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Θεςςαλονίκθ 05 / 11 / 2012

Αρ. Πρωτ. 4468

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘ υπ' αρικμ. ΟΧ 1 / 2012
για τθ ςφναψθ ΤΜΒΑΘ ΕΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΕΝΟΤ ΧΡΟΝΟΤ
Ο Πρόεδροσ του υνδζςμου ΟΣΑ Ν. Θεςςαλονίκθσ
Ζχοντασ υπόψθ:
1. Σισ διατάξεισ του άρκρου 21 του Ν. 2190/1994 «φςταςθ ανεξάρτθτθσ αρχισ
για τθν επιλογι προςωπικοφ και ρφκμιςθ κεμάτων διοίκθςθσ» (ΦΕΚ 28 Α),
όπωσ ζχουν τροποποιθκεί και ιςχφουν.
2. Σισ διατάξεισ του Ν. 3852/2010 «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ
Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ- Πρόγραμμα Καλλικράτθσ» (ΦΕΚ 87 Α), όπωσ ζχουν
τροποποιθκεί και ιςχφουν.
3. Σισ διατάξεισ του άρκρου ζνατου του Ν. 4057/2012 «Πεικαρχικό Δίκαιο
Δθμοςίων Πολιτικϊν Διοικθτικϊν Τπαλλιλων και Τπαλλιλων Νομικϊν
Προςϊπων Δθμοςίου Δικαίου» (ΦΕΚ 54 Α).
4. Σισ διατάξεισ του άρκρου 12 παρ. 14 του Ν. 4071/2012 «Ρυκμίςεισ για τθν
τοπικι ανάπτυξθ, τθν αυτοδιοίκθςθ και τθν αποκεντρωμζνθ διοίκθςθ
Ενςωμάτωςθ Οδθγίασ 2009/50/ΕΚ».
5. Σθν αρικ. 23672/13-6-2012 ΚΤΑ των Τπουργείων Εςωτερικϊν, Διοικθτικισ
Μεταρρφκμιςθσ & Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ και Οικονομικϊν για τθν
ζγκριςθ εξιντα (60) ατόμων, με ςχζςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου οριςμζνου
χρόνου, ςε υπθρεςίεσ ανταποδοτικοφ χαρακτιρα ςφμφωνα με το αρικ. οικ.
23982/14-6-2012 ζγγραφο του Τπουργείου Εςωτερικϊν.
6. Σθν υπϋαρικμ. 244/2012 απόφαςθ τθσ Εκτελεςτικισ Επιτροπισ του υνδζςμου
ΟΣΑ Ν. Θεςςαλονίκθσ
7. Σο με ΑΠ 52751/05-07-2012 ζγγραφο τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ
Μακεδονίασ – Θράκθσ με κζμα: «Ζλεγχοσ νομιμότθτασ τθσ αρικμ. 244/2012
απόφαςθσ τθσ Εκτελεςτικισ Επιτροπισ του υνδζςμου ΟΣΑ Ν. Θεςςαλονίκθσ»
8. Σον Οργανιςμό Εςωτερικισ Τπθρεςίασ (ΦΕΚ 827Β/1988), όπωσ ιςχφει με τισ
εκάςτοτε τροποποιιςεισ του.
9. Σθν αρικ. 4655/15-11-2012 βεβαίωςθ τθσ Οικονομικισ Τπθρεςίασ του
υνδζςμου Ο.Σ.Α. Ν. Θεςςαλονίκθσ για τθν φπαρξθ των ςχετικϊν πιςτϊςεων.
Ανακοινϊνει

Σθν πρόςλθψθ, με ςφμβαςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου οριςμζνου χρόνου,
ςυνολικά εξιντα (60) ατόμων για τθν κάλυψθ εποχικϊν ι παροδικϊν αναγκϊν
του υνδζςμου ΟΣΑ Ν. Θεςςαλονίκθσ, 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 ΕΠΟΧΙΚΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ (ανά κωδικό κζςθσ)
Κωδικόσ
κζςθσ

Τπθρεςία

Ζδρα υπθρεςίασ

Ειδικότθτα

Διάρκεια
ςφμβαςθσ

Αρικμόσ
ατόμων

101

φνδεςμοσ ΟΣΑ
Ν.Θεςςαλονίκθσ

Θεςςαλονίκθ

ΠΕ Μθχανικϊν
Περιβάλλοντοσ

8 μινεσ

1

102

φνδεςμοσ ΟΣΑ
Ν.Θεςςαλονίκθσ

Θεςςαλονίκθ

ΠΕ Μθχανολόγων
Μθχανικϊν

8 μινεσ

2

103

φνδεςμοσ ΟΣΑ
Ν.Θεςςαλονίκθσ

Θεςςαλονίκθ

ΠΕ
Περιβαλλοντολόγων

8 μινεσ

1

104

φνδεςμοσ ΟΣΑ
Ν.Θεςςαλονίκθσ

Θεςςαλονίκθ

ΠΕ Χθμικϊν
Μθχανικϊν

8 μινεσ

1

105

φνδεςμοσ ΟΣΑ
Ν.Θεςςαλονίκθσ

Θεςςαλονίκθ

ΠΕ Χθμικϊν

8 μινεσ

2

106

φνδεςμοσ ΟΣΑ
Ν.Θεςςαλονίκθσ

Θεςςαλονίκθ

ΠΕ Πολιτικϊν
Μθχανικϊν

8 μινεσ

1

107

φνδεςμοσ ΟΣΑ
Ν.Θεςςαλονίκθσ

Θεςςαλονίκθ

ΣΕ Θλεκτρολόγων
Μθχανθμάτων

8 μινεσ

1

108

φνδεςμοσ ΟΣΑ
Ν.Θεςςαλονίκθσ

Θεςςαλονίκθ

ΣΕ Σοπογράφων
Μθχανικϊν

8 μινεσ

1

109

φνδεςμοσ ΟΣΑ
Ν.Θεςςαλονίκθσ

Θεςςαλονίκθ

ΣΕ Λογιςτϊν

8 μινεσ

1

110

φνδεςμοσ ΟΣΑ
Ν.Θεςςαλονίκθσ

Θεςςαλονίκθ

ΣΕ Μθχανολόγων
Μθχανικϊν

8 μινεσ

1

111

φνδεςμοσ ΟΣΑ
Ν.Θεςςαλονίκθσ

Θεςςαλονίκθ

ΔΕ Ηυγιςτϊν

8 μινεσ

1

112

φνδεςμοσ ΟΣΑ
Ν.Θεςςαλονίκθσ

Θεςςαλονίκθ

ΔΕ Παραςκευαςτϊν

8 μινεσ

2

113

φνδεςμοσ ΟΣΑ
Ν.Θεςςαλονίκθσ

Θεςςαλονίκθ

ΔΕ Θλεκτροτεχνιτϊν
Αυτοκινιτων

8 μινεσ

2

114

φνδεςμοσ ΟΣΑ
Ν.Θεςςαλονίκθσ

Θεςςαλονίκθ

ΔΕ
Θλεκτροςυγκολλθτϊν

8 μινεσ

1

115

φνδεςμοσ ΟΣΑ
Ν.Θεςςαλονίκθσ

Θεςςαλονίκθ

ΔΕ Σεχνιτϊν Δομικϊν
Ζργων

8 μινεσ

6

ΠΙΝΑΚΑ Α: ΘΕΕΙ ΕΠΟΧΙΚΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ (ανά κωδικό κζςθσ)
Κωδικόσ
κζςθσ

Τπθρεςία

Ζδρα υπθρεςίασ

Ειδικότθτα

Διάρκεια
ςφμβαςθσ

Αρικμόσ
ατόμων

116

φνδεςμοσ ΟΣΑ
Ν.Θεςςαλονίκθσ

Θεςςαλονίκθ

ΔΕ Μθχανοτεχνιτϊν
Αυτοκινιτων

8 μινεσ

2

117

φνδεςμοσ ΟΣΑ
Ν.Θεςςαλονίκθσ

Θεςςαλονίκθ

ΔΕ Σεχνιτϊν
Τδραυλικϊν

8 μινεσ

1

118

φνδεςμοσ ΟΣΑ
Ν.Θεςςαλονίκθσ

Θεςςαλονίκθ

ΔΕ Χειριςτϊν
Εκςκαφζων

8 μινεσ

2

119

φνδεςμοσ ΟΣΑ
Ν.Θεςςαλονίκθσ

Θεςςαλονίκθ

ΔΕ Χειριςτϊν
Φορτωτϊν
(ομάδα Ε’)

8 μινεσ

5

120

φνδεςμοσ ΟΣΑ
Ν.Θεςςαλονίκθσ

Θεςςαλονίκθ

ΔΕ Χειριςτϊν
Φορτωτϊν
(ομάδα Ε’ και ΙΑ’)

8 μινεσ

2

121

φνδεςμοσ ΟΣΑ
Ν.Θεςςαλονίκθσ

Θεςςαλονίκθ

ΔΕ Οδθγϊν Γ+Ε

8 μινεσ

8

122

φνδεςμοσ ΟΣΑ
Ν.Θεςςαλονίκθσ

Θεςςαλονίκθ

ΔΕ Οδθγϊν Γ+Δ

8 μινεσ

2

123

φνδεςμοσ ΟΣΑ
Ν.Θεςςαλονίκθσ

Θεςςαλονίκθ

ΤΕ Εργατϊν-τριϊν

8 μινεσ

14

ΠΙΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (ανά κωδικό κζςθσ)
Κωδικόσ κζςθσ

Σίτλοσ ςπουδϊν
και
λοιπά απαιτοφμενα (τυπικά & τυχόν πρόςκετα) προςόντα

101
ΠΕ Μθχανικϊν
Περιβάλλοντοσ

ΚΤΡΙΑ ΠΡΟΟΝΣΑ:
1. Πτυχίο ι Δίπλωμα Μθχανικοφ Περιβάλλοντοσ ΑΕΙ ι το ομϊνυμο πτυχίο ι
δίπλωμα Ελλθνικοφ Ανοικτοφ Πανεπιςτθμίου (Ε.Α.Π.) ΑΕΙ ι Προγραμμάτων
πουδϊν Επιλογισ (Π..Ε.) ΑΕΙ ι ταυτόςθμο κατά περιεχόμενο ειδικότθτασ
πτυχίο ι δίπλωμα ΑΕΙ ι Ελλθνικοφ Ανοικτοφ Πανεπιςτθμίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ι
Προγραμμάτων πουδϊν Επιλογισ (Π..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/Τ ςτα αντικείμενα: (i) επεξεργαςίασ κειμζνων, (ii)
υπολογιςτικϊν φφλλων και (iii) υπθρεςιϊν διαδικτφου.
4. Καλι γνϊςθ αγγλικισ γλϊςςασ
5. Εμπειρία δϊδεκα (12) τουλάχιςτον μθνϊν ςε ζργα ταφισ απορριμμάτων.

102
ΠΕ Μθχανολόγων
Μθχανικϊν

ΚΤΡΙΑ ΠΡΟΟΝΣΑ:
1. Πτυχίο ι Δίπλωμα Μθχανολόγου Μθχανικοφ ΑΕΙ ι το ομϊνυμο πτυχίο ι
δίπλωμα Ελλθνικοφ Ανοικτοφ Πανεπιςτθμίου (Ε.Α.Π.) ΑΕΙ ι Προγραμμάτων
πουδϊν Επιλογισ (Π..Ε.) ΑΕΙ ι ταυτόςθμο κατά περιεχόμενο ειδικότθτασ

ΠΙΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (ανά κωδικό κζςθσ)
Κωδικόσ κζςθσ

Σίτλοσ ςπουδϊν
και
λοιπά απαιτοφμενα (τυπικά & τυχόν πρόςκετα) προςόντα
πτυχίο ι δίπλωμα ΑΕΙ ι Ελλθνικοφ Ανοικτοφ Πανεπιςτθμίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ι
Προγραμμάτων πουδϊν Επιλογισ (Π..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/Τ ςτα αντικείμενα: (i) επεξεργαςίασ κειμζνων, (ii)
υπολογιςτικϊν φφλλων και (iii) υπθρεςιϊν διαδικτφου.
4. Καλι γνϊςθ αγγλικισ γλϊςςασ

103
ΠΕ Περιβαλλοντολόγων

ΚΤΡΙΑ ΠΡΟΟΝΣΑ:
1. Πτυχίο ι δίπλωμα Περιβάλλοντοσ ι Μθχανικϊν Περιβάλλοντοσ ι
Διαχείριςθσ Περιβάλλοντοσ και Φυςικϊν Πόρων ΑΕΙ ι το ομϊνυμο πτυχίο ι
δίπλωμα Ελλθνικοφ Ανοικτοφ Πανεπιςτθμίου (Ε.Α.Π.) ΑΕΙ ι Προγραμμάτων
πουδϊν Επιλογισ (Π..Ε.) ΑΕΙ ι ταυτόςθμο κατά περιεχόμενο ειδικότθτασ
πτυχίο ι δίπλωμα ΑΕΙ ι Ελλθνικοφ Ανοικτοφ Πανεπιςτθμίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ι
Προγραμμάτων πουδϊν Επιλογισ (Π..Ε) ΑΕΙ τθσ θμεδαπισ ι ιςότιμοσ
τίτλοσ ςχολϊν τθσ θμεδαπισ ι αλλοδαπισ, αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ.
2. Άδεια αςκιςεωσ επαγγζλματοσ, ςε περίπτωςθ κατοχισ Διπλϊματοσ
Μθχανικοφ Περιβάλλοντοσ.
3. Γνϊςθ Χειριςμοφ Θ/Τ ςτα αντικείμενα: (i) επεξεργαςίασ κειμζνων, (ii)
υπολογιςτικϊν φφλλων και (iii) υπθρεςιϊν διαδικτφου.
4. Καλι γνϊςθ αγγλικισ γλϊςςασ
.

104
ΠΕ Χθμικϊν Μθχανικϊν

ΚΤΡΙΑ ΠΡΟΟΝΣΑ:
1. Πτυχίο ι δίπλωμα Χθμικοφ Μθχανικοφ ΑΕΙ ι το ομϊνυμο πτυχίο ι δίπλωμα
Ελλθνικοφ Ανοικτοφ Πανεπιςτθμίου (Ε.Α.Π.) ΑΕΙ ι Προγραμμάτων πουδϊν
Επιλογισ (Π..Ε.) ΑΕΙ ι ταυτόςθμο κατά περιεχόμενο ειδικότθτασ πτυχίο ι
δίπλωμα ΑΕΙ ι Ελλθνικοφ Ανοικτοφ Πανεπιςτθμίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ι
Προγραμμάτων πουδϊν Επιλογισ (Π..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/Τ ςτα αντικείμενα: (i) επεξεργαςίασ κειμζνων, (ii)
υπολογιςτικϊν φφλλων και (iii) υπθρεςιϊν διαδικτφου.
4. Καλι γνϊςθ αγγλικισ γλϊςςασ
5. Εμπειρία δϊδεκα (12) τουλάχιςτον μθνϊν ςτον ποιοτικό ζλεγχο αποβλιτων
ι εμπειρία ςε εργαςτιρια χθμικϊν αναλφςεων.

105
ΠΕ Χθμικϊν

ΚΤΡΙΑ ΠΡΟΟΝΣΑ:
1. Πτυχίο ι Δίπλωμα Χθμείασ ΑΕΙ ι το ομϊνυμο πτυχίο ι δίπλωμα Ελλθνικοφ
Ανοικτοφ Πανεπιςτθμίου (Ε.Α.Π.) ΑΕΙ ι Προγραμμάτων πουδϊν Επιλογισ
(Π..Ε.) ΑΕΙ τθσ θμεδαπισ ι ιςότιμοσ τίτλοσ ςχολϊν τθσ θμεδαπισ ι
αλλοδαπισ, αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ ι
2. Βεβαίωςθ ιδιότθτασ μζλουσ τθσ Ζνωςθσ Χθμικϊν (Ν.1804/1988)
3. Γνϊςθ Χειριςμοφ Θ/Τ ςτα αντικείμενα: (i) επεξεργαςίασ κειμζνων, (ii)

ΠΙΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (ανά κωδικό κζςθσ)
Κωδικόσ κζςθσ

Σίτλοσ ςπουδϊν
και
λοιπά απαιτοφμενα (τυπικά & τυχόν πρόςκετα) προςόντα
υπολογιςτικϊν φφλλων και (iii) υπθρεςιϊν διαδικτφου.
4. Καλι γνϊςθ αγγλικισ γλϊςςασ
.

106
ΠΕ Πολιτικϊν Μθχανικϊν

ΚΤΡΙΑ ΠΡΟΟΝΣΑ:
1. Πτυχίο ι δίπλωμα Πολιτικοφ Μθχανικοφ ΑΕΙ ι το ομϊνυμο πτυχίο ι
δίπλωμα Ελλθνικοφ Ανοικτοφ Πανεπιςτθμίου (Ε.Α.Π.) ΑΕΙ ι Προγραμμάτων
πουδϊν Επιλογισ (Π..Ε.) ΑΕΙ ι ταυτόςθμο κατά περιεχόμενο ειδικότθτασ
πτυχίο ι δίπλωμα ΑΕΙ ι Ελλθνικοφ Ανοικτοφ Πανεπιςτθμίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ι
Προγραμμάτων πουδϊν Επιλογισ (Π..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/Τ ςτα αντικείμενα: (i) επεξεργαςίασ κειμζνων, (ii)
υπολογιςτικϊν φφλλων και (iii) υπθρεςιϊν διαδικτφου.
4. Καλι γνϊςθ αγγλικισ γλϊςςασ

107
ΣΕ Θλεκτρολόγων
Μθχανθμάτων

ΚΤΡΙΑ ΠΡΟΟΝΣΑ:
1. Πτυχίο ι Δίπλωμα Σμιματοσ Θλεκτρολογίασ ΣΕΙ ι το ομϊνυμο πτυχίο ι
δίπλωμα Προγραμμάτων πουδϊν Επιλογισ (Π..Ε.) ΣΕΙ ι αντίςτοιχο κατά
ειδικότθτα πτυχίο ι δίπλωμα ΣΕΙ ι Προγραμμάτων πουδϊν Επιλογισ
(Π..Ε) ΣΕΙ τθσ θμεδαπισ ι ιςότιμοσ τίτλοσ ςχολϊν τθσ θμεδαπισ ι
αλλοδαπισ, αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ ι το ομϊνυμο ι αντίςτοιχο κατά
ειδικότθτα πτυχίο ΚΑΣΕΕ ι ιςότιμοσ τίτλοσ τθσ θμεδαπισ ι αλλοδαπισ,
αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ
2. Άδεια άςκθςθσ επαγγζλματοσ Θλεκτρολόγου Μθχανικοφ (ΣΕ)
3. Γνϊςθ Χειριςμοφ Θ/Τ ςτα αντικείμενα: (i) επεξεργαςίασ κειμζνων, (ii)
υπολογιςτικϊν φφλλων και (iii) υπθρεςιϊν διαδικτφου.
4. Καλι γνϊςθ αγγλικισ γλϊςςασ

108
ΣΕ Σοπογράφων
Μθχανικϊν

ΚΤΡΙΑ ΠΡΟΟΝΣΑ:
1. Πτυχίο ι Δίπλωμα Σμιματοσ Σοπογραφίασ ι Γεωπλθροφορικισ και
Σοπογραφίασ ΣΕΙ ι το ομϊνυμο πτυχίο ι δίπλωμα Προγραμμάτων πουδϊν
Επιλογισ (Π..Ε.) ΣΕΙ ι αντίςτοιχο κατά ειδικότθτα πτυχίο ι δίπλωμα ΣΕΙ ι
Προγραμμάτων πουδϊν Επιλογισ (Π..Ε) ΣΕΙ τθσ θμεδαπισ ι ιςότιμοσ
τίτλοσ ςχολϊν τθσ θμεδαπισ ι αλλοδαπισ, αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ ι το
ομϊνυμο ι αντίςτοιχο κατά ειδικότθτα πτυχίο ΚΑΣΕΕ ι ιςότιμοσ τίτλοσ τθσ
θμεδαπισ ι αλλοδαπισ, αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ
2. Γνϊςθ Χειριςμοφ Θ/Τ ςτα αντικείμενα: (i) επεξεργαςίασ κειμζνων, (ii)
υπολογιςτικϊν φφλλων και (iii) υπθρεςιϊν διαδικτφου.
3. Καλι γνϊςθ αγγλικισ γλϊςςασ
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ΣΕ Λογιςτϊν

ΚΤΡΙΑ ΠΡΟΟΝΣΑ:
1. Οποιοδιποτε πτυχίο ι δίπλωμα ΣΕΙ ι Προγραμμάτων πουδϊν
Επιλογισ (ΠΕ) ΣΕΙ τθσ θμεδαπισ ι ιςότιμοσ τίτλοσ ςχολϊν τθσ
θμεδαπισ ι αλλοδαπισ ι πτυχίο ΚΑΣΕΕ ι ιςότιμοσ τίτλοσ τθσ θμεδαπισ
ι αλλοδαπισ, το οποίο οδθγεί ςτθν απόκτθςθ τθσ ανωτζρω άδειασ.

ΠΙΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (ανά κωδικό κζςθσ)
Κωδικόσ κζςθσ

Σίτλοσ ςπουδϊν
και
λοιπά απαιτοφμενα (τυπικά & τυχόν πρόςκετα) προςόντα
2. Άδεια αςκιςεωσ επαγγζλματοσ λογιςτι–φοροτεχνικοφ οποιαςδιποτε
τάξθσ, θ οποία αποδεικνφεται με τθν υποβολι όλων των όψεων του
ΔΕΛΣΙΟΤ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΘ ΣΑΤΣΟΣΘΣΑ ΛΟΓΙΣΘ-ΦΟΡΟΣΕΧΝΙΚΟΤ, που
εκδίδεται από το Ο.Ε.Ε.
3. Γνϊςθ Χειριςμοφ Θ/Τ ςτα αντικείμενα: (i) επεξεργαςίασ κειμζνων, (ii)
υπολογιςτικϊν φφλλων και (iii) υπθρεςιϊν διαδικτφου.
4. Καλι γνϊςθ αγγλικισ γλϊςςασ
ΚΤΡΙΑ ΠΡΟΟΝΣΑ:
1. Πτυχίο ι δίπλωμα τμιματοσ Μθχανολογίασ ΣΕΙ ι το ομϊνυμο πτυχίο ι
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ΣΕ Μθχανολόγων
Μθχανικϊν

111
ΔΕ Ηυγιςτϊν

δίπλωμα Προγραμμάτων πουδϊν Επιλογισ (Π..Ε.) ΣΕΙ ι αντίςτοιχο κατά
ειδικότθτα πτυχίο ι δίπλωμα ΣΕΙ ι Προγραμμάτων πουδϊν Επιλογισ (Π..Ε.)
ΣΕΙ τθσ θμεδαπισ ι ιςότιμοσ τίτλοσ ςχολϊν τθσ θμεδαπισ ι αλλοδαπισ,
αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ ι το ομϊνυμο ι αντίςτοιχο κατά ειδικότθτα πτυχίο
ΚΑΣΕΕ ι ιςότιμοσ τίτλοσ τθσ θμεδαπισ ι αλλοδαπισ, αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ.

2. Βεβαίωςθ εγγραφισ ςτο Βιβλίο Πτυχιοφχων Ανωτζρων Σεχνικϊν χολϊν
ειδικότθτασ Μθχανολόγου.
3. Γνϊςθ Χειριςμοφ Θ/Τ ςτα αντικείμενα: (i) επεξεργαςίασ κειμζνων, (ii)
υπολογιςτικϊν φφλλων και (iii) υπθρεςιϊν διαδικτφου.
4. Καλι γνϊςθ αγγλικισ γλϊςςασ
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/Τ 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)
1. Οποιοδιποτε πτυχίο ι δίπλωμα ι απολυτιριοσ τίτλοσ Δευτεροβάκμιασ
ι Μεταδευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ τθσ θμεδαπισ ι ιςότιμοσ τίτλοσ
ςχολϊν τθσ αλλοδαπισ, ανεξαρτιτωσ ειδικότθτασ.
ΚΤΡΙΑ ΠΡΟΟΝΣΑ:
1. Πτυχίο ι δίπλωμα ι απολυτιριοσ τίτλοσ ειδικότθτασ Χθμικϊν Εργαςτθρίων
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ΔΕ Παραςκευαςτϊν

και Ποιοτικοφ Ελζγχου Τλικϊν ι Χθμικϊν Εργαςτθρίων ι Σεχνικόσ Ελζγχου
Τλικϊν ι αντίςτοιχο πτυχίο ι δίπλωμα ι απολυτιριοσ τίτλοσ των παρακάτω
ςχολικϊν μονάδων : ΙΕΚ ι Σεχνικοφ Επαγγελματικοφ Εκπαιδευτθρίου Α’ ι Β’
κφκλου ςπουδϊν ι Ενιαίου Πολυκλαδικοφ Λυκείου ι
Σεχνικοφ
Επαγγελματικοφ Λυκείου ι Σεχνικισ Επαγγελματικισ χολισ δευτεροβάκμιασ
εκπαίδευςθσ ι ςχολισ μακθτείασ του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ι άλλοσ
ιςότιμοσ τίτλοσ ςχολικισ μονάδασ τθσ θμεδαπισ ι αλλοδαπισ, αντίςτοιχθσ
ειδικότθτασ.

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

ΠΙΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (ανά κωδικό κζςθσ)
Κωδικόσ κζςθσ

112
ΔΕ Παραςκευαςτϊν

Σίτλοσ ςπουδϊν
και
λοιπά απαιτοφμενα (τυπικά & τυχόν πρόςκετα) προςόντα
ΠΡΟΟΝΣΑ Α' ΕΠΙΚΟΤΡΙΑ:
(Εφόςον οι κζςεισ δεν καλυφκοφν από υποψθφίουσ με τα ανωτζρω προςόντα)
1. Πτυχίο ι δίπλωμα ι απολυτιριοσ τίτλοσ ειδικότθτασ Χθμικϊν Εργαςτθρίων
και Ποιοτικοφ Ελζγχου Τλικϊν ι Χθμικϊν Εργαςτθρίων ι Σεχνικόσ Ελζγχου
Τλικϊν ι αντίςτοιχο πτυχίο ι δίπλωμα ι απολυτιριοσ τίτλοσ των παρακάτω
ςχολικϊν μονάδων : ΙΕΚ ι Σεχνικοφ Επαγγελματικοφ Εκπαιδευτθρίου Α’ ι Β’
κφκλου ςπουδϊν ι Ενιαίου Πολυκλαδικοφ Λυκείου ι
Σεχνικοφ
Επαγγελματικοφ Λυκείου ι Σεχνικισ Επαγγελματικισ χολισ δευτεροβάκμιασ
εκπαίδευςθσ ι ςχολισ μακθτείασ του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ι άλλοσ
ιςότιμοσ τίτλοσ ςχολικισ μονάδασ τθσ θμεδαπισ ι αλλοδαπισ, αντίςτοιχθσ
ειδικότθτασ.

ΚΤΡΙΑ ΠΡΟΟΝΣΑ:
1. Ο ομϊνυμοσ ι αντίςτοιχοσ τίτλοσ ΙΕΚ ι Σεχνικοφ Επαγγελματικοφ
Εκπαιδευτθρίου Α' ι Β' κφκλου ςπουδϊν ι Ενιαίου Πολυκλαδικοφ
Λυκείου ι Σεχνικοφ Επαγγελματικοφ Λυκείου ι Σεχνικϊν
Επαγγελματικϊν χολϊν δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ ι ςχολϊν
μακθτείασ του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 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 άδεια άςκθςθσ επαγγζλματοσ χορθγικθκε
βάςει του ςυγκεκριμζνου τίτλου είτε αυτοτελϊσ είτε με ςυνυπολογιςμό
και εμπειρίασ.
2. Ιςχφουςα άδεια άςκθςθσ επαγγζλματοσ θλεκτροτεχνίτθ αυτοκινιτων.
113
ΔΕ Θλεκτροτεχνιτϊν
Αυτοκινιτων

ΠΡΟΟΝΣΑ Α' ΕΠΙΚΟΤΡΙΑ:
(Εφόςον οι κζςεισ δεν καλυφκοφν από υποψθφίουσ με τα ανωτζρω προςόντα)
1. Ομϊνυμοσ ι αντίςτοιχοσ απολυτιριοσ τίτλοσ αναγνωριςμζνθσ
κατϊτερθσ τεχνικισ ςχολισ τθσ θμεδαπισ ι ιςότιμοσ και αντίςτοιχοσ
τίτλοσ ςχολισ τθσ αλλοδαπισ ο οποίοσ οδθγεί ςτθν απαιτοφμενθ άδεια
άςκθςθσ επαγγζλματοσ. 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.
2. Ιςχφουςα άδεια άςκθςθσ επαγγζλματοσ θλεκτροτεχνίτθ αυτοκινιτων.
ΠΡΟΟΝΣΑ Β’ ΕΠΙΚΟΤΡΙΑ:
(Εφόςον οι κζςεισ δεν καλυφκοφν από υποψθφίουσ με τα ανωτζρω προςόντα)
1. Απολυτιριοσ τίτλοσ τουλάχιςτον Τποχρεωτικισ Εκπαίδευςθσ (δθλ.
απολυτιριο τριτάξιου Γυμναςίου ι απολυτιριο Δθμοτικοφ χολείου – για

ΠΙΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (ανά κωδικό κζςθσ)
Κωδικόσ κζςθσ

Σίτλοσ ςπουδϊν
και
λοιπά απαιτοφμενα (τυπικά & τυχόν πρόςκετα) προςόντα
υποψθφίουσ που ζχουν αποφοιτιςει μζχρι και το 1980) 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 άδειασ άςκθςθσ επαγγζλματοσ.
2. Ιςχφουςα άδεια άςκθςθσ επαγγζλματοσ θλεκτροτεχνίτθ αυτοκινιτων.
ΠΡΟΟΝΣΑ Γ’ ΕΠΙΚΟΤΡΙΑ:
(Εφόςον οι κζςεισ δεν καλυφκοφν από υποψθφίουσ με τα ανωτζρω προςόντα)
1. Απολυτιριοσ τίτλοσ τουλάχιςτον Τποχρεωτικισ Εκπαίδευςθσ (δθλ.
απολυτιριο τριτάξιου Γυμναςίου ι απολυτιριο Δθμοτικοφ χολείου – για
υποψθφίουσ που ζχουν αποφοιτιςει μζχρι και το 1980) 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 άδειασ άςκθςθσ επαγγζλματοσ.
2. Ιςχφουςα άδεια άςκθςθσ επαγγζλματοσ θλεκτροτεχνίτθ αυτοκινιτων.

114
ΔΕ Θλεκτροςυγκολλθτϊν

ΚΤΡΙΑ ΠΡΟΟΝΣΑ:
1. Ο ομϊνυμοσ ι αντίςτοιχοσ τίτλοσ ΙΕΚ ι Σεχνικοφ Επαγγελματικοφ
Εκπαιδευτθρίου Α' ι Β' κφκλου ςπουδϊν ι Ενιαίου Πολυκλαδικοφ Λυκείου ι
Σεχνικοφ Επαγγελματικοφ Λυκείου ι Σεχνικϊν Επαγγελματικϊν χολϊν
δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ ι ςχολϊν μακθτείασ του ΟΑΕΔ του Ν.
1346/1983 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 άδεια άςκθςθσ επαγγζλματοσ χορθγικθκε βάςει
του ςυγκεκριμζνου τίτλου είτε αυτοτελϊσ είτε με ςυνυπολογιςμό και
εμπειρίασ.
2. Ιςχφουςα άδεια άςκθςθσ επαγγζλματοσ θλεκτροςυγκολλθτι Β’ τάξθσ.
ΠΡΟΟΝΣΑ Α' ΕΠΙΚΟΤΡΙΑ:
(Εφόςον θ κζςθ δεν καλυφκεί από υποψθφίουσ με τα ανωτζρω προςόντα)
1. 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.

ΠΙΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (ανά κωδικό κζςθσ)
Κωδικόσ κζςθσ

Σίτλοσ ςπουδϊν
και
λοιπά απαιτοφμενα (τυπικά & τυχόν πρόςκετα) προςόντα
2. Ιςχφουςα άδεια άςκθςθσ επαγγζλματοσ θλεκτροςυγκολλθτι Β’ τάξθσ
ΠΡΟΟΝΣΑ Β’ ΕΠΙΚΟΤΡΙΑ:
(Εφόςον θ κζςθ δεν καλυφκεί από υποψθφίουσ με τα ανωτζρω προςόντα)
1. Απολυτιριοσ τίτλοσ τουλάχιςτον Τποχρεωτικισ Εκπαίδευςθσ (δθλ.
απολυτιριο τριτάξιου Γυμναςίου ι απολυτιριο Δθμοτικοφ χολείου – για
υποψθφίουσ που ζχουν αποφοιτιςει μζχρι και το 1980) 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 άδειασ άςκθςθσ επαγγζλματοσ.
2. Ιςχφουςα άδεια άςκθςθσ επαγγζλματοσ θλεκτροςυγκολλθτι Β’ τάξθσ.
ΠΡΟΟΝΣΑ Γ’ ΕΠΙΚΟΤΡΙΑ:
(Εφόςον θ κζςθ δεν καλυφκεί από υποψθφίουσ με τα ανωτζρω προςόντα)
1. Απολυτιριοσ τίτλοσ τουλάχιςτον Τποχρεωτικισ Εκπαίδευςθσ (δθλ.
απολυτιριο τριτάξιου Γυμναςίου ι απολυτιριο Δθμοτικοφ χολείου – για
υποψθφίουσ που ζχουν αποφοιτιςει μζχρι και το 1980) 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 άδειασ άςκθςθσ επαγγζλματοσ.
2. Ιςχφουςα άδεια άςκθςθσ επαγγζλματοσ θλεκτροςυγκολλθτι Β’ τάξθσ.
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ΔΕ Σεχνιτϊν Δομικϊν Ζργων

ΚΤΡΙΑ ΠΡΟΟΝΣΑ:
1. Πτυχίο ι δίπλωμα ι απολυτιριοσ τίτλοσ ειδικότθτασ Σεχνικοφ Δομικϊν
Ζργων ι Κτιριακϊν Ζργων ι Δομικϊν Ζργων ι αντίςτοιχο πτυχίο ι δίπλωμα
ι απολυτιριοσ τίτλοσ των παρακάτω ςχολικϊν μονάδων: ΙΕΚ ι Σεχνικοφ
Επαγγελματικοφ Εκπαιδευτθρίου Α’ ι Β’ Κφκλου πουδϊν ι Ενιαίου
Πολυκλαδικοφ Λυκείου ι Σεχνικοφ Επαγγελματικοφ Λυκείου ι Σεχνικισ
Επαγγελματικισ χολισ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ ι ςχολισ μακθτείασ
του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ι άλλοσ ιςότιμοσ τίτλοσ ςχολικισ μονάδασ τθσ
θμεδαπισ ι αλλοδαπισ, αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ.
ΠΡΟΟΝΣΑ Α' ΕΠΙΚΟΤΡΙΑ:
(Εφόςον οι κζςεισ δεν καλυφκοφν από υποψθφίουσ με τα ανωτζρω προςόντα)
1. Ομϊνυμοσ ι αντίςτοιχοσ απολυτιριοσ τίτλοσ ειδικότθτασ Σεχνικοφ Δομικϊν
Ζργων ι Κτιριακϊν Ζργων ι Δομικϊν Ζργων αναγνωριςμζνθσ κατϊτερθσ
Σεχνικισ χολισ ι ιςότιμοσ και αντίςτοιχοσ τίτλοσ ςχολισ τθσ αλλοδαπισ.
ΠΡΟΟΝΣΑ Β’ ΕΠΙΚΟΤΡΙΑ:
(Εφόςον οι κζςεισ δεν καλυφκοφν από υποψθφίουσ με τα ανωτζρω προςόντα)
1. Απολυτιριο τίτλο τουλάχιςτον Τποχρεωτικισ Εκπαίδευςθσ (απολυτιριο

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 χολείου) ι ιςοδφναμο απολυτιριο τίτλο
κατϊτερθσ Σεχνικισ χολισ του Ν.Δ. 580/1970 ι απολυτιριο τίτλο
Εργαςτθρίων Ειδικισ Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ και Κατάρτιςθσ του
άρκρου 1 του Ν. 2817/2000 τθσ θμεδαπισ ι άλλο ιςότιμο τίτλο τθσ
αλλοδαπισ και αντίςτοιχθ εμπειρία τουλάχιςτον τριϊν (3) ετϊν.
ΠΡΟΟΝΣΑ Γ’ ΕΠΙΚΟΤΡΙΑ:
(Εφόςον οι κζςεισ δεν καλυφκοφν από υποψθφίουσ με τα ανωτζρω προςόντα)
1. Απολυτιριο τίτλο τουλάχιςτον υποχρεωτικισ εκπαίδευςθσ (απολυτιριο
τριταξίου γυμναςίου ι για υποψθφίουσ που ζχουν αποφοιτιςει μζχρι και
το 1980 απολυτιριο δθμοτικοφ ςχολείου) ι ιςοδφναμο απολυτιριο τίτλο
κατϊτερθσ Σεχνικισ χολισ του Ν.Δ. 580/1970 ι απολυτιριο τίτλο
Εργαςτθρίων Ειδικισ Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ και Κατάρτιςθσ του
άρκρου 1 του Ν. 2817/2000 τθσ θμεδαπισ ι άλλο ιςότιμο τίτλο τθσ
αλλοδαπισ και αντίςτοιχθ εμπειρία τουλάχιςτον ζξι (6) μθνϊν.
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ΔΕ Μθχανοτεχνιτϊν
Αυτοκινιτων

ΚΤΡΙΑ ΠΡΟΟΝΣΑ:
1. Ο ομϊνυμοσ ι αντίςτοιχοσ τίτλοσ ΙΕΚ ι Σεχνικοφ Επαγγελματικοφ
Εκπαιδευτθρίου Α' ι Β' κφκλου ςπουδϊν ι Ενιαίου Πολυκλαδικοφ Λυκείου
ι Σεχνικοφ Επαγγελματικοφ Λυκείου ι Σεχνικϊν Επαγγελματικϊν χολϊν
δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ ι ςχολϊν μακθτείασ του ΟΑΕΔ του Ν.
1346/1983 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 άδεια άςκθςθσ επαγγζλματοσ
χορθγικθκε βάςει του ςυγκεκριμζνου τίτλου είτε αυτοτελϊσ είτε με
ςυνυπολογιςμό και εμπειρίασ.
2. Ιςχφουςα άδεια άςκθςθσ επαγγζλματοσ Μθχανοτεχνίτθ Αυτοκινιτων.
ΠΡΟΟΝΣΑ Α' ΕΠΙΚΟΤΡΙΑ:
(Εφόςον οι κζςεισ δεν καλυφκοφν από υποψθφίουσ με τα ανωτζρω προςόντα)
1. 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.
2. Ιςχφουςα άδεια άςκθςθσ επαγγζλματοσ Μθχανοτεχνίτθ Αυτοκινιτων.

ΠΙΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (ανά κωδικό κζςθσ)
Κωδικόσ κζςθσ

Σίτλοσ ςπουδϊν
και
λοιπά απαιτοφμενα (τυπικά & τυχόν πρόςκετα) προςόντα
ΠΡΟΟΝΣΑ Β’ ΕΠΙΚΟΤΡΙΑ:
(Εφόςον οι κζςεισ δεν καλυφκοφν από υποψθφίουσ με τα ανωτζρω προςόντα)
1. Απολυτιριοσ τίτλοσ τουλάχιςτον Τποχρεωτικισ Εκπαίδευςθσ (δθλ.
απολυτιριο τριτάξιου Γυμναςίου ι απολυτιριο Δθμοτικοφ χολείου – για
υποψθφίουσ που ζχουν αποφοιτιςει μζχρι και το 1980) 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 άδειασ άςκθςθσ επαγγζλματοσ.
2. Ιςχφουςα άδεια άςκθςθσ επαγγζλματοσ Μθχανοτεχνίτθ Αυτοκινιτων.
ΠΡΟΟΝΣΑ Γ’ ΕΠΙΚΟΤΡΙΑ:
(Εφόςον οι κζςεισ δεν καλυφκοφν από υποψθφίουσ με τα ανωτζρω προςόντα)
1. Απολυτιριοσ τίτλοσ τουλάχιςτον Τποχρεωτικισ Εκπαίδευςθσ (δθλ.
απολυτιριο τριτάξιου Γυμναςίου ι απολυτιριο Δθμοτικοφ χολείου – για
υποψθφίουσ που ζχουν αποφοιτιςει μζχρι και το 1980) 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 άδειασ άςκθςθσ επαγγζλματοσ.
2. Ιςχφουςα άδεια άςκθςθσ επαγγζλματοσ Μθχανοτεχνίτθ Αυτοκινιτων.
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ΔΕ Σεχνιτϊν Τδραυλικϊν

ΚΤΡΙΑ ΠΡΟΟΝΣΑ:
1. Ο ομϊνυμοσ ι αντίςτοιχοσ τίτλοσ ΙΕΚ ι Σεχνικοφ Επαγγελματικοφ
Εκπαιδευτθρίου Α' ι Β' κφκλου ςπουδϊν ι Ενιαίου Πολυκλαδικοφ Λυκείου
ι Σεχνικοφ Επαγγελματικοφ Λυκείου ι Σεχνικϊν Επαγγελματικϊν χολϊν
δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ ι ςχολϊν μακθτείασ του ΟΑΕΔ του Ν.
1346/1983 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 άδεια άςκθςθσ επαγγζλματοσ
χορθγικθκε βάςει του ςυγκεκριμζνου τίτλου είτε αυτοτελϊσ είτε με
ςυνυπολογιςμό και εμπειρίασ.
2. Ιςχφουςα άδεια άςκθςθσ επαγγζλματοσ Σεχνίτθ Τδραυλικοφ τουλάχιςτον
Α’ τάξθσ και 1θσ ειδικότθτασ.
ΠΡΟΟΝΣΑ Α' ΕΠΙΚΟΤΡΙΑ:
(Εφόςον θ κζςθ δεν καλυφκεί από υποψθφίουσ με τα ανωτζρω προςόντα)
1. 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

ΠΙΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (ανά κωδικό κζςθσ)
Κωδικόσ κζςθσ

Σίτλοσ ςπουδϊν
και
λοιπά απαιτοφμενα (τυπικά & τυχόν πρόςκετα) προςόντα
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
2. Ιςχφουςα άδεια άςκθςθσ επαγγζλματοσ Σεχνίτθ Τδραυλικοφ τουλάχιςτον
Α’ τάξθσ και 1θσ ειδικότθτασ.
ΠΡΟΟΝΣΑ Β’ ΕΠΙΚΟΤΡΙΑ:
(Εφόςον θ κζςθ δεν καλυφκεί από υποψθφίουσ με τα ανωτζρω προςόντα)
1. Απολυτιριοσ τίτλοσ τουλάχιςτον Τποχρεωτικισ Εκπαίδευςθσ (δθλ.
απολυτιριο τριτάξιου Γυμναςίου ι απολυτιριο Δθμοτικοφ χολείου – για
υποψθφίουσ που ζχουν αποφοιτιςει μζχρι και το 1980) 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 άδειασ άςκθςθσ επαγγζλματοσ.
2. Ιςχφουςα άδεια άςκθςθσ επαγγζλματοσ Σεχνίτθ Τδραυλικοφ τουλάχιςτον
Α’ τάξθσ και 1θσ ειδικότθτασ.
ΠΡΟΟΝΣΑ Γ’ ΕΠΙΚΟΤΡΙΑ:
(Εφόςον θ κζςθ δεν καλυφκεί από υποψθφίουσ με τα ανωτζρω προςόντα)
1. Απολυτιριοσ τίτλοσ τουλάχιςτον Τποχρεωτικισ Εκπαίδευςθσ (δθλ.
απολυτιριο τριτάξιου Γυμναςίου ι απολυτιριο Δθμοτικοφ χολείου – για
υποψθφίουσ που ζχουν αποφοιτιςει μζχρι και το 1980) 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 άδειασ άςκθςθσ επαγγζλματοσ.
2. Ιςχφουςα άδεια άςκθςθσ επαγγζλματοσ Σεχνίτθ Τδραυλικοφ τουλάχιςτον
Α’ τάξθσ και 1θσ ειδικότθτασ.
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ΔΕ Χειριςτϊν Εκςκαφζων

ΚΤΡΙΑ ΠΡΟΟΝΣΑ:
1. Ο ομϊνυμοσ ι αντίςτοιχοσ τίτλοσ ΙΕΚ ι Σεχνικοφ Επαγγελματικοφ
Εκπαιδευτθρίου Α' ι Β' κφκλου ςπουδϊν ι Ενιαίου Πολυκλαδικοφ Λυκείου
ι Σεχνικοφ Επαγγελματικοφ Λυκείου ι Σεχνικϊν Επαγγελματικϊν χολϊν
δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ ι ςχολϊν μακθτείασ του ΟΑΕΔ του Ν.
1346/1983 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 άδεια άςκθςθσ επαγγζλματοσ

ΠΙΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (ανά κωδικό κζςθσ)
Κωδικόσ κζςθσ

Σίτλοσ ςπουδϊν
και
λοιπά απαιτοφμενα (τυπικά & τυχόν πρόςκετα) προςόντα
χορθγικθκε βάςει του ςυγκεκριμζνου τίτλου είτε αυτοτελϊσ είτε με
ςυνυπολογιςμό και εμπειρίασ.
2. Ιςχφουςα άδεια μθχανοδθγοφ - χειριςτι μθχανθμάτων εκτζλεςθσ τεχνικϊν
ζργων Ομάδασ Μθχανθμάτων Βϋ και τάξθσ Αϋ .
3. Άδεια οδιγθςθσ αυτοκινιτου επαγγελματικι ι εραςιτεχνικι (Τπουργικι
Απόφαςθ αρικ. 3486/1979).
4. Εμπειρία δϊδεκα (12) μθνϊν ςε ταφι απορριμμάτων.
ΠΡΟΟΝΣΑ Α' ΕΠΙΚΟΤΡΙΑ:
(Εφόςον οι κζςεισ δεν καλυφκοφν από υποψθφίουσ με τα ανωτζρω προςόντα)
1. 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.
2. Ιςχφουςα άδεια μθχανοδθγοφ - χειριςτι μθχανθμάτων εκτζλεςθσ τεχνικϊν
ζργων Ομάδασ Μθχανθμάτων Βϋ και τάξθσ Αϋ.
3. Άδεια οδιγθςθσ αυτοκινιτου επαγγελματικι ι εραςιτεχνικι (Τπουργικι
Απόφαςθ αρικ. 3486/1979).
4. Εμπειρία δϊδεκα (12) τουλάχιςτον μθνϊν ςε ταφι απορριμμάτων.

ΠΡΟΟΝΣΑ Β' ΕΠΙΚΟΤΡΙΑ:
(Εφόςον οι κζςεισ δεν καλυφκοφν από υποψθφίουσ με τα ανωτζρω προςόντα)
1. Απολυτιριοσ τίτλοσ τουλάχιςτον Τποχρεωτικισ Εκπαίδευςθσ δθλ.
απολυτιριο τριταξίου Γυμναςίου ι απολυτιριο δθμοτικοφ ςχολείου (για
υποψθφίουσ που ζχουν αποφοιτιςει μζχρι και το 1980) ι ιςοδφναμοσ
απολυτιριοσ τίτλοσ κατϊτερθσ τεχνικισ ςχολισ του Ν.Δ.580/1970 ι
απολυτιριοσ τίτλο εργαςτθρίων ειδικισ επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ και
κατάρτιςθσ, του άρκ. 1 του Ν.2817/2000 τθσ θμεδαπισ ι άλλοσ ιςότιμοσ
τίτλο τθσ αλλοδαπισ και αντίςτοιχθ εμπειρία τουλάχιςτον τριϊν (3) ετϊν,
μετά τθν απόκτθςθ τθσ άδειασ μθχανοδθγοφ – χειριςτι, εκ των οποίων το
ζνα (1) τουλάχιςτον ζτοσ κα είναι εξειδικευμζνθ εμπειρία ςε ταφι
απορριμμάτων.
2. Ιςχφουςα άδεια μθχανοδθγοφ - χειριςτι μθχανθμάτων εκτζλεςθσ τεχνικϊν
ζργων Ομάδασ Μθχανθμάτων Βϋ και τάξθσ Αϋ.
3. Άδεια οδιγθςθσ αυτοκινιτου επαγγελματικι ι εραςιτεχνικι (Τπουργικι
Απόφαςθ αρικ. 3486/1979).
ΠΡΟΟΝΣΑ Γ’ ΕΠΙΚΟΤΡΙΑ:
(Εφόςον οι κζςεισ δεν καλυφκοφν από υποψθφίουσ με τα ανωτζρω προςόντα)

ΠΙΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (ανά κωδικό κζςθσ)
Κωδικόσ κζςθσ

Σίτλοσ ςπουδϊν
και
λοιπά απαιτοφμενα (τυπικά & τυχόν πρόςκετα) προςόντα
1. Απολυτιριοσ τίτλοσ τουλάχιςτον Τποχρεωτικισ Εκπαίδευςθσ δθλ.
απολυτιριο τριταξίου Γυμναςίου ι απολυτιριο δθμοτικοφ ςχολείου (για
υποψθφίουσ που ζχουν αποφοιτιςει μζχρι και το 1980) ι ιςοδφναμοσ
απολυτιριοσ τίτλοσ κατϊτερθσ τεχνικισ ςχολισ του Ν.Δ.580/1970 ι
απολυτιριοσ τίτλο εργαςτθρίων ειδικισ επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ και
κατάρτιςθσ, του άρκ. 1 του Ν.2817/2000 τθσ θμεδαπισ ι άλλοσ ιςότιμοσ
τίτλο τθσ αλλοδαπισ και αντίςτοιχθ εμπειρία τουλάχιςτον ζξι (6) μθνϊν ςε
ταφι απορριμμάτων, μετά τθν απόκτθςθ τθσ άδειασ μθχανοδθγοφ –
χειριςτι.
2. Ιςχφουςα άδεια μθχανοδθγοφ - χειριςτι μθχανθμάτων εκτζλεςθσ τεχνικϊν
ζργων Ομάδασ Μθχανθμάτων Βϋ και τάξθσ Αϋ.
3. Άδεια οδιγθςθσ αυτοκινιτου επαγγελματικι ι εραςιτεχνικι (Τπουργικι
Απόφαςθ αρικ. 3486/1979).
ΤΜΠΛΘΡΩΜΑΣΙΚΕ ΔΙΕΤΚΡΙΝΘΕΙ
Εφόςον θ ανωτζρω άδεια μθχανοδθγοφ – χειριςτι αφορά κερμικά
μθχανιματα τότε γίνονται δεκτζσ και οι άδειεσ μθχανοδθγϊν – χειριςτϊν
μθχανθμάτων εκτζλεςθσ τεχνικϊν ζργων, που χορθγικθκαν βάςει του ΠΔ
22/1976, υπό τθν προχπόκεςθ ότι ο υποψιφιοσ προςκομίηει βεβαίωςθ τθσ
αρμόδιασ για τθν ζκδοςθ τθσ άδειασ υπθρεςίασ για τθν αντιςτοιχία τθσ άδειασ
μθχανοδθγοφ χειριςτι μθχανθμάτων τεχνικϊν ζργων του ΠΔ 22/1976, με τισ
ομάδεσ μθχανθμάτων του ΠΔ 31/1990.
Εφόςον θ ανωτζρω άδεια μθχανοδθγοφ – χειριςτι αφορά θλεκτροκίνθτα
μθχανιματα, τότε γίνονται δεκτζσ και οι άδειεσ μθχανοδθγϊν – χειριςτϊν
μθχανθμάτων εκτζλεςθσ τεχνικϊν ζργων, που χορθγικθκαν βάςει του ΒΔ τθσ
07-06-1946, υπό τθν προχπόκεςθ ότι ο υποψιφιοσ προςκομίηει βεβαίωςθ
τθσ αρμόδιασ για τθν ζκδοςθ τθσ άδειασ υπθρεςίασ για τθν αντιςτοιχία τθσ
άδειασ μθχανοδθγοφ χειριςτι μθχανθμάτων τεχνικϊν ζργων του ΒΔ τθσ 0706-1946, με τισ ομάδεσ μθχανθμάτων του ΠΔ 31/1990.
τθν περίπτωςθ που οι υποψιφιοι είναι κάτοχοι επαγγελματικισ άδειασ
οδιγθςθσ αλλοδαπισ, για να γίνουν δεκτοί πρζπει να προςκομίςουν βεβαίωςθ
τθσ αρμόδιασ υπθρεςίασ του Τπουργείου υγκοινωνιϊν «Περί ιςοδυναμίασ
και αντιςτοιχίασ τθσ άδειασ οδιγθςθσ αλλοδαπισ με τισ επαγγελματικζσ άδειεσ
οδιγθςθσ θμεδαπισ».
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ΔΕ Χειριςτϊν Φορτωτϊν
(Ομάδα Ε)

ΚΤΡΙΑ ΠΡΟΟΝΣΑ:
1. Ο ομϊνυμοσ ι αντίςτοιχοσ τίτλοσ ΙΕΚ ι Σεχνικοφ Επαγγελματικοφ
Εκπαιδευτθρίου Α' ι Β' κφκλου ςπουδϊν ι Ενιαίου Πολυκλαδικοφ Λυκείου
ι Σεχνικοφ Επαγγελματικοφ Λυκείου ι Σεχνικϊν Επαγγελματικϊν χολϊν
δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ ι ςχολϊν μακθτείασ του ΟΑΕΔ του Ν.
1346/1983 ι άλλοσ ιςότιμοσ τίτλοσ ςχολικϊν μονάδων τθσ θμεδαπισ ι

ΠΙΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (ανά κωδικό κζςθσ)
Κωδικόσ κζςθσ

Σίτλοσ ςπουδϊν
και
λοιπά απαιτοφμενα (τυπικά & τυχόν πρόςκετα) προςόντα
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 άδεια άςκθςθσ επαγγζλματοσ
χορθγικθκε βάςει του ςυγκεκριμζνου τίτλου είτε αυτοτελϊσ είτε με
ςυνυπολογιςμό και εμπειρίασ.
2. Ιςχφουςα άδεια μθχανοδθγοφ - χειριςτι μθχανθμάτων εκτζλεςθσ τεχνικϊν
ζργων Ομάδασ Μθχανθμάτων Εϋ και τάξθσ Αϋ.
3. Άδεια οδιγθςθσ αυτοκινιτου επαγγελματικι ι εραςιτεχνικι (Τπουργικι
Απόφαςθ αρικ. 3486/1979).
4. Εμπειρία δϊδεκα (12) τουλάχιςτον μθνϊν ςε ταφι απορριμμάτων.
ΠΡΟΟΝΣΑ A' ΕΠΙΚΟΤΡΙΑ:
(Εφόςον οι κζςεισ δεν καλυφκοφν από υποψθφίουσ με τα ανωτζρω προςόντα)
1. Ο ομϊνυμοσ ι αντίςτοιχοσ απολυτιριοσ τίτλοσ αναγνωριςμζνθσ κατϊτερθσ
τεχνικισ ςχολισ τθσ θμεδαπισ ι ιςότιμοσ και αντίςτοιχοσ τίτλοσ ςχολισ τθσ
αλλοδαπισ ο οποίοσ οδθγεί ςτθν απαιτοφμενθ άδεια άςκθςθσ
επαγγζλματοσ.
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.
2. Ιςχφουςα άδεια μθχανοδθγοφ - χειριςτι μθχανθμάτων εκτζλεςθσ τεχνικϊν
ζργων Ομάδασ Μθχανθμάτων Εϋ και τάξθσ Αϋ.
3. Άδεια οδιγθςθσ αυτοκινιτου επαγγελματικι ι εραςιτεχνικι (Τπουργικι
Απόφαςθ αρικ. 3486/1979).
4. Εμπειρία δϊδεκα (12) τουλάχιςτον μθνϊν ςε ταφι απορριμμάτων.
ΠΡΟΟΝΣΑ Β' ΕΠΙΚΟΤΡΙΑ:
(Εφόςον οι κζςεισ δεν καλυφκοφν από υποψθφίουσ με τα ανωτζρω προςόντα)
1. Απολυτιριοσ τίτλοσ τουλάχιςτον Τποχρεωτικισ Εκπαίδευςθσ δθλ.
απολυτιριο τριταξίου Γυμναςίου ι απολυτιριο δθμοτικοφ ςχολείου (για
υποψθφίουσ που ζχουν αποφοιτιςει μζχρι και το 1980) ι ιςοδφναμοσ
απολυτιριοσ τίτλοσ κατϊτερθσ τεχνικισ ςχολισ του Ν.Δ.580/1970 ι
απολυτιριοσ τίτλο εργαςτθρίων ειδικισ επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ και
κατάρτιςθσ, του άρκ. 1 του Ν.2817/2000 τθσ θμεδαπισ ι άλλοσ ιςότιμοσ
τίτλο τθσ αλλοδαπισ και αντίςτοιχθ εμπειρία τουλάχιςτον τριϊν (3) ετϊν,
μετά τθν απόκτθςθ τθσ άδειασ μθχανοδθγοφ – χειριςτι, εκ των οποίων το
ζνα (1) τουλάχιςτον ζτοσ κα είναι εξειδικευμζνθ εμπειρία ςε ταφι
απορριμμάτων.
2. Ιςχφουςα άδεια μθχανοδθγοφ - χειριςτι μθχανθμάτων εκτζλεςθσ τεχνικϊν
ζργων Ομάδασ Μθχανθμάτων Εϋ και τάξθσ Αϋ.

ΠΙΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (ανά κωδικό κζςθσ)
Κωδικόσ κζςθσ

Σίτλοσ ςπουδϊν
και
λοιπά απαιτοφμενα (τυπικά & τυχόν πρόςκετα) προςόντα
3. Άδεια οδιγθςθσ αυτοκινιτου επαγγελματικι ι εραςιτεχνικι (Τπουργικι
Απόφαςθ αρικ. 3486/1979).
ΠΡΟΟΝΣΑ Γ’ ΕΠΙΚΟΤΡΙΑ:
(Εφόςον οι κζςεισ δεν καλυφκοφν από υποψθφίουσ με τα ανωτζρω προςόντα)
1. Απολυτιριοσ τίτλοσ τουλάχιςτον Τποχρεωτικισ Εκπαίδευςθσ δθλ.
απολυτιριο τριταξίου Γυμναςίου ι απολυτιριο δθμοτικοφ ςχολείου (για
υποψθφίουσ που ζχουν αποφοιτιςει μζχρι και το 1980) ι ιςοδφναμοσ
απολυτιριοσ τίτλοσ κατϊτερθσ τεχνικισ ςχολισ του Ν.Δ.580/1970 ι
απολυτιριοσ τίτλο εργαςτθρίων ειδικισ επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ και
κατάρτιςθσ, του άρκ. 1 του Ν.2817/2000 τθσ θμεδαπισ ι άλλοσ ιςότιμοσ
τίτλο τθσ αλλοδαπισ και αντίςτοιχθ εμπειρία τουλάχιςτον ζξι (6) μθνϊν ςε
ταφι απορριμμάτων, μετά τθν απόκτθςθ τθσ άδειασ μθχανοδθγοφ –
χειριςτι.
2. Ιςχφουςα άδεια μθχανοδθγοφ - χειριςτι μθχανθμάτων εκτζλεςθσ τεχνικϊν
ζργων Ομάδασ Μθχανθμάτων Εϋ και τάξθσ Αϋ.
3. Άδεια οδιγθςθσ αυτοκινιτου επαγγελματικι ι εραςιτεχνικι (Τπουργικι
Απόφαςθ αρικ. 3486/1979).
ΤΜΠΛΘΡΩΜΑΣΙΚΕ ΔΙΕΤΚΡΙΝΘΕΙ
Εφόςον θ ανωτζρω άδεια μθχανοδθγοφ – χειριςτι αφορά κερμικά
μθχανιματα τότε γίνονται δεκτζσ και οι άδειεσ μθχανοδθγϊν – χειριςτϊν
μθχανθμάτων εκτζλεςθσ
τεχνικϊν
ζργων,
που χορθγικθκαν
βάςει του ΠΔ 22/1976, υπό τθν προχπόκεςθ ότι ο υποψιφιοσ προςκομίηει
βεβαίωςθ τθσ αρμόδιασ για τθν ζκδοςθ τθσ άδειασ υπθρεςίασ για τθν
αντιςτοιχία τθσ άδειασ μθχανοδθγοφ χειριςτι μθχανθμάτων τεχνικϊν ζργων
του ΠΔ 22/1976, με τισ ομάδεσ μθχανθμάτων του ΠΔ 31/1990.
Εφόςον θ ανωτζρω άδεια μθχανοδθγοφ – χειριςτι αφορά θλεκτροκίνθτα
μθχανιματα, τότε γίνονται δεκτζσ και οι άδειεσ μθχανοδθγϊν – χειριςτϊν
μθχανθμάτων εκτζλεςθσ τεχνικϊν ζργων, που χορθγικθκαν βάςει του ΒΔ τθσ
07-06-1946, υπό τθν προχπόκεςθ ότι ο υποψιφιοσ προςκομίηει βεβαίωςθ
τθσ αρμόδιασ για τθν ζκδοςθ τθσ άδειασ υπθρεςίασ για τθν αντιςτοιχία τθσ
άδειασ μθχανοδθγοφ χειριςτι μθχανθμάτων τεχνικϊν ζργων του ΒΔ τθσ 0706-1946, με τισ ομάδεσ μθχανθμάτων του ΠΔ 31/1990.
τθν περίπτωςθ που οι υποψιφιοι είναι κάτοχοι επαγγελματικισ άδειασ
οδιγθςθσ αλλοδαπισ, για να γίνουν δεκτοί πρζπει να προςκομίςουν βεβαίωςθ
τθσ αρμόδιασ υπθρεςίασ του Τπουργείου υγκοινωνιϊν «Περί ιςοδυναμίασ
και αντιςτοιχίασ τθσ άδειασ οδιγθςθσ αλλοδαπισ με τισ επαγγελματικζσ άδειεσ
οδιγθςθσ θμεδαπισ».
ΚΤΡΙΑ ΠΡΟΟΝΣΑ:
1. Ο ομϊνυμοσ ι αντίςτοιχοσ τίτλοσ ΙΕΚ ι Σεχνικοφ Επαγγελματικοφ

ΠΙΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (ανά κωδικό κζςθσ)
Κωδικόσ κζςθσ

Σίτλοσ ςπουδϊν
και
λοιπά απαιτοφμενα (τυπικά & τυχόν πρόςκετα) προςόντα
Εκπαιδευτθρίου Α' ι Β' κφκλου ςπουδϊν ι Ενιαίου Πολυκλαδικοφ Λυκείου ι
Σεχνικοφ Επαγγελματικοφ Λυκείου ι Σεχνικϊν Επαγγελματικϊν χολϊν
δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ ι ςχολϊν μακθτείασ του ΟΑΕΔ του Ν.
1346/1983 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 άδεια άςκθςθσ επαγγζλματοσ χορθγικθκε βάςει
του ςυγκεκριμζνου τίτλου είτε αυτοτελϊσ είτε με ςυνυπολογιςμό και
εμπειρίασ.
2. Ιςχφουςα άδεια μθχανοδθγοφ - χειριςτι μθχανθμάτων εκτζλεςθσ τεχνικϊν
ζργων Ομάδασ Μθχανθμάτων Εϋ και τάξθσ Δϋ τουλάχιςτον, κακϊσ και
Ομάδασ Μθχανθμάτων ΙΑϋ και τάξθσ Δϋ τουλάχιςτον.
3. Άδεια οδιγθςθσ αυτοκινιτου επαγγελματικι ι εραςιτεχνικι (Τπουργικι
Απόφαςθ αρικ. 3486/1979).
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ΔΕ Χειριςτϊν φορτωτϊν
(Ομάδα Ε και ΙΑ)

ΠΡΟΟΝΣΑ Α' ΕΠΙΚΟΤΡΙΑ:
(Εφόςον οι κζςεισ δεν καλυφκοφν από υποψθφίουσ με τα ανωτζρω προςόντα)
1. Ο ομϊνυμοσ ι αντίςτοιχοσ απολυτιριοσ τίτλοσ αναγνωριςμζνθσ κατϊτερθσ
τεχνικισ ςχολισ τθσ θμεδαπισ ι ιςότιμοσ και αντίςτοιχοσ τίτλοσ ςχολισ τθσ
αλλοδαπισ ο οποίοσ οδθγεί ςτθν απαιτοφμενθ άδεια άςκθςθσ
επαγγζλματοσ. 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.
2. Ιςχφουςα άδεια μθχανοδθγοφ - χειριςτι μθχανθμάτων εκτζλεςθσ τεχνικϊν
ζργων Ομάδασ Μθχανθμάτων Εϋ και τάξθσ Δϋ τουλάχιςτον, κακϊσ και
Ομάδασ Μθχανθμάτων ΙΑϋ και τάξθσ Δϋ τουλάχιςτον.
3. Άδεια οδιγθςθσ αυτοκινιτου επαγγελματικι ι εραςιτεχνικι (Τπουργικι
Απόφαςθ αρικ. 3486/1979).
ΠΡΟΟΝΣΑ B' ΕΠΙΚΟΤΡΙΑ:
(Εφόςον οι κζςεισ δεν καλυφκοφν από υποψθφίουσ με τα ανωτζρω προςόντα)
1. Απολυτιριοσ τίτλοσ τουλάχιςτον Τποχρεωτικισ Εκπαίδευςθσ δθλ.
απολυτιριο τριταξίου Γυμναςίου ι απολυτιριο δθμοτικοφ ςχολείου (για
υποψθφίουσ που ζχουν αποφοιτιςει μζχρι και το 1980) ι ιςοδφναμοσ
απολυτιριοσ τίτλοσ κατϊτερθσ τεχνικισ ςχολισ του Ν.Δ.580/1970 ι
απολυτιριοσ τίτλο εργαςτθρίων ειδικισ επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ και
κατάρτιςθσ, του άρκ. 1 του Ν.2817/2000 τθσ θμεδαπισ ι άλλοσ ιςότιμοσ
τίτλο τθσ αλλοδαπισ και αντίςτοιχθ εμπειρία τουλάχιςτον τριϊν (3) ετϊν,
μετά τθν απόκτθςθ τθσ άδειασ μθχανοδθγοφ – χειριςτι.

ΠΙΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (ανά κωδικό κζςθσ)
Κωδικόσ κζςθσ

Σίτλοσ ςπουδϊν
και
λοιπά απαιτοφμενα (τυπικά & τυχόν πρόςκετα) προςόντα
2. Ιςχφουςα άδεια μθχανοδθγοφ - χειριςτι μθχανθμάτων εκτζλεςθσ τεχνικϊν
ζργων Ομάδασ Μθχανθμάτων Εϋ και τάξθσ Δϋ τουλάχιςτον, κακϊσ και
Ομάδασ Μθχανθμάτων ΙΑϋ και τάξθσ Δϋ τουλάχιςτον.
3. Άδεια οδιγθςθσ αυτοκινιτου επαγγελματικι ι εραςιτεχνικι (Τπουργικι
Απόφαςθ αρικ. 3486/1979).
ΠΡΟΟΝΣΑ Γ’ ΕΠΙΚΟΤΡΙΑ:
(Εφόςον οι κζςεισ δεν καλυφκοφν από υποψθφίουσ με τα ανωτζρω προςόντα)
1. Απολυτιριοσ τίτλοσ τουλάχιςτον Τποχρεωτικισ Εκπαίδευςθσ δθλ.
απολυτιριο τριταξίου Γυμναςίου ι απολυτιριο δθμοτικοφ ςχολείου (για
υποψθφίουσ που ζχουν αποφοιτιςει μζχρι και το 1980) ι ιςοδφναμοσ
απολυτιριοσ τίτλοσ κατϊτερθσ τεχνικισ ςχολισ του Ν.Δ.580/1970 ι
απολυτιριοσ τίτλοσ εργαςτθρίων ειδικισ επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ και
κατάρτιςθσ, του άρκ. 1 του Ν.2817/2000 τθσ θμεδαπισ ι άλλοσ ιςότιμοσ
τίτλο τθσ αλλοδαπισ και αντίςτοιχθ εμπειρία τουλάχιςτον ζξι (6) μθνϊν,
μετά τθν απόκτθςθ τθσ άδειασ μθχανοδθγοφ – χειριςτι.
2. Ιςχφουςα άδεια μθχανοδθγοφ - χειριςτι μθχανθμάτων εκτζλεςθσ τεχνικϊν
ζργων Ομάδασ Μθχανθμάτων Εϋ και τάξθσ Δϋ τουλάχιςτον, κακϊσ και
Ομάδασ Μθχανθμάτων ΙΑϋ και τάξθσ Δϋ τουλάχιςτον.
3. Άδεια οδιγθςθσ αυτοκινιτου επαγγελματικι ι εραςιτεχνικι (Τπουργικι
Απόφαςθ αρικ. 3486/1979).
ΤΜΠΛΘΡΩΜΑΣΙΚΕ ΔΙΕΤΚΡΙΝΙΕΙ
Εφόςον θ ανωτζρω άδεια μθχανοδθγοφ – χειριςτι αφορά κερμικά
μθχανιματα τότε γίνονται δεκτζσ και οι άδειεσ μθχανοδθγϊν – χειριςτϊν
μθχανθμάτων εκτζλεςθσ τεχνικϊν ζργων, που χορθγικθκαν βάςει του ΠΔ
22/1976, υπό τθν προχπόκεςθ ότι ο υποψιφιοσ προςκομίηει βεβαίωςθ τθσ
αρμόδιασ για τθν ζκδοςθ τθσ άδειασ υπθρεςίασ για τθν αντιςτοιχία τθσ άδειασ
μθχανοδθγοφ χειριςτι μθχανθμάτων τεχνικϊν ζργων του ΠΔ 22/1976, με τισ
ομάδεσ μθχανθμάτων του ΠΔ 31/1990.
Εφόςον θ ανωτζρω άδεια μθχανοδθγοφ – χειριςτι αφορά θλεκτροκίνθτα
μθχανιματα, τότε γίνονται δεκτζσ και οι άδειεσ μθχανοδθγϊν – χειριςτϊν
μθχανθμάτων εκτζλεςθσ τεχνικϊν ζργων, που χορθγικθκαν βάςει του ΒΔ τθσ
07-06-1946, υπό τθν προχπόκεςθ ότι ο υποψιφιοσ προςκομίηει βεβαίωςθ
τθσ αρμόδιασ για τθν ζκδοςθ τθσ άδειασ υπθρεςίασ για τθν αντιςτοιχία τθσ
άδειασ μθχανοδθγοφ χειριςτι μθχανθμάτων τεχνικϊν ζργων του ΒΔ τθσ 0706-1946, με τισ ομάδεσ μθχανθμάτων του ΠΔ 31/1990.
τθν περίπτωςθ που οι υποψιφιοι είναι κάτοχοι επαγγελματικισ άδειασ
οδιγθςθσ αλλοδαπισ, για να γίνουν δεκτοί πρζπει να προςκομίςουν
βεβαίωςθ τθσ αρμόδιασ υπθρεςίασ του Τπουργείου υγκοινωνιϊν «Περί
ιςοδυναμίασ και αντιςτοιχίασ τθσ άδειασ οδιγθςθσ αλλοδαπισ με τισ

ΠΙΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (ανά κωδικό κζςθσ)
Κωδικόσ κζςθσ

Σίτλοσ ςπουδϊν
και
λοιπά απαιτοφμενα (τυπικά & τυχόν πρόςκετα) προςόντα
επαγγελματικζσ άδειεσ οδιγθςθσ θμεδαπισ».
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ΔΕ Οδθγϊν
Με επαγ. άδεια Γ+Ε
κατθγορίασ

ΚΤΡΙΑ ΠΡΟΟΝΣΑ:
1. Δίπλωμα επαγγελματικισ κατάρτιςθσ Ι.Ε.Κ. ειδικοτιτων:
α) τεχνικοφ αυτοκινιτων οχθμάτων ι
β) εκπαιδευτι υποψθφίων οδθγϊν αυτοκινιτων ι
Πτυχίο Αϋ ι Βϋ κφκλου ςπουδϊν Σεχνικοφ Επαγγελματικοφ Εκπαιδευτθρίου
(ΣΕΕ) ειδικότθτασ Μθχανϊν και υςτθμάτων Αυτοκινιτου ι Απολυτιριοσ
τίτλοσ Ενιαίου Πολυκλαδικοφ Λυκείου τμιματοσ Μθχανικϊν Αυτοκινιτων ι
Σεχνικισ επαγγελματικισ ςχολισ δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ
ειδικότθτασ Μθχανϊν Αυτοκινιτου ι Απολυτιριοσ τίτλοσ ςχολισ
Μακθτείασ του Ο.Α.Ε.Δ. του Ν. 1346/83 ειδικότθτασ Μθχανοτεχνίτθ
αυτοκινιτου ι ςυναφοφσ ειδικότθτασ, δθλαδι:
-Θλεκτρολογικϊν υςτθμάτων Αυτοκινιτου ι
-Θλεκτρομθχανικϊν υςτθμάτων & Αυτοματιςμοφ Αυτοκινιτου ΣΕΕ ι
-Θλεκτρικοφ υςτιματοσ Αυτοκινιτου ΣΕ δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ ι
-Θλεκτροτεχνίτθ Αυτοκινιτων ςχολισ Μακθτείασ του Ο.Α.Ε.Δ. του Ν.
1346/83 (ΦΕΚ 46 Αϋ) ι
-Θλεκτρολόγου Αυτοκινιτων Οχθμάτων ι Σεχνικοφ Μθχανοτρονικισ ΙΕΚ
ι άλλοσ ιςότιμοσ τίτλοσ ςχολικισ μονάδασ τθσ θμεδαπισ ι αλλοδαπισ,
αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ.
2. Ιςχφουςα επαγγελματικι άδεια οδιγθςθσ αυτοκινιτου Γ+Ε κατθγορίασ.
3. Πιςτοποιθτικό Επαγγελματικισ Ικανότθτασ (ΠΕΙ) για όςουσ απαιτείται,
ςφμφωνα με τισ υμπλθρωματικζσ Διευκρινίςεισ που ακολουκοφν.
4. Κάρτα Ψθφιακοφ Σαχογράφου Οδθγοφ, θ οποία να είναι ςε ιςχφ και θ
οποία εκδίδεται από τθ Διεφκυνςθ Οργάνωςθσ και Πλθροφορικισ του
Τπουργείου Τποδομϊν, Μεταφορϊν και Δικτφων.
ΠΡΟΟΝΣΑ Α' ΕΠΙΚΟΤΡΙΑ:
(Εφόςον οι κζςεισ δεν καλυφκοφν από υποψθφίουσ με τα ανωτζρω προςόντα)
1. Οποιοςδιποτε απολυτιριοσ τίτλοσ ςχολικισ μονάδασ Δευτεροβάκμιασ
εκπαίδευςθσ τθσ θμεδαπισ ι ιςότιμοσ τίτλοσ ςχολϊν τθσ αλλοδαπισ
2. Ιςχφουςα επαγγελματικι άδεια οδιγθςθσ αυτοκινιτου Γ+Ε κατθγορίασ.
3. Πιςτοποιθτικό Επαγγελματικισ Ικανότθτασ (ΠΕΙ) για όςουσ απαιτείται,
ςφμφωνα με τισ υμπλθρωματικζσ Διευκρινίςεισ που ακολουκοφν.
4. Κάρτα Ψθφιακοφ Σαχογράφου Οδθγοφ ,θ οποία να είναι ςε ιςχφ και θ οποία
εκδίδεται από τθ Διεφκυνςθ Οργάνωςθσ και Πλθροφορικισ του Τπουργείου
Τποδομϊν, Μεταφορϊν και Δικτφων.
ΠΡΟΟΝΣΑ B' ΕΠΙΚΟΤΡΙΑ:
(Εφόςον οι κζςεισ δεν καλυφκοφν από υποψθφίουσ με τα ανωτζρω προςόντα)
1. Απολυτιριοσ τίτλοσ Τποχρεωτικισ Εκπαίδευςθσ (δθλ. απολυτιριο τριταξίου
Γυμναςίου ι απολυτιριο δθμοτικοφ ςχολείου για υποψθφίουσ που ζχουν
αποφοιτιςει μζχρι και το 1980) ι ιςοδφναμοσ απολυτιριοσ τίτλοσ
κατϊτερθσ τεχνικισ ςχολισ του Ν.Δ.580/1970 ι απολυτιριοσ τίτλοσ

ΠΙΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (ανά κωδικό κζςθσ)
Κωδικόσ κζςθσ

Σίτλοσ ςπουδϊν
και
λοιπά απαιτοφμενα (τυπικά & τυχόν πρόςκετα) προςόντα
εργαςτθρίων ειδικισ επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ, του άρκ.
1 του Ν.2817/2000 τθσ θμεδαπισ ι άλλοσ ιςότιμοσ τίτλοσ τθσ αλλοδαπισ και
αντίςτοιχθ εμπειρία τουλάχιςτον τριϊν (3) ετϊν, μετά τθν απόκτθςθ τθσ
άδειασ οδιγθςθσ αυτοκινιτου Γ+Ε κατθγορίασ.
2. Ιςχφουςα επαγγελματικι άδεια οδιγθςθσ αυτοκινιτου Γ+Ε κατθγορίασ.
3. Πιςτοποιθτικό Επαγγελματικισ Ικανότθτασ (ΠΕΙ) για όςουσ απαιτείται,
ςφμφωνα με τισ υμπλθρωματικζσ Διευκρινίςεισ που ακολουκοφν.
4. Κάρτα Ψθφιακοφ Σαχογράφου Οδθγοφ θ οποία να είναι ςε ιςχφ και θ οποία
εκδίδεται από τθ Διεφκυνςθ Οργάνωςθσ και Πλθροφορικισ του Τπουργείου
Τποδομϊν, Μεταφορϊν και Δικτφων.
ΠΡΟΟΝΣΑ Γϋ ΕΠΙΚΟΤΡΙΑ:
(Εφόςον οι κζςεισ δεν καλυφκοφν από υποψθφίουσ με τα ανωτζρω προςόντα)
1. Απολυτιριοσ τίτλοσ Τποχρεωτικισ Εκπαίδευςθσ δθλ. απολυτιριο τριταξίου
Γυμναςίου ι απολυτιριο δθμοτικοφ ςχολείου (για υποψθφίουσ που ζχουν
αποφοιτιςει μζχρι και το 1980) ι ιςοδφναμοσ απολυτιριοσ τίτλοσ
κατϊτερθσ τεχνικισ ςχολισ του Ν.Δ.580/1970 ι απολυτιριοσ τίτλοσ
εργαςτθρίων ειδικισ επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ, του άρκ.
1 του Ν.2817/2000 τθσ θμεδαπισ ι άλλοσ ιςότιμοσ τίτλο τθσ αλλοδαπισ και
αντίςτοιχθ εμπειρία τουλάχιςτον ζξι (6) μθνϊν, μετά τθν απόκτθςθ τθσ
άδειασ οδιγθςθσ αυτοκινιτου Γ+Ε κατθγορίασ.
2. Ιςχφουςα επαγγελματικι άδεια οδιγθςθσ αυτοκινιτου Γ+Ε κατθγορίασ.
3. Πιςτοποιθτικό Επαγγελματικισ Ικανότθτασ (ΠΕΙ), για όςουσ απαιτείται,
ςφμφωνα με τισ υμπλθρωματικζσ Διευκρινίςεισ που ακολουκοφν.
4. Κάρτα Ψθφιακοφ Σαχογράφου Οδθγοφ θ οποία να είναι ςε ιςχφ και θ οποία
εκδίδεται από τθ Διεφκυνςθ Οργάνωςθσ και Πλθροφορικισ του Τπουργείου
Τποδομϊν, Μεταφορϊν και Δικτφων.
. ΤΜΠΛΘΡΩΜΑΣΙΚΕ ΔΙΕΤΚΡΙΝΙΕΙ
(ςφμφωνα με τθν απαιτοφμενθ κατά τα ανωτζρω άδεια οδιγθςθσ αυτοκινιτου)

Τποψιφιοι οι οποίοι απζκτθςαν άδεια οδιγθςθσ αυτοκινιτου τθσ Γ ι Γ+Ε από
τθν 10θ επτεμβρίου 2009 και μετά απαιτείται να προςκομίςουν πλζον τθσ
άδειασ οδιγθςθσ αυτοκινιτου και Πιςτοποιθτικό Επαγγελματικισ Ικανότθτασ
(ΠΕΙ) μεταφοράσ εμπορευμάτων, ςφμφωνα με το Π.Δ. 74/2008 (ΦΕΚ 112/186-2008, τ.Αϋ). φμφωνα με το ίδιο Π.Δ. όςοι υποψιφιοι απζκτθςαν μία από τισ
ανωτζρω άδειεσ οδιγθςθσ μζχρι και τθν 9θ επτεμβρίου 2009 εξαιροφνται
από τθν υποβολι του ανωτζρω πιςτοποιθτικοφ μζχρι και τθν 9θ επτεμβρίου
2014 τθν επομζνθ τθσ οποίασ απαιτείται το ανωτζρω πιςτοποιθτικό.
Προκειμζνου για τθν απόδειξθ κατοχισ του Πιςτοποιθτικοφ Επαγγελματικισ
Ικανότθτασ (ΠΕΙ) απαιτείται:
Είτε θ κατοχι Δελτίου Επιμόρφωςθσ Οδθγοφ, το οποίο να είναι ςε ιςχφ και το
οποίο εκδίδεται από τθ Τπθρεςία Μεταφορϊν και Επικοινωνιϊν τθσ Ν.Α. ςτθν
περιοχι τθσ οποίασ βρίςκεται θ κατοικία του ενδιαφερομζνου
Είτε θ καταχϊρθςθ επί του εντφπου τθσ άδειασ οδιγθςθσ του κοινοτικοφ

ΠΙΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (ανά κωδικό κζςθσ)
Σίτλοσ ςπουδϊν
και
λοιπά απαιτοφμενα (τυπικά & τυχόν πρόςκετα) προςόντα

Κωδικόσ κζςθσ

αρικμοφ «95» δίπλα ςε μια ι περιςςότερεσ εκ των κατθγορικϊν ι
υποκατθγοριϊν που κατζχει ο υποψιφιοσ και απαιτοφνται από τθν
ανακοίνωςθ.
ΕΠΙΘΜΑΝΘ: ε περίπτωςθ που θ υπθρεςία Μεταφορϊν και Επικοινωνιϊν
τθσ οικείασ Νομαρχιακισ Αυτοδιοίκθςθσ δεν ζχει προχωριςει ςτθ ςυγκρότθςθ
επιτροπισ για τισ εξετάςεισ του ανωτζρω πιςτοποιθτικοφ (ΠΕΙ), ο υποψιφιοσ
προκειμζνου να γίνει δεκτόσ για τθ κζςθ του ΟΔΘΓΟΤ 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 ςυνυποβάλλουν και ςχετικι βεβαίωςθ τθσ οικείασ υπθρεςίασ
ςυγκοινωνιϊν.
ε 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 Τπεφκυνθσ 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.
τθν περίπτωςθ που οι υποψιφιοι είναι κάτοχοι επαγγελματικισ άδειασ
οδιγθςθσ αλλοδαπισ, για να γίνουν δεκτοί πρζπει να προςκομίςουν βεβαίωςθ
τθσ αρμόδιασ υπθρεςίασ του Τπουργείου υγκοινωνιϊν «περί ιςοδυναμίασ και
αντιςτοιχίασ τθσ άδειασ οδιγθςθσ αλλοδαπι με τισ επαγγελματικζσ άδειεσ
οδιγθςθσ θμεδαπισ»
ΚΤΡΙΑ ΠΡΟΟΝΣΑ:
1. Δίπλωμα επαγγελματικισ κατάρτιςθσ Ι.Ε.Κ. ειδικοτιτων:
α) τεχνικοφ αυτοκινιτων οχθμάτων ι
β) εκπαιδευτι υποψθφίων οδθγϊν αυτοκινιτων ι
Πτυχίο Αϋ ι Βϋ κφκλου ςπουδϊν Σεχνικοφ Επαγγελματικοφ Εκπαιδευτθρίου
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(ΣΕΕ) ειδικότθτασ Μθχανϊν και υςτθμάτων Αυτοκινιτου ι Απολυτιριοσ
ΔΕ Οδθγϊν
τίτλοσ Ενιαίου Πολυκλαδικοφ Λυκείου τμιματοσ Μθχανικϊν Αυτοκινιτων ι
Με επαγ. Άδεια οδιγ. Γ+Δ
Σεχνικισ επαγγελματικισ ςχολισ δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ ειδικότθτασ
κατθγορίασ
Μθχανϊν Αυτοκινιτου ι Απολυτιριοσ τίτλοσ ςχολισ Μακθτείασ του Ο.Α.Ε.Δ.
του Ν. 1346/83 ειδικότθτασ Μθχανοτεχνίτθ αυτοκινιτου ι ςυναφοφσ
ειδικότθτασ, δθλαδι:
-Θλεκτρολογικϊν υςτθμάτων Αυτοκινιτου ι
-Θλεκτρομθχανικϊν υςτθμάτων & Αυτοματιςμοφ Αυτοκινιτου ΣΕΕ ι
-Θλεκτρικοφ υςτιματοσ Αυτοκινιτου ΣΕ δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ ι

ΠΙΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (ανά κωδικό κζςθσ)
Κωδικόσ κζςθσ

Σίτλοσ ςπουδϊν
και
λοιπά απαιτοφμενα (τυπικά & τυχόν πρόςκετα) προςόντα
-Θλεκτροτεχνίτθ Αυτοκινιτων ςχολισ Μακθτείασ του Ο.Α.Ε.Δ. του Ν. 1346/83
(ΦΕΚ 46 Αϋ) ι
- Θλεκτρολόγου Αυτοκινιτων Οχθμάτων ι Σεχνικοφ Μθχανοτρονικισ ΙΕΚ
ι άλλοσ ιςότιμοσ τίτλοσ ςχολικισ μονάδασ τθσ θμεδαπισ ι αλλοδαπισ,
αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ.
2. Ιςχφουςα επαγγελματικι άδεια οδιγθςθσ αυτοκινιτου Δϋ+ Γ’ κατθγορίασ.
3. Πιςτοποιθτικό Επαγγελματικισ Ικανότθτασ (ΠΕΙ), για όςουσ απαιτείται,
ςφμφωνα με τισ υμπλθρωματικζσ Διευκρινίςεισ που ακολουκοφν.
4. Κάρτα Ψθφιακοφ Σαχογράφου Οδθγοφ θ οποία να είναι ςε ιςχφ και θ οποία
εκδίδεται από τθ Διεφκυνςθ Οργάνωςθσ και Πλθροφορικισ του Τπουργείου
Τποδομϊν, Μεταφορϊν και Δικτφων.
ΠΡΟΟΝΣΑ Α' ΕΠΙΚΟΤΡΙΑ:
(Εφόςον οι κζςεισ δεν καλυφκοφν από υποψθφίουσ με τα ανωτζρω προςόντα)
1. Οποιοςδιποτε απολυτιριοσ τίτλοσ ςχολικισ μονάδασ Δευτεροβάκμιασ
Εκπαίδευςθσ τθσ θμεδαπισ ι ιςότιμοσ τίτλοσ ςχολϊν τθσ αλλοδαπισ.
2. Ιςχφουςα επαγγελματικι άδεια οδιγθςθσ αυτοκινιτου Δϋ + Γ’ κατθγορίασ.
3. Πιςτοποιθτικό Επαγγελματικισ Ικανότθτασ (ΠΕΙ), για όςουσ απαιτείται,
ςφμφωνα με τισ υμπλθρωματικζσ Διευκρινίςεισ που ακολουκοφν.
4. Κάρτα Ψθφιακοφ Σαχογράφου Οδθγοφ θ οποία να είναι ςε ιςχφ και θ οποία
εκδίδεται από τθ Διεφκυνςθ Οργάνωςθσ και Πλθροφορικισ του Τπουργείου
Τποδομϊν, Μεταφορϊν και Δικτφων.
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ΠΡΟΟΝΣΑ B' ΕΠΙΚΟΤΡΙΑ:
(Εφόςον οι κζςεισ δεν καλυφκοφν από υποψθφίουσ με τα ανωτζρω προςόντα)
1. Απολυτιριοσ τίτλοσ Τποχρεωτικισ Εκπαίδευςθσ (δθλ. απολυτιριο τριταξίου
Γυμναςίου ι απολυτιριο δθμοτικοφ ςχολείου για υποψθφίουσ που ζχουν
αποφοιτιςει μζχρι και το 1980) ι ιςοδφναμοσ απολυτιριοσ τίτλοσ
κατϊτερθσ τεχνικισ ςχολισ του Ν.Δ.580/1970 ι απολυτιριοσ τίτλοσ
εργαςτθρίων ειδικισ επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ, του άρκ.
1 του Ν.2817/2000 τθσ θμεδαπισ ι άλλοσ ιςότιμοσ τίτλοσ τθσ αλλοδαπισ και
αντίςτοιχθ εμπειρία τουλάχιςτον τριϊν (3) ετϊν, μετά τθν απόκτθςθ τθσ
άδειασ οδιγθςθσ αυτοκινιτου Δϋ κατθγορίασ.
2. Ιςχφουςα επαγγελματικι άδεια οδιγθςθσ αυτοκινιτου Δ’+Γ’ κατθγορίασ.
3. Πιςτοποιθτικό Επαγγελματικισ Ικανότθτασ (ΠΕΙ), για όςουσ απαιτείται,
ςφμφωνα με τισ υμπλθρωματικζσ Διευκρινίςεισ που ακολουκοφν.
4. Κάρτα Ψθφιακοφ Σαχογράφου Οδθγοφ θ οποία να είναι ςε ιςχφ και θ οποία
εκδίδεται από τθ Διεφκυνςθ Οργάνωςθσ και Πλθροφορικισ του Τπουργείου
Τποδομϊν, Μεταφορϊν και Δικτφων..
ΠΡΟΟΝΣΑ Γϋ ΕΠΙΚΟΤΡΙΑ:
(Εφόςον οι κζςεισ δεν καλυφκοφν από υποψθφίουσ με τα ανωτζρω προςόντα)
1. Απολυτιριοσ τίτλοσ Τποχρεωτικισ Εκπαίδευςθσ δθλ. απολυτιριο τριταξίου
Γυμναςίου ι απολυτιριο δθμοτικοφ ςχολείου (για υποψθφίουσ που ζχουν
αποφοιτιςει μζχρι και το 1980) ι ιςοδφναμοσ απολυτιριοσ τίτλοσ

ΠΙΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (ανά κωδικό κζςθσ)
Κωδικόσ κζςθσ

Σίτλοσ ςπουδϊν
και
λοιπά απαιτοφμενα (τυπικά & τυχόν πρόςκετα) προςόντα
κατϊτερθσ τεχνικισ ςχολισ του Ν.Δ.580/1970 ι απολυτιριοσ τίτλοσ
εργαςτθρίων ειδικισ επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ, του άρκ.
1 του Ν.2817/2000 τθσ θμεδαπισ ι άλλοσ ιςότιμοσ τίτλο τθσ αλλοδαπισ και
αντίςτοιχθ εμπειρία τουλάχιςτον ζξι (6) μθνϊν, μετά τθν απόκτθςθ τθσ
άδειασ οδιγθςθσ αυτοκινιτου Δϋ κατθγορίασ
2. Ιςχφουςα επαγγελματικι άδεια οδιγθςθσ αυτοκινιτου Δϋ+ Γ’ κατθγορίασ
3. Πιςτοποιθτικό Επαγγελματικισ Ικανότθτασ (ΠΕΙ), για όςουσ απαιτείται,
ςφμφωνα με τισ υμπλθρωματικζσ Διευκρινίςεισ που ακολουκοφν.
4. Κάρτα Ψθφιακοφ Σαχογράφου Οδθγοφ θ οποία να είναι ςε ιςχφ και θ οποία
εκδίδεται από τθ Διεφκυνςθ Οργάνωςθσ και Πλθροφορικισ του Τπουργείου
Τποδομϊν, Μεταφορϊν και Δικτφων..
ΤΜΠΛΘΡΩΜΑΣΙΚΕ ΔΙΕΤΚΡΙΝΙΕΙ
(ςφμφωνα με τθν απαιτοφμενθ κατά τα ανωτζρω άδεια οδιγθςθσ αυτοκινιτου)

Τποψιφιοι οι οποίοι απζκτθςαν τθν επαγγελματικι άδεια οδιγθςθσ Δϋ
κατθγορίασ από τθν 10θ επτεμβρίου 2008 και μετά απαιτείται να
προςκομίςουν πλζον τθσ άδειασ οδιγθςθσ αυτοκινιτου και Πιςτοποιθτικό
Επαγγελματικισ Ικανότθτασ (ΠΕΙ) μεταφοράσ επιβατϊν, ςφμφωνα με το π.δ.
74/2008 (ΦΕΚ 112/18.6.2008 τ. Αϋ). φμφωνα με το ίδιο π.δ. όςοι υποψιφιοι
απζκτθςαν τθν ανωτζρω άδεια οδιγθςθσ μζχρι και τθν 9θ επτεμβρίου 2008
εξαιροφνται από τθν υποβολι του ανωτζρω πιςτοποιθτικοφ μζχρι και τθν 9θ
επτεμβρίου 2013 τθν επομζνθ τθσ οποίασ απαιτείται το ανωτζρω
πιςτοποιθτικό.
Τποψιφιοι οι οποίοι απζκτθςαν άδεια οδιγθςθσ αυτοκινιτου τθσ Γ από τθν
10θ επτεμβρίου 2009 και μετά απαιτείται να προςκομίςουν πλζον τθσ άδειασ
οδιγθςθσ αυτοκινιτου και Πιςτοποιθτικό Επαγγελματικισ Ικανότθτασ (ΠΕΙ)
μεταφοράσ εμπορευμάτων, ςφμφωνα με το Π.Δ. 74/2008 (ΦΕΚ 112/18-62008, τ.Αϋ). φμφωνα με το ίδιο Π.Δ. όςοι υποψιφιοι απζκτθςαν μία από τισ
ανωτζρω άδειεσ οδιγθςθσ μζχρι και τθν 9θ επτεμβρίου 2009 εξαιροφνται
από τθν υποβολι του ανωτζρω πιςτοποιθτικοφ μζχρι και τθν 9θ επτεμβρίου
2014 τθν επομζνθ τθσ οποίασ απαιτείται το ανωτζρω πιςτοποιθτικό.
Προκειμζνου για τθν απόδειξθ κατοχισ του Πιςτοποιθτικοφ Επαγγελματικισ
Ικανότθτασ (ΠΕΙ) απαιτείται:
είτε θ κατοχι Δελτίου Επιμόρφωςθσ Οδθγοφ, το οποίο να είναι ςε ιςχφ και το
οποίο εκδίδεται από τθν Τπθρεςία Μεταφορϊν και Επικοινωνιϊν τθσ Ν.Α. ςτθν
περιοχι τθσ οποία 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

ΠΙΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (ανά κωδικό κζςθσ)
Σίτλοσ ςπουδϊν
και
λοιπά απαιτοφμενα (τυπικά & τυχόν πρόςκετα) προςόντα

Κωδικόσ κζςθσ

ΕΠΙΘΜΑΝΘ: ε περίπτωςθ που θ υπθρεςία Μεταφορϊν και Επικοινωνιϊν
τθσ οικείασ Νομαρχιακισ Αυτοδιοίκθςθσ δεν ζχει προχωριςει ςτθ ςυγκρότθςθ
επιτροπισ για τισ εξετάςεισ του ανωτζρω πιςτοποιθτικοφ (ΠΕΙ), ο υποψιφιοσ
προκειμζνου να γίνει δεκτόσ για τθ κζςθ του ΟΔΘΓΟΤ 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 ςυνυποβάλλουν και ςχετικι βεβαίωςθ τθσ οικείασ υπθρεςίασ
ςυγκοινωνιϊν.
ε 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 Τπεφκυνθσ 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.
τθν περίπτωςθ που οι υποψιφιοι είναι κάτοχοι επαγγελματικισ άδειασ
οδιγθςθσ αλλοδαπισ, για να γίνουν δεκτοί πρζπει να προςκομίςουν βεβαίωςθ
τθσ αρμόδιασ υπθρεςίασ του Τπουργείου υγκοινωνιϊν «περί ιςοδυναμίασ και
αντιςτοιχίασ τθσ άδειασ οδιγθςθσ αλλοδαπι με τισ επαγγελματικζσ άδειεσ
οδιγθςθσ θμεδαπισ»
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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 ΛΟΙΠΩΝ ΚΡΙΣΘΡΙΩΝ
Θ ςειρά κατάταξθσ μεταξφ των υποψθφίων κακορίηεται με βάςθ τα ακόλουκα
κριτιρια:

ΠΙΝΑΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΗ ΚΡΙΣΗΡΙΩΝ

μήνερ
μονάδερ

1. ΥΡΟΝΟ ΑΝΔΡΓΙΑ (200 κνλάδεο γηα 4 κήλεο αλεξγίαο θαη 75 κνλάδεο αλά κήλα αλεξγίαο άλω ηωλ 4 κελώλ, κε αλώηαην
όξην ηνπο 12 κήλεο)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12 και άνω
0

0

0

200

275

350

425

500

575

650

725

800

2. ή 3. ΠΟΛΤΣΔΚΝΟ Η΄ ΣΔΚΝΟ ΠΟΛΤΣΔΚΝΗ ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΑ (50 κνλάδεο γηα θάζε ηέθλν)
απιθμόρ ηέκνων
4
5
6
7
8
9
10
3*

11

12

….

μονάδερ

550

600

….

150

200

250

300

350

400

450

500

*αθοπά κόλν ηιρ ειδικέρ πεπιπηώζειρ πνιπηεθλίαο με ηπία (3) ηέκνα
4. ΑΝΗΛΙΚΑ ΣΔΚΝΑ (30 κνλάδεο γηα θαζέλα από ηα δύν πξώηα ηέθλα θαη 50 κνλάδεο γηα ην ηξίην)
απιθμόρ ηέκνων
1
2
3
μονάδερ

30

60

110

5. ή 6. ΓΟΝΔΑ Η΄ ΣΔΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΔΪΚΗ ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΑ (50 κνλάδεο γηα θάζε ηέθλν)
….
απιθμόρ ηέκνων
1
2
3
4
5
….
μονάδερ
50
100
150
200
250
7. ΒΑΘΜΟ ΒΑΙΚΟΤ ΣΙΣΛΟΤ (γηα ΠΔ θαη ΣΔ νη κνλάδεο ηνπ βαζηθνύ ηίηινπ κε 2 δεθαδηθά ψεθία πνιιαπιαζηάδνληαη κε ην 40,
ελώ γηα ΓΔ κε ην 20)
καηηγοπίερ ΠΕ & ΤΕ

5

…

5,5

…

6

…

6,5

…

7

…

7,5

…

8

…

8,5

…

9

…

9,5

…

καηηγοπία ΔΕ

10

…

11

…

12

…

13

…

14

…

15

…

16

…

17

…

18

…

19

…

20

μονάδερ

200

…

220

…

240

…

260

…

280

…

300

…

320

…

340

…

360

…

380

…

400

8. ΔΜΠΔΙΡΙΑ (7 κνλάδεο αλά κήλα εκπεηξίαο θαη έωο 60 κήλεο)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
μήνερ εμπειπίαρ

11

12

13

14

…

57

58

59

60 και άνω

μονάδερ

77

84

91

98

…

399

406

413

420

7

14

21

28

35

42

49

56

63

70

10

ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΤΜΕΝΘ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΠΟΨΘΦΙΩΝ ΚΑΣΘΓΟΡΙΩΝ 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 γνωςτικό αντικείμενο του τίτλου ςπουδϊν ι με το αντικείμενο των προσ
πλιρωςθ κζςεων.
ΚΩΔΙΚΟ ΘΕΕΩΝ
102,103 (Σε περίπτωςη
κατοχήσ διπλώματοσ
Μηχανικοφ
Περιβάλλοντοσ),106,107
113,114,
116,117,120,121,122

105

110

ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΣΡΟΠΟ ΑΠΟΔΕΙΞΘ
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 Παραρτιματοσ
ανακοινϊςεων υμβάςεων εργαςίασ Οριςμζνου Χρόνου (ΟΧ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ IΙ., ςτοιχείο 18. Πιςτοποιθτικά απόδειξθσ εμπειρίασ.
Θ εμπειρία λαμβάνεται υπόψθ μετά τθν θμερομθνία εγγραφισ μζλουσ
τθσ Ζνωςθσ Ελλινων Χθμικϊν, 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 Παραρτιματοσ
ανακοινϊςεων υμβάςεων εργαςίασ Οριςμζνου Χρόνου (ΟΧ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ IΙ., ςτοιχείο 18. Πιςτοποιθτικά απόδειξθσ εμπειρίασ.
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 Παραρτιματοσ

ανακοινϊςεων υμβάςεων εργαςίασ Οριςμζνου Χρόνου (ΟΧ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ IΙ., ςτοιχείο 18. Πιςτοποιθτικά απόδειξθσ εμπειρίασ.
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Θ εμπειρία λαμβάνεται υπόψθ πριν και μετά τθν απόκτθςθ τθσ
ηθτοφμενθσ από τθν ανακοίνωςθ Άδειασ άςκθςθσ επαγγζλματοσ
Λογιςτι - Φοροτεχνικοφ, ωσ εξισ:
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103 (ε περίπτωςθ κατοχισ
πτυχίου ι διπλϊματοσ
Περιβάλλοντοσ ι
Διαχείριςθ Περιβάλλοντοσ
& φυςικϊν Πόρων)
108, 111, 112, 115

Χρόνοσ εμπειρίασ που ζχει διανυκεί από τθ λιψθ του πτυχίου μζχρι και
31-12-1998 λαμβάνεται υπόψθ (διότι μζχρι τθν θμερομθνία αυτι δεν
απαιτείτο άδεια άςκθςθσ επαγγζλματοσ Λογιςτι – Φοροτεχνικοφ).
Για τθν απόδειξθ τθσ εμπειρίασ αυτισ βλ. δικαιολογθτικά περίπτωςθ Β ι
Ειδικζσ περιπτϊςεισ απόδειξθσ εμπειρίασ του Παραρτιματοσ
ανακοινϊςεων υμβάςεων εργαςίασ Οριςμζνου Χρόνου (ΟΧ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ IΙ., ςτοιχείο 18. Πιςτοποιθτικά απόδειξθσ εμπειρίασ.
Ο χρόνοσ εμπειρίασ που ζχει διανυκεί από 1-1-1999 και μετά
λαμβάνεται υπόψθ μόνο εφόςον ζχει διανυκεί με άδεια (π.δ.
340/1998) και προςμετρείται μετά τθ λιψθ αυτισ.
Για τθν απόδειξθ τθσ εμπειρίασ αυτισ βλ. δικαιολογθτικά περίπτωςθ
Α(1) ι Ειδικζσ περιπτϊςεισ απόδειξθσ εμπειρίασ του Παραρτιματοσ
ανακοινϊςεων υμβάςεων εργαςίασ Οριςμζνου Χρόνου (ΟΧ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ IΙ., ςτοιχείο 18. Πιςτοποιθτικά απόδειξθσ εμπειρίασ.
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 Παραρτιματοσ
ανακοινϊςεων υμβάςεων εργαςίασ Οριςμζνου Χρόνου (ΟΧ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ IΙ., ςτοιχείο 18. Πιςτοποιθτικά απόδειξθσ εμπειρίασ.

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 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 για τισ ανωτζρω ειδικότθτεσ, βακμολογείται
επίςθσ και θ εμπειρία που διακζτουν οι υποψιφιοι ςε κακικοντα ι ζργα ςυναφι με το γνωςτικό
αντικείμενο του τίτλου ςπουδϊν ι με το αντικείμενο των προσ πλιρωςθ κζςεων, για το
υπολειπόμενο χρονικό διάςτθμα και μζχρι ςυμπλθρϊςεωσ του βακμολογοφμενου κριτθρίου των
ςυνολικά πζντε (5) ετϊν εμπειρίασ.
ΚΩΔΙΚΟ ΘΕΕΩΝ

ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΣΡΟΠΟ ΑΠΟΔΕΙΞΘ

101, 104, 118, 119

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

101,104,118,119

Για ηην απόδειξη ηηρ εξειδικεςμένηρ εμπειπίαρ βλ. δικαιολογηηικά
πεξίπηωζε Α (1) θαη Α (2) αζξνηζηηθά ή Δηδηθέο Πεξηπηώζεηο
απόδεημεο εκπεηξίαο ηος Παπαπηήμαηορ ανακοινώζεων Σςμβάζεων
επγαζίαρ Οπιζμένος Χπόνος (ΣΟΧ) - ΚΕΦΑΛΑΙΟ IΙ., ζηοισείο 18.
Πιζηοποιηηικά απόδειξηρ εμπειπίαρ.
Για ηην απόδειξη ηηρ εμπειπίαρ ζηο ανηικείμενο ηηρ θέζηρ ή ζηο γνωζηικό
ανηικείμενο ηος ηίηλος ζποςδών βλ. δικαιολογηηικά πεξίπηωζε Α(1) ή
Δηδηθέο πεξηπηώζεηο απόδεημεο εκπεηξίαο ηος Παπαπηήμαηορ
ανακοινώζεων Σςμβάζεων επγαζίαρ Οπιζμένος Χπόνος (ΣΟΧ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ IΙ., ζηοισείο 18. Πιζηοποιηηικά απόδειξηρ εμπειπίαρ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΤΜΕΝΘ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΠΟΨΘΦΙΩΝ ΚΑΣΘΓΟΡΙΑ ΤΕ
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
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Για τθν απόδειξθ τθσ εμπειρίασ αυτισ βλ. δικαιολογθτικά περίπτωςθ Γ ι
Ειδικζσ περιπτϊςεισ απόδειξθσ εμπειρίασ του Παραρτιματοσ
ανακοινϊςεων υμβάςεων εργαςίασ Οριςμζνου Χρόνου (ΟΧ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ IΙ., ςτοιχείο 18. Πιςτοποιθτικά απόδειξθσ εμπειρίασ.
Οι τρόποι υπολογιςμοφ τθσ εμπειρίασ για όλεσ τισ ειδικότθτεσ περιγράφονται
αναλυτικά ςτο «Παράρτθμα ανακοινϊςεων υμβάςεων εργαςίασ Οριςμζνου
Χρόνου (ΟΧ)» (βλ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ I., ενότθτα Ε., υποενότθτα «ΣΡΟΠΟΙ
ΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΕΜΠΕΙΡΙΑ»).
ΑΠΑΡΑΙΣΘΣΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΣΙΚΑ
Οι υποψιφιοι για τθν απόδειξθ των ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΩΝ ΠΡΟΟΝΣΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β),
των λοιπϊν ιδιοτιτων τουσ και τθσ εμπειρίασ τουσ οφείλουν να προςκομίςουν,
νομίμωσ επικυρωμζνα, όλα τα απαιτοφμενα από τθν παροφςα ανακοίνωςθ και το
«Παράρτθμα ανακοινϊςεων υμβάςεων εργαςίασ Οριςμζνου Χρόνου (ΟΧ)»
δικαιολογθτικά.
Κατά τα λοιπά ιςχφουν τα οριηόμενα ςτο «Παράρτθμα ανακοινϊςεων υμβάςεων
εργαςίασ Οριςμζνου Χρόνου (ΟΧ)».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ: Δθμοςίευςθ τθσ ανακοίνωςθσ
Περίλθψθ τθσ παροφςασ ανακοίνωςθσ, θ οποία πρζπει να περιζχει υποχρεωτικά τα
όρια θλικίασ και όλα τα ςτοιχεία του άρκρου 21 παρ. 8 του Ν. 2190/1994 (όπωσ
ιςχφει), να δθμοςιευκεί ςε δφο (2) θμεριςιεσ ι εβδομαδιαίεσ τοπικζσ εφθμερίδεσ
του νομοφ, εφόςον εκδίδονται. ε περίπτωςθ που εκδίδεται μια εφθμερίδα
(θμεριςια ι εβδομαδιαία) θ δθμοςίευςθ κα γίνει ςτθν εφθμερίδα αυτι δφο (2)
φορζσ.
Ανάρτθςθ ολόκλθρθσ τθσ ανακοίνωςθσ *μαηί με το «Παράρτθμα ανακοινϊςεων
υμβάςεων εργαςίασ Οριςμζνου Χρόνου (ΟΧ)» με ςιμανςθ ζκδοςθσ 21/03/2012
και τα Ειδικά Παραρτιματα (Α1) Απόδειξθσ Χειριςμοφ Θ/Τ με ςιμανςθ ζκδοςθσ

09/07/2012 και (Α2) Απόδειξθσ Γλωςςομάκειασ με ςιμανςθ ζκδοςθσ 06/03/2012+
να γίνει ςτο κατάςτθμα τθσ υπθρεςίασ μασ και ςτο χϊρο των ανακοινϊςεων του
δθμοτικοφ ι κοινοτικοφ καταςτιματοσ του διμου ι τθσ κοινότθτασ ςτθν οποία
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 ΑΕΠ ςτο fax: 210 6467728 ι 2131319188.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΤΣΕΡΟ: Τποβολι αιτιςεων ςυμμετοχισ
Οι ενδιαφερόμενοι καλοφνται να ςυμπλθρϊςουν τθν αίτθςθ με κωδικό ΕΝΣΤΠΟ ΑΕΠ
ΟΧ.2 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: ΤΝΔΕΜΟ ΟΣΑ ΝΟΜΟΤ
ΘΕΑΛΟΝΙΚΘ, Φράγκων 6-8, 54626 Θεςςαλονίκθ, απευκφνοντάσ τθν ςτο
Πρωτόκολλο τθσ υπθρεςίασ (τθλ. επικοινωνίασ: 2310508800). τθν 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.
Θ παραλαβι των αιτιςεων κα γίνεται κατά τισ ϊρεσ 09.00 ζωσ 13.00.
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 ΤΕ.
τθν περίπτωςθ αυτι ο υποψιφιοσ κα χρθςιμοποιιςει μία μόνο αίτθςθ ςτθν
οποία κα αναγράψει κατά ςειρά προτίμθςθσ το ςφνολο των κζςεων (κατθγοριϊν ΔΕ
και ΤΕ) 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 ανακοινϊςεων του δθμοτικοφ ι κοινοτικοφ
καταςτιματοσ, εφόςον θ ανάρτθςθ είναι τυχόν μεταγενζςτερθ τθσ δθμοςίευςθσ
ςτισ εφθμερίδεσ.
Οι υποψιφιοι μποροφν να αναηθτιςουν τα ζντυπα των αιτιςεων: α) ςτθν
υπθρεςία μασ ςτθν ανωτζρω διεφκυνςθ· β) ςτο δικτυακό τόπο του ΑΕΠ
(www.asep.gr) και ςυγκεκριμζνα ακολουκϊντασ από τθν κεντρικι ςελίδα τθ
διαδρομι: Ζντυπα αιτιςεων  Διαγωνιςμϊν Φορζων  Εποχικοφ (ΟΧ)· γ) ςτα
κατά τόπουσ Κζντρα Εξυπθρζτθςθσ Πολιτϊν (ΚΕΠ) 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 ΑΕΠ και από εκεί κα ζχουν πρόςβαςθ ςτα ζντυπα μζςω τθσ
διαδρομισ: Ζντυπα αιτιςεων  Διαγωνιςμϊν Φορζων  Εποχικοφ (ΟΧ).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΡΙΣΟ: Κατάταξθ υποψθφίων
Αφοφ θ υπθρεςία μασ επεξεργαςτεί τισ αιτιςεισ των υποψθφίων, τουσ κατατάςςει
βάςει των κριτθρίων του νόμου (όπωσ αναλυτικά αναφζρονται ςτο Παράρτθμα 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 (Α΄, Β΄ 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,
αριθμόσ τζκνων πολφτεκνησ οικογζνειασ, αριθμόσ ανήλικων τζκνων, μονογονεϊκζσ
οικογζνειεσ, βαθμόσ τίτλου ςπουδών, εμπειρία).
3. τθν 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.
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 πρζπει να αποςτείλει άμεςα για ζλεγχο ςτο ΑΕΠ, 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. Σο πρακτικό αυτό κα αποςταλεί αυκθμερόν ςτο ΑΕΠ ςτο fax: 210
6467728 ι 213 1319188.
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 ςτο ΑΕΠ
Αποκεντρωμζνο Σμιμα Θεςςαλονίκθσ (Λεωφ. Γεωργικισ χολισ 65, Κτίριο
ZEDA,Σ.Κ 570 01 Θζρμθ) και, για να εξεταςτεί, πρζπει να ςυνοδεφεται από
αποδεικτικό καταβολισ παραβόλου πενιντα ευρϊ (50 €) που εκδίδεται από
Δθμόςια Οικονομικι Τπθρεςία (Δ.Ο.Τ.). ε περίπτωςθ που θ υποβλθκείςα ζνςταςθ
γίνει δεκτι, το καταβλθκζν ποςό επιςτρζφεται ςτον ενιςτάμενο.
Θ υπθρεςία οφείλει να αποςτείλει ςτο ΑΕΠ 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. Συχόν αναμόρφωςθ των πινάκων βάςει αυτεπάγγελτου ι κατϋ

ζνςταςθ ελζγχου του ΑΕΠ 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.
Προςλθφκζντεσ 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.
ε κάκε περίπτωςθ, οι υποψιφιοι που προςλαμβάνονται είτε κατόπιν
αναμόρφωςθσ των πινάκων από το ΑΕΠ είτε λόγω αντικατάςταςθσ αποχωροφντων
υποψθφίων, απαςχολοφνται για το υπολειπόμενο, κατά περίπτωςθ, χρονικό
διάςτθμα και μζχρι ςυμπλθρϊςεωσ τθσ εγκεκριμζνθσ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ
εργαςίασ οριςμζνου χρόνου.

ΑΝΑΠΟΠΑΣΟ ΣΜΘΜΑ τθσ παροφςασ ανακοίνωςθσ αποτελεί και το
«Παράρτημα ανακοινώςεων Συμβάςεων εργαςίασ Οριςμζνου Χρόνου (ΣΟΧ)» με
ςιμανςθ ζκδοςθσ «21/03/2012», το οποίο περιλαμβάνει: i) οδθγίεσ για τθ
ςυμπλιρωςθ τθσ αίτθςθσ – υπεφκυνθσ διλωςθσ με κωδικό ΕΝΣΤΠΟ ΑΕΠ ΟΧ.2, 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
ςτα Ειδικά Παραρτιματα (Α1) Απόδειξθσ Χειριςμοφ Θ/Τ με ςιμανςθ ζκδοςθσ
09/07/2012 και (Α2) Απόδειξθσ Γλωςςομάκειασ με ςιμανςθ ζκδοςθσ 06/03/2012,
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  Ζντυπα αιτιςεων  Διαγωνιςμϊν φορζων
 Εποχικοφ (ΟΧ).

Ο Πρόεδροσ του υνδζςμου ΟΣΑ
Ν. Θεςςαλονίκθσ

Δθμιτριοσ Γαλαμάτθσ

