  περί: "Εκχώρησης αρμοδιοτήτων του Δ.Σ στην
Ε.Ε." (ΑΔΑ:6Ζ5ΦΟΡΕΓ-75Ο)
12. Την υπ' αριθ.12/2021 απόφαση του Δ.Σ. του ΑΣΔΑ περί: "Ψήφισης προϋπολογισμού ΑΣΔΑ Ο.Ε. 2022"
(ΑΔΑ:ΩΜΓ2ΟΡΕΓ-ΛΒ9) που επικυρώθηκε με την υπ' αριθ. 168637/29/12/2021 απόφαση του Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, (α.π. ΑΣΔΑ 6641/30.12.2021)
13.Την εισήγηση του Προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση  
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την πρόληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως
τέσσερις (4) μήνες για την αντιμετώπιση των αναγκών πυρασφάλειας και πυροπροστασίας του Ποικίλου Όρους-
Όρους Αιγάλεω για το έτος 2022 ως εξής:

- Τέσσερις (4) Οδηγοί με άδεια οδήγησης Γ΄κατηγορίας και κάρτα Ψηφιακού ταχογράφου 
- Τέσσερις (4) Οδηγοί με άδεια οδήγησης Γ΄κατηγορίας
- Εννέα (9) Οδηγοί με άδεια οδήγησης Β΄Κατηγορίας
- Ένας (1) Χειριστής Μηχανήματος Έργου τύπου εσκαφέα - φορτωτή (JCB)
- Δέκα  (10) Εργάτες Γενικών Καθηκόντων
- Επτά (7) Απόφοιτοι ΙΕΚ με την ειδικότητα Ειδικού Δασικής Προστασίας ή ΔΕ Διοικητικού

Σύνολο:35 άτομα

Η δαπάνη για τη μισθοδοσία του προαναφερόμενου προσωπικού θα βαρύνει τον Κ.Α 35.6041 και 35.6042 του
προϋπολογισμού του ΑΣΔΑ οικονομικού έτους 2022.  

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

1.Να είναι Έλληνες πολίτες
2.Να είναι ηλικίας 18 έως 67 ετών και να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που απαιτείται για την
εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν (άρθρο 14 του Ν. 3584/2007), όπως ισχύει
3.Να μην έχουν κώλυμα κατά τα άρθρα 16 και 17 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτήτων
Υπαλλήλων Ν. 3584/2007 (περί καταδίκης, υποδικίας ή δικαστικής συμπαράστασης)
4.Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 14 παρ. 1 του Ν. 2190/1994 (απασχόληση στον ίδιο φορέα του
δημοσίου εντός δωδεκαμήνου), έτσι όπως ισχύει

ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ, σύμφωνα με το προσοντολόγιο  ΠΔ 50/2001 ( 39/Α΄), όπως ισχύει
1. Για την ειδικότητα των Οδηγών Γ΄ Κατηγορίας με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου
    - Άδεια Οδήγησης Γ  Κατηγορίας
    - Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου
    - 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.
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.

2. Για την ειδικότητα των Οδηγών Γ΄ ή Β΄ Κατηγορίας 
    - Άδεια Οδήγησης Γ΄ ή  Β΄  Κατηγορίας
    - 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.
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
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εκπαίδευσης και τριετή τουλάχιστον εμπειρία.

3. Για την ειδικότητα του Χειριστή Μηχανήματος Έργου
    - Άδεια Οδήγησης τουλάχιστον Β΄ Κατηγορίας και 
    - Άδεια Χειριστή Μηχανήματος Έργου τύπου JCB (Εκσκαφέας - φορτωτής, ΠΔ 31/1990, όπως ισχύει)
    - 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.
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.
4. Για την ειδικότητα  ΔΕ (ΙΕΚ)  Ειδικού Δασικής Προστασίας ή ΔΕ Διοικητικού
  - Δίπλωμα ΙΕΚ  με την ειδικότητα Ειδικού Δασικής Προστασίας ή Δίπλωμα 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. 1346/1983 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.
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.
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)
5.  Για την ειδικότητα ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων
    - 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 δαπάνη για τη μισθοδοσία του προαναφερόμενου προσωπικού θα βαρύνει τον Κ.Α 35.6041 και 35.6042 του
προϋπολογισμού του ΑΣΔΑ οικονομικού έτους 2022.  

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 36/2022 των αποφάσεων της Ε.Ε. του ΑΣΔΑ

Η Εκτελεστική Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

 

 

Ανδρέας Π. Παχατουρίδης

Τα Μέλη

 

Νίκος Ζενέτος
Ιωάννης Γκίκας

Ακριβές Αντίγραφο
Περιστέρι, 18/04/2022

Ο Πρόεδρος

 

Ανδρέας Π. Παχατουρίδης
Δήμαρχος Περιστερίου
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