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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΝΔΕΜΟ  
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Ταχ. Κϊδικασ :546 26 
Τθλζφωνο :(2310) 508-800 
Fax :(2310) 508-787 
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Ρλθροφορίεσ  
:Αναςταςιάδθσ Θ. 
:Ραραςκευοποφλου Ε.  

 

 

 

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΘ υπ' αρικμ. ΟΧ  1 / 2018 

για τθ ςφναψθ ΤΜΒΑΕΩΝ ΕΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΕΝΟΤ ΧΡΟΝΟΤ 
 
 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΝΔΕΜΟ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ ΣΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΘΣΩΝ 

(Φο.Δ..Α) ΚΕΝΣΡΙΚΘ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

 
Ζχοντασ υπόψθ: 
 

1. Τισ διατάξεισ του άρκρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σφςταςθ ανεξάρτθτθσ αρχισ για τθν 
επιλογι προςωπικοφ και ρφκμιςθ κεμάτων διοίκθςθσ» (ΦΕΚ 28/τ.Αϋ/3-3-1994), όπωσ 
ζχουν τροποποιθκεί και ιςχφουν, ςε ςυνδυαςμό με τισ διατάξεισ τθσ παρ. 9 του 
άρκρου 25 του Ν. 4440/2016 (ΦΕΚ 224/τ. Αϋ/2-12-2016).  

2. Τισ διατάξεισ του Ν. 3852/2010 «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ 
Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ- Ρρόγραμμα Καλλικράτθσ» (ΦΕΚ 87/τ.Αϋ/7-6-2010), όπωσ 
ζχουν τροποποιθκεί και ιςχφουν. 

3. Τισ διατάξεισ του άρκρου ζνατου του Ν. 4057/2012 «Ρεικαρχικό Δίκαιο Δθμοςίων 
Ρολιτικϊν Διοικθτικϊν Υπαλλιλων και Υπαλλιλων Νομικϊν Ρροςϊπων Δθμοςίου 
Δικαίου» (ΦΕΚ 54/τ.Αϋ/14-3-2012). 

4. Τισ διατάξεισ του Ν. 4250/2014 «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ – Καταργιςεισ, 
Συγχωνεφςεισ Νομικϊν Ρροςϊπων και Υπθρεςιϊν του Δθμοςίου Τομζα – 
Τροποποίθςθ Διατάξεων του Ρ.Δ. 318/1992 ΦΕΚ Αϋ161 και λοιπζσ ρυκμίςεισ» (ΦΕΚ 
74/τ.Αϋ/26-3-2014). 

5. Τισ διατάξεισ του άρκρου 48 του Ν. 4325/2015 «Εκδθμοκρατιςμόσ τθσ Διοίκθςθσ- 
Καταπολζμθςθ Γραφειοκρατίασ και Θλεκτρονικι Διακυβζρνθςθ, Αποκατάςταςθ 
αδικιϊν και άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ 47/τ.Αϋ/11-5-2015).  
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6. Tισ διατάξεισ του άρκρου δεφτερου του Ν. 4528/2018 «Κφρωςθ Σφμβαςθσ για τθ 
λειτουργία του Ελλθνικοφ Ινςτιτοφτου Ραςτζρ και άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ 50/τ. Αϋ/16-
3-2018). 

7. Τθν υπϋ αρικ. ΔΙΡΑΑΔ/Φ. ΕΡ. 1/570/οικ. 3824/2017 Υπουργικι Απόφαςθ «Κακοριςμόσ 
των δικαιολογθτικϊν – εφαρμογι των διατάξεων του άρκρου 25 του Ν. 4440/2016…» 
(ΦΕΚ 272/τ. Βϋ/6-2-2017). 

8. Τθν υπϋ αρικμ. 743/8723/29-06-2017 (ΑΔΑ:ΩΑ6ΜΟΞΧΝ-Χ2Ω) απόφαςθ τθσ 
Εκτελεςτικισ Επιτροπισ του Ρεριφερειακοφ Συνδζςμου Φορζων Διαχείριςθσ Στερεϊν 
Αποβλιτων (Φο.Δ.Σ.Α.) Κεντρικισ Μακεδονίασ με κζμα: «Ρρογραμματιςμόσ 
πρόςλθψθσ προςωπικοφ, ζτουσ 2017, με ςυμβάςεισ εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου 
οριςμζνου χρόνου ανταποδοτικοφ χαρακτιρα (αρ. 10 του Ν.4257/2014) για τισ 
ανάγκεσ τθσ Υπθρεςίασ». 

9. Το με αρικ. πρωτ. 46230/18-07-2017 ζγγραφο τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ 
Μακεδονίασ – Θράκθσ με κζμα: «Ειςθγθτικι ζκκεςθ για πρόςλθψθ προςωπικοφ 
ιδιωτικοφ δικαίου οριςμζνου χρόνου ςτον Ρεριφερειακό Σφνδεςμο Φορζων 
Διαχείριςθσ Στερεϊν Αποβλιτων (Φο.Δ.Σ.Α.) Κεντρικισ Μακεδονίασ (ανταποδοτικοφ 
χαρακτιρα)». 

10. Τθν υπϋ αρικμ. πρωτ. 3278/31-1-2018 (ΑΔΑ: 6ΩΞ3465ΧΘ7-ΔΟΟ) απόφαςθ του 
Υπουργοφ Εςωτερικϊν, με τθν οποία εγκρίκθκε για τον Ρεριφερειακό Σφνδεςμο 
Φορζων Διαχείριςθσ Στερεϊν Αποβλιτων (Φο.Δ.Σ.Α.) Κεντρικισ Μακεδονίασ θ 
απαςχόλθςθ εκατόν πενιντα πζντε (155) ατόμων με ςχζςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ 
δικαίου οριςμζνου χρόνου, ςε υπθρεςίεσ ανταποδοτικοφ χαρακτιρα, ςφμφωνα με το 
υπϋ αρικμ. πρωτ. 35642/17/12-2-2018 ζγγραφο του Υπουργείου Εςωτερικϊν με κζμα: 
«Ζγκριςθ πρόςλθψθσ προςωπικοφ με ςχζςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου οριςμζνου 
χρόνου ανταποδοτικοφ χαρακτιρα».  

11. Τθν υπϋ αρικμ. 414/3456/01-03-2018 (ΑΔΑ:Ψ2ΤΨΟΞΧΝ-Ν5Σ) απόφαςθ τθσ 
Εκτελεςτικισ Επιτροπισ του Ρεριφερειακοφ Συνδζςμου Φορζων Διαχείριςθσ Στερεϊν 
Αποβλιτων (Φο.Δ.Σ.Α.) Κεντρικισ Μακεδονίασ  με κζμα : «Κακοριςμόσ ειδικοτιτων 
για πρόςλθψθ ενενιντα δφο (92) ατόμων διαφόρων ειδικοτιτων προςωπικοφ με 
ςχζςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου οριςμζνου χρόνου ανταποδοτικοφ χαρακτιρα  
(αρικ. 21 Ν.2190/1994 και αρικ. 9 παρ.1 Ν.3812/2009)». 

12. Τθν από 14/03/2018 βεβαίωςθ τθσ Διεφκυνςθσ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν του  
Ρεριφερειακοφ Συνδζςμου Φορζων Διαχείριςθσ Στερεϊν Αποβλιτων (Φο.Δ.Σ.Α.) 
Κεντρικισ Μακεδονίασ για τθν φπαρξθ των ςχετικϊν πιςτϊςεων.  

13. Τον Οργανιςμό Εςωτερικισ Υπθρεςίασ του Ρεριφερειακοφ Συνδζςμου Φορζων 
Διαχείριςθσ Στερεϊν Αποβλιτων (Φο.Δ.Σ.Α.) Κεντρικισ Μακεδονίασ (ΦΕΚ 707/τ. Βϋ/20-
03-2014) μαηί με τθ διόρκωςθ αυτοφ (ΦΕΚ 1786/τ. Βϋ/30-06-2014). 

 
Ανακοινϊνει 

 
Σθν πρόςλθψθ, με ςφμβαςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου οριςμζνου χρόνου διάρκειασ 
οκτϊ (8) μθνϊν, ςυνολικά εβδομιντα οκτϊ (78) ατόμων ςε υπθρεςίεσ ανταποδοτικοφ 
χαρακτιρα του Περιφερειακοφ υνδζςμου Διαχείριςθσ τερεϊν Αποβλιτων (Φο.Δ..Α.) 
Κεντρικισ Μακεδονίασ,  που εδρεφει ςτθ Θεςςαλονίκθ και ςυγκεκριμζνα του εξισ, ανά 
υπθρεςία, ζδρα, ειδικότθτα και διάρκεια ςφμβαςθσ, αρικμοφ ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με 
τα αντίςτοιχα απαιτοφμενα (τυπικά και τυχόν πρόςκετα) προςόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β): 

 

ΠΙΝΑΚΑ Α: ΘΕΕΙ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ανταποδοτικοφ χαρακτιρα (ανά κωδικό κζςθσ) 
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Κωδικόσ 
κζςθσ 

Τπθρεςία Ζδρα υπθρεςίασ Ειδικότθτα 
Διάρκεια 

ςφμβαςθσ 
Αρικμόσ 
ατόμων 

101.  

Ρεριφερειακόσ 
Σφνδεςμοσ 

Φο.Δ.Σ.Α. Κεντρικισ 
Μακεδονίασ 

Ρ.Ε. Θεςςαλονίκθσ 
ΡΕ Χθμικϊν 
Μθχανικϊν 

(με εμπειρία) 
8 μινεσ 1 

102.  

Ρεριφερειακόσ 
Σφνδεςμοσ 

Φο.Δ.Σ.Α. Κεντρικισ 
Μακεδονίασ 

Ρ.Ε. Θεςςαλονίκθσ 
ΡΕ Μθχανικϊν 
Ρεριβάλλοντοσ 

 
8 μινεσ 1 

103.  

Ρεριφερειακόσ 
Σφνδεςμοσ 

Φο.Δ.Σ.Α. Κεντρικισ 
Μακεδονίασ 

Ρ.Ε. Σερρϊν 
ΡΕ Μθχανικϊν 
Ρεριβάλλοντοσ 

 
8 μινεσ 1 

104.  

Ρεριφερειακόσ 
Σφνδεςμοσ 

Φο.Δ.Σ.Α. Κεντρικισ 
Μακεδονίασ 

Ρ.Ε. Χαλκιδικισ 
ΡΕ Μθχανικϊν 
Ρεριβάλλοντοσ 

 
8 μινεσ 2 

105.  

Ρεριφερειακόσ 
Σφνδεςμοσ 

Φο.Δ.Σ.Α. Κεντρικισ 
Μακεδονίασ 

Ρ.Ε. Κιλκίσ 
ΡΕ Μθχανικϊν 
Ρεριβάλλοντοσ 

 
8 μινεσ 1 

106.  

Ρεριφερειακόσ 
Σφνδεςμοσ 

Φο.Δ.Σ.Α. Κεντρικισ 
Μακεδονίασ 

Ρ.Ε. Ριερίασ 
ΡΕ Μθχανικϊν 
Ρεριβάλλοντοσ 

 
8 μινεσ 1 

107.  

Ρεριφερειακόσ 
Σφνδεςμοσ 

Φο.Δ.Σ.Α. Κεντρικισ 
Μακεδονίασ 

Ρ.Ε. Ρζλλασ 
ΡΕ Μθχανικϊν 
Ρεριβάλλοντοσ 

 
8 μινεσ 3 

108.  

Ρεριφερειακόσ 
Σφνδεςμοσ 

Φο.Δ.Σ.Α. Κεντρικισ 
Μακεδονίασ 

Ρ.Ε. Θεςςαλονίκθσ 
ΡΕ Ρολιτικϊν 
Μθχανικϊν 

8 μινεσ 2 

109.  

Ρεριφερειακόσ 
Σφνδεςμοσ 

Φο.Δ.Σ.Α. Κεντρικισ 
Μακεδονίασ 

Ρ.Ε. Θεςςαλονίκθσ 
ΡΕ Μθχανολόγων 

Μθχανικϊν 
8 μινεσ 5 

110.  

Ρεριφερειακόσ 
Σφνδεςμοσ 

Φο.Δ.Σ.Α. Κεντρικισ 
Μακεδονίασ 

Ρ.Ε. Θεςςαλονίκθσ 
ΡΕ Τοπογράφων 

Μθχανικϊν 
8 μινεσ 2 
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ΠΙΝΑΚΑ Α: ΘΕΕΙ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ανταποδοτικοφ χαρακτιρα (ανά κωδικό κζςθσ) 

Κωδικόσ 
κζςθσ 

Τπθρεςία Ζδρα υπθρεςίασ Ειδικότθτα 
Διάρκεια 

ςφμβαςθσ 
Αρικμόσ 
ατόμων 

111.  

Ρεριφερειακόσ 
Σφνδεςμοσ 

Φο.Δ.Σ.Α. Κεντρικισ 
Μακεδονίασ 

Ρ.Ε. Θεςςαλονίκθσ 
ΤΕ Θλεκτρολόγων 

Μθχανικϊν 
8 μινεσ 1 

112.  

Ρεριφερειακόσ 
Σφνδεςμοσ 

Φο.Δ.Σ.Α. Κεντρικισ 
Μακεδονίασ 

Ρ.Ε. Θεςςαλονίκθσ 
ΤΕ Μθχανολόγων 

Μθχανικϊν 
8 μινεσ 3 

113.  

Ρεριφερειακόσ 
Σφνδεςμοσ 

Φο.Δ.Σ.Α. Κεντρικισ 
Μακεδονίασ 

Ρ.Ε. Θεςςαλονίκθσ ΤΕ Ρλθροφορικισ 8 μινεσ 1 

114.  

Ρεριφερειακόσ 
Σφνδεςμοσ 

Φο.Δ.Σ.Α. Κεντρικισ 
Μακεδονίασ 

Ρ.Ε. Θεςςαλονίκθσ 
ΤΕ Μθχανικϊν Ζργων 

Υποδομισ 
8 μινεσ 2 

115.  

Ρεριφερειακόσ 
Σφνδεςμοσ 

Φο.Δ.Σ.Α. Κεντρικισ 
Μακεδονίασ 

Ρ.Ε. Θεςςαλονίκθσ 
ΤΕ Τοπογράφων 

Μθχανικϊν 
8 μινεσ 1 

116.  

Ρεριφερειακόσ 
Σφνδεςμοσ 

Φο.Δ.Σ.Α. Κεντρικισ 
Μακεδονίασ 

Ρ.Ε. Θεςςαλονίκθσ ΔΕ Διοικθτικοφ 8 μινεσ 6 

117.  

Ρεριφερειακόσ 
Σφνδεςμοσ 

Φο.Δ.Σ.Α. Κεντρικισ 
Μακεδονίασ 

Ρ.Ε. Θεςςαλονίκθσ 
ΔΕ Μθχανοτεχνιτϊν  

Αυτοκινιτων  
8 μινεσ 1 

118.  

Ρεριφερειακόσ 
Σφνδεςμοσ 

Φο.Δ.Σ.Α. Κεντρικισ 
Μακεδονίασ 

Ρ.Ε. Θεςςαλονίκθσ ΔΕ Ραραςκευαςτϊν 8 μινεσ 1 

119.  

Ρεριφερειακόσ 
Σφνδεςμοσ 

Φο.Δ.Σ.Α. Κεντρικισ 
Μακεδονίασ 

Ρ.Ε. Ριερίασ 

ΔΕ Χειριςτϊν 
Μθχανθμάτων  

ϋΕργων  
(Φορτωτζσ & 
Μπολτόηεσ) 

8 μινεσ 2 

120.  
Ρεριφερειακόσ 

Σφνδεςμοσ 
Φο.Δ.Σ.Α. Κεντρικισ 

Ρ.Ε. Ρζλλασ 
ΔΕ Χειριςτϊν 

Μθχανθμάτων  
ϋΕργων  

8 μινεσ 2 
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ΠΙΝΑΚΑ Α: ΘΕΕΙ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ανταποδοτικοφ χαρακτιρα (ανά κωδικό κζςθσ) 

Κωδικόσ 
κζςθσ 

Τπθρεςία Ζδρα υπθρεςίασ Ειδικότθτα 
Διάρκεια 

ςφμβαςθσ 
Αρικμόσ 
ατόμων 

Μακεδονίασ (Φορτωτζσ & 
Μπολτόηεσ) 

121.  

Ρεριφερειακόσ 
Σφνδεςμοσ 

Φο.Δ.Σ.Α. Κεντρικισ 
Μακεδονίασ 

Ρ.Ε. Θεςςαλονίκθσ 
ΔΕ Θλεκτρολόγων 
Εγκαταςτάςεων 

8 μινεσ 1 

122.  

Ρεριφερειακόσ 
Σφνδεςμοσ 

Φο.Δ.Σ.Α. Κεντρικισ 
Μακεδονίασ 

Ρ.Ε. Θεςςαλονίκθσ 
ΔΕ Θλεκτρολόγων  
(Θλεκτροτεχνιτϊν) 

Αυτοκινιτων 
8 μινεσ 1 

123.  

Ρεριφερειακόσ 
Σφνδεςμοσ 

Φο.Δ.Σ.Α. Κεντρικισ 
Μακεδονίασ 

Ρ.Ε. Θεςςαλονίκθσ 
ΔΕ Τεχνιτϊν 
Υδραυλικϊν  

8 μινεσ 2 

124.  

Ρεριφερειακόσ 
Σφνδεςμοσ 

Φο.Δ.Σ.Α. Κεντρικισ 
Μακεδονίασ 

Ρ.Ε. Ρζλλασ 
ΔΕ Τεχνιτϊν 
Υδραυλικϊν  

8 μινεσ 1 

125.  

Ρεριφερειακόσ 
Σφνδεςμοσ 

Φο.Δ.Σ.Α. Κεντρικισ 
Μακεδονίασ 

Ρ.Ε. Θεςςαλονίκθσ ΔΕ Ηυγιςτϊν 8 μινεσ 1 

126.  

Ρεριφερειακόσ 
Σφνδεςμοσ 

Φο.Δ.Σ.Α. Κεντρικισ 
Μακεδονίασ 

Ρ.Ε. Ρζλλασ ΔΕ Ηυγιςτϊν 8 μινεσ 2 

127.  

Ρεριφερειακόσ 
Σφνδεςμοσ 

Φο.Δ.Σ.Α. Κεντρικισ 
Μακεδονίασ 

Ρ.Ε. Θεςςαλονίκθσ 

ΔΕ Οδθγϊν 
 (Κατ. Γϋ) 

(με κάρτα ψθφιακοφ 
ταχογράφου) 

8 μινεσ 5 

128.  

Ρεριφερειακόσ 
Σφνδεςμοσ 

Φο.Δ.Σ.Α. Κεντρικισ 
Μακεδονίασ 

Ρ.Ε. Σερρϊν 

ΔΕ Οδθγϊν 
 (Κατ. Γϋ) 

(με κάρτα ψθφιακοφ 
ταχογράφου) 

8 μινεσ 2 

129.  

Ρεριφερειακόσ 
Σφνδεςμοσ 

Φο.Δ.Σ.Α. Κεντρικισ 
Μακεδονίασ 

Ρ.Ε. Θεςςαλονίκθσ 

ΔΕ Οδθγϊν 
 (Κατ. Γϋ+Εϋ) 

(με κάρτα ψθφιακοφ 
ταχογράφου) 

8 μινεσ 4 

130.  
Ρεριφερειακόσ 

Σφνδεςμοσ 
Ρ.Ε. Θεςςαλονίκθσ 

ΔΕ Οδθγϊν 
 (Κατ. Γϋ+Δϋ) 

8 μινεσ 3 
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ΠΙΝΑΚΑ Α: ΘΕΕΙ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ανταποδοτικοφ χαρακτιρα (ανά κωδικό κζςθσ) 

Κωδικόσ 
κζςθσ 

Τπθρεςία Ζδρα υπθρεςίασ Ειδικότθτα 
Διάρκεια 

ςφμβαςθσ 
Αρικμόσ 
ατόμων 

Φο.Δ.Σ.Α. Κεντρικισ 
Μακεδονίασ 

(με κάρτα ψθφιακοφ 
ταχογράφου) 

131.  

Ρεριφερειακόσ 
Σφνδεςμοσ 

Φο.Δ.Σ.Α. Κεντρικισ 
Μακεδονίασ 

Ρ.Ε. Θεςςαλονίκθσ 
ΔΕ Εποπτϊν 

Κακαριότθτασ 
8 μινεσ 9 

132.  

Ρεριφερειακόσ 
Σφνδεςμοσ 

Φο.Δ.Σ.Α. Κεντρικισ 
Μακεδονίασ 

Ρ.Ε. Ριερίασ 
ΔΕ Εποπτϊν 

Κακαριότθτασ 
8 μινεσ 1 

133.  

Ρεριφερειακόσ 
Σφνδεςμοσ 

Φο.Δ.Σ.Α. Κεντρικισ 
Μακεδονίασ 

Ρ.Ε. Ρζλλασ 
ΔΕ Εποπτϊν 

Κακαριότθτασ 
8 μινεσ 1 

134.  

Ρεριφερειακόσ 
Σφνδεςμοσ 

Φο.Δ.Σ.Α. Κεντρικισ 
Μακεδονίασ 

Ρ.Ε. Θεςςαλονίκθσ ΥΕ Εργατϊν-τριϊν 8 μινεσ 2 

135.  

Ρεριφερειακόσ 
Σφνδεςμοσ 

Φο.Δ.Σ.Α. Κεντρικισ 
Μακεδονίασ 

Ρ.Ε. Ρζλλασ ΥΕ Εργατϊν-τριϊν 8 μινεσ 2 

136.  

Ρεριφερειακόσ 
Σφνδεςμοσ 

Φο.Δ.Σ.Α. Κεντρικισ 
Μακεδονίασ 

Ρ.Ε. Σερρϊν ΥΕ Εργατϊν-τριϊν 8 μινεσ 2 

υνολικόσ αρικμόσ κζςεων 78 

 
 
 
 
 
 

ΠΙΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (ανά κωδικό κζςθσ) 

Κωδικόσ κζςθσ 
Σίτλοσ ςπουδϊν  

και  
λοιπά απαιτοφμενα (τυπικά & τυχόν πρόςκετα) προςόντα 

101  
ΠΕ Χθμικϊν  

ΚΤΡΙΑ ΠΡΟΟΝΣΑ: 
1. Ρτυχίο ι δίπλωμα Χθμικοφ Μθχανικοφ ΑΕΙ ι το ομϊνυμο πτυχίο ι δίπλωμα 

ΑΔΑ: 64ΧΑΟΞΧΝ-Δ6Ξ



 
 

Σελίδα 7 από 38 
 

ΠΙΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (ανά κωδικό κζςθσ) 

Κωδικόσ κζςθσ 
Σίτλοσ ςπουδϊν  

και  
λοιπά απαιτοφμενα (τυπικά & τυχόν πρόςκετα) προςόντα 

Μθχανικϊν Ελλθνικοφ Ανοικτοφ Ρανεπιςτθμίου (Ε.Α.Ρ.) ΑΕΙ ι Ρρογραμμάτων Σπουδϊν 
Επιλογισ (Ρ.Σ.Ε.) ΑΕΙ ι ταυτόςθμο κατά περιεχόμενο ειδικότθτασ πτυχίο ι 
δίπλωμα ΑΕΙ ι Ελλθνικοφ Ανοικτοφ Ρανεπιςτθμίου (Ε.Α.Ρ) ΑΕΙ ι 
Ρρογραμμάτων Σπουδϊν Επιλογισ (Ρ.Σ.Ε) ΑΕΙ τθσ θμεδαπισ ι ιςότιμοσ 
τίτλοσ ςχολϊν τθσ θμεδαπισ ι αλλοδαπισ, αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ. 

2. Άδεια άςκθςθσ επαγγζλματοσ Μθχανικοφ αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ του 
τίτλου ςπουδϊν. 

3. Γνϊςθ Χειριςμοφ Θ/Υ ςτα αντικείμενα: (i) επεξεργαςίασ κειμζνων, (ii) 
υπολογιςτικϊν φφλλων και (iii) υπθρεςιϊν διαδικτφου. 

4. Εξειδικευμζνθ εμπειρία τουλάχιςτον ζξι (6) μθνϊν ςτθ λειτουργία 
Εγκαταςτάςεων Επεξεργαςίασ Στραγγιςμάτων. 

5. Εξειδικευμζνθ εμπειρία ζξι (6) μθνϊν ςτθν λε ςε ΧΥΤΑ. 

102,103,104,105,106,
107 

ΠΕ Μθχανικϊν 
Περιβάλλοντοσ 

ΚΤΡΙΑ ΠΡΟΟΝΣΑ: 
1. Ρτυχίο ι Δίπλωμα Μθχανικοφ Ρεριβάλλοντοσ ΑΕΙ ι το ομϊνυμο πτυχίο ι 

δίπλωμα Ελλθνικοφ Ανοικτοφ Ρανεπιςτθμίου (Ε.Α.Ρ.) ΑΕΙ ι Ρρογραμμάτων 
Σπουδϊν Επιλογισ (Ρ.Σ.Ε.) ΑΕΙ ι ταυτόςθμο κατά περιεχόμενο ειδικότθτασ 
πτυχίο ι δίπλωμα ΑΕΙ ι Ελλθνικοφ Ανοικτοφ Ρανεπιςτθμίου (Ε.Α.Ρ) ΑΕΙ ι 
Ρρογραμμάτων Σπουδϊν Επιλογισ (Ρ.Σ.Ε) ΑΕΙ τθσ θμεδαπισ ι ιςότιμοσ 
τίτλοσ ςχολϊν τθσ θμεδαπισ ι αλλοδαπισ, αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ. 

2. Άδεια άςκθςθσ επαγγζλματοσ Μθχανικοφ αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ του 
τίτλου ςπουδϊν. 

3. Γνϊςθ Χειριςμοφ Θ/Υ ςτα αντικείμενα: (i) επεξεργαςίασ κειμζνων, (ii) 
υπολογιςτικϊν φφλλων και (iii) υπθρεςιϊν διαδικτφου. 

 

108 
ΠΕ Πολιτικϊν 
Μθχανικϊν 

 
 

ΚΤΡΙΑ ΠΡΟΟΝΣΑ: 
1. Ρτυχίο ι δίπλωμα Ρολιτικοφ Μθχανικοφ ΑΕΙ ι το ομϊνυμο πτυχίο ι 

δίπλωμα Ελλθνικοφ Ανοικτοφ Ρανεπιςτθμίου (Ε.Α.Ρ.) ΑΕΙ ι Ρρογραμμάτων 
Σπουδϊν Επιλογισ (Ρ.Σ.Ε.) ΑΕΙ ι ταυτόςθμο κατά περιεχόμενο ειδικότθτασ 
πτυχίο ι δίπλωμα ΑΕΙ ι Ελλθνικοφ Ανοικτοφ Ρανεπιςτθμίου (Ε.Α.Ρ) ΑΕΙ ι 
Ρρογραμμάτων Σπουδϊν Επιλογισ (Ρ.Σ.Ε) ΑΕΙ τθσ θμεδαπισ ι ιςότιμοσ 
τίτλοσ ςχολϊν τθσ θμεδαπισ ι αλλοδαπισ, αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ. 

2. Άδεια άςκθςθσ επαγγζλματοσ Μθχανικοφ αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ του 
τίτλου ςπουδϊν. 

3. Γνϊςθ Χειριςμοφ Θ/Υ ςτα αντικείμενα: (i) επεξεργαςίασ κειμζνων, (ii) 
υπολογιςτικϊν φφλλων και (iii) υπθρεςιϊν διαδικτφου. 

 
109  

ΠΕ Μθχανολόγων 
Μθχανικϊν 

ΚΤΡΙΑ ΠΡΟΟΝΣΑ: 
1. Ρτυχίο ι δίπλωμα Θλεκτρολόγου Μθχανολόγου Μθχανικοφ ι Μθχανολόγου 

Θλεκτρολόγου Μθχανικοφ ι Μθχανολόγου Μθχανικοφ ι Μθχανολόγου και 
Αεροναυπθγοφ Μθχανικοφ ι Μθχανολόγου Μθχανικοφ Βιομθχανίασ ι 
Ναυπθγοφ Μθχανολόγου Μθχανικοφ ι Μθχανικϊν Διαχείριςθσ Ενεργειακϊν 
Ρόρων ΑΕΙ ι το ομϊνυμο πτυχίο ι δίπλωμα Ελλθνικοφ Ανοικτοφ 
Ρανεπιςτθμίου (Ε.Α.Ρ) ΑΕΙ ι Ρρογραμμάτων Σπουδϊν Επιλογισ (Ρ.Σ.Ε) ΑΕΙ ι 

ΑΔΑ: 64ΧΑΟΞΧΝ-Δ6Ξ
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ΠΙΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (ανά κωδικό κζςθσ) 

Κωδικόσ κζςθσ 
Σίτλοσ ςπουδϊν  

και  
λοιπά απαιτοφμενα (τυπικά & τυχόν πρόςκετα) προςόντα 

ταυτόςθμο κατά περιεχόμενο ειδικότθτασ πτυχίο ι δίπλωμα ΑΕΙ ι 
Ελλθνικοφ Ανοικτοφ Ρανεπιςτθμίου (Ε.Α.Ρ) ΑΕΙ ι Ρρογραμμάτων Σπουδϊν 
Επιλογισ (Ρ.Σ.Ε) ΑΕΙ τθσ θμεδαπισ ι ιςότιμοσ τίτλοσ ςχολϊν τθσ αλλοδαπισ, 
αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ. 

2. Άδεια άςκθςθσ επαγγζλματοσ Μθχανικοφ αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ του 
τίτλου ςπουδϊν. 

3. Γνϊςθ Χειριςμοφ Θ/Υ ςτα αντικείμενα: (i) επεξεργαςίασ κειμζνων, (ii) 
υπολογιςτικϊν φφλλων και (iii) υπθρεςιϊν διαδικτφου. 

110 
ΠΕ Σοπογράφων 

Μθχανικϊν 

ΚΤΡΙΑ ΠΡΟΟΝΣΑ: 
1. Ρτυχίο ι δίπλωμα Αγρονόμου Τοπογράφου Μθχανικοφ ι Τοπογράφου 

Μθχανικοφ ΑΕΙ ι το ομϊνυμο πτυχίο ι δίπλωμα Ελλθνικοφ Ανοικτοφ 
Ρανεπιςτθμίου  (Ε.Α.Ρ) ΑΕΙ ι Ρρογραμμάτων Σπουδϊν Επιλογισ (Ρ.Σ.Ε) ΑΕΙ 
ι ταυτόςθμο κατά περιεχόμενο ειδικότθτασ πτυχίο ι δίπλωμα ΑΕΙ ι 
Ελλθνικοφ Ανοικτοφ Ρανεπιςτθμίου  (Ε.Α.Ρ) ΑΕΙ ι Ρρογραμμάτων Σπουδϊν 
Επιλογισ (Ρ.Σ.Ε) ΑΕΙ τθσ θμεδαπισ ι ιςότιμοσ τίτλοσ ςχολϊν τθσ αλλοδαπισ, 
αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ. 

2. Άδεια άςκθςθσ επαγγζλματοσ Μθχανικοφ αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ του 
τίτλου ςπουδϊν. 

3. Γνϊςθ Χειριςμοφ Θ/Υ ςτα αντικείμενα: (i) επεξεργαςίασ κειμζνων, (ii) 
υπολογιςτικϊν φφλλων και (iii) υπθρεςιϊν διαδικτφου. 

111 
ΣΕ Θλεκτρολόγων 

Μθχανικϊν 

ΚΤΡΙΑ ΠΡΟΟΝΣΑ: 
1. Ρτυχίο ι δίπλωμα τμιματοσ Θλεκτρολογίασ ι Θλεκτρολόγων Μθχανικϊν 

Τ.Ε. ι Μθχανικϊν Ενεργειακισ Τεχνολογίασ Τ.Ε. με κατεφκυνςθ Ενεργειακισ 
Θλεκτρολογίασ ΤΕΙ ι το ομϊνυμο πτυχίο ι δίπλωμα Ρρογραμμάτων 
Σπουδϊν Επιλογισ (Ρ.Σ.Ε.) ΤΕΙ ι αντίςτοιχο κατά ειδικότθτα πτυχίο ι 
δίπλωμα ΤΕΙ ι Ρρογραμμάτων  Σπουδϊν Επιλογισ (Ρ.Σ.Ε.) ΤΕΙ τθσ θμεδαπισ 
ι ιςότιμοσ τίτλοσ ςχολϊν τθσ θμεδαπισ ι αλλοδαπισ, αντίςτοιχθσ 
ειδικότθτασ ι το ομϊνυμο ι αντίςτοιχο κατά ειδικότθτα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ι 
ιςότιμοσ τίτλοσ τθσ θμεδαπισ ι αλλοδαπισ, αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ.  

2. Άδεια άςκθςθσ επαγγζλματοσ Υπομθχανικοφ Θλεκτρολόγου Βϋ τάξεωσ ι 
άδεια άςκθςθσ επαγγζλματοσ Υπομθχανικοφ Θλεκτρολόγου Αϋ τάξεωσ ι 
άδεια άςκθςθσ επαγγζλματοσ Τεχνολόγου Θλεκτρολόγου-Μθχανικοφ Βϋ ι 
Αϋ τάξθσ. 

3. Γνϊςθ Χειριςμοφ Θ/Υ ςτα αντικείμενα: (i) επεξεργαςίασ κειμζνων, (ii) 
υπολογιςτικϊν φφλλων και (iii) υπθρεςιϊν διαδικτφου. 

112 
ΣΕ Μθχανολόγων 

Μθχανικϊν 

ΚΤΡΙΑ ΠΡΟΟΝΣΑ: 
1. Ρτυχίο ι δίπλωμα τμιματοσ Μθχανολογίασ ι Μθχανολόγων Μθχανικϊν 

Τ.Ε. ι Μθχανολόγων Μθχανικϊν Τ.Ε. και Βιομθχανικοφ Σχεδιαςμοφ Τ.Ε. με 
κατεφκυνςθ Μθχανολόγων Μθχανικϊν Τ.Ε. ι Μθχανικϊν Τεχνολογίασ 
Ρετρελαίου και Φυςικοφ Αερίου Τ.Ε. και Μθχανολόγων Μθχανικϊν Τ.Ε. με 
κατεφκυνςθ Μθχανολόγοι  Μθχανικοί Τ.Ε. ι Μθχανικϊν Ενεργειακισ 
Τεχνολογίασ Τ.Ε. με κατεφκυνςθ Ενεργειακισ Μθχανολογίασ ΤΕΙ  ι το 

ΑΔΑ: 64ΧΑΟΞΧΝ-Δ6Ξ
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ΠΙΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (ανά κωδικό κζςθσ) 

Κωδικόσ κζςθσ 
Σίτλοσ ςπουδϊν  

και  
λοιπά απαιτοφμενα (τυπικά & τυχόν πρόςκετα) προςόντα 

ομϊνυμο πτυχίο ι δίπλωμα Ρρογραμμάτων Σπουδϊν Επιλογισ (Ρ.Σ.Ε.) ΤΕΙ  
ι αντίςτοιχο κατά ειδικότθτα  πτυχίο ι δίπλωμα ΤΕΙ ι Ρρογραμμάτων  
Σπουδϊν Επιλογισ (Ρ.Σ.Ε.) ΤΕΙ τθσ θμεδαπισ ι ιςότιμοσ τίτλοσ ςχολϊν τθσ 
θμεδαπισ ι αλλοδαπισ, αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ ι το ομϊνυμο ι 
αντίςτοιχο κατά ειδικότθτα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ι ιςότιμοσ τίτλοσ τθσ θμεδαπισ ι 
αλλοδαπισ, αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ. 

2.  Βεβαίωςθ εγγραφισ ςτο Βιβλίο των Ρτυχιοφχων Ανωτζρων Τεχνικϊν 
Σχολϊν ειδικότθτασ Μθχανολόγου. 

3. Γνϊςθ Χειριςμοφ Θ/Υ ςτα αντικείμενα: (i) επεξεργαςίασ κειμζνων, (ii) 
υπολογιςτικϊν φφλλων και (iii) υπθρεςιϊν διαδικτφου. 

113 
ΣΕ Πλθροφορικισ 

(SOFTWARE+HARDW
ARE) 

ΚΤΡΙΑ ΠΡΟΟΝΣΑ: 
1. Ρτυχίο ι δίπλωμα τμιματοσ Ρλθροφορικισ ι Εφαρμοςμζνθσ 

Ρλθροφορικισ και Ρολυμζςων ι Τθλεπλθροφορικισ και Διοίκθςθσ ι 
Διαχείριςθσ Ρλθροφοριϊν ι Επιχειρθματικοφ Σχεδιαςμοφ και 
Ρλθροφοριακϊν Συςτθμάτων ι Εφαρμογϊν Ρλθροφορικισ ςτθ Διοίκθςθ 
και  ςτθν Οικονομία ι Βιομθχανικισ Ρλθροφορικισ ι Γεωπλθροφορικισ και 
Τοπογραφίασ ι Ρλθροφορικισ και Επικοινωνιϊν ι Ρλθροφορικισ και 
Τεχνολογίασ Υπολογιςτϊν ι Θλεκτρονικϊν Υπολογιςτικϊν Συςτθμάτων ι 
Τεχνολογίασ Ρλθροφορικισ και Τθλεπικοινωνιϊν ι Τθλεπικοινωνιϊν και 
Δικτφων Θ/Υ ι Τθλεπικοινωνιακϊν Συςτθμάτων και Δικτφων ι 
Επιχειρθςιακισ Ρλθροφορικισ ι Μθχανικϊν Ρλθροφορικισ Τ.Ε. ι 
Μθχανικϊν Θλεκτρονικϊν Υπολογιςτικϊν Συςτθμάτων Τ.Ε. ι Διοίκθςθσ 
Επιχειριςεων με κατεφκυνςθ Διοίκθςθ Ρλθροφοριακϊν Συςτθμάτων ι 
Ρολιτικϊν Μθχανικϊν Τ.Ε. και Μθχανικϊν Τοπογραφίασ και 
Γεωπλθροφορικισ Τ.Ε. με κατεφκυνςθ Μθχανικϊν Τοπογραφίασ και 
Γεωπλθροφορικισ Τ.Ε. ΤΕΙ ι Ρρογραμμάτων Σπουδϊν Επιλογισ (Ρ.Σ.Ε.) ΤΕΙ 
τθσ θμεδαπισ ι ιςότιμοσ τίτλοσ ςχολϊν τθσ θμεδαπισ ι αλλοδαπισ, 
αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ ι το ομϊνυμο πτυχίο ΚΑΤΕΕ ι ιςότιμοσ τίτλοσ τθσ 
θμεδαπισ ι αλλοδαπισ, αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ. 

114 
ΣΕ Μθχανικϊν 

(Πολιτικϊν Ζργων 
Τποδομισ) 

ΚΤΡΙΑ ΠΡΟΟΝΣΑ: 
1. Ρτυχίο ι δίπλωμα τμιματοσ Ρολιτικϊν Ζργων Υποδομισ ι Ρολιτικϊν 

Μθχανικϊν Τ.Ε. με κατεφκυνςθ Μθχανικοί Υποδομϊν Τ.Ε. ι Ρολιτικϊν 
Μθχανικϊν Τ.Ε. και Μθχανικϊν Τοπογραφίασ και Γεωπλθροφορικισ Τ.Ε. - 
Ρολιτικοί Μθχανικοί Τ.Ε. με κατεφκυνςθ  Μθχανικοί Υποδομϊν Τ.Ε. ΤΕΙ  ι 
το ομϊνυμο πτυχίο ι δίπλωμα Ρρογραμμάτων Σπουδϊν Επιλογισ (Ρ.Σ.Ε.) 
ΤΕΙ  ι αντίςτοιχο κατά ειδικότθτα  πτυχίο ι δίπλωμα ΤΕΙ ι Ρρογραμμάτων  
Σπουδϊν Επιλογισ (Ρ.Σ.Ε.) ΤΕΙ τθσ θμεδαπισ ι ιςότιμοσ τίτλοσ ςχολϊν τθσ 
θμεδαπισ ι αλλοδαπισ, αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ ι το ομϊνυμο ι 
αντίςτοιχο κατά ειδικότθτα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ι ιςότιμοσ τίτλοσ τθσ θμεδαπισ ι 
αλλοδαπισ, αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ. 

2. Γνϊςθ Χειριςμοφ Θ/Υ ςτα αντικείμενα: (i) επεξεργαςίασ κειμζνων, (ii) 
υπολογιςτικϊν φφλλων και (iii) υπθρεςιϊν διαδικτφου. 

ΑΔΑ: 64ΧΑΟΞΧΝ-Δ6Ξ
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ΠΙΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (ανά κωδικό κζςθσ) 

Κωδικόσ κζςθσ 
Σίτλοσ ςπουδϊν  

και  
λοιπά απαιτοφμενα (τυπικά & τυχόν πρόςκετα) προςόντα 

115 
ΣΕ Σοπογράφων 

Μθχανικϊν 

ΚΤΡΙΑ ΠΡΟΟΝΣΑ: 
1. Ρτυχίο ι δίπλωμα τμιματοσ Τοπογραφίασ ι Γεωπλθροφορικισ και 

Τοπογραφίασ ι Ρολιτικϊν Μθχανικϊν Τ.Ε. και Μθχανικϊν Τοπογραφίασ 
και Γεωπλθροφορικισ Τ.Ε. - Μθχανικϊν Τοπογραφίασ και 
Γεωπλθροφορικισ Τ.Ε. ΤΕΙ ι το ομϊνυμο πτυχίο ι δίπλωμα Ρρογραμμάτων 
Σπουδϊν Επιλογισ (Ρ.Σ.Ε.) ΤΕΙ ι αντίςτοιχο κατά ειδικότθτα  πτυχίο ι 
δίπλωμα ΤΕΙ ι Ρρογραμμάτων Σπουδϊν Επιλογισ (Ρ.Σ.Ε.) ΤΕΙ τθσ θμεδαπισ 
ι ιςότιμοσ τίτλοσ ςχολϊν τθσ θμεδαπισ ι αλλοδαπισ, αντίςτοιχθσ 
ειδικότθτασ ι το ομϊνυμο ι αντίςτοιχο κατά ειδικότθτα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ι 
ιςότιμοσ τίτλοσ τθσ θμεδαπισ ι αλλοδαπισ, αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ. 

2. Γνϊςθ Χειριςμοφ Θ/Υ ςτα αντικείμενα: (i) επεξεργαςίασ κειμζνων, (ii) 
υπολογιςτικϊν φφλλων και (iii) υπθρεςιϊν διαδικτφου. 

116 
ΔΕ Διοικθτικοφ 

α) Δίπλωμα Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ (Ι.Ε.Κ) οποιαςδιποτε ειδικότθτασ του 
τομζα Χρθματοπιςτωτικϊν και Διοικθτικϊν Υπθρεςιϊν (πρϊθν Οικονομίασ και 
Διοίκθςθσ) ι  
Ρτυχίο Βϋ κφκλου Σπουδϊν Τεχνικοφ Επαγγελματικοφ Εκπαιδευτθρίου (ΤΕΕ), 
ανεξάρτθτα από ειδικότθτα, ι  
Ρτυχίο Αϋ κφκλου Σπουδϊν Τεχνικοφ Επαγγελματικοφ Εκπαιδευτθρίου (ΤΕΕ) 
οποιαςδιποτε ειδικότθτασ του τομζα Οικονομίασ και Διοίκθςθσ ι  
- Απολυτιριοσ τίτλοσ: 
- Ενιαίου Λυκείου ι  
- Ενιαίου Ρολυκλαδικοφ Λυκείου, ανεξάρτθτα από κλάδο ι ειδικότθτα ι 
-Τεχνικοφ Επαγγελματικοφ Λυκείου, ανεξάρτθτα από ειδικότθτα ι  
- Λυκείου Γενικισ Κατεφκυνςθσ ι  άλλοσ ιςότιμοσ και αντίςτοιχοσ τίτλοσ 
ςχολικισ μονάδασ τθσ θμεδαπισ ι αλλοδαπισ, και επιπλζον β) γνϊςθ 
Χειριςμοφ Θ/Υ ςτα αντικείμενα: (i) επεξεργαςίασ κειμζνων, (ii) υπολογιςτικϊν 
φφλλων και (iii) υπθρεςιϊν διαδικτφου. 

117 
ΔΕ Μθχανοτεχνιτϊν 

Αυτοκινιτων 

ΚΤΡΙΑ ΠΡΟΟΝΣΑ: 
1. Άδεια άςκθςθσ επαγγζλματοσ Μθχανοτεχνίτθ αυτοκινιτων ι Βεβαίωςθ 
ορκισ αναγγελίασ ενάρξεωσ αςκιςεωσ επαγγζλματοσ τεχνίτθ αυτοκινιτων 
ειδικότθτασ Μθχανοτεχνίτθ. 
2. Ο ομϊνυμοσ ι αντίςτοιχοσ τίτλοσ ΙΕΚ ι Επαγγελματικοφ Λυκείου ι Τεχνικοφ 
Επαγγελματικοφ Εκπαιδευτθρίου Α' ι Β' κφκλου ςπουδϊν ι Ενιαίου 
Ρολυκλαδικοφ Λυκείου ι Τεχνικοφ Επαγγελματικοφ Λυκείου ι Σχολισ 
Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ ι Επαγγελματικισ Σχολισ ι Τεχνικϊν 
Επαγγελματικϊν Σχολϊν δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ ι ςχολϊν μακθτείασ 
του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ι Ν. 3475/2006 ι άλλοσ ιςότιμοσ τίτλοσ ςχολικϊν 
μονάδων τθσ θμεδαπισ ι αλλοδαπισ, αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ. 
Γίνεται επίςθσ δεκτόσ οποιοςδιποτε τίτλοσ ΙΕΚ ι δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ 
ι άλλοσ ιςότιμοσ και αντίςτοιχοσ τίτλοσ ςχολικϊν μονάδων τθσ θμεδαπισ ι 
αλλοδαπισ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι ο υποψιφιοσ υποβάλλει βεβαίωςθ τθσ 
αρμόδιασ για τθν ζκδοςθ  τθσ άδειασ υπθρεςίασ, ότι θ ανωτζρω άδεια άςκθςθσ 
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ΠΙΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (ανά κωδικό κζςθσ) 

Κωδικόσ κζςθσ 
Σίτλοσ ςπουδϊν  

και  
λοιπά απαιτοφμενα (τυπικά & τυχόν πρόςκετα) προςόντα 

επαγγζλματοσ ι βεβαίωςθ ορκισ αναγγελίασ χορθγικθκε βάςει του 
ςυγκεκριμζνου τίτλου είτε αυτοτελϊσ είτε με ςυνυπολογιςμό και εμπειρίασ. 
 
ΠΡΟΟΝΣΑ Α’ ΕΠΙΚΟΤΡΙΑ: 
(Εφόςον θ κζςθ δεν καλυφκεί από υποψθφίουσ με τα ανωτζρω προςόντα) 
 
1. Άδεια άςκθςθσ επαγγζλματοσ Μθχανοτεχνίτθ αυτοκινιτων ι Βεβαίωςθ 

ορκισ αναγγελίασ ενάρξεωσ αςκιςεωσ επαγγζλματοσ τεχνίτθ αυτοκινιτων 
ειδικότθτασ Μθχανοτεχνίτθ.  

2. Ο ομϊνυμοσ ι αντίςτοιχοσ, απολυτιριοσ τίτλοσ αναγνωριςμζνθσ 
κατϊτερθσ τεχνικισ ςχολισ τθσ θμεδαπισ ι ιςότιμοσ και αντίςτοιχοσ  τίτλοσ 
ςχολισ τθσ αλλοδαπισ. Γίνεται επίςθσ δεκτόσ οποιοςδιποτε τίτλοσ 
αναγνωριςμζνθσ κατϊτερθσ τεχνικισ ςχολισ τθσ θμεδαπισ ι αλλοδαπισ,  
υπό τθν προχπόκεςθ ότι ο υποψιφιοσ υποβάλλει βεβαίωςθ τθσ αρμόδιασ 
για τθν ζκδοςθ τθσ άδειασ υπθρεςίασ, ότι θ ανωτζρω άδεια άςκθςθσ 
επαγγζλματοσ ι βεβαίωςθ ορκισ αναγγελίασ χορθγικθκε βάςει του 
ςυγκεκριμζνου τίτλου είτε αυτοτελϊσ είτε με ςυνυπολογιςμό και εμπειρίασ 

 
ΠΡΟΟΝΣΑ Β’ ΕΠΙΚΟΤΡΙΑ: 
(Εφόςον θ κζςθ δεν καλυφκεί από υποψθφίουσ με τα ανωτζρω προςόντα) 
 
1. Άδεια άςκθςθσ επαγγζλματοσ Μθχανοτεχνίτθ αυτοκινιτων ι Βεβαίωςθ 

ορκισ αναγγελίασ ενάρξεωσ αςκιςεωσ επαγγζλματοσ τεχνίτθ αυτοκινιτων 
ειδικότθτασ Μθχανοτεχνίτθ,  

2. Απολυτιριοσ τίτλοσ τουλάχιςτον υποχρεωτικισ εκπαίδευςθσ (απολυτιριο 
τριταξίου γυμναςίου ι για υποψθφίουσ που ζχουν αποφοιτιςει μζχρι και 
το 1980 απολυτιριο δθμοτικοφ ςχολείου) ι ιςοδφναμοσ απολυτιριοσ  
τίτλοσ κατϊτερθσ Τεχνικισ Σχολισ του Ν.Δ. 580/1970 ι απολυτιριοσ τίτλοσ 
Εργαςτθρίων Ειδικισ Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ και Κατάρτιςθσ του 
άρκρου 1 του Ν. 2817/2000 τθσ θμεδαπισ ι άλλοσ ιςότιμοσ τίτλοσ τθσ 
αλλοδαπισ και αντίςτοιχθ εμπειρία τουλάχιςτον τριϊν (3) ετϊν,  μετά τθν 
απόκτθςθ τθσ παραπάνω άδειασ άςκθςθσ επαγγζλματοσ ι βεβαίωςθσ 
ορκισ αναγγελίασ. 

 
ΠΡΟΟΝΣΑ Γ’ ΕΠΙΚΟΤΡΙΑ: 
(Εφόςον θ κζςθ δεν καλυφκεί από υποψθφίουσ με τα ανωτζρω προςόντα) 
 
1. Άδεια άςκθςθσ επαγγζλματοσ Μθχανοτεχνίτθ αυτοκινιτων ι Βεβαίωςθ 

ορκισ αναγγελίασ ενάρξεωσ αςκιςεωσ επαγγζλματοσ τεχνίτθ αυτοκινιτων 
ειδικότθτασ Μθχανοτεχνίτθ,  

2. Απολυτιριοσ τίτλοσ τουλάχιςτον υποχρεωτικισ εκπαίδευςθσ (απολυτιριο 
τριταξίου γυμναςίου ι για υποψθφίουσ που ζχουν αποφοιτιςει μζχρι και 
το 1980 απολυτιριο δθμοτικοφ ςχολείου) ι ιςοδφναμοσ απολυτιριοσ  
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ΠΙΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (ανά κωδικό κζςθσ) 

Κωδικόσ κζςθσ 
Σίτλοσ ςπουδϊν  

και  
λοιπά απαιτοφμενα (τυπικά & τυχόν πρόςκετα) προςόντα 

τίτλοσ κατϊτερθσ Τεχνικισ Σχολισ του Ν.Δ. 580/1970 ι απολυτιριοσ τίτλοσ 
Εργαςτθρίων Ειδικισ Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ και Κατάρτιςθσ του 
άρκρου 1 του Ν. 2817/2000 τθσ θμεδαπισ ι άλλοσ ιςότιμοσ τίτλοσ τθσ 
αλλοδαπισ και αντίςτοιχθ εμπειρία τουλάχιςτον ζξι (6) μθνϊν,  μετά τθν 
απόκτθςθ τθσ παραπάνω άδειασ άςκθςθσ επαγγζλματοσ ι βεβαίωςθσ 
ορκισ αναγγελίασ. 

118 
ΔΕ Παραςκευαςτϊν 

ΚΤΡΙΑ ΠΡΟΟΝΣΑ: 
1. Ρτυχίο ι δίπλωμα ι απολυτιριοσ τίτλοσ ειδικότθτασ Ιατρικϊν και Βιολογικϊν 
Εργαςτθρίων - Αιματολογικοφ Εργαςτθρίου ι Βοθκοφ Ιατρικϊν και Βιολογικϊν 
Εργαςτθρίων-Αιματολογικοφ Εργαςτθρίου ι Βοθκοφ Ιατρικϊν και Βιολογικϊν 
Εργαςτθρίων-Βιοχθμικοφ και Μικροβιολογικοφ Εργαςτθρίου ι Ιατρικϊν 
Εργαςτθρίων ι Ιατρικϊν και Βιολογικϊν Εργαςτθρίων Βιοχθμικοφ και 
Μικροβιολογικοφ Εργαςτθρίου ι Βοθκϊν Ιατρικϊν και Βιολογικϊν 
Εργαςτθρίων ι Βοθκϊν Ιατρικϊν-Βιολογικϊν-Ακτινολογικϊν Εργαςτθρίων και 
Φαρμακείων ι Βοθκόσ Ιατρικϊν Εργαςτθρίων ι Βοθκόσ Ιατρικϊν-Βιολογικϊν 
Εργαςτθρίων ι αντίςτοιχο πτυχίο ι δίπλωμα ι απολυτιριοσ τίτλοσ των 
παρακάτω ςχολικϊν μονάδων : ΙΕΚ  ι Επαγγελματικοφ Λυκείου ι Τεχνικοφ 
Επαγγελματικοφ Εκπαιδευτθρίου Α’ ι Β’ κφκλου ςπουδϊν ι Ενιαίου 
Ρολυκλαδικοφ Λυκείου ι  Τεχνικοφ Επαγγελματικοφ Λυκείου ι Σχολισ 
Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ ι Επαγγελματικισ Σχολισ ι Τεχνικισ 
Επαγγελματικισ Σχολισ δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ  ι ςχολισ μακθτείασ του 
ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ι Ν. 3475/2006 ι άλλοσ ιςότιμοσ τίτλοσ ςχολικισ 
μονάδασ τθσ θμεδαπισ ι αλλοδαπισ, αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ.  
 
2. Γνϊςθ Χειριςμοφ Θ/Υ ςτα αντικείμενα: (i) επεξεργαςίασ κειμζνων, (ii) 
υπολογιςτικϊν φφλλων και (iii) υπθρεςιϊν διαδικτφου. 
 
ΠΡΟΟΝΣΑ Α' ΕΠΙΚΟΤΡΙΑ:  
(Εφόςον θ κζςθ δεν καλυφκεί από υποψθφίουσ με τα ανωτζρω προςόντα) 
 
Ρτυχίο ι δίπλωμα ι απολυτιριοσ τίτλοσ ειδικότθτασ Ιατρικϊν και Βιολογικϊν 
Εργαςτθρίων - Αιματολογικοφ Εργαςτθρίου ι Βοθκοφ Ιατρικϊν και Βιολογικϊν 
Εργαςτθρίων-Αιματολογικοφ Εργαςτθρίου ι Βοθκοφ Ιατρικϊν και Βιολογικϊν 
Εργαςτθρίων-Βιοχθμικοφ και Μικροβιολογικοφ Εργαςτθρίου ι Ιατρικϊν 
Εργαςτθρίων ι Ιατρικϊν και Βιολογικϊν Εργαςτθρίων Βιοχθμικοφ και 
Μικροβιολογικοφ Εργαςτθρίου ι Βοθκϊν Ιατρικϊν και Βιολογικϊν 
Εργαςτθρίων ι Βοθκϊν Ιατρικϊν-Βιολογικϊν-Ακτινολογικϊν Εργαςτθρίων και 
Φαρμακείων ι Βοθκόσ Ιατρικϊν Εργαςτθρίων ι Βοθκόσ Ιατρικϊν-Βιολογικϊν 
Εργαςτθρίων ι αντίςτοιχο πτυχίο ι δίπλωμα ι απολυτιριοσ τίτλοσ των 
παρακάτω ςχολικϊν μονάδων : ΙΕΚ  ι Επαγγελματικοφ Λυκείου ι Τεχνικοφ 
Επαγγελματικοφ Εκπαιδευτθρίου Α’ ι Β’ κφκλου ςπουδϊν ι Ενιαίου 
Ρολυκλαδικοφ Λυκείου ι  Τεχνικοφ Επαγγελματικοφ Λυκείου ι Σχολισ 
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ΠΙΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (ανά κωδικό κζςθσ) 

Κωδικόσ κζςθσ 
Σίτλοσ ςπουδϊν  

και  
λοιπά απαιτοφμενα (τυπικά & τυχόν πρόςκετα) προςόντα 

Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ ι Επαγγελματικισ Σχολισ ι Τεχνικισ 
Επαγγελματικισ Σχολισ δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ  ι ςχολισ μακθτείασ του 
ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ι Ν. 3475/2006 ι άλλοσ ιςότιμοσ τίτλοσ ςχολικισ 
μονάδασ τθσ θμεδαπισ ι αλλοδαπισ, αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ. 

119,120 
ΔΕ Χειριςτϊν 

Μθχανθμάτων  
ϋΕργων (Μπολτόηεσ - 

Φορτωτζσ) 
 

ΚΤΡΙΑ ΠΡΟΟΝΣΑ: 

1. Ιςχφουςα άδεια μθχανοδθγοφ-χειριςτι μθχανθμάτων εκτζλεςθσ τεχνικϊν 
ζργων Ο μ ά δ α σ  Εϋ και Σάξθσ Αϋ (ςφμφωνα με το Ρ.Δ. 31/1990) ι άδεια 
χειριςτι μθχανθμάτων ζργου (Μ.Ε.) ομάδασ Αϋ, ειδικότθτασ 1 του Ρ.Δ. 
113/2012 για τα Μ.Ε. 1.4 και 1.5 τθσ κατάταξθσ του άρκρου 2 τθσ υπϋ αρικ. 
οικ.1032/166.Φ.Γ. 9.6.4. (Θ)/5-3-2013 απόφαςθσ, όπωσ αυτι τροποποιικθκε και 
ςυμπλθρϊκθκε με τισ υπϋ αρικ. οικ. 71993/301/Φ113/3-7-2015 και οικ. 
84123/305/Φ113/8-8-2016 αποφάςεισ (*). 
 
2. Ο ομϊνυμοσ ι αντίςτοιχοσ τίτλοσ ΙΕΚ ι Επαγγελματικοφ Λυκείου ι Τεχνικοφ 
Επαγγελματικοφ Εκπαιδευτθρίου Α' ι Β' κφκλου ςπουδϊν ι Ενιαίου 
Ρολυκλαδικοφ Λυκείου ι  Τεχνικοφ Επαγγελματικοφ Λυκείου ι Σχολισ 
Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ ι Επαγγελματικισ Σχολισ ι Τεχνικϊν 
Επαγγελματικϊν Σχολϊν δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ ι ςχολϊν μακθτείασ 
του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ι  Ν. 3475/2006 ι άλλοσ ιςότιμοσ τίτλοσ ςχολικϊν 
μονάδων τθσ θμεδαπισ ι αλλοδαπισ, αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ.  
Γίνεται επίςθσ δεκτόσ οποιοςδιποτε τίτλοσ ΙΕΚ ι δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ 
ι άλλοσ ιςότιμοσ και αντίςτοιχοσ τίτλοσ ςχολικϊν μονάδων τθσ θμεδαπισ ι 
αλλοδαπισ υπό τθν προχπόκεςθ ότι ο υποψιφιοσ υποβάλλει βεβαίωςθ τθσ 
αρμόδιασ για τθν ζκδοςθ τθσ άδειασ υπθρεςίασ, ότι θ ανωτζρω άδεια 
μθχανοδθγοφ-χειριςτι χορθγικθκε βάςει του ςυγκεκριμζνου τίτλου είτε 
αυτοτελϊσ είτε με ςυνυπολογιςμό και εμπειρίασ. 
3. Ιςχφουςα άδεια οδιγθςθσ αυτοκινιτου εραςιτεχνικι ι επαγγελματικι 
(Υπουργικι Απόφαςθ 3486/1979). 
 
ΠΡΟΟΝΣΑ Α'  ΕΠΙΚΟΤΡΙΑ: 
(Εφόςον οι κζςεισ δεν καλυφκοφν από υποψθφίουσ με τα ανωτζρω προςόντα)  

1. Ιςχφουςα άδεια μθχανοδθγοφ-χειριςτι μθχανθμάτων εκτζλεςθσ τεχνικϊν 
ζργων Ο μ ά δ α σ  Εϋ και Σάξθσ Αϋ (ςφμφωνα με το Ρ.Δ. 31/1990) ι άδεια 
χειριςτι μθχανθμάτων ζργου (Μ.Ε.) ομάδασ Αϋ, ειδικότθτασ 1 του Ρ.Δ. 
113/2012 για τα Μ.Ε. 1.4 και 1.5 τθσ κατάταξθσ του άρκρου 2 τθσ υπϋ αρικ. 
οικ.1032/166.Φ.Γ. 9.6.4. (Θ)/5-3-2013 απόφαςθσ, όπωσ αυτι τροποποιικθκε και 
ςυμπλθρϊκθκε με τισ υπϋ αρικ. οικ. 71993/301/Φ113/3-7-2015 και οικ. 
84123/305/Φ113/8-8-2016 αποφάςεισ (*). 

2. Ο ομϊνυμοσ ι αντίςτοιχοσ, απολυτιριοσ τίτλοσ αναγνωριςμζνθσ κατϊτερθσ 
τεχνικισ ςχολισ τθσ θμεδαπισ ι ιςότιμοσ και αντίςτοιχοσ τίτλοσ ςχολισ τθσ 

ΑΔΑ: 64ΧΑΟΞΧΝ-Δ6Ξ



 
 

Σελίδα 14 από 38 
 

ΠΙΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (ανά κωδικό κζςθσ) 

Κωδικόσ κζςθσ 
Σίτλοσ ςπουδϊν  

και  
λοιπά απαιτοφμενα (τυπικά & τυχόν πρόςκετα) προςόντα 

αλλοδαπισ. 
Γίνεται επίςθσ δεκτόσ οποιοςδιποτε τίτλοσ αναγνωριςμζνθσ κατϊτερθσ 
τεχνικισ ςχολισ τθσ θμεδαπισ ι αλλοδαπισ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι ο 
υποψιφιοσ υποβάλλει βεβαίωςθ τθσ αρμόδιασ για τθν ζκδοςθ τθσ άδειασ 
υπθρεςίασ, ότι θ ανωτζρω άδεια μθχανοδθγοφ- χειριςτι χορθγικθκε βάςει του 
ςυγκεκριμζνου τίτλου είτε αυτοτελϊσ είτε με ςυνυπολογιςμό και εμπειρίασ. 
3. Ιςχφουςα άδεια οδιγθςθσ αυτοκινιτου εραςιτεχνικι ι επαγγελματικι 
(Υπουργικι Απόφαςθ 3486/1979). 
 
ΠΡΟΟΝΣΑ Β' ΕΠΙΚΟΤΡΙΑ:  
(Εφόςον οι κζςεισ δεν καλυφκοφν από υποψθφίουσ με τα ανωτζρω προςόντα)  

1. Ιςχφουςα άδεια μθχανοδθγοφ-χειριςτι μθχανθμάτων εκτζλεςθσ τεχνικϊν 
ζργων Ο μ ά δ α σ  Εϋ και Σάξθσ Αϋ (ςφμφωνα με το Ρ.Δ. 31/1990) ι άδεια 
χειριςτι μθχανθμάτων ζργου (Μ.Ε.) ομάδασ Αϋ, ειδικότθτασ 1 του Ρ.Δ. 
113/2012 για τα Μ.Ε. 1.4 και 1.5 τθσ κατάταξθσ του άρκρου 2 τθσ υπϋ αρικ. 
οικ.1032/166.Φ.Γ. 9.6.4. (Θ)/5-3-2013 απόφαςθσ, όπωσ αυτι τροποποιικθκε και 
ςυμπλθρϊκθκε με τισ υπϋ αρικ. οικ. 71993/301/Φ113/3-7-2015 και οικ. 
84123/305/Φ113/8-8-2016 αποφάςεισ. 

2. Απολυτιριοσ τίτλοσ τουλάχιςτον Τποχρεωτικισ Εκπαίδευςθσ (δθλ. 
απολυτιριο τριταξίου γυμναςίου ι για υποψθφίουσ που ζχουν αποφοιτιςει 
μζχρι και το 1980 απολυτιριο Δθμοτικοφ Σχολείου) ι ιςοδφναμοσ απολυτιριοσ 
τίτλοσ κατϊτερθσ Τεχνικισ Σχολισ του Ν.Δ. 580/1970 ι απολυτιριοσ τίτλοσ 
Εργαςτθρίων Ειδικισ Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ και Κατάρτιςθσ του άρκρου 
1 του Ν. 2817/2000  τθσ θμεδαπισ ι άλλοσ ιςότιμοσ τίτλοσ τθσ αλλοδαπισ και 
αντίςτοιχθ εμπειρία τουλάχιςτον τριϊν (3) ετϊν, μετά τθν απόκτθςθ τθσ 
παραπάνω άδειασ μθχανοδθγοφ-χειριςτι (*). 

3. Ιςχφουςα άδεια οδιγθςθσ αυτοκινιτου εραςιτεχνικι ι επαγγελματικι 
(Υπουργικι Απόφαςθ 3486/1979). 
 
ΠΡΟΟΝΣΑ Γϋ ΕΠΙΚΟΤΡΙΑ: 
(Εφόςον οι κζςεισ δεν καλυφκοφν από υποψθφίουσ με τα ανωτζρω προςόντα) 
 
1. Ιςχφουςα άδεια μθχανοδθγοφ-χειριςτι μθχανθμάτων εκτζλεςθσ τεχνικϊν 
ζργων Ο μ ά δ α σ  Εϋ και Σάξθσ Αϋ (ςφμφωνα με το Ρ.Δ. 31/1990) ι άδεια 
χειριςτι μθχανθμάτων ζργου (Μ.Ε.) ομάδασ Αϋ, ειδικότθτασ 1 του Ρ.Δ. 
113/2012 για τα Μ.Ε. 1.4 και 1.5 τθσ κατάταξθσ του άρκρου 2 τθσ υπϋ αρικ. 
οικ.1032/166.Φ.Γ. 9.6.4. (Θ)/5-3-2013 απόφαςθσ, όπωσ αυτι τροποποιικθκε και 
ςυμπλθρϊκθκε με τισ υπϋ αρικ. οικ. 71993/301/Φ113/3-7-2015 και οικ. 
84123/305/Φ113/8-8-2016 αποφάςεισ. 
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ΠΙΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (ανά κωδικό κζςθσ) 

Κωδικόσ κζςθσ 
Σίτλοσ ςπουδϊν  

και  
λοιπά απαιτοφμενα (τυπικά & τυχόν πρόςκετα) προςόντα 

2. Απολυτιριοσ τίτλοσ τουλάχιςτον Τποχρεωτικισ Εκπαίδευςθσ (δθλ. 
απολυτιριο τριταξίου γυμναςίου ι για υποψθφίουσ που ζχουν αποφοιτιςει 
μζχρι και το 1980 απολυτιριο Δθμοτικοφ Σχολείου) ι ιςοδφναμοσ απολυτιριοσ 
τίτλοσ κατϊτερθσ Τεχνικισ Σχολισ του Ν.Δ. 580/1970 ι απολυτιριοσ τίτλοσ 
Εργαςτθρίων Ειδικισ Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ και Κατάρτιςθσ του άρκρου 
1 του Ν. 2817/2000  τθσ θμεδαπισ ι άλλοσ ιςότιμοσ τίτλοσ τθσ αλλοδαπισ και 
αντίςτοιχθ εμπειρία τουλάχιςτον ζξι (6) μθνϊν, μετά τθν απόκτθςθ τθσ 
παραπάνω άδειασ μθχανοδθγοφ-χειριςτι (*). 

3. Ιςχφουςα άδεια οδιγθςθσ αυτοκινιτου εραςιτεχνικι ι επαγγελματικι 
(Υπουργικι Απόφαςθ 3486/1979). 
 
(*) ΕΠΙΘΜΑΝΘ: 
Υποψιφιοι που κατείχαν άδεια τθν οποία αντικατζςτθςαν βάςει του 
π.δ.113/2012, εφόςον ςτθ νζα αυτι άδεια δεν αναγράφεται θ αρχικι άδεια  
και θ θμεροχρονολογία κτιςθσ αυτισ, οφείλουν να προςκομίςουν ςχετικι 
βεβαίωςθ τθσ αρμόδιασ υπθρεςίασ από τθν οποία να προκφπτουν τα ανωτζρω 
ςτοιχεία.  
Θ εν λόγω βεβαίωςθ απαιτείται, προκειμζνου να προςμετρθκεί το 
βακμολογοφμενο κριτιριο τθσ εμπειρίασ. 
 
ΤΜΠΛΘΡΩΜΑΣΙΚΕ ΔΙΕΤΚΡΙΝΙΕΙ: 

Για τα κερμικά μθχανιματα γίνονται δεκτζσ και οι άδειεσ μθχανοδθγϊν 
χειριςτϊν μθχανθμάτων εκτζλεςθσ τεχνικϊν ζργων που χορθγικθκαν βάςει 
του Π.Δ. 22/1976 (ΦΕΚ 6/τ.Αϋ/12-1-1976). 
Στθν περίπτωςθ που οι υποψιφιοι είναι κάτοχοι επαγγελματικισ άδειασ 
οδιγθςθσ αλλοδαπισ, για να γίνουν δεκτοί πρζπει να προςκομίςουν βεβαίωςθ 
τθσ αρμόδιασ υπθρεςίασ «περί ιςοδυναμίασ και αντιςτοιχίασ τθσ άδειασ 
οδιγθςθσ αλλοδαπισ με τισ επαγγελματικζσ άδειεσ οδιγθςθσ θμεδαπισ».    

121 
ΔΕ Θλεκτρολόγων 
Εγκαταςτάςεων 

ΚΤΡΙΑ ΠΡΟΟΝΣΑ: 
α) Ιςχφουςα άδεια άςκθςθσ επαγγζλματοσ εγκαταςτάτθ ι ςυντθρθτι 
Θλεκτρολόγου Αϋ ειδικότθτασ oποιαςδιποτε κατθγορίασ ι Εγκαταςτάτθ 
θλεκτρολόγου 1θσ ομάδασ Αϋ ειδικότθτασ του π.δ. 108/2013, όπωσ ιςχφει (*). 
β) Ο ομϊνυμοσ ι αντίςτοιχοσ τίτλοσ ΙΕΚ ι Επαγγελματικοφ Λυκείου ι Τεχνικοφ 
Επαγγελματικοφ Εκπαιδευτθρίου Α' ι Β' κφκλου ςπουδϊν ι Ενιαίου 
Ρολυκλαδικοφ Λυκείου ι Τεχνικοφ Επαγγελματικοφ Λυκείου ι  Σχολισ 
Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ ι Επαγγελματικισ Σχολισ ι Τεχνικϊν 
Επαγγελματικϊν Σχολϊν δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ ι ςχολϊν μακθτείασ 
του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ι Ν. 3475/2006 ι άλλοσ ιςότιμοσ τίτλοσ ςχολικϊν 
μονάδων τθσ θμεδαπισ ι αλλοδαπισ, αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ. 
Γίνεται επίςθσ δεκτόσ οποιοςδιποτε τίτλοσ ΙΕΚ ι δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ 
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ΠΙΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (ανά κωδικό κζςθσ) 

Κωδικόσ κζςθσ 
Σίτλοσ ςπουδϊν  

και  
λοιπά απαιτοφμενα (τυπικά & τυχόν πρόςκετα) προςόντα 

ι άλλοσ ιςότιμοσ και αντίςτοιχοσ τίτλοσ ςχολικϊν μονάδων τθσ θμεδαπισ ι 
αλλοδαπισ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι ο υποψιφιοσ υποβάλλει βεβαίωςθ τθσ 
αρμόδιασ για τθν ζκδοςθ τθσ άδειασ υπθρεςίασ, ότι θ ανωτζρω άδεια άςκθςθσ 
επαγγζλματοσ χορθγικθκε βάςει του ςυγκεκριμζνου τίτλου είτε αυτοτελϊσ 
είτε με ςυνυπολογιςμό και εμπειρίασ. 
 
ΠΡΟΟΝΣΑ Α' ΕΠΙΚΟΤΡΙΑ:  
(Εφόςον θ κζςθ δεν καλυφκεί από υποψθφίουσ με τα ανωτζρω προςόντα) 
 
α) Ιςχφουςα άδεια άςκθςθσ επαγγζλματοσ εγκαταςτάτθ ι ςυντθρθτι 
Θλεκτρολόγου Αϋ ειδικότθτασ oποιαςδιποτε κατθγορίασ ι Εγκαταςτάτθ 
θλεκτρολόγου 1θσ ομάδασ Αϋ ειδικότθτασ του π.δ. 108/2013, όπωσ ιςχφει (*). 
β) Ο ομϊνυμοσ ι αντίςτοιχοσ, απολυτιριοσ τίτλοσ αναγνωριςμζνθσ κατϊτερθσ 
τεχνικισ ςχολισ τθσ θμεδαπισ ι ιςότιμοσ και αντίςτοιχοσ τίτλοσ ςχολισ τθσ 
αλλοδαπισ.  
Γίνεται επίςθσ δεκτόσ οποιοςδιποτε τίτλοσ αναγνωριςμζνθσ κατϊτερθσ 
τεχνικισ ςχολισ τθσ θμεδαπισ ι αλλοδαπισ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι ο 
υποψιφιοσ υποβάλλει βεβαίωςθ τθσ αρμόδιασ για τθν ζκδοςθ τθσ άδειασ 
υπθρεςίασ, ότι θ ανωτζρω άδεια άςκθςθσ επαγγζλματοσ χορθγικθκε βάςει του 
ςυγκεκριμζνου τίτλου είτε αυτοτελϊσ είτε με ςυνυπολογιςμό και εμπειρίασ. 
 
ΠΡΟΟΝΣΑ Β’ ΕΠΙΚΟΤΡΙΑ: 
(Εφόςον θ κζςθ δεν καλυφκεί από υποψθφίουσ με τα ανωτζρω προςόντα) 
 
α) Ιςχφουςα άδεια άςκθςθσ επαγγζλματοσ εγκαταςτάτθ ι ςυντθρθτι 
Θλεκτρολόγου Αϋ ειδικότθτασ oποιαςδιποτε κατθγορίασ ι Εγκαταςτάτθ 
θλεκτρολόγου 1θσ ομάδασ Αϋ ειδικότθτασ του π.δ. 108/2013, όπωσ ιςχφει. 
β) Απολυτιριοσ τίτλοσ τουλάχιςτον υποχρεωτικισ εκπαίδευςθσ (απολυτιριο 
τριταξίου γυμναςίου ι για υποψθφίουσ που ζχουν αποφοιτιςει μζχρι και το 
1980 απολυτιριο δθμοτικοφ ςχολείου) ι ιςοδφναμοσ απολυτιριοσ τίτλοσ 
κατϊτερθσ Τεχνικισ Σχολισ του Ν.Δ.580/1970 ι απολυτιριοσ τίτλοσ 
Εργαςτθρίων Ειδικισ Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ και Κατάρτιςθσ του άρκρου 
1 του Ν. 2817/2000 τθσ θμεδαπισ ι άλλοσ ιςότιμοσ τίτλοσ τθσ αλλοδαπισ και 
αντίςτοιχθ εμπειρία τουλάχιςτον τριϊν (3) ετϊν, μετά τθν απόκτθςθ τθσ 
παραπάνω άδειασ άςκθςθσ επαγγζλματοσ (*). 
 
ΠΡΟΟΝΣΑ Γ’ ΕΠΙΚΟΤΡΙΑ: 
(Εφόςον θ κζςθ δεν καλυφκεί από υποψθφίουσ με τα ανωτζρω προςόντα) 
 
α) Ιςχφουςα άδεια άςκθςθσ επαγγζλματοσ εγκαταςτάτθ ι ςυντθρθτι 
Θλεκτρολόγου Αϋ ειδικότθτασ oποιαςδιποτε κατθγορίασ ι Εγκαταςτάτθ 
θλεκτρολόγου 1θσ ομάδασ Αϋ ειδικότθτασ του π.δ. 108/2013, όπωσ ιςχφει. 
β) Απολυτιριοσ τίτλοσ τουλάχιςτον υποχρεωτικισ εκπαίδευςθσ (απολυτιριο 
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ΠΙΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (ανά κωδικό κζςθσ) 

Κωδικόσ κζςθσ 
Σίτλοσ ςπουδϊν  

και  
λοιπά απαιτοφμενα (τυπικά & τυχόν πρόςκετα) προςόντα 

τριταξίου γυμναςίου ι για υποψθφίουσ που ζχουν αποφοιτιςει μζχρι και το 
1980 απολυτιριο δθμοτικοφ ςχολείου) ι ιςοδφναμοσ απολυτιριοσ τίτλοσ 
κατϊτερθσ Τεχνικισ Σχολισ του Ν.Δ.580/1970 ι απολυτιριοσ τίτλοσ 
Εργαςτθρίων Ειδικισ Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ και Κατάρτιςθσ του άρκρου 
1 του Ν. 2817/2000 τθσ θμεδαπισ ι άλλοσ ιςότιμοσ τίτλοσ τθσ αλλοδαπισ και 
αντίςτοιχθ εμπειρία τουλάχιςτον ζξι (6) μθνϊν, μετά τθν απόκτθςθ τθσ 
παραπάνω άδειασ άςκθςθσ επαγγζλματοσ (*). 
 
(*)ΕΠΙΘΜΑΝΘ: 
Υποψιφιοι που κατείχαν άδεια τθν οποία αντικατζςτθςαν βάςει του π.δ 
108/2013, εφόςον ςτθ νζα αυτι άδεια δεν αναγράφεται θ αρχικι άδεια  και θ 
θμεροχρονολογία κτιςθσ αυτισ, οφείλουν να προςκομίςουν ςχετικι 
βεβαίωςθ τθσ αρμόδιασ υπθρεςίασ από τθν οποία να προκφπτουν τα ανωτζρω 
ςτοιχεία.  
Θ εν λόγω βεβαίωςθ απαιτείται, προκειμζνου να προςμετρθκεί το 
βακμολογοφμενο κριτιριο τθσ εμπειρίασ 

122 
ΔΕ Θλεκτρολόγων  
(Θλεκτροτεχνιτϊν) 

Αυτοκινιτων 

ΚΤΡΙΑ ΠΡΟΟΝΣΑ: 
α) Άδεια άςκθςθσ επαγγζλματοσ  Θλεκτροτεχνίτθ αυτοκινιτων ι βεβαίωςθ 
ορκισ αναγγελίασ ενάρξεωσ αςκιςεωσ επαγγζλματοσ τεχνίτθ αυτοκινιτων 
ειδικότθτασ Θλεκτροτεχνίτθ.  
β) Ο ομϊνυμοσ ι αντίςτοιχοσ τίτλοσ ΙΕΚ ι Επαγγελματικοφ Λυκείου ι Τεχνικοφ 
Επαγγελματικοφ Εκπαιδευτθρίου Α' ι Β' κφκλου ςπουδϊν ι Ενιαίου 
Ρολυκλαδικοφ Λυκείου ι Τεχνικοφ Επαγγελματικοφ Λυκείου ι Σχολισ 
Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ ι Επαγγελματικισ Σχολισ ι Τεχνικϊν 
Επαγγελματικϊν Σχολϊν δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ ι ςχολϊν μακθτείασ 
του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ι Ν. 3475/2006 ι άλλοσ ιςότιμοσ τίτλοσ ςχολικϊν 
μονάδων τθσ θμεδαπισ ι αλλοδαπισ, αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ. 
Γίνεται επίςθσ δεκτόσ οποιοςδιποτε τίτλοσ ΙΕΚ ι δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ 
ι άλλοσ ιςότιμοσ και αντίςτοιχοσ τίτλοσ ςχολικϊν μονάδων τθσ θμεδαπισ ι 
αλλοδαπισ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι ο υποψιφιοσ υποβάλλει βεβαίωςθ τθσ 
αρμόδιασ για τθν ζκδοςθ  τθσ άδειασ ι βεβαίωςθσ, υπθρεςίασ, ότι θ ανωτζρω 
άδεια άςκθςθσ επαγγζλματοσ ι βεβαίωςθ ορκισ αναγγελίασ χορθγικθκε βάςει 
του ςυγκεκριμζνου τίτλου είτε αυτοτελϊσ είτε με ςυνυπολογιςμό και 
εμπειρίασ.  
 
ΠΡΟΟΝΣΑ Α’ ΕΠΙΚΟΤΡΙΑ: 
(Εφόςον θ κζςθ δεν καλυφκεί από υποψθφίουσ με τα ανωτζρω προςόντα) 
 
α) Άδεια άςκθςθσ επαγγζλματοσ  Θλεκτροτεχνίτθ αυτοκινιτων ι βεβαίωςθ 
ορκισ αναγγελίασ ενάρξεωσ αςκιςεωσ επαγγζλματοσ τεχνίτθ αυτοκινιτων 
ειδικότθτασ Θλεκτροτεχνίτθ. 
β) Ο ομϊνυμοσ ι αντίςτοιχοσ,  απολυτιριοσ τίτλοσ αναγνωριςμζνθσ κατϊτερθσ 
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ΠΙΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (ανά κωδικό κζςθσ) 

Κωδικόσ κζςθσ 
Σίτλοσ ςπουδϊν  

και  
λοιπά απαιτοφμενα (τυπικά & τυχόν πρόςκετα) προςόντα 

τεχνικισ ςχολισ τθσ θμεδαπισ  ι ιςότιμοσ και αντίςτοιχοσ τίτλοσ ςχολισ τθσ 
αλλοδαπισ. 
Γίνεται επίςθσ δεκτόσ οποιοςδιποτε τίτλοσ αναγνωριςμζνθσ κατϊτερθσ 
τεχνικισ ςχολισ τθσ θμεδαπισ ι αλλοδαπισ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι ο 
υποψιφιοσ υποβάλλει βεβαίωςθ τθσ αρμόδιασ για τθν ζκδοςθ τθσ άδειασ ι 
βεβαίωςθσ, υπθρεςίασ, ότι θ ανωτζρω άδεια άςκθςθσ επαγγζλματοσ ι 
βεβαίωςθ ορκισ αναγγελίασ χορθγικθκε βάςει του ςυγκεκριμζνου τίτλου είτε 
αυτοτελϊσ είτε με ςυνυπολογιςμό και εμπειρίασ. 
 
ΠΡΟΟΝΣΑ Β’ ΕΠΙΚΟΤΡΙΑ: 
(Εφόςον θ κζςθ δεν καλυφκεί από υποψθφίουσ με τα ανωτζρω προςόντα) 
 
α) Άδεια άςκθςθσ επαγγζλματοσ  Θλεκτροτεχνίτθ αυτοκινιτων ι βεβαίωςθ 
ορκισ αναγγελίασ ενάρξεωσ αςκιςεωσ επαγγζλματοσ τεχνίτθ αυτοκινιτων 
ειδικότθτασ Θλεκτροτεχνίτθ. 
β) Απολυτιριοσ τίτλοσ τουλάχιςτον υποχρεωτικισ εκπαίδευςθσ ( απολυτιριο 
τριταξίου γυμναςίου ι για υποψθφίουσ που ζχουν αποφοιτιςει μζχρι και το 
1980 απολυτιριο δθμοτικοφ ςχολείου) ι ιςοδφναμοσ απολυτιριοσ τίτλοσ 
κατϊτερθσ Τεχνικισ Σχολισ του Ν.Δ. 580/1970 ι απολυτιριοσ τίτλοσ 
Εργαςτθρίων Ειδικισ Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ και Κατάρτιςθσ του άρκρου 
1 του Ν. 2817/2000 τθσ θμεδαπισ ι άλλοσ ιςότιμοσ τίτλοσ τθσ αλλοδαπισ και 
αντίςτοιχθ εμπειρία τουλάχιςτον τριϊν (3) ετϊν, μετά τθν απόκτθςθ τθσ 
παραπάνω άδειασ άςκθςθσ επαγγζλματοσ ι βεβαίωςθσ ορκισ αναγγελίασ. 
 
ΠΡΟΟΝΣΑ Γ’ ΕΠΙΚΟΤΡΙΑ: 
(Εφόςον θ κζςθ δεν καλυφκεί από υποψθφίουσ με τα ανωτζρω προςόντα) 
 
α) Άδεια άςκθςθσ επαγγζλματοσ  Θλεκτροτεχνίτθ αυτοκινιτων ι βεβαίωςθ 
ορκισ αναγγελίασ ενάρξεωσ αςκιςεωσ επαγγζλματοσ τεχνίτθ αυτοκινιτων 
ειδικότθτασ Θλεκτροτεχνίτθ. 
β) Απολυτιριοσ τίτλοσ τουλάχιςτον υποχρεωτικισ εκπαίδευςθσ ( απολυτιριο 
τριταξίου γυμναςίου ι για υποψθφίουσ που ζχουν αποφοιτιςει μζχρι και το 
1980 απολυτιριο δθμοτικοφ ςχολείου) ι ιςοδφναμοσ απολυτιριοσ τίτλοσ 
κατϊτερθσ Τεχνικισ Σχολισ του Ν.Δ. 580/1970 ι απολυτιριοσ τίτλοσ 
Εργαςτθρίων Ειδικισ Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ και Κατάρτιςθσ του άρκρου 
1 του Ν. 2817/2000 τθσ θμεδαπισ ι άλλοσ ιςότιμοσ τίτλοσ τθσ αλλοδαπισ και 
αντίςτοιχθ εμπειρία τουλάχιςτον ζξι (6) μθνϊν, μετά τθν απόκτθςθ τθσ 
παραπάνω άδειασ άςκθςθσ επαγγζλματοσ ι βεβαίωςθσ ορκισ αναγγελίασ. 

123,124 
ΔΕ Σεχνιτϊν 
Τδραυλικϊν 

 

ΚΤΡΙΑ ΠΡΟΟΝΣΑ: 
 
α) Άδεια άςκθςθσ επαγγζλματοσ τεχνίτθ υδραυλικοφ τουλάχιςτον Αϋ τάξθσ 
ειδικότθτασ 1θσ ι άδεια Αρχιτεχνίτθ υδραυλικοφ του π.δ. 112/2012, όπωσ 
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ΠΙΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (ανά κωδικό κζςθσ) 

Κωδικόσ κζςθσ 
Σίτλοσ ςπουδϊν  

και  
λοιπά απαιτοφμενα (τυπικά & τυχόν πρόςκετα) προςόντα 

ιςχφει (*).  
β)  Ο ομϊνυμοσ ι αντίςτοιχοσ τίτλοσ ΙΕΚ ι Επαγγελματικοφ Λυκείου ι Τεχνικοφ 
Επαγγελματικοφ Εκπαιδευτθρίου Α' ι Β' κφκλου ςπουδϊν ι Ενιαίου 
Ρολυκλαδικοφ Λυκείου ι Τεχνικοφ Επαγγελματικοφ Λυκείου ι Σχολισ 
Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ ι Επαγγελματικισ Σχολισ ι Τεχνικϊν 
Επαγγελματικϊν Σχολϊν δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ ι ςχολϊν μακθτείασ 
του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ι Ν. 3475/2006 ι άλλοσ ιςότιμοσ τίτλοσ ςχολικϊν 
μονάδων τθσ θμεδαπισ ι αλλοδαπισ, αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ. 
Γίνεται επίςθσ δεκτόσ οποιοςδιποτε τίτλοσ ΙΕΚ ι δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ 
ι άλλοσ ιςότιμοσ και αντίςτοιχοσ τίτλοσ ςχολικϊν μονάδων τθσ θμεδαπισ ι 
αλλοδαπισ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι ο υποψιφιοσ υποβάλλει βεβαίωςθ τθσ 
αρμόδιασ για τθν ζκδοςθ  τθσ άδειασ υπθρεςίασ, ότι θ ανωτζρω άδεια άςκθςθσ 
επαγγζλματοσ χορθγικθκε βάςει του ςυγκεκριμζνου τίτλου είτε αυτοτελϊσ 
είτε με ςυνυπολογιςμό και εμπειρίασ. 
 
ΠΡΟΟΝΣΑ Α' ΕΠΙΚΟΤΡΙΑ:  
(Εφόςον οι κζςεισ δεν καλυφκοφν από υποψθφίουσ με τα ανωτζρω προςόντα) 
 
α) Άδεια άςκθςθσ επαγγζλματοσ τεχνίτθ υδραυλικοφ τουλάχιςτον Αϋ τάξθσ 
ειδικότθτασ 1θσ ι άδεια Αρχιτεχνίτθ υδραυλικοφ του π.δ. 112/2012, όπωσ 
ιςχφει (*).  
β) Ο ομϊνυμοσ ι αντίςτοιχοσ,  απολυτιριοσ τίτλοσ αναγνωριςμζνθσ κατϊτερθσ 
τεχνικισ ςχολισ τθσ θμεδαπισ  ι ιςότιμοσ και αντίςτοιχοσ  τίτλοσ ςχολισ τθσ 
αλλοδαπισ. Γίνεται επίςθσ δεκτόσ οποιοςδιποτε τίτλοσ αναγνωριςμζνθσ 
κατϊτερθσ τεχνικισ ςχολισ τθσ θμεδαπισ ι αλλοδαπισ,  υπό τθν προχπόκεςθ 
ότι ο υποψιφιοσ υποβάλλει βεβαίωςθ τθσ αρμόδιασ για τθν ζκδοςθ  τθσ 
άδειασ  υπθρεςίασ, ότι θ ανωτζρω άδεια άςκθςθσ επαγγζλματοσ χορθγικθκε 
βάςει του ςυγκεκριμζνου τίτλου είτε αυτοτελϊσ είτε με ςυνυπολογιςμό και 
εμπειρίασ. 
 
ΠΡΟΟΝΣΑ Β’ ΕΠΙΚΟΤΡΙΑ: 
(Εφόςον οι κζςεισ δεν καλυφκοφν από υποψθφίουσ με τα ανωτζρω προςόντα) 
 
α) Άδεια άςκθςθσ επαγγζλματοσ τεχνίτθ υδραυλικοφ τουλάχιςτον Αϋ τάξθσ 
ειδικότθτασ 1θσ ι άδεια Αρχιτεχνίτθ υδραυλικοφ του π.δ. 112/2012, όπωσ 
ιςχφει.  
β) Απολυτιριοσ τίτλοσ τουλάχιςτον υποχρεωτικισ εκπαίδευςθσ (απολυτιριο 
τριταξίου γυμναςίου ι για υποψθφίουσ που ζχουν αποφοιτιςει μζχρι και το 
1980 απολυτιριο δθμοτικοφ ςχολείου) ι ιςοδφναμοσ απολυτιριοσ  τίτλοσ 
κατϊτερθσ Τεχνικισ Σχολισ του Ν.Δ. 580/1970 ι απολυτιριοσ τίτλοσ 
Εργαςτθρίων Ειδικισ Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ και Κατάρτιςθσ του άρκρου 
1 του Ν. 2817/2000 τθσ θμεδαπισ ι άλλοσ ιςότιμοσ τίτλοσ τθσ αλλοδαπισ και 
αντίςτοιχθ εμπειρία τουλάχιςτον τριϊν (3) ετϊν,  μετά τθν απόκτθςθ τθσ 
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ΠΙΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (ανά κωδικό κζςθσ) 

Κωδικόσ κζςθσ 
Σίτλοσ ςπουδϊν  

και  
λοιπά απαιτοφμενα (τυπικά & τυχόν πρόςκετα) προςόντα 

παραπάνω άδειασ άςκθςθσ επαγγζλματοσ (*). 
 
ΠΡΟΟΝΣΑ Γ’ ΕΠΙΚΟΤΡΙΑ: 
(Εφόςον οι κζςεισ δεν καλυφκοφν από υποψθφίουσ με τα ανωτζρω προςόντα) 
 
α) Άδεια άςκθςθσ επαγγζλματοσ τεχνίτθ υδραυλικοφ τουλάχιςτον Αϋ τάξθσ 
ειδικότθτασ 1θσ ι άδεια Αρχιτεχνίτθ υδραυλικοφ του π.δ. 112/2012, όπωσ 
ιςχφει.  
β) Απολυτιριοσ τίτλοσ τουλάχιςτον υποχρεωτικισ εκπαίδευςθσ (απολυτιριο 
τριταξίου γυμναςίου ι για υποψθφίουσ που ζχουν αποφοιτιςει μζχρι και το 
1980 απολυτιριο δθμοτικοφ ςχολείου) ι ιςοδφναμοσ απολυτιριοσ  τίτλοσ 
κατϊτερθσ Τεχνικισ Σχολισ του Ν.Δ. 580/1970 ι απολυτιριοσ τίτλοσ 
Εργαςτθρίων Ειδικισ Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ και Κατάρτιςθσ του άρκρου 
1 του Ν. 2817/2000 τθσ θμεδαπισ ι άλλοσ ιςότιμοσ τίτλοσ τθσ αλλοδαπισ και 
αντίςτοιχθ εμπειρία τουλάχιςτον ζξι (6) μθνϊν, μετά τθν απόκτθςθ τθσ 
παραπάνω άδειασ άςκθςθσ επαγγζλματοσ (*). 
 
(*)ΕΠΙΘΜΑΝΘ: 
Υποψιφιοι που κατείχαν άδεια τθν οποία αντικατζςτθςαν βάςει του π.δ 
112/2012, εφόςον ςτθ νζα αυτι άδεια δεν αναγράφεται θ αρχικι άδεια  και θ 
θμεροχρονολογία κτιςθσ αυτισ, οφείλουν να προςκομίςουν ςχετικι 
βεβαίωςθ τθσ αρμόδιασ υπθρεςίασ από τθν οποία να προκφπτουν τα ανωτζρω 
ςτοιχεία.  
Θ εν λόγω βεβαίωςθ απαιτείται, προκειμζνου να προςμετρθκεί το 
βακμολογοφμενο κριτιριο τθσ εμπειρίασ. 
 

125,126 
ΔΕ Ηυγιςτϊν 

ΚΤΡΙΑ ΠΡΟΟΝΣΑ: 
1. Οποιοδιποτε πτυχίο ι δίπλωμα ι απολυτιριοσ τίτλοσ Δευτεροβάκμιασ ι 

Μεταδευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ τθσ θμεδαπισ ι ιςότιμοσ τίτλοσ ςχολϊν 
τθσ αλλοδαπισ, ανεξαρτιτωσ ειδικότθτασ. 

2. Γνϊςθ Χειριςμοφ Θ/Υ ςτα αντικείμενα: (i) επεξεργαςίασ κειμζνων, (ii) 
υπολογιςτικϊν φφλλων και (iii) υπθρεςιϊν διαδικτφου. 

 
ΠΡΟΟΝΣΑ Α' ΕΠΙΚΟΤΡΙΑ:  
(Εφόςον οι κζςεισ δεν καλυφκοφν από υποψθφίουσ με τα ανωτζρω προςόντα) 
 
 Οποιοδιποτε πτυχίο ι δίπλωμα ι απολυτιριοσ τίτλοσ Δευτεροβάκμιασ ι 
Μεταδευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ τθσ θμεδαπισ ι ιςότιμοσ τίτλοσ ςχολϊν τθσ 
αλλοδαπισ, ανεξαρτιτωσ ειδικότθτασ. 
 

127,128 
ΔΕ Οδθγϊν 

ΚΤΡΙΑ ΠΡΟΟΝΣΑ: 
α) Δίπλωμα Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ ΙΕΚ ειδικοτιτων Τεχνικοφ Αυτοκινιτων 
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ΠΙΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (ανά κωδικό κζςθσ) 

Κωδικόσ κζςθσ 
Σίτλοσ ςπουδϊν  

και  
λοιπά απαιτοφμενα (τυπικά & τυχόν πρόςκετα) προςόντα 

Γϋ κατθγορίασ 
(με κάρτα ψθφιακοφ 

ταχογράφου) 

Οχθμάτων ι  Εκπαιδευτι Υποψθφίων Οδθγϊν Αυτοκινιτων ι Εκπαιδευτι 
Υποψθφίων Οδθγϊν Αυτοκινιτων και Μοτοςικλετϊν ι πτυχίο Α' ι Β' κφκλου 
ςπουδϊν ΤΕΕ ειδικότθτασ Μθχανϊν και Συςτθμάτων Αυτοκινιτου ι 
απολυτιριοσ τίτλοσ Ενιαίου Ρολυκλαδικοφ Λυκείου τμιματοσ Μθχανικϊν 
Αυτοκινιτων ι απολυτιριοσ τίτλοσ Επαγγελματικοφ Λυκείου ειδικότθτασ 
Τεχνικοφ Οχθμάτων  ι ειδικότθτασ Μθχανικισ Αυτοκινιτων του Τομζα 
Μθχανολογίασ ι ειδικότθτασ Μθχανικϊν και Θλεκτρολογικϊν Συςτθμάτων 
Αυτοκινιτου του Τομζα Οχθμάτων ι  Τεχνικισ Επαγγελματικισ Σχολισ 
Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ ειδικότθτασ Μθχανϊν Αυτοκινιτου ι Σχολισ 
Μακθτείασ του ΟΑΕΔ του ν. 1346/1983 ειδικότθτασ Μθχανοτεχνίτθ 
Αυτοκινιτου  ι ςυναφοφσ ειδικότθτασ, δθλαδι: Ρτυχίο ι δίπλωμα ι 
απολυτιριοσ τίτλοσ Θλεκτρολογικϊν Συςτθμάτων Αυτοκινιτου ι 
Θλεκτρομθχανικϊν Συςτθμάτων και Αυτοματιςμοφ Αυτοκινιτου ι Τεχνίτθσ 
Θλεκτρολόγοσ Αυτοκινιτων Οχθμάτων  ι Θλεκτρικοφ Συςτιματοσ Αυτοκινιτου 
ι Θλεκτροτεχνίτθ Αυτοκινιτου ι Τεχνιτϊν Θλεκτρολογικϊν Συςτθμάτων 
Αυτοκινιτων ι Τεχνιτϊν Μθχανϊν και Συςτθμάτων Αυτοκινιτου ι 
Θλεκτρολόγου Αυτοκινιτων Οχθμάτων ι Τεχνικοφ Μθχανοτρονικισ ι 
αντίςτοιχο πτυχίο ι δίπλωμα ι απολυτιριοσ τίτλοσ ΙΕΚ ι Επαγγελματικοφ 
Λυκείου ι Τεχνικοφ Επαγγελματικοφ Εκπαιδευτθρίου Αϋι Βϋκφκλου ςπουδϊν ι 
Ενιαίου Ρολυκλαδικοφ Λυκείου ι Τεχνικοφ Επαγγελματικοφ Λυκείου ι Σχολισ 
Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ ι Επαγγελματικισ Σχολισ ι Τεχνικισ 
Επαγγελματικισ Σχολισ δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ ι Σχολισ Μακθτείασ του 
ΟΑΕΔ του ν. 1346/1983 ι ν. 3475/2006  ι άλλοσ ιςότιμοσ τίτλοσ ςχολικισ 
μονάδασ τθσ θμεδαπισ ι αλλοδαπισ, αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ. 
β) Ιςχφουςα επαγγελματικι άδεια οδιγθςθσ Γϋ (C) κατθγορίασ. 
γ) Ριςτοποιθτικό Επαγγελματικισ Ικανότθτασ (ΡΕΙ). 
δ) Κάρτα Ψθφιακοφ Ταχογράφου Οδθγοφ, θ οποία να είναι ςε ιςχφ. 
 
ΠΡΟΟΝΣΑ  Αϋ ΕΠΙΚΟΤΡΙΑ: 
(Εφόςον οι κζςεισ δεν καλυφκοφν από υποψθφίουσ με τα ανωτζρω προςόντα) 
 
α) Οποιοςδιποτε απολυτιριοσ τίτλοσ ςχολικισ μονάδασ Δευτεροβάκμιασ 
Εκπαίδευςθσ τθσ θμεδαπισ ι ιςότιμοσ τίτλοσ ςχολϊν τθσ αλλοδαπισ. 
β) Ιςχφουςα επαγγελματικι άδεια οδιγθςθσ Γϋ (C) κατθγορίασ. 
γ) Ριςτοποιθτικό Επαγγελματικισ Ικανότθτασ (ΡΕΙ). 
δ) Κάρτα Ψθφιακοφ Ταχογράφου Οδθγοφ, θ οποία να είναι ςε ιςχφ. 
 

 

ΠΡΟΟΝΣΑ  Βϋ ΕΠΙΚΟΤΡΙΑ: 
(Εφόςον  οι κζςεισ δεν καλυφκοφν από υποψθφίουσ με τα ανωτζρω προςόντα) 

 
α) Απολυτιριοσ τίτλοσ υποχρεωτικισ εκπαίδευςθσ (απολυτιριο τριταξίου 
γυμναςίου ι για υποψθφίουσ που ζχουν αποφοιτιςει μζχρι και το 1980 
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ΠΙΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (ανά κωδικό κζςθσ) 

Κωδικόσ κζςθσ 
Σίτλοσ ςπουδϊν  

και  
λοιπά απαιτοφμενα (τυπικά & τυχόν πρόςκετα) προςόντα 

απολυτιριο δθμοτικοφ ςχολείου) ι ιςοδφναμοσ απολυτιριοσ τίτλοσ κατϊτερθσ 
Τεχνικισ Σχολισ του Ν.Δ. 580/1970 ι απολυτιριοσ τίτλοσ Εργαςτθρίων Ειδικισ 
Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ και Κατάρτιςθσ του άρκρου 1 του Ν. 2817/2000 
τθσ θμεδαπισ ι άλλοσ ιςότιμοσ τίτλοσ τθσ αλλοδαπισ και αντίςτοιχθ εμπειρία 
τουλάχιςτον τριϊν (3) ετϊν, μετά τθν απόκτθςθ τθσ επαγγελματικισ άδειασ 
οδιγθςθσ αυτοκινιτου. 
β) Ιςχφουςα επαγγελματικι άδεια οδιγθςθσ Γϋ (C) κατθγορίασ. 
γ) Ριςτοποιθτικό Επαγγελματικισ Ικανότθτασ (ΡΕΙ). 
δ) Κάρτα Ψθφιακοφ Ταχογράφου Οδθγοφ, θ οποία να είναι ςε ιςχφ. 
 
ΠΡΟΟΝΣΑ  Γϋ ΕΠΙΚΟΤΡΙΑ: 
(Εφόςον οι κζςεισ δεν καλυφκοφν από υποψθφίουσ με τα ανωτζρω προςόντα) 
 
α) Απολυτιριοσ τίτλοσ υποχρεωτικισ εκπαίδευςθσ (απολυτιριο τριταξίου 
γυμναςίου ι για υποψθφίουσ που ζχουν αποφοιτιςει μζχρι και το 1980 
απολυτιριο δθμοτικοφ ςχολείου) ι ιςοδφναμοσ απολυτιριοσ τίτλοσ κατϊτερθσ 
Τεχνικισ Σχολισ του Ν.Δ. 580/1970 ι απολυτιριοσ τίτλοσ Εργαςτθρίων Ειδικισ 
Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ και Κατάρτιςθσ του άρκρου 1 του Ν. 2817/2000 
τθσ θμεδαπισ ι άλλοσ ιςότιμοσ τίτλοσ τθσ αλλοδαπισ και αντίςτοιχθ εμπειρία 
τουλάχιςτον ζξι (6) μθνϊν, μετά τθν απόκτθςθ τθσ επαγγελματικισ άδειασ 
οδιγθςθσ αυτοκινιτου. 
β) Ιςχφουςα επαγγελματικι άδεια οδιγθςθσ Γϋ (C) κατθγορίασ. 
γ)Ριςτοποιθτικό Επαγγελματικισ Ικανότθτασ (ΡΕΙ). 
δ) Κάρτα Ψθφιακοφ Ταχογράφου Οδθγοφ, θ οποία να είναι ςε ιςχφ. 
 

ΠΡΟΟΧΘ: Για τθν άδεια οδιγθςθσ αυτοκινιτου Γ’ (C) κατθγορίασ απαιτείται 
υποχρεωτικά θ προςκόμιςθ του Ριςτοποιθτικοφ Επαγγελματικισ Ικανότθτασ 
(ΡΕΙ). 

ΤΜΠΛΘΡΩΜΑΣΙΚΕ ΔΙΕΤΚΡΙΝΙΕΙ (ςφμφωνα με τθν απαιτοφμενθ κατά τα 
ανωτζρω άδεια οδιγθςθσ αυτοκινιτου) 

Ρροκειμζνου για τθν απόδειξθ κατοχισ του Ριςτοποιθτικοφ Επαγγελματικισ 
Ικανότθτασ (ΡΕΙ) απαιτείται: 

είτε θ κατοχι Δελτίου Επιμόρφωςθσ Οδθγοφ, το οποίο να είναι ςε ιςχφ και το 
οποίο εκδίδεται από τθν Υπθρεςία Μεταφορϊν και Επικοινωνιϊν τθσ 
Ρεριφζρειασ  ςτθν περιοχι τθσ οποίασ βρίςκεται θ κατοικία του 
ενδιαφερομζνου. 

είτε θ καταχϊρθςθ επί του εντφπου τθσ άδειασ οδιγθςθσ του κοινοτικοφ 
αρικμοφ «95» δίπλα ςε μία ι περιςςότερεσ εκ των κατθγοριϊν ι 
υποκατθγοριϊν που κατζχει ο υποψιφιοσ και απαιτοφνται από τθν 
ανακοίνωςθ. 

ΠΡΟΟΧΘ: Σε περίπτωςθ αντικατάςταςθσ άδειασ, για τθν ενςωμάτωςθ μίασ ι 
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ΠΙΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (ανά κωδικό κζςθσ) 

Κωδικόσ κζςθσ 
Σίτλοσ ςπουδϊν  

και  
λοιπά απαιτοφμενα (τυπικά & τυχόν πρόςκετα) προςόντα 

περιςςοτζρων κατθγοριϊν ι υποκατθγοριϊν κατοχισ του ηθτοφμενου από τθν 
ανακοίνωςθ Ριςτοποιθτικοφ Επαγγελματικισ Ικανότθτασ (ΡΕΙ) και εφόςον 
προκφπτουν λόγοι κακυςτζρθςθσ τθσ διαδικαςίασ επανζκδοςισ τθσ, γίνεται 
δεκτι και θ ΒΕΒΑΙΩΘ τθσ αρμόδιασ υπθρεςίασ τθσ Διεφκυνςθσ Μεταφορϊν 
και Επικοινωνιϊν ςτθν οποία να αναφζρονται: 

 Το ονοματεπϊνυμο και το όνομα πατρόσ του αιτοφντοσ τθ βεβαίωςθ 

 Ο αρικμόσ τθσ άδειασ οδιγθςθσ τθν οποία κατζχει κακϊσ και θ νζα 
ιςχφσ τθσ (ζναρξθ, λιξθ) 

 Θ κατθγορία ι υποκατθγορία ΡΕΙ που του ζχει χορθγθκεί και 
απαιτείται από τθν ανακοίνωςθ, κακϊσ και θ ιςχφσ του (ζναρξθ - 
λιξθ) και να επιβεβαιϊνεται ότι θ άδεια βρίςκεται ςε διαδικαςία 
επανζκδοςισ τθσ, λόγω ενςωμάτωςθσ κατθγορίασ ι υποκατθγορίασ 
ΡΕΙ. 

 

Αυτονόθτο είναι ότι οι υποψιφιοι πρζπει να προςκομίςουν οπωςδιποτε τθν 
απαιτοφμενθ από τθν ανακοίνωςθ άδεια οδιγθςθσ.  

ΕΠΙΘΜΑΝΘ: Σε περίπτωςθ που θ υπθρεςία Μεταφορϊν και Επικοινωνιϊν 
τθσ οικείασ Ρεριφερειακισ Ενότθτασ δεν ζχει προχωριςει ςτθ ςυγκρότθςθ 
επιτροπισ για τισ εξετάςεισ του ανωτζρω πιςτοποιθτικοφ (ΠΕΙ), ο υποψιφιοσ 
προκειμζνου να γίνει δεκτόσ για τθ κζςθ του ΟΔΘΓΟΥ τθσ ςυγκεκριμζνθσ 
ανακοίνωςθσ, πρζπει να προςκομίςει απαραιτιτωσ ςχετικό ζγγραφο τθσ 
υπθρεςίασ αυτισ, ςτο οποίο να αναφζρεται θ αδυναμία ζκδοςθσ του ανωτζρω 
πιςτοποιθτικοφ εξ’ αφορμισ τθσ μθ ςυγκρότθςθσ τθσ εν λόγω επιτροπισ. 

Για τισ άδειεσ οδιγθςθσ αυτοκινιτων, όταν δεν προκφπτει θ θμερομθνία τθσ 
αρχικισ κτιςθσ, τθσ κατά τθν ανακοίνωςθ απαιτοφμενθσ άδειασ, αλλά μόνο θ 
θμερομθνία λιξθσ τθσ άδειασ ι τυχόν πρόςφατθσ κεϊρθςθσ, πρζπει οι 
υποψιφιοι να ςυνυποβάλουν και ςχετικι βεβαίωςθ τθσ οικείασ υπθρεςίασ 
Μεταφορϊν και Επικοινωνιϊν. 

Σε περίπτωςθ αδυναμίασ τθσ αρμόδιασ υπθρεςίασ να χορθγιςει τθ βεβαίωςθ 
αυτι, λόγω καταςτροφισ ι φκοράσ των αρχείων τθσ, αρκεί : 

 θ προςκόμιςθ τθσ βεβαίωςθσ τθσ υπθρεςίασ αυτισ ςτθν οποία να 
αναφζρεται ο λόγοσ αδυναμίασ κακϊσ και 

 θ προςκόμιςθ Υπεφκυνθσ Διλωςθσ κατά το άρκρο 8 του 
ν.1599/1986 του υποψθφίου ςτθν οποία να δθλϊνει τθν ακριβι 
θμερομθνία αρχικισ κτιςθσ τθσ κατθγορίασ επαγγελματικισ άδειασ 
οδιγθςθσ που ηθτείται από τθν προκιρυξθ. 

Στθν περίπτωςθ που οι υποψιφιοι είναι κάτοχοι επαγγελματικισ άδειασ 
οδιγθςθσ αλλοδαπισ, για να γίνουν δεκτοί πρζπει να προςκομίςουν βεβαίωςθ 
τθσ αρμόδιασ υπθρεςίασ «περί ιςοδυναμίασ και αντιςτοιχίασ τθσ άδειασ 
οδιγθςθσ αλλοδαπισ με τισ επαγγελματικζσ άδειεσ οδιγθςθσ θμεδαπισ». 
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ΠΙΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (ανά κωδικό κζςθσ) 

Κωδικόσ κζςθσ 
Σίτλοσ ςπουδϊν  

και  
λοιπά απαιτοφμενα (τυπικά & τυχόν πρόςκετα) προςόντα 

129 
ΔΕ Οδθγϊν 

 Γ+Ε κατθγορίασ 
(με κάρτα ψθφιακοφ 

ταχογράφου) 

ΚΤΡΙΑ ΠΡΟΟΝΣΑ: 
α) Δίπλωμα Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ ΙΕΚ ειδικοτιτων Τεχνικοφ Αυτοκινιτων 
Οχθμάτων ι  Εκπαιδευτι Υποψθφίων Οδθγϊν Αυτοκινιτων ι Εκπαιδευτι 
Υποψθφίων Οδθγϊν Αυτοκινιτων και Μοτοςικλετϊν ι πτυχίο Α' ι Β' κφκλου 
ςπουδϊν ΤΕΕ ειδικότθτασ Μθχανϊν και Συςτθμάτων Αυτοκινιτου ι 
απολυτιριοσ τίτλοσ Ενιαίου Ρολυκλαδικοφ Λυκείου τμιματοσ Μθχανικϊν 
Αυτοκινιτων ι απολυτιριοσ τίτλοσ Επαγγελματικοφ Λυκείου ειδικότθτασ 
Τεχνικοφ Οχθμάτων  ι ειδικότθτασ Μθχανικισ Αυτοκινιτων του Τομζα 
Μθχανολογίασ ι ειδικότθτασ Μθχανικϊν και Θλεκτρολογικϊν Συςτθμάτων 
Αυτοκινιτου του Τομζα Οχθμάτων ι  Τεχνικισ Επαγγελματικισ Σχολισ 
Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ ειδικότθτασ Μθχανϊν Αυτοκινιτου ι Σχολισ 
Μακθτείασ του ΟΑΕΔ του ν. 1346/1983 ειδικότθτασ Μθχανοτεχνίτθ 
Αυτοκινιτου  ι ςυναφοφσ ειδικότθτασ, δθλαδι: Ρτυχίο ι δίπλωμα ι 
απολυτιριοσ τίτλοσ Θλεκτρολογικϊν Συςτθμάτων Αυτοκινιτου ι 
Θλεκτρομθχανικϊν Συςτθμάτων και Αυτοματιςμοφ Αυτοκινιτου ι Τεχνίτθσ 
Θλεκτρολόγοσ Αυτοκινιτων Οχθμάτων  ι Θλεκτρικοφ Συςτιματοσ Αυτοκινιτου 
ι Θλεκτροτεχνίτθ Αυτοκινιτου ι Τεχνιτϊν Θλεκτρολογικϊν Συςτθμάτων 
Αυτοκινιτων ι Τεχνιτϊν Μθχανϊν και Συςτθμάτων Αυτοκινιτου ι 
Θλεκτρολόγου Αυτοκινιτων Οχθμάτων ι Τεχνικοφ Μθχανοτρονικισ ι 
αντίςτοιχο πτυχίο ι δίπλωμα ι απολυτιριοσ τίτλοσ ΙΕΚ ι Επαγγελματικοφ 
Λυκείου ι Τεχνικοφ Επαγγελματικοφ Εκπαιδευτθρίου Αϋι Βϋκφκλου ςπουδϊν ι 
Ενιαίου Ρολυκλαδικοφ Λυκείου ι Τεχνικοφ Επαγγελματικοφ Λυκείου ι Σχολισ 
Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ ι Επαγγελματικισ Σχολισ ι Τεχνικισ 
Επαγγελματικισ Σχολισ δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ ι Σχολισ Μακθτείασ του 
ΟΑΕΔ του ν. 1346/1983 ι ν. 3475/2006  ι άλλοσ ιςότιμοσ τίτλοσ ςχολικισ 
μονάδασ τθσ θμεδαπισ ι αλλοδαπισ, αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ. 
β) Ιςχφουςα επαγγελματικι άδεια οδιγθςθσ Γϋ + Εϋ (C + Ε) κατθγορίασ. 
γ) Ριςτοποιθτικό Επαγγελματικισ Ικανότθτασ (ΡΕΙ). 
δ) Κάρτα Ψθφιακοφ Ταχογράφου Οδθγοφ, θ οποία να είναι ςε ιςχφ. 
 
ΠΡΟΟΝΣΑ  Αϋ ΕΠΙΚΟΤΡΙΑ: 
(Εφόςον οι κζςεισ δεν καλυφκοφν από υποψθφίουσ με τα ανωτζρω προςόντα) 
 
α) Οποιοςδιποτε απολυτιριοσ τίτλοσ ςχολικισ μονάδασ Δευτεροβάκμιασ 
Εκπαίδευςθσ τθσ θμεδαπισ ι ιςότιμοσ τίτλοσ ςχολϊν τθσ αλλοδαπισ. 
β) Ιςχφουςα επαγγελματικι άδεια οδιγθςθσ Γϋ + Εϋ (C + Ε) κατθγορίασ. 
γ) Ριςτοποιθτικό Επαγγελματικισ Ικανότθτασ (ΡΕΙ). 
δ) Κάρτα Ψθφιακοφ Ταχογράφου Οδθγοφ, θ οποία να είναι ςε ιςχφ. 
ΠΡΟΟΝΣΑ  Βϋ ΕΠΙΚΟΤΡΙΑ: 
(Εφόςον  οι κζςεισ δεν καλυφκοφν από υποψθφίουσ με τα ανωτζρω προςόντα) 

 
α) Απολυτιριοσ τίτλοσ υποχρεωτικισ εκπαίδευςθσ (απολυτιριο τριταξίου 
γυμναςίου ι για υποψθφίουσ που ζχουν αποφοιτιςει μζχρι και το 1980 
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ΠΙΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (ανά κωδικό κζςθσ) 

Κωδικόσ κζςθσ 
Σίτλοσ ςπουδϊν  

και  
λοιπά απαιτοφμενα (τυπικά & τυχόν πρόςκετα) προςόντα 

απολυτιριο δθμοτικοφ ςχολείου) ι ιςοδφναμοσ απολυτιριοσ τίτλοσ κατϊτερθσ 
Τεχνικισ Σχολισ του Ν.Δ. 580/1970 ι απολυτιριοσ τίτλοσ Εργαςτθρίων Ειδικισ 
Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ και Κατάρτιςθσ του άρκρου 1 του Ν. 2817/2000 
τθσ θμεδαπισ ι άλλοσ ιςότιμοσ τίτλοσ τθσ αλλοδαπισ και αντίςτοιχθ εμπειρία 
τουλάχιςτον τριϊν (3) ετϊν, μετά τθν απόκτθςθ τθσ επαγγελματικισ άδειασ 
οδιγθςθσ αυτοκινιτου. 
β) Ιςχφουςα επαγγελματικι άδεια οδιγθςθσ Γϋ + Εϋ(C + Ε) κατθγορίασ. 
γ) Ριςτοποιθτικό Επαγγελματικισ Ικανότθτασ (ΡΕΙ). 
δ) Κάρτα Ψθφιακοφ Ταχογράφου Οδθγοφ, θ οποία να είναι ςε ιςχφ. 
 
ΠΡΟΟΝΣΑ  Γϋ ΕΠΙΚΟΤΡΙΑ: 
(Εφόςον  οι κζςεισ δεν καλυφκοφν από υποψθφίουσ με τα ανωτζρω προςόντα) 

 
α) Απολυτιριοσ τίτλοσ υποχρεωτικισ εκπαίδευςθσ (απολυτιριο τριταξίου 
γυμναςίου ι για υποψθφίουσ που ζχουν αποφοιτιςει μζχρι και το 1980 
απολυτιριο δθμοτικοφ ςχολείου) ι ιςοδφναμοσ απολυτιριοσ τίτλοσ κατϊτερθσ 
Τεχνικισ Σχολισ του Ν.Δ. 580/1970 ι απολυτιριοσ τίτλοσ Εργαςτθρίων Ειδικισ 
Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ και Κατάρτιςθσ του άρκρου 1 του Ν. 2817/2000 
τθσ θμεδαπισ ι άλλοσ ιςότιμοσ τίτλοσ τθσ αλλοδαπισ και αντίςτοιχθ εμπειρία 
τουλάχιςτον ζξι (6) μθνϊν, μετά τθν απόκτθςθ τθσ επαγγελματικισ άδειασ 
οδιγθςθσ αυτοκινιτου. 
β) Ιςχφουςα επαγγελματικι άδεια οδιγθςθσ Γϋ + Εϋ(C + Ε) κατθγορίασ. 
γ) Ριςτοποιθτικό Επαγγελματικισ Ικανότθτασ (ΡΕΙ). 
δ) Κάρτα Ψθφιακοφ Ταχογράφου Οδθγοφ, θ οποία να είναι ςε ιςχφ. 
 

ΠΡΟΟΧΘ: Για τθν άδεια οδιγθςθσ αυτοκινιτου Γ’ + Εϋ (C + Ε) κατθγορίασ 
απαιτείται υποχρεωτικά θ προςκόμιςθ του Ριςτοποιθτικοφ Επαγγελματικισ 
Ικανότθτασ (ΡΕΙ). 

ΤΜΠΛΘΡΩΜΑΣΙΚΕ ΔΙΕΤΚΡΙΝΙΕΙ (ςφμφωνα με τθν απαιτοφμενθ κατά τα 
ανωτζρω άδεια οδιγθςθσ αυτοκινιτου) 

Ρροκειμζνου για τθν απόδειξθ κατοχισ του Ριςτοποιθτικοφ Επαγγελματικισ 
Ικανότθτασ (ΡΕΙ) απαιτείται: 

είτε θ κατοχι Δελτίου Επιμόρφωςθσ Οδθγοφ, το οποίο να είναι ςε ιςχφ και το 
οποίο εκδίδεται από τθν Υπθρεςία Μεταφορϊν και Επικοινωνιϊν τθσ 
Ρεριφζρειασ  ςτθν περιοχι τθσ οποίασ βρίςκεται θ κατοικία του 
ενδιαφερομζνου. 

είτε θ καταχϊρθςθ επί του εντφπου τθσ άδειασ οδιγθςθσ του κοινοτικοφ 
αρικμοφ «95» δίπλα ςε μία ι περιςςότερεσ εκ των κατθγοριϊν ι 
υποκατθγοριϊν που κατζχει ο υποψιφιοσ και απαιτοφνται από τθν 
ανακοίνωςθ. 

ΠΡΟΟΧΘ: Σε περίπτωςθ αντικατάςταςθσ άδειασ, για τθν ενςωμάτωςθ μίασ ι 
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ΠΙΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (ανά κωδικό κζςθσ) 

Κωδικόσ κζςθσ 
Σίτλοσ ςπουδϊν  

και  
λοιπά απαιτοφμενα (τυπικά & τυχόν πρόςκετα) προςόντα 

περιςςοτζρων κατθγοριϊν ι υποκατθγοριϊν κατοχισ του ηθτοφμενου από τθν 
ανακοίνωςθ Ριςτοποιθτικοφ Επαγγελματικισ Ικανότθτασ (ΡΕΙ) και εφόςον 
προκφπτουν λόγοι κακυςτζρθςθσ τθσ διαδικαςίασ επανζκδοςισ τθσ, γίνεται 
δεκτι και θ ΒΕΒΑΙΩΘ τθσ αρμόδιασ υπθρεςίασ τθσ Διεφκυνςθσ Μεταφορϊν 
και Επικοινωνιϊν ςτθν οποία να αναφζρονται: 

 Το ονοματεπϊνυμο και το όνομα πατρόσ του αιτοφντοσ τθ βεβαίωςθ 

 Ο αρικμόσ τθσ άδειασ οδιγθςθσ τθν οποία κατζχει κακϊσ και θ νζα 
ιςχφσ τθσ (ζναρξθ, λιξθ) 

 Θ κατθγορία ι υποκατθγορία ΡΕΙ που του ζχει χορθγθκεί και 
απαιτείται από τθν ανακοίνωςθ, κακϊσ και θ ιςχφσ του (ζναρξθ - 
λιξθ) και να επιβεβαιϊνεται ότι θ άδεια βρίςκεται ςε διαδικαςία 
επανζκδοςισ τθσ, λόγω ενςωμάτωςθσ κατθγορίασ ι υποκατθγορίασ 
ΡΕΙ. 

 

Αυτονόθτο είναι ότι οι υποψιφιοι πρζπει να προςκομίςουν οπωςδιποτε τθν 
απαιτοφμενθ από τθν ανακοίνωςθ άδεια οδιγθςθσ.  

ΕΠΙΘΜΑΝΘ: Σε περίπτωςθ που θ υπθρεςία Μεταφορϊν και Επικοινωνιϊν 
τθσ οικείασ Ρεριφερειακισ Ενότθτασ δεν ζχει προχωριςει ςτθ ςυγκρότθςθ 
επιτροπισ για τισ εξετάςεισ του ανωτζρω πιςτοποιθτικοφ (ΠΕΙ), ο υποψιφιοσ 
προκειμζνου να γίνει δεκτόσ για τθ κζςθ του ΟΔΘΓΟΥ τθσ ςυγκεκριμζνθσ 
ανακοίνωςθσ, πρζπει να προςκομίςει απαραιτιτωσ ςχετικό ζγγραφο τθσ 
υπθρεςίασ αυτισ, ςτο οποίο να αναφζρεται θ αδυναμία ζκδοςθσ του ανωτζρω 
πιςτοποιθτικοφ εξ’ αφορμισ τθσ μθ ςυγκρότθςθσ τθσ εν λόγω επιτροπισ. 

Για τισ άδειεσ οδιγθςθσ αυτοκινιτων, όταν δεν προκφπτει θ θμερομθνία τθσ 
αρχικισ κτιςθσ, τθσ κατά τθν ανακοίνωςθ απαιτοφμενθσ άδειασ, αλλά μόνο θ 
θμερομθνία λιξθσ τθσ άδειασ ι τυχόν πρόςφατθσ κεϊρθςθσ, πρζπει οι 
υποψιφιοι να ςυνυποβάλουν και ςχετικι βεβαίωςθ τθσ οικείασ υπθρεςίασ 
Μεταφορϊν και Επικοινωνιϊν. 

Σε περίπτωςθ αδυναμίασ τθσ αρμόδιασ υπθρεςίασ να χορθγιςει τθ βεβαίωςθ 
αυτι, λόγω καταςτροφισ ι φκοράσ των αρχείων τθσ, αρκεί : 

 θ προςκόμιςθ τθσ βεβαίωςθσ τθσ υπθρεςίασ αυτισ ςτθν οποία να 
αναφζρεται ο λόγοσ αδυναμίασ κακϊσ και 

 θ προςκόμιςθ Υπεφκυνθσ Διλωςθσ κατά το άρκρο 8 του 
ν.1599/1986 του υποψθφίου ςτθν οποία να δθλϊνει τθν ακριβι 
θμερομθνία αρχικισ κτιςθσ τθσ κατθγορίασ επαγγελματικισ άδειασ 
οδιγθςθσ που ηθτείται από τθν προκιρυξθ. 

Στθν περίπτωςθ που οι υποψιφιοι είναι κάτοχοι επαγγελματικισ άδειασ 
οδιγθςθσ αλλοδαπισ, για να γίνουν δεκτοί πρζπει να προςκομίςουν βεβαίωςθ 
τθσ αρμόδιασ υπθρεςίασ «περί ιςοδυναμίασ και αντιςτοιχίασ τθσ άδειασ 
οδιγθςθσ αλλοδαπισ με τισ επαγγελματικζσ άδειεσ οδιγθςθσ θμεδαπισ». 
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ΠΙΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (ανά κωδικό κζςθσ) 

Κωδικόσ κζςθσ 
Σίτλοσ ςπουδϊν  

και  
λοιπά απαιτοφμενα (τυπικά & τυχόν πρόςκετα) προςόντα 

130 
ΔΕ Οδθγϊν 

Γ+Δ κατθγορίασ 
(με κάρτα ψθφιακοφ 

ταχογράφου) 

ΚΤΡΙΑ ΠΡΟΟΝΣΑ: 
α) Δίπλωμα Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ ΙΕΚ ειδικοτιτων Τεχνικοφ Αυτοκινιτων 
Οχθμάτων ι  Εκπαιδευτι Υποψθφίων Οδθγϊν Αυτοκινιτων ι Εκπαιδευτι 
Υποψθφίων Οδθγϊν Αυτοκινιτων και Μοτοςικλετϊν ι πτυχίο Α' ι Β' κφκλου 
ςπουδϊν ΤΕΕ ειδικότθτασ Μθχανϊν και Συςτθμάτων Αυτοκινιτου ι 
απολυτιριοσ τίτλοσ Ενιαίου Ρολυκλαδικοφ Λυκείου τμιματοσ Μθχανικϊν 
Αυτοκινιτων ι απολυτιριοσ τίτλοσ Επαγγελματικοφ Λυκείου ειδικότθτασ 
Τεχνικοφ Οχθμάτων  ι ειδικότθτασ Μθχανικισ Αυτοκινιτων του Τομζα 
Μθχανολογίασ ι ειδικότθτασ Μθχανικϊν και Θλεκτρολογικϊν Συςτθμάτων 
Αυτοκινιτου του Τομζα Οχθμάτων ι  Τεχνικισ Επαγγελματικισ Σχολισ 
Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ ειδικότθτασ Μθχανϊν Αυτοκινιτου ι Σχολισ 
Μακθτείασ του ΟΑΕΔ του ν. 1346/1983 ειδικότθτασ Μθχανοτεχνίτθ 
Αυτοκινιτου  ι ςυναφοφσ ειδικότθτασ, δθλαδι: Ρτυχίο ι δίπλωμα ι 
απολυτιριοσ τίτλοσ Θλεκτρολογικϊν Συςτθμάτων Αυτοκινιτου ι 
Θλεκτρομθχανικϊν Συςτθμάτων και Αυτοματιςμοφ Αυτοκινιτου ι Τεχνίτθσ 
Θλεκτρολόγοσ Αυτοκινιτων Οχθμάτων  ι Θλεκτρικοφ Συςτιματοσ Αυτοκινιτου 
ι Θλεκτροτεχνίτθ Αυτοκινιτου ι Τεχνιτϊν Θλεκτρολογικϊν Συςτθμάτων 
Αυτοκινιτων ι Τεχνιτϊν Μθχανϊν και Συςτθμάτων Αυτοκινιτου ι 
Θλεκτρολόγου Αυτοκινιτων Οχθμάτων ι Τεχνικοφ Μθχανοτρονικισ ι 
αντίςτοιχο πτυχίο ι δίπλωμα ι απολυτιριοσ τίτλοσ ΙΕΚ ι Επαγγελματικοφ 
Λυκείου ι Τεχνικοφ Επαγγελματικοφ Εκπαιδευτθρίου Αϋι Βϋκφκλου ςπουδϊν ι 
Ενιαίου Ρολυκλαδικοφ Λυκείου ι Τεχνικοφ Επαγγελματικοφ Λυκείου ι Σχολισ 
Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ ι Επαγγελματικισ Σχολισ ι Τεχνικισ 
Επαγγελματικισ Σχολισ δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ ι Σχολισ Μακθτείασ του 
ΟΑΕΔ του ν. 1346/1983 ι ν. 3475/2006  ι άλλοσ ιςότιμοσ τίτλοσ ςχολικισ 
μονάδασ τθσ θμεδαπισ ι αλλοδαπισ, αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ. 
β) Ιςχφουςα επαγγελματικι άδεια οδιγθςθσ Γϋ + Δϋ (C + D) κατθγορίασ. 
γ) Ριςτοποιθτικό Επαγγελματικισ Ικανότθτασ (ΡΕΙ). 
δ) Κάρτα Ψθφιακοφ Ταχογράφου Οδθγοφ, θ οποία να είναι ςε ιςχφ. 
 
ΠΡΟΟΝΣΑ  Αϋ ΕΠΙΚΟΤΡΙΑ: 
(Εφόςον οι κζςεισ δεν καλυφκοφν από υποψθφίουσ με τα ανωτζρω προςόντα) 
 
α) Οποιοςδιποτε απολυτιριοσ τίτλοσ ςχολικισ μονάδασ Δευτεροβάκμιασ 
Εκπαίδευςθσ τθσ θμεδαπισ ι ιςότιμοσ τίτλοσ ςχολϊν τθσ αλλοδαπισ. 
β) Ιςχφουςα επαγγελματικι άδεια οδιγθςθσ Γϋ + Δϋ (C + D) κατθγορίασ. 
γ) Ριςτοποιθτικό Επαγγελματικισ Ικανότθτασ (ΡΕΙ). 
δ) Κάρτα Ψθφιακοφ Ταχογράφου Οδθγοφ, θ οποία να είναι ςε ιςχφ. 
ΠΡΟΟΝΣΑ  Βϋ ΕΠΙΚΟΤΡΙΑ: 
(Εφόςον  οι κζςεισ δεν καλυφκοφν από υποψθφίουσ με τα ανωτζρω προςόντα) 

 
α) Απολυτιριοσ τίτλοσ υποχρεωτικισ εκπαίδευςθσ (απολυτιριο τριταξίου 
γυμναςίου ι για υποψθφίουσ που ζχουν αποφοιτιςει μζχρι και το 1980 
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ΠΙΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (ανά κωδικό κζςθσ) 

Κωδικόσ κζςθσ 
Σίτλοσ ςπουδϊν  

και  
λοιπά απαιτοφμενα (τυπικά & τυχόν πρόςκετα) προςόντα 

απολυτιριο δθμοτικοφ ςχολείου) ι ιςοδφναμοσ απολυτιριοσ τίτλοσ κατϊτερθσ 
Τεχνικισ Σχολισ του Ν.Δ. 580/1970 ι απολυτιριοσ τίτλοσ Εργαςτθρίων Ειδικισ 
Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ και Κατάρτιςθσ του άρκρου 1 του Ν. 2817/2000 
τθσ θμεδαπισ ι άλλοσ ιςότιμοσ τίτλοσ τθσ αλλοδαπισ και αντίςτοιχθ εμπειρία 
τουλάχιςτον τριϊν (3) ετϊν, μετά τθν απόκτθςθ τθσ επαγγελματικισ άδειασ 
οδιγθςθσ αυτοκινιτου. 
β) Ιςχφουςα επαγγελματικι άδεια οδιγθςθσ Γϋ + Δϋ(C + D) κατθγορίασ. 
γ) Ριςτοποιθτικό Επαγγελματικισ Ικανότθτασ (ΡΕΙ). 
δ) Κάρτα Ψθφιακοφ Ταχογράφου Οδθγοφ, θ οποία να είναι ςε ιςχφ. 
 
ΠΡΟΟΝΣΑ  Γϋ ΕΠΙΚΟΤΡΙΑ: 
(Εφόςον  οι κζςεισ δεν καλυφκοφν από υποψθφίουσ με τα ανωτζρω προςόντα) 

 
α) Απολυτιριοσ τίτλοσ υποχρεωτικισ εκπαίδευςθσ (απολυτιριο τριταξίου 
γυμναςίου ι για υποψθφίουσ που ζχουν αποφοιτιςει μζχρι και το 1980 
απολυτιριο δθμοτικοφ ςχολείου) ι ιςοδφναμοσ απολυτιριοσ τίτλοσ κατϊτερθσ 
Τεχνικισ Σχολισ του Ν.Δ. 580/1970 ι απολυτιριοσ τίτλοσ Εργαςτθρίων Ειδικισ 
Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ και Κατάρτιςθσ του άρκρου 1 του Ν. 2817/2000 
τθσ θμεδαπισ ι άλλοσ ιςότιμοσ τίτλοσ τθσ αλλοδαπισ και αντίςτοιχθ εμπειρία 
τουλάχιςτον ζξι (6) μθνϊν, μετά τθν απόκτθςθ τθσ επαγγελματικισ άδειασ 
οδιγθςθσ αυτοκινιτου. 
β) Ιςχφουςα επαγγελματικι άδεια οδιγθςθσ Γϋ + Δϋ(C + D) κατθγορίασ. 
γ) Ριςτοποιθτικό Επαγγελματικισ Ικανότθτασ (ΡΕΙ). 
δ) Κάρτα Ψθφιακοφ Ταχογράφου Οδθγοφ, θ οποία να είναι ςε ιςχφ. 
 

ΠΡΟΟΧΘ: Για τθν άδεια οδιγθςθσ αυτοκινιτου Γ’ + Δϋ (C + D) κατθγορίασ 
απαιτείται υποχρεωτικά θ προςκόμιςθ του Ριςτοποιθτικοφ Επαγγελματικισ 
Ικανότθτασ (ΡΕΙ). 

ΤΜΠΛΘΡΩΜΑΣΙΚΕ ΔΙΕΤΚΡΙΝΙΕΙ (ςφμφωνα με τθν απαιτοφμενθ κατά τα 
ανωτζρω άδεια οδιγθςθσ αυτοκινιτου) 

Ρροκειμζνου για τθν απόδειξθ κατοχισ του Ριςτοποιθτικοφ Επαγγελματικισ 
Ικανότθτασ (ΡΕΙ) απαιτείται: 

είτε θ κατοχι Δελτίου Επιμόρφωςθσ Οδθγοφ, το οποίο να είναι ςε ιςχφ και το 
οποίο εκδίδεται από τθν Υπθρεςία Μεταφορϊν και Επικοινωνιϊν τθσ 
Ρεριφζρειασ ςτθν περιοχι τθσ οποίασ βρίςκεται θ κατοικία του 
ενδιαφερομζνου. 

είτε θ καταχϊρθςθ επί του εντφπου τθσ άδειασ οδιγθςθσ του κοινοτικοφ 
αρικμοφ «95» δίπλα ςε μία ι περιςςότερεσ εκ των κατθγοριϊν ι 
υποκατθγοριϊν που κατζχει ο υποψιφιοσ και απαιτοφνται από τθν 
ανακοίνωςθ. 

ΠΡΟΟΧΘ: Σε περίπτωςθ αντικατάςταςθσ άδειασ, για τθν ενςωμάτωςθ μίασ ι 
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ΠΙΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (ανά κωδικό κζςθσ) 

Κωδικόσ κζςθσ 
Σίτλοσ ςπουδϊν  

και  
λοιπά απαιτοφμενα (τυπικά & τυχόν πρόςκετα) προςόντα 

περιςςοτζρων κατθγοριϊν ι υποκατθγοριϊν κατοχισ του ηθτοφμενου από τθν 
ανακοίνωςθ Ριςτοποιθτικοφ Επαγγελματικισ Ικανότθτασ (ΡΕΙ) και εφόςον 
προκφπτουν λόγοι κακυςτζρθςθσ τθσ διαδικαςίασ επανζκδοςισ τθσ, γίνεται 
δεκτι και θ ΒΕΒΑΙΩΘ τθσ αρμόδιασ υπθρεςίασ τθσ Διεφκυνςθσ Μεταφορϊν 
και Επικοινωνιϊν ςτθν οποία να αναφζρονται: 

 Το ονοματεπϊνυμο και το όνομα πατρόσ του αιτοφντοσ τθ βεβαίωςθ 

 Ο αρικμόσ τθσ άδειασ οδιγθςθσ τθν οποία κατζχει κακϊσ και θ νζα 
ιςχφσ τθσ (ζναρξθ, λιξθ) 

 Θ κατθγορία ι υποκατθγορία ΡΕΙ που του ζχει χορθγθκεί και 
απαιτείται από τθν ανακοίνωςθ, κακϊσ και θ ιςχφσ του (ζναρξθ - 
λιξθ) και να επιβεβαιϊνεται ότι θ άδεια βρίςκεται ςε διαδικαςία 
επανζκδοςισ τθσ, λόγω ενςωμάτωςθσ κατθγορίασ ι υποκατθγορίασ 
ΡΕΙ. 

 

Αυτονόθτο είναι ότι οι υποψιφιοι πρζπει να προςκομίςουν οπωςδιποτε τθν 
απαιτοφμενθ από τθν ανακοίνωςθ άδεια οδιγθςθσ.  

ΕΠΙΘΜΑΝΘ: Σε περίπτωςθ που θ υπθρεςία Μεταφορϊν και Επικοινωνιϊν 
τθσ οικείασ Ρεριφερειακισ Ενότθτασ δεν ζχει προχωριςει ςτθ ςυγκρότθςθ 
επιτροπισ για τισ εξετάςεισ του ανωτζρω πιςτοποιθτικοφ (ΠΕΙ), ο υποψιφιοσ 
προκειμζνου να γίνει δεκτόσ για τθ κζςθ του ΟΔΘΓΟΥ τθσ ςυγκεκριμζνθσ 
ανακοίνωςθσ, πρζπει να προςκομίςει απαραιτιτωσ ςχετικό ζγγραφο τθσ 
υπθρεςίασ αυτισ, ςτο οποίο να αναφζρεται θ αδυναμία ζκδοςθσ του ανωτζρω 
πιςτοποιθτικοφ εξ’ αφορμισ τθσ μθ ςυγκρότθςθσ τθσ εν λόγω επιτροπισ. 

Για τισ άδειεσ οδιγθςθσ αυτοκινιτων, όταν δεν προκφπτει θ θμερομθνία τθσ 
αρχικισ κτιςθσ, τθσ κατά τθν ανακοίνωςθ απαιτοφμενθσ άδειασ, αλλά μόνο θ 
θμερομθνία λιξθσ τθσ άδειασ ι τυχόν πρόςφατθσ κεϊρθςθσ, πρζπει οι 
υποψιφιοι να ςυνυποβάλουν και ςχετικι βεβαίωςθ τθσ οικείασ υπθρεςίασ 
Μεταφορϊν και Επικοινωνιϊν. 

Σε περίπτωςθ αδυναμίασ τθσ αρμόδιασ υπθρεςίασ να χορθγιςει τθ βεβαίωςθ 
αυτι, λόγω καταςτροφισ ι φκοράσ των αρχείων τθσ, αρκεί : 

 θ προςκόμιςθ τθσ βεβαίωςθσ τθσ υπθρεςίασ αυτισ ςτθν οποία να 
αναφζρεται ο λόγοσ αδυναμίασ κακϊσ και 

 θ προςκόμιςθ Υπεφκυνθσ Διλωςθσ κατά το άρκρο 8 του 
ν.1599/1986 του υποψθφίου ςτθν οποία να δθλϊνει τθν ακριβι 
θμερομθνία αρχικισ κτιςθσ τθσ κατθγορίασ επαγγελματικισ άδειασ 
οδιγθςθσ που ηθτείται από τθν προκιρυξθ. 

Στθν περίπτωςθ που οι υποψιφιοι είναι κάτοχοι επαγγελματικισ άδειασ 
οδιγθςθσ αλλοδαπισ, για να γίνουν δεκτοί πρζπει να προςκομίςουν βεβαίωςθ 
τθσ αρμόδιασ υπθρεςίασ «περί ιςοδυναμίασ και αντιςτοιχίασ τθσ άδειασ 
οδιγθςθσ αλλοδαπισ με τισ επαγγελματικζσ άδειεσ οδιγθςθσ θμεδαπισ». 
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ΠΙΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (ανά κωδικό κζςθσ) 

Κωδικόσ κζςθσ 
Σίτλοσ ςπουδϊν  

και  
λοιπά απαιτοφμενα (τυπικά & τυχόν πρόςκετα) προςόντα 

131,132,133 
ΔΕ Εποπτϊν 

Κακαριότθτασ 

ΚΤΡΙΑ ΠΡΟΟΝΣΑ: 
1. Οποιοδιποτε πτυχίο ι δίπλωμα ι απολυτιριοσ τίτλοσ Δευτεροβάκμιασ ι 

Μεταδευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ τθσ θμεδαπισ ι ιςότιμοσ τίτλοσ 
ςχολϊν τθσ αλλοδαπισ, ανεξαρτιτωσ ειδικότθτασ. 

2. Γνϊςθ Χειριςμοφ Θ/Υ ςτα αντικείμενα: (i) επεξεργαςίασ κειμζνων, (ii) 
υπολογιςτικϊν φφλλων και (iii) υπθρεςιϊν διαδικτφου. 

 
ΠΡΟΟΝΣΑ Α' ΕΠΙΚΟΤΡΙΑ:  
(Εφόςον οι κζςεισ δεν καλυφκοφν από υποψθφίουσ με τα ανωτζρω προςόντα) 
 
 Οποιοδιποτε πτυχίο ι δίπλωμα ι απολυτιριοσ τίτλοσ Δευτεροβάκμιασ ι 
Μεταδευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ τθσ θμεδαπισ ι ιςότιμοσ τίτλοσ ςχολϊν τθσ 
αλλοδαπισ, ανεξαρτιτωσ ειδικότθτασ. 

134,135,136 
ΤΕ Εργατϊν-τριϊν 

 
Δεν απαιτοφνται ειδικά τυπικά προςόντα (άρκρο 5 παρ. 2 Ν.2527/1997) 
 

 

Οι υποψιφιοι όλων των ειδικοτιτων πρζπει να είναι θλικίασ από 18 ζωσ 65 ετϊν. 

 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΘΘ ΚΡΙΣΘΡΙΩΝ 
Θ ςειρά κατάταξθσ μεταξφ των υποψθφίων κακορίηεται με βάςθ τα ακόλουκα κριτιρια:  
 

ΠΗΝΑΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΖΖ ΚΡΗΣΖΡΗΧΝ 
 

  1. ΥΡΟΝΟ ΑΝΔΡΓΗΑ (200 κολάδες γηα 4 κήλες αλεργίας θαη 75 κολάδες αλά κήλα αλεργίας άλω ηωλ 4 κελώλ, κε αλώηαηο όρηο ηοσς 
12 κήλες) 

μήνες 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 και άνω 

μονάδες 0 0 0 200 275 350 425 500 575 650 725 800 
 

        2. ή 3. ΠΟΛΤΣΔΚΝΟ Ζ΄ ΣΔΚΝΟ ΠΟΛΤΣΔΚΝΖ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ (50 κολάδες γηα θάζε ηέθλο) 

αριθμός ηέκνων 3* 4 5 6 7 8 9 10 11 12 …. 

μονάδες 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 …. 

      *αθορά κόλο ηις ειδικές περιπηώζεις ποισηεθλίας με ηρία (3) ηέκνα     

 
        4. ή 5. ΣΡΗΣΔΚΝΟ Ζ΄ ΣΔΚΝΟ ΣΡΗΣΔΚΝΖ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ (40 κολάδες γηα θάζε ηέθλο) 

αριθμός ηέκνων 3           

μονάδες 120           

 

       6. ΑΝΖΛΗΚΑ ΣΔΚΝΑ (30 κολάδες γηα θαζέλα από ηα δύο πρώηα ηέθλα θαη 50 κολάδες γηα ηο ηρίηο) 

αριθμός ηέκνων 1 2 3 

μονάδες 30 60 110 
 

        7. ή 8. ΓΟΝΔΑ Ζ΄ ΣΔΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΔΨΚΖ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ (50 κολάδες γηα θάζε ηέθλο)  

αριθμός ηέκνων 1 2 3 4 5 …. 

μονάδες 50 100 150 200 250 …. 

 

        9. ΒΑΘΜΟ ΒΑΗΚΟΤ ΣΗΣΛΟΤ  (γηα ΠΔ θαη ΣΔ οη κολάδες ηοσ βαζηθού ηίηιοσ κε 2 δεθαδηθά ψεθία ποιιαπιαζηάδοληαη κε ηο 40, ελώ γηα 
ΓΔ κε ηο 20) 

καηηγορίες  ΠΕ & ΤΕ 5 … 5,5 … 6 … 6,5 … 7 … 7,5 … 8 … 8,5 … 9 … 9,5 … 10 

καηηγορία ΔΕ 10 … 11 … 12 … 13 … 14 … 15 … 16 … 17 … 18 … 19 … 20 

μονάδες 200 … 220 … 240 … 260 … 280 … 300 … 320 … 340 … 360 … 380 … 400 
 

        10. ΔΜΠΔΗΡΗΑ (7 κολάδες αλά κήλα εκπεηρίας θαη έως 60 κήλες) 

μήνες εμπειρίας 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 … 57 58 59 60 και άνω 

μονάδες 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 77 84 91 98 … 399 406 413 420 
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        11. ΑΝΑΠΖΡΗΑ ΤΠΟΦΖΦΗΟΤ ΜΔ ΠΟΟΣΟ ΣΟΤΛΑΥΗΣΟΝ 50% (ηο ποζοζηό αλαπερίας ποιιαπιαζηάδεηαη κε ηο ζσληειεζηή “3”) 

ποζοζηό αναπηρίας 50% … 60% …              

μονάδες 150 … 180 …              
 

        12. ΑΝΑΠΖΡΗΑ ΓΟΝΔΑ, ΣΔΚΝΟΤ, ΑΓΔΛΦΟΤ Ή ΤΕΤΓΟΤ (ηο ποζοζηό αλαπερίας ποιιαπιαζηάδεηαη κε ηο ζσληειεζηή “2”) 
 
ποζοζηό αναπηρίας 
 

50% … 60% … 67% … 70% …          

Μονάδες 
 

100 … 120 … 134 … 140 …          

 
ΕΝΣΟΠΙΟΣΘΣΑ 
 
Για τισ κζςεισ με κωδ. 120, 124, 126 και 133, προτάςςονται των λοιπϊν υποψθφίων, που 
κατατάςςονται με τα ίδια προςόντα πρόςλθψθσ, ανεξάρτθτα από το ςφνολο των 
μονάδων που ςυγκεντρϊνουν οι μόνιμοι κάτοικοι όλων των διμων του Νομοφ Ρζλλασ. 
 
Για τισ κζςεισ με κωδ. 107 και 135, προτάςςονται των λοιπϊν υποψθφίων ανεξάρτθτα 
από το ςφνολο των μονάδων που ςυγκεντρϊνουν οι μόνιμοι κάτοικοι όλων των διμων 
του Νομοφ Ρζλλασ. 
 
Για τισ κζςεισ με κωδ. 128, προτάςςονται των λοιπϊν υποψθφίων, που κατατάςςονται με 
τα ίδια προςόντα πρόςλθψθσ, ανεξάρτθτα από το ςφνολο των μονάδων που 
ςυγκεντρϊνουν οι μόνιμοι κάτοικοι όλων των διμων του Νομοφ Σερρϊν.  
 
Για τισ κζςεισ με κωδ. 103 και 136, προτάςςονται των λοιπϊν υποψθφίων ανεξάρτθτα 
από το ςφνολο των μονάδων που ςυγκεντρϊνουν οι μόνιμοι κάτοικοι όλων των διμων 
του Νομοφ Σερρϊν.  
 
Για τθ κζςθ με κωδ. 105, προτάςςονται των λοιπϊν υποψθφίων ανεξάρτθτα από το 
ςφνολο των μονάδων που ςυγκεντρϊνουν οι μόνιμοι κάτοικοι όλων των διμων του 
Νομοφ Κιλκίσ.  
 
ΕΜΠΕΙΡΙΑ 
 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΤΜΕΝΘ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΠΟΨΘΦΙΩΝ ΚΑΣΘΓΟΡΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΑΚΘ, 
ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΘ ΚΑΙ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ (ΠΕ, ΣΕ ΚΑΙ ΔΕ). 
 

Ωσ βακμολογοφμενθ εμπειρία για τουσ παρακάτω κωδικοφσ κζςεων νοείται θ απαςχόλθςθ με 
ςχζςθ εργαςίασ ι ςφμβαςθ ζργου ςτο δθμόςιο ι ιδιωτικό τομζα ι άςκθςθ επαγγζλματοσ ςε 
κακικοντα ι ζργα ςυναφι με το αντικείμενο των  προσ πλιρωςθ κζςεων. 

ΚΩΔΙΚΟ ΘΕΕΩΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΣΡΟΠΟ ΑΠΟΔΕΙΞΘ 

102, 
103, 104, 

105,106,107,108,109, 
110, 111, 117, 119, 
120,121, 122, 123, 

124,127,128,129,130 
 
 

Θ εμπειρία λαμβάνεται υπόψθ μετά τθν απόκτθςθ τθσ ηθτοφμενθσ, 
κατά περίπτωςθ, από τθν παροφςα Ανακοίνωςθ άδειασ άςκθςθσ 
επαγγζλματοσ ι άλλθσ επαγγελματικισ άδειασ.  

Για τθν απόδειξθ τθσ εμπειρίασ αυτισ βλ. δικαιολογθτικά περίπτωςθ 
Α(1) ι Ειδικζσ περιπτϊςεισ απόδειξθσ εμπειρίασ του Ραραρτιματοσ 
ανακοινϊςεων Συμβάςεων εργαςίασ Οριςμζνου Χρόνου (ΣΟΧ) - 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ IΙ., ςτοιχείο 16. Ριςτοποιθτικά απόδειξθσ εμπειρίασ. 
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112 
 
 
 
 

Θ εμπειρία λαμβάνεται υπόψθ μετά τθν θμερομθνία εγγραφισ ςτο 
Βιβλίο Πτυχιοφχων Ανωτζρων Σεχνικϊν χολϊν ειδικότθτασ 
Μθχανολόγου, θ οποία προκφπτει από τθν υποβολι τθσ ςχετικισ 
βεβαίωςθσ. 

Για τθν απόδειξθ τθσ εμπειρίασ βλ. δικαιολογθτικά περίπτωςθ Α(1) ι 
Ειδικζσ περιπτϊςεισ απόδειξθσ εμπειρίασ του Ραραρτιματοσ 
ανακοινϊςεων Συμβάςεων εργαςίασ Οριςμζνου Χρόνου (ΣΟΧ) - 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ IΙ., ςτοιχείο 16. Ριςτοποιθτικά απόδειξθσ εμπειρίασ. 

 
113,114,115,116,118, 
125,126,131,132,133 

Θ εμπειρία λαμβάνεται υπόψθ μετά τθ λιψθ του βαςικοφ τίτλου 
ςπουδϊν με τον οποίο οι υποψιφιοι μετζχουν ςτθ διαδικαςία 
επιλογισ.  

Για τθν απόδειξθ τθσ εμπειρίασ αυτισ βλ. δικαιολογθτικά περίπτωςθ 
Β ι Ειδικζσ περιπτϊςεισ απόδειξθσ εμπειρίασ του Ραραρτιματοσ 
ανακοινϊςεων Συμβάςεων εργαςίασ Οριςμζνου Χρόνου (ΣΟΧ) - 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ IΙ., ςτοιχείο 16. Ριςτοποιθτικά απόδειξθσ εμπειρίασ. 
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ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΤΜΕΝΘ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΠΟΨΘΦΙΩΝ ΚΑΣΘΓΟΡΙΑ ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ 
(ΤΕ).  

Ωσ βακμολογοφμενθ εμπειρία για τον παρακάτω κωδικό κζςθσ νοείται θ απαςχόλθςθ με ςχζςθ 

εργαςίασ ι ςφμβαςθ ζργου ςτο δθμόςιο ι ιδιωτικό τομζα ι άςκθςθ επαγγζλματοσ ςε κακικοντα 

ι ζργα του είδουσ τθσ εξειδικευμζνθσ εμπειρίασ που ορίηεται ςτθν παροφςα Ανακοίνωςθ ωσ 

τυπικό προςόν πρόςλθψθσ. 

Πζραν του είδουσ και του χρονικοφ διαςτιματοσ τθσ εξειδικευμζνθσ εμπειρίασ που ορίηεται από 

τθν παροφςα Ανακοίνωςθ ωσ τυπικό προςόν πρόςλθψθσ, βακμολογείται επίςθσ και θ εμπειρία 

που διακζτουν οι υποψιφιοι ςε κακικοντα ι ζργα ςυναφι με το αντικείμενο τθσ προσ 

πλιρωςθ κζςθσ για το υπολειπόμενο χρονικό διάςτθμα και μζχρι ςυμπλθρϊςεωσ του 

βακμολογοφμενου κριτθρίου των ςυνολικά πζντε (5) ετϊν εμπειρίασ. 

ΚΩΔΙΚΟ ΘΕΕΩΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΣΡΟΠΟ ΑΠΟΔΕΙΞΘ 

 

101  

 

 

 

Θ εμπειρία λαμβάνεται υπόψθ μετά τθν απόκτθςθ τθσ ηθτοφμενθσ 

από τθν παροφςα Ανακοίνωςθ άδειασ άςκθςθσ επαγγζλματοσ 

Μθχανικοφ αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ του τίτλου ςπουδϊν. 

Για τθν απόδειξθ τθσ εξειδικευμζνθσ εμπειρίασ βλ. δικαιολογθτικά 

περίπτωςθ Α(1) και Α(2) ακροιςτικά ι Ειδικζσ περιπτϊςεισ 

απόδειξθσ εμπειρίασ του Ραραρτιματοσ ανακοινϊςεων Συμβάςεων 

εργαςίασ Οριςμζνου Χρόνου (ΣΟΧ) - ΚΕΦΑΛΑΙΟ IΙ., ςτοιχείο 16. 

Ριςτοποιθτικά απόδειξθσ εμπειρίασ. 

Για τθν απόδειξθ τθσ εμπειρίασ ςτο αντικείμενο τθσ κζςθσ βλ. 

δικαιολογθτικά περίπτωςθ Α(1) ι Ειδικζσ περιπτϊςεισ απόδειξθσ 

εμπειρίασ του Ραραρτιματοσ ανακοινϊςεων Συμβάςεων εργαςίασ 

Οριςμζνου Χρόνου (ΣΟΧ) - ΚΕΦΑΛΑΙΟ IΙ., ςτοιχείο 16. Ριςτοποιθτικά 

απόδειξθσ εμπειρίασ. 

Ωσ βακμολογοφμενθ εμπειρία για τουσ παρακάτω κωδικοφσ κζςεων τθσ κατθγορίασ 
υποχρεωτικισ εκπαίδευςθσ (ΤΕ) λαμβάνεται υπόψθ θ απαςχόλθςθ ςε οποιαδιποτε κακικοντα.  

ΚΩΔΙΚΟ ΘΕΕΩΝ  ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΣΡΟΠΟ ΑΠΟΔΕΙΞΘ 

 
134,135,136 

Για τθν απόδειξθ τθσ εμπειρίασ αυτισ βλ. δικαιολογθτικά περίπτωςθ Γ 
ι Ειδικζσ περιπτϊςεισ απόδειξθσ εμπειρίασ του Ραραρτιματοσ 
ανακοινϊςεων Συμβάςεων εργαςίασ Οριςμζνου Χρόνου (ΣΟΧ) - 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ IΙ., ςτοιχείο 16. Ριςτοποιθτικά απόδειξθσ εμπειρίασ. 
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Οι τρόποι υπολογιςμοφ τθσ εμπειρίασ για όλεσ τισ ειδικότθτεσ περιγράφονται αναλυτικά 
ςτο «Παράρτθμα ανακοινϊςεων υμβάςεων εργαςίασ Οριςμζνου Χρόνου (ΟΧ) με 
ςιμανςθ ζκδοςθσ ϋϋ30-03-2017ϋϋ» (βλ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ I., ενότθτα Ε., υποενότθτα «ΣΡΟΠΟΙ 
ΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΕΜΠΕΙΡΙΑ»).   

ΕΠΙΘΜΑΝΘ: 

1. «Τίτλοι, πιςτοποιθτικά και βεβαιϊςεισ τθσ αλλοδαπισ», που απαιτοφνται από τθν 
Ανακοίνωςθ, πρζπει απαραιτιτωσ να ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν 
ελλθνικι γλϊςςα και να ζχουν επικυρωκεί, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο «Παράρτθμα 
Ανακοινϊςεων υμβάςεων Εργαςίασ Οριςμζνου Χρόνου (ΟΧ)» με ςιμανςθ ζκδοςθσ 
«30.03.2017» και ειδικότερα ςτθν τελευταία ενότθτα του Κεφαλαίου ΙΙ με τίτλο 
«ΠΡΟΚΟΜΙΘ ΣΙΣΛΩΝ, ΠΙΣΟΠΟΙΘΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΕΩΝ». 

2. Τα πιςτοποιθτικά γνϊςθσ Θ/Υ υποβάλλονται υποχρεωτικά είτε πρωτότυπα είτε ςε 
ευκρινι φωτοαντίγραφα από αντίγραφα, τα οποία ζχουν επικυρωκεί από δικθγόρο. 

3. Τα πιςτοποιθτικά τθσ Ανϊτατθσ Συνομοςπονδίασ Ρολυτζκνων Ελλάδασ (Α.Σ.Ρ.Ε.), 
για όςουσ υποψθφίουσ επικαλοφνται Ρολυτεκνικι ιδιότθτα υποβάλλονται υποχρεωτικά 
είτε ςε ευκρινι φωτοαντίγραφα από αντίγραφα, τα οποία ζχουν επικυρωκεί από 
δικθγόρο, είτε ςε πρωτότυπα. 

4. Ο υποψιφιοσ προσ απόδειξθ των ιδιοτιτων τθσ πολυτεκνικισ, τθσ τριτεκνικισ και 
μονογονεϊκισ οικογζνειασ ςυμπλθρϊνει με τθν ζνδειξθ το ςχετικό τετραγωνίδιο ςτθν 
αίτθςθ ΕΝΤΥΡΟ ΑΣΕΡ ΣΟΧ.6 ι υποβάλλει υπεφκυνθ διλωςθ κατά το άρκρο 8 του ν. 
1599/1986, προκειμζνου να δθλϊςει ότι κατά το τρζχον θμερολογιακό ζτοσ δεν ζχει 
προςλθφκεί ςτον ίδιο φορζα άλλο μζλοσ τθσ ίδιασ οικογζνειασ κάνοντασ χριςθ των ωσ 
άνω ιδιοτιτων. 

5. Για τθν απόδειξθ τθσ αναπθρίασ του ιδίου ι ςυγγενικοφ προςϊπου κα πρζπει να 
προςκομίηονται τα δικαιολογθτικά που προβλζπονται ςτα ςθμεία 17 και 18 του 
Κεφαλαίου ΙΙ του ανωτζρω Ραραρτιματοσ. 

ΠΡΟΟΧΘ: Πταν το άτομο με αναπθρία από το οποίο ο υποψιφιοσ αντλεί προςταςία είναι 
ζγγαμο προςκομίηεται πιςτοποιθτικό οικογενειακισ κατάςταςθσ τθσ δικισ του 
οικογζνειασ και πιςτοποιθτικό οικογενειακισ κατάςταςθσ τθσ πατρικισ του οικογζνειασ 
από τα οποία κα προκφπτει ο αρικμόσ των μελϊν των εν λόγω οικογενειϊν. 

Κατά τα λοιπά ιςχφουν τα οριηόμενα ςτο «Παράρτθμα ανακοινϊςεων υμβάςεων 
εργαςίασ Οριςμζνου Χρόνου (ΟΧ) με ςιμανςθ ζκδοςθσ «30-03-2017». 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ: Δθμοςίευςθ τθσ Ανακοίνωςθσ  

Περίλθψθ τθσ παροφςασ Ανακοίνωςθσ, θ οποία πρζπει να περιζχει υποχρεωτικά τα όρια 
θλικίασ και όλα τα ςτοιχεία τθσ παρ. 8 του άρκρου 21 του Ν. 2190/1994 (όπωσ ιςχφει), να 
δθμοςιευκεί ςε δφο (2) θμεριςιεσ ι εβδομαδιαίεσ τοπικζσ εφθμερίδεσ του νομοφ, εφόςον 
εκδίδονται. Σε περίπτωςθ που εκδίδεται μια εφθμερίδα (θμεριςια ι εβδομαδιαία) θ 
δθμοςίευςθ κα γίνει ςτθν εφθμερίδα αυτι δφο (2) φορζσ. 
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Ανάρτθςθ ολόκλθρθσ τθσ Ανακοίνωςθσ *μαηί με το «Ραράρτθμα ανακοινϊςεων 
Συμβάςεων εργαςίασ Οριςμζνου Χρόνου (ΣΟΧ)» με ςιμανςθ ζκδοςθσ «30-03-2017» και το 
Ειδικό Ραράρτθμα (Α1) Απόδειξθσ Χειριςμοφ Θ/Υ με ςιμανςθ ζκδοςθσ «14-03-2018» να 
γίνει ςτο κατάςτθμα τθσ υπθρεςίασ μασ και ςτο χϊρο των ανακοινϊςεων του δθμοτικοφ 
καταςτιματοσ του διμου ςτον οποίο εδρεφει θ υπθρεςία. Θα ςυνταχκεί και ςχετικό 
πρακτικό ανάρτθςθσ ςτο φορζα (ςφμφωνα με το άρκρο 21 παρ. 9 του Ν. 2190/1994 όπωσ 
ιςχφει), το οποίο  κα αποςταλεί αυκθμερόν ςτο ΑΣΕΡ είτε ςτο e-mail: sox@asep.gr είτε 
ςτο fax:   210 6467728 ι 2131319188. 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΤΣΕΡΟ:  Τποβολι αιτιςεων ςυμμετοχισ 

Οι ενδιαφερόμενοι καλοφνται να ςυμπλθρϊςουν τθν αίτθςθ με κωδικό ΕΝΣΤΠΟ ΑΕΠ ΟΧ.6 
και να τθν υποβάλουν, είτε αυτοπροςϊπωσ, είτε με άλλο εξουςιοδοτθμζνο από αυτοφσ 
πρόςωπο, εφόςον θ εξουςιοδότθςθ φζρει τθν υπογραφι τουσ κεωρθμζνθ από δθμόςια 
αρχι, είτε ταχυδρομικά με ςυςτθμζνθ επιςτολι, ςτα γραφεία τθσ υπθρεςίασ μασ ςτθν 
ακόλουκθ διεφκυνςθ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΝΔΕΜΟ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ ΣΕΡΕΩΝ 
ΑΠΟΒΛΘΣΩΝ (ΦΟΔΑ) ΚΕΝΣΡΙΚΘ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, Φράγκων 6-8, 54626 Θεςςαλονίκθ, 
απευκφνοντάσ τθν ςτο Ρρωτόκολλο τθσ υπθρεςίασ (τθλ. επικοινωνίασ: 2310508800). Στθν 
περίπτωςθ αποςτολισ των αιτιςεων ταχυδρομικϊσ το εμπρόκεςμο των αιτιςεων κρίνεται 
με βάςθ τθν θμερομθνία που φζρει ο φάκελοσ αποςτολισ, ο οποίοσ μετά τθν 
αποςφράγιςι του επιςυνάπτεται ςτθν αίτθςθ των υποψθφίων. 

Κάκε υποψιφιοσ δικαιοφται να υποβάλει μία μόνο αίτθςθ και για κζςεισ μίασ μόνο κατθγορίασ 
προςωπικοφ (ΠΕ ι ΣΕ ι ΔΕ ι ΤΕ). Θ ςϊρευςθ κζςεων διαφορετικϊν κατθγοριϊν προςωπικοφ ςε μία ι 
περιςςότερεσ αιτιςεισ ςυνεπάγεται αυτοδικαίωσ ςε κάκε περίπτωςθ ακφρωςθ όλων των αιτιςεων και 
αποκλειςμό του υποψθφίου από τθν περαιτζρω διαδικαςία. Κατ’ εξαίρεςθ, ςϊρευςθ κζςεων δφο 
κατθγοριϊν και ςυγκεκριμζνα κατθγοριϊν ΔΕ και ΤΕ επιτρζπεται μόνο όταν ςτθν ανακοίνωςθ προβλζπονται 
τόςο κζςεισ κατθγορίασ ΔΕ που μπορεί να καλυφκοφν επικουρικϊσ με εμπειρία και τίτλο υποχρεωτικισ 
εκπαίδευςθσ όςο και κζςεισ κατθγορίασ ΥΕ. Στθν  περίπτωςθ αυτι ο υποψιφιοσ κα χρθςιμοποιιςει μία 
μόνο αίτθςθ ςτθν οποία κα αναγράψει κατά ςειρά προτίμθςθσ το ςφνολο των κζςεων (κατθγοριϊν ΔΕ και 
ΥΕ) που επιδιϊκει. 

Θ προκεςμία υποβολισ των αιτιςεων είναι δζκα (10) θμζρεσ (υπολογιηόμενεσ 
θμερολογιακά) και αρχίηει από τθν επόμενθ θμζρα τθσ τελευταίασ δθμοςίευςθσ τθσ 
παροφςασ ςε τοπικζσ εφθμερίδεσ ι τθσ ανάρτθςισ τθσ ςτο κατάςτθμα τθσ υπθρεςίασ μασ 
και ςτο χϊρο των ανακοινϊςεων του δθμοτικοφ καταςτιματοσ του διμου ςτον οποίο 
εδρεφει θ υπθρεςία, εφόςον θ ανάρτθςθ είναι τυχόν μεταγενζςτερθ τθσ δθμοςίευςθσ ςτισ 
εφθμερίδεσ. Θ ανωτζρω προκεςμία λιγει με τθν παρζλευςθ ολόκλθρθσ τθσ τελευταίασ 
θμζρασ και εάν αυτι είναι, κατά νόμο, εξαιρετζα (δθμόςια αργία ι μθ εργάςιμθ), τότε θ 
λιξθ τθσ προκεςμίασ μετατίκεται τθν επόμενθ εργάςιμθ θμζρα. 

Οι υποψιφιοι μποροφν να αναηθτιςουν τα ζντυπα των αιτιςεων: α) ςτθν υπθρεςία μασ 
ςτθν ανωτζρω διεφκυνςθ· β) ςτο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΡ (www.asep.gr) και ςυγκεκριμζνα 
ακολουκϊντασ από τθν κεντρικι ςελίδα τθ διαδρομι: Πολίτεσ  Ζντυπα - Διαδικαςίεσ  
Διαγωνιςμϊν Φορζων  Ορ.Χρόνου ΟΧ γ) ςτα κατά τόπουσ Κζντρα Εξυπθρζτθςθσ 
Ρολιτϊν (ΚΕΡ) αλλά και ςτθν θλεκτρονικι τουσ διεφκυνςθ (www.kep.gov.gr), απ' όπου 
μζςω τθσ διαδρομισ: φνδεςμοι  Ανεξάρτθτεσ και άλλεσ αρχζσ  ΑΕΠ κα οδθγθκοφν 
ςτθν κεντρικι ςελίδα του δικτυακοφ τόπου του ΑΣΕΡ και από εκεί κα ζχουν πρόςβαςθ ςτα 
ζντυπα μζςω τθσ διαδρομισ: Πολίτεσ  Ζντυπα - Διαδικαςίεσ  Διαγωνιςμϊν Φορζων 
 Ορ.Χρόνου ΟΧ δ) ςτο δικτυακό τόπο του Συνδζςμου (www.fodsakm.gr) και 
ςυγκεκριμζνα ακολουκϊντασ από τθν κεντρικι ςελίδα τθ διαδρομι: ΑΝΟΙΧΤΘ 
ΔΙΑΚΥΒΕΝΘΣΘΔΙΑΚΘΥΞΕΙΣ 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΡΙΣΟ: Κατάταξθ υποψθφίων 

Αφοφ θ υπθρεςία μασ επεξεργαςτεί τισ αιτιςεισ των υποψθφίων, τουσ κατατάςςει βάςει 
των κριτθρίων του νόμου (όπωσ αναλυτικά αναφζρονται ςτο Ραράρτθμα τθσ 
Ανακοίνωςθσ). Θ κατάταξθ των υποψθφίων, βάςει τθσ οποίασ κα γίνει θ τελικι επιλογι 
για τθν πρόςλθψθ με ςφμβαςθ εργαςίασ οριςμζνου χρόνου, πραγματοποιείται ωσ εξισ:  

1. Προθγοφνται ςτθν κατάταξθ οι υποψιφιοι που διακζτουν τα κφρια προςόντα τθσ 
ειδικότθτασ και ακολουκοφν οι ζχοντεσ τα επικουρικά (Αϋ, Βϋ επικουρίασ κ.ο.κ.).  

2. Θ κατάταξθ μεταξφ των υποψθφίων που ζχουν τα ίδια προςόντα (κφρια ή επικουρικά) 
γίνεται κατά φκίνουςα ςειρά με βάςθ τθ ςυνολικι βακμολογία που ςυγκεντρϊνουν από 
τα βακμολογοφμενα κριτιρια κατάταξθσ (χρόνοσ ανεργίασ, πολυτεκνική ιδιότητα, 
τριτεκνική ιδιότητα, αριθμόσ ανήλικων τζκνων, μονογονεϊκή ιδιότητα, βαθμόσ τίτλου 
ςπουδϊν, εμπειρία, αναπηρία υποψηφίου, αναπηρία ςυγγενικοφ ατόμου). 

3. Στθν περίπτωςθ ιςοβακμίασ υποψθφίων ςτθ ςυνολικι βακμολογία προθγείται αυτόσ 
που ζχει τισ περιςςότερεσ μονάδεσ ςτο πρϊτο βακμολογοφμενο κριτιριο (χρόνοσ 
ανεργίασ) και, αν αυτζσ ςυμπίπτουν, αυτόσ που ζχει τισ περιςςότερεσ μονάδεσ ςτο 
δεφτερο κριτιριο (αριθμόσ τζκνων πολφτεκνησ οικογζνειασ) και οφτω κακεξισ. Αν 
εξαντλθκοφν όλα τα κριτιρια, θ ςειρά μεταξφ των υποψθφίων κακορίηεται με δθμόςια 
κλιρωςθ. 
 
ΠΡΟΟΧΘ  
Για τισ κζςεισ με κωδ. 120, 124, 126 και 133, προτάςςονται των λοιπϊν υποψθφίων, που 
κατατάςςονται με τα ίδια προςόντα πρόςλθψθσ, ανεξάρτθτα από το ςφνολο των 
μονάδων που ςυγκεντρϊνουν οι μόνιμοι κάτοικοι όλων των διμων του Νομοφ Ρζλλασ. 
 
Για τισ κζςεισ με κωδ. 107 και 135, προτάςςονται των λοιπϊν υποψθφίων ανεξάρτθτα 
από το ςφνολο των μονάδων που ςυγκεντρϊνουν οι μόνιμοι κάτοικοι όλων των διμων 
του Νομοφ Ρζλλασ. 
 
Για τισ κζςεισ με κωδ. 128, προτάςςονται των λοιπϊν υποψθφίων, που κατατάςςονται με 
τα ίδια προςόντα πρόςλθψθσ, ανεξάρτθτα από το ςφνολο των μονάδων που 
ςυγκεντρϊνουν οι μόνιμοι κάτοικοι όλων των διμων του Νομοφ Σερρϊν.  
 
Για τισ κζςεισ με κωδ. 103 και 136, προτάςςονται των λοιπϊν υποψθφίων ανεξάρτθτα 
από το ςφνολο των μονάδων που ςυγκεντρϊνουν οι μόνιμοι κάτοικοι όλων των διμων 
του Νομοφ Σερρϊν.  
 
Για τθ κζςθ με κωδ. 105, προτάςςονται των λοιπϊν υποψθφίων ανεξάρτθτα από το 
ςφνολο των μονάδων που ςυγκεντρϊνουν οι μόνιμοι κάτοικοι όλων των διμων του 
Νομοφ Κιλκίσ.  
 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΕΣΑΡΣΟ: Ανάρτθςθ πινάκων και υποβολι ενςτάςεων 

Μετά τθν κατάρτιςθ των πινάκων, θ υπθρεςία μασ κα αναρτιςει, το αργότερο μζςα ςε 
είκοςι (20) θμζρεσ από τθ λιξθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των αιτιςεων ςυμμετοχισ, 
τουσ πίνακεσ κατάταξθσ των υποψθφίων ςτο κατάςτθμα των γραφείων μασ, τουσ οποίουσ 
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πρζπει να αποςτείλει άμεςα για ζλεγχο ςτο ΑΣΕΡ, ενϊ κα ςυνταχκεί και ςχετικό πρακτικό 
ανάρτθςθσ (ςφμφωνα με το άρκρο 21 παρ. 11 του Ν. 2190/1994 όπωσ ιςχφει) το οποίο κα 
υπογραφεί από δφο (2) υπαλλιλουσ τθσ υπθρεςίασ. Το πρακτικό αυτό κα αποςταλεί 
αυκθμερόν ςτο ΑΣΕΡ  είτε ςτο e-mail: sox@asep.gr είτε ςτο fax:   210 6467728 ι 
2131319188. 

Κατά των πινάκων αυτϊν, επιτρζπεται ςτουσ ενδιαφερόμενουσ θ άςκθςθ ζνςταςθσ, μζςα 
ςε αποκλειςτικι προκεςμία δζκα (10) θμερϊν (υπολογιηόμενεσ θμερολογιακά), θ οποία 
αρχίηει από τθν επόμενθ θμζρα τθσ ανάρτθςισ τουσ. Θ ζνςταςθ κατατίκεται ι 
αποςτζλλεται με ςυςτθμζνθ επιςτολι απευκείασ ςτθ Διοικθτικι Τπθρεςία του 
Αποκεντρωμζνου Σμιματοσ ΑΕΠ Θεςςαλονίκθσ (Κτίριο «ΗΕDA», Λεωφ. Γεωργικισ Σχολισ 
65, Τ.Κ. 57001, Θζρμθ) και, για να εξεταςτεί, πρζπει να ςυνοδεφεται από αποδεικτικό 
καταβολισ παραβόλου είκοςι ευρϊ (20 €), που ζχει εκδοκεί είτε μζςω τθσ εφαρμογισ του 
θλεκτρονικοφ παραβόλου (e-παράβολο), βλ. λογότυπο «ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΟ ΡΑΑΒΟΛΟ» ςτον 
διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΡ (www.asep.gr), είτε από Δθμόςια Οικονομικι Υπθρεςία 
(Δ.Ο.Υ.).  Ο υποψιφιοσ πρζπει να αναγράψει τον κωδικό/αρικμό του παραβόλου ςτθν 
ζνςταςθ και να καταβάλει το αντίτιμο του θλεκτρονικοφ παραβόλου μζχρι τθ λιξθ 
προκεςμίασ υποβολισ των ενςτάςεων. Σε περίπτωςθ που θ υποβλθκείςα ζνςταςθ γίνει 
δεκτι, το καταβλθκζν ποςό επιςτρζφεται ςτον ενιςτάμενο. 

Θ υπθρεςία οφείλει να αποςτείλει ςτο ΑΣΕΡ εντόσ τριϊν (3) εργάςιμων θμερϊν 
φωτοαντίγραφα των αιτιςεων και των δικαιολογθτικϊν των υποψθφίων που ζχουν 
υποβάλει ζνςταςθ κατά των πινάκων κατάταξθσ.  

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΣΟ: Πρόςλθψθ  

Θ υπθρεςία προςλαμβάνει το προςωπικό με ςφμβαςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου 
οριςμζνου χρόνου αμζςωσ μετά τθν κατάρτιςθ των πινάκων κατάταξθσ των υποψθφίων. 
Τυχόν αναμόρφωςθ των πινάκων βάςει αυτεπάγγελτου ι κατϋ ζνςταςθ ελζγχου του ΑΣΕΡ 
που ςυνεπάγεται ανακατάταξθ των υποψθφίων, εκτελείται υποχρεωτικά από το φορζα, 
ενϊ απολφονται οι υποψιφιοι που δεν δικαιοφνται πρόςλθψθσ βάςει τθσ νζασ κατάταξθσ. 
Οι απολυόμενοι λαμβάνουν τισ αποδοχζσ που προβλζπονται για τθν απαςχόλθςι τουσ ζωσ 
τθν θμζρα τθσ απόλυςθσ, χωρίσ οποιαδιποτε αποηθμίωςθ από τθν αιτία αυτι.  

Ρροςλθφκζντεσ οι οποίοι αποχωροφν πριν από τθ λιξθ τθσ ςφμβαςισ τουσ, 
αντικακίςτανται με άλλουσ από τουσ εγγεγραμμζνουσ και διακζςιμουσ ςτον πίνακα τθσ 
οικείασ ειδικότθτασ, κατά τθ ςειρά εγγραφισ τουσ ςε αυτόν. 

Σε κάκε περίπτωςθ, οι υποψιφιοι που προςλαμβάνονται είτε κατόπιν αναμόρφωςθσ των 
πινάκων από το ΑΣΕΡ είτε λόγω αντικατάςταςθσ αποχωροφντων υποψθφίων, 
απαςχολοφνται για το υπολειπόμενο, κατά περίπτωςθ, χρονικό διάςτθμα και μζχρι 
ςυμπλθρϊςεωσ τθσ εγκεκριμζνθσ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ εργαςίασ οριςμζνου χρόνου. 
Υποψιφιοι που επιλζγονται για πρόςλθψθ, προκειμζνου να ελεγχκεί, εκ νζου, το κϊλυμα 
τθσ οκτάμθνθσ απαςχόλθςθσ, πρζπει κατά τθν θμζρα ανάλθψθσ των κακθκόντων τουσ να 
υποβάλουν ςτο φορζα υπεφκυνθ διλωςθ κατά το άρκρο 8 του ν.1599/1986 ςτθν οποία 
να δθλϊνουν ότι από τθν θμερομθνία υποβολισ τθσ αίτθςθσ ςυμμετοχισ τουσ ςτθ 
διαδικαςία ζωσ και τθν θμερομθνία πρόςλθψθσ δεν ζχουν απαςχολθκεί ι ζχουν 
απαςχολθκεί (δθλϊνεται το χρονικό διάςτθμα και ο φορζασ απαςχόλθςθσ) με ςφμβαςθ 
εργαςίασ οριςμζνου χρόνου για τθν αντιμετϊπιςθ εποχιακϊν ι άλλων περιοδικϊν ι 
πρόςκαιρων αναγκϊν ςε φορζα του δθμόςιου ι ευρφτερου δθμόςιου τομζα του άρκρου 
1 παρ. 1 του ν.3812/2009. Σε περίπτωςθ μθ υποβολισ τθσ ανωτζρω υπεφκυνθσ διλωςθσ, 
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θ ςχετικι απόφαςθ πρόςλθψθσ ανακαλείται. Εάν θ διλωςθ είναι ψευδισ ι ανακριβισ, θ 
ςφμβαςθ εργαςίασ είναι αυτοδικαίωσ άκυρθ και θ πρόςλθψθ ανακαλείται υποχρεωτικά. 
Στισ ανωτζρω περιπτϊςεισ, οι επιλεγζντεσ ι προςλθφκζντεσ υποψιφιοι αντικακίςτανται 
με άλλουσ από τουσ εγγεγραμμζνουσ και διακζςιμουσ ςτον πίνακα τθσ οικείασ ειδικότθτασ, 
κατά τθ ςειρά εγγραφισ τουσ ςε αυτόν.  
 
 
 

ΑΝΑΠΟΠΑΣΟ ΣΜΘΜΑ τθσ παροφςασ Ανακοίνωςθσ αποτελεί και το «Παράρτημα 
ανακοινώσεων Συμβάσεων εργαςίασ Οριςμζνου Χρόνου (ΟΧ)» με ςιμανςθ ζκδοςθσ 
«30-03-2017», το οποίο περιλαμβάνει: i) οδθγίεσ για τθ ςυμπλιρωςθ τθσ αίτθςθσ – 
υπεφκυνθσ διλωςθσ με κωδικό ΕΝΣΤΠΟ ΑΕΠ ΟΧ.6, ςε ςυνδυαςμό με επιςθμάνςεισ 
ςχετικά με τα προςόντα και τα βακμολογοφμενα κριτιρια κατάταξθσ των υποψθφίων 
ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ κανονιςτικζσ ρυκμίςεισ· ii) τα δικαιολογθτικά που 
απαιτοφνται για τθν ζγκυρθ ςυμμετοχι τουσ ςτθ διαδικαςία επιλογισ. 
Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να ζχουν πρόςβαςθ ςτο Παράρτθμα αυτό, αλλά και ςτο 
Ειδικό Παράρτθμα (Α1) Απόδειξθσ Χειριςμοφ Θ/Τ με ςιμανςθ ζκδοςθσ «14-03-2018», 
μζςω του δικτυακοφ τόπου του ΑΕΠ (www.asep.gr) και ςυγκεκριμζνα μζςω τθσ ίδιασ 
διαδρομισ που ακολουκείται και για τθν αναηιτθςθ του εντφπου τθσ αίτθςθσ δθλαδι: 
Κεντρικι ςελίδα  Πολίτεσ  Ζντυπα - Διαδικαςίεσ  Διαγωνιςμϊν Φορζων  
Ορ.Χρόνου ΟΧ.  

 
 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ  
ΣΟΤ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΤ ΤΝΔΕΜΟΤ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ  

ΣΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΘΣΩΝ ΚΕΝΣΡΙΚΘ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 
 
 
 
 
 

ΜΙΧΑΘΛ ΓΕΡΑΝΘ 

Πρόεδροσ Δθμοτικοφ υμβουλίου   
Πυλαίασ-Χορτιάτθ   
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