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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ
πρόσληψης προσωπικού (60 ατόµων) µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισµένου χρόνου

Ο Σύνδεσµος ΟΤΑ Νοµού Θεσσαλονίκης
1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.

Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για
την επιλογή προσωπικού και ρύθµιση θεµάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28 Α), όπως έχουν
τροποποιηθεί και ισχύουν.
Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης- Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α), όπως έχουν
τροποποιηθεί και ισχύουν.
Τις διατάξεις του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό ∆ίκαιο ∆ηµοσίων
Πολιτικών ∆ιοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου
∆ικαίου» (ΦΕΚ 54 Α).
Τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 14 του Ν. 4071/2012 «Ρυθµίσεις για την τοπική
ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωµένη διοίκηση Ενσωµάτωση
Οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
Την αριθ. 23672/13-6-2012 ΚΥΑ των Υπουργείων Εσωτερικών, ∆ιοικητικής
Μεταρρύθµισης & Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και Οικονοµικών για την έγκριση
εξήντα (60) ατόµων, µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, σε
υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα σύµφωνα µε το αριθ. οικ. 23982/14-6-2012
έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών.
Την υπ΄αριθµ. 244/2012 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Συνδέσµου ΟΤΑ
Ν. Θεσσαλονίκης
Το µε ΑΠ 52751/05-07-2012 έγγραφο της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας –
Θράκης µε θέµα: «Έλεγχος νοµιµότητας της αριθµ. 244/2012 απόφασης της
Εκτελεστικής Επιτροπής του Συνδέσµου ΟΤΑ Ν. Θεσσαλονίκης»
Τον Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΦΕΚ 827Β/1988), όπως ισχύει µε τις
εκάστοτε τροποποιήσεις του.
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ΑΔΑ: Β4Σ1ΟΡΘΦ-ΒΜΔ
9. Την αριθ. 4655/15-11-2012 βεβαίωση της Οικονοµικής Υπηρεσίας του Συνδέσµου
Ο.Τ.Α. Ν. Θεσσαλονίκης για την ύπαρξη των σχετικών πιστώσεων.
Ανακοινώνει
Την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά
εξήντα (60) ατόµων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Συνδέσµου
ΟΤΑ Ν. Θεσσαλονίκης, που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, και συγκεκριµένα του εξής,
ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύµβασης, αριθµού ατόµων
(βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), µε τα αντίστοιχα απαιτούµενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα)
προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):
ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός
θέσης

Υπηρεσία

Έδρα υπηρεσίας

Ειδικότητα

101

Σύνδεσµος ΟΤΑ
Ν.Θεσσαλονίκης

Θεσσαλονίκη

ΠΕ Μηχανικών
Περιβάλλοντος

8 µήνες

1

102

Σύνδεσµος ΟΤΑ
Ν.Θεσσαλονίκης

Θεσσαλονίκη

ΠΕ Μηχανολόγων
Μηχανικών

8 µήνες

2

103

Σύνδεσµος ΟΤΑ
Ν.Θεσσαλονίκης

Θεσσαλονίκη

ΠΕ
Περιβαλλοντολόγ
ων

8 µήνες

1

104

Σύνδεσµος ΟΤΑ
Ν.Θεσσαλονίκης

Θεσσαλονίκη

ΠΕ Χηµικών
Μηχανικών

8 µήνες

1

105

Σύνδεσµος ΟΤΑ
Ν.Θεσσαλονίκης

Θεσσαλονίκη

ΠΕ Χηµικών

8 µήνες

2

106

Σύνδεσµος ΟΤΑ
Ν.Θεσσαλονίκης

Θεσσαλονίκη

ΠΕ Πολιτικών
Μηχανικών

8 µήνες

1

107

Σύνδεσµος ΟΤΑ
Ν.Θεσσαλονίκης

Θεσσαλονίκη

ΤΕ Ηλεκτρολόγων
Μηχανηµάτων

8 µήνες

1

108

Σύνδεσµος ΟΤΑ
Ν.Θεσσαλονίκης

Θεσσαλονίκη

ΤΕ Τοπογράφων
Μηχανικών

8 µήνες

1

109

Σύνδεσµος ΟΤΑ
Ν.Θεσσαλονίκης

Θεσσαλονίκη

ΤΕ Λογιστών

8 µήνες

1

110

Σύνδεσµος ΟΤΑ
Ν.Θεσσαλονίκης

Θεσσαλονίκη

ΤΕ Μηχανολόγων
Μηχανικών

8 µήνες

1

111

Σύνδεσµος ΟΤΑ
Ν.Θεσσαλονίκης

Θεσσαλονίκη

∆Ε Ζυγιστών

8 µήνες

1

112

Σύνδεσµος ΟΤΑ
Ν.Θεσσαλονίκης

Θεσσαλονίκη

∆Ε
Παρασκευαστών

8 µήνες

2
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Σύνδεσµος ΟΤΑ
Ν.Θεσσαλονίκης

Θεσσαλονίκη

∆Ε
Ηλεκτροτεχνιτών
Αυτοκινήτων

8 µήνες

2

2

∆ιάρκεια Αριθµός
σύµβασης ατόµων

ΑΔΑ: Β4Σ1ΟΡΘΦ-ΒΜΔ
ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός
θέσης

Υπηρεσία

Έδρα υπηρεσίας

Ειδικότητα

114

Σύνδεσµος ΟΤΑ
Ν.Θεσσαλονίκης

Θεσσαλονίκη

Ηλεκτροσυγκολλητ

115

Σύνδεσµος ΟΤΑ
Ν.Θεσσαλονίκης

Θεσσαλονίκη

116

Σύνδεσµος ΟΤΑ
Ν.Θεσσαλονίκης

117

∆ιάρκεια Αριθµός
σύµβασης ατόµων

∆Ε
8 µήνες

1

∆Ε Τεχνιτών
∆οµικών Έργων

8 µήνες

6

Θεσσαλονίκη

∆Ε
Μηχανοτεχνιτών
Αυτοκινήτων

8 µήνες

2

Σύνδεσµος ΟΤΑ
Ν.Θεσσαλονίκης

Θεσσαλονίκη

∆Ε Τεχνιτών
Υδραυλικών

8 µήνες

1

118

Σύνδεσµος ΟΤΑ
Ν.Θεσσαλονίκης

Θεσσαλονίκη

∆Ε Χειριστών
Εκσκαφέων

8 µήνες

2

119

Σύνδεσµος ΟΤΑ
Ν.Θεσσαλονίκης

Θεσσαλονίκη

∆Ε Χειριστών
Φορτωτών
(οµάδα Ε’)

8 µήνες

5

120

Σύνδεσµος ΟΤΑ
Ν.Θεσσαλονίκης

Θεσσαλονίκη

∆Ε Χειριστών
Φορτωτών
(οµάδα Ε’ και ΙΑ’)

8 µήνες

2

121

Σύνδεσµος ΟΤΑ
Ν.Θεσσαλονίκης

Θεσσαλονίκη

∆Ε Οδηγών Γ+Ε

8 µήνες

8

122

Σύνδεσµος ΟΤΑ
Ν.Θεσσαλονίκης

Θεσσαλονίκη

∆Ε Οδηγών Γ+∆

8 µήνες

2

123

Σύνδεσµος ΟΤΑ
Ν.Θεσσαλονίκης

Θεσσαλονίκη

ΥΕ Εργατών-τριών

8 µήνες

14

ών

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός θέσης

Τίτλος σπουδών
και
λοιπά απαιτούµενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

101
ΠΕ Μηχανικών
Περιβάλλοντος

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
1. Πτυχίο ή ∆ίπλωµα Μηχανικού Περιβάλλοντος ΑΕΙ ή το οµώνυµο
πτυχίο ή δίπλωµα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου (Ε.Α.Π.) ΑΕΙ
ή Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΑΕΙ ή ταυτόσηµο
κατά περιεχόµενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωµα ΑΕΙ ή Ελληνικού
Ανοικτού Πανεπιστηµίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραµµάτων Σπουδών
Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σχολών της
ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
2. Άδεια άσκησης επαγγέλµατος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας
του τίτλου σπουδών.
3. Γνώση Χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: (i) επεξεργασίας κειµένων,
3

ΑΔΑ: Β4Σ1ΟΡΘΦ-ΒΜΔ
ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός θέσης

Τίτλος σπουδών
και
λοιπά απαιτούµενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα
(ii) υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου.
4. Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας
5. Εµπειρία δώδεκα (12) τουλάχιστον µηνών σε έργα ταφής
απορριµµάτων.

102
ΠΕ Μηχανολόγων
Μηχανικών

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
1. Πτυχίο ή ∆ίπλωµα Μηχανολόγου Μηχανικού ΑΕΙ ή το οµώνυµο
πτυχίο ή δίπλωµα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου (Ε.Α.Π.) ΑΕΙ
ή Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΑΕΙ ή ταυτόσηµο
κατά περιεχόµενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωµα ΑΕΙ ή Ελληνικού
Ανοικτού Πανεπιστηµίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραµµάτων Σπουδών
Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σχολών της
ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
2. Άδεια άσκησης επαγγέλµατος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας
του τίτλου σπουδών.
3. Γνώση Χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: (i) επεξεργασίας κειµένων,
(ii) υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου.
4. Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
1. Πτυχίο ή δίπλωµα Περιβάλλοντος ή Μηχανικών Περιβάλλοντος ή
∆ιαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων ΑΕΙ ή το
οµώνυµο πτυχίο ή δίπλωµα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου
(Ε.Α.Π.) ΑΕΙ ή Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΑΕΙ ή
ταυτόσηµο κατά περιεχόµενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωµα ΑΕΙ ή
Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραµµάτων
103
Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος
ΠΕ Περιβαλλοντολόγων
σχολών της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
2. Άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος, σε περίπτωση κατοχής
∆ιπλώµατος Μηχανικού Περιβάλλοντος.
3. Γνώση Χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: (i) επεξεργασίας κειµένων,
(ii) υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου.
4. Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας
.
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
1. Πτυχίο ή δίπλωµα Χηµικού Μηχανικού ΑΕΙ ή το οµώνυµο πτυχίο ή
δίπλωµα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου (Ε.Α.Π.) ΑΕΙ ή
Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΑΕΙ ή ταυτόσηµο κατά
περιεχόµενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωµα ΑΕΙ ή Ελληνικού
104
Ανοικτού Πανεπιστηµίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραµµάτων Σπουδών
ΠΕ Χηµικών Μηχανικών
Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σχολών της
ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
2. Άδεια άσκησης επαγγέλµατος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας
του τίτλου σπουδών.
3. Γνώση Χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: (i) επεξεργασίας κειµένων,
4

ΑΔΑ: Β4Σ1ΟΡΘΦ-ΒΜΔ
ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός θέσης

Τίτλος σπουδών
και
λοιπά απαιτούµενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα
(ii) υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου.
4. Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας
5. Εµπειρία δώδεκα (12) τουλάχιστον µηνών στον ποιοτικό έλεγχο
αποβλήτων ή εµπειρία σε εργαστήρια χηµικών αναλύσεων.

105
ΠΕ Χηµικών

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
1. Πτυχίο ή ∆ίπλωµα Χηµείας ΑΕΙ ή το οµώνυµο πτυχίο ή δίπλωµα
Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου (Ε.Α.Π.) ΑΕΙ ή Προγραµµάτων
Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΑΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος
σχολών της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή
2. Βεβαίωση ιδιότητας µέλους της Ένωσης Χηµικών (Ν.1804/1988)
3. Γνώση Χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: (i) επεξεργασίας κειµένων,
(ii) υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου.
4. Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας
.

106
ΠΕ Πολιτικών
Μηχανικών

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
1. Πτυχίο ή δίπλωµα Πολιτικού Μηχανικού ΑΕΙ ή το οµώνυµο πτυχίο ή
δίπλωµα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου (Ε.Α.Π.) ΑΕΙ ή
Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΑΕΙ ή ταυτόσηµο κατά
περιεχόµενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωµα ΑΕΙ ή Ελληνικού
Ανοικτού Πανεπιστηµίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραµµάτων Σπουδών
Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σχολών της
ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
2. Άδεια άσκησης επαγγέλµατος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας
του τίτλου σπουδών.
3. Γνώση Χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: (i) επεξεργασίας κειµένων,
(ii) υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου.
4. Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας

107
ΤΕ Ηλεκτρολόγων
Μηχανηµάτων

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
1. Πτυχίο ή ∆ίπλωµα Τµήµατος Ηλεκτρολογίας ΤΕΙ ή το οµώνυµο
πτυχίο ή δίπλωµα Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ
ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωµα ΤΕΙ ή
Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΤΕΙ της ηµεδαπής ή
ισότιµος τίτλος σχολών της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης
ειδικότητας ή το οµώνυµο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο
ΚΑΤΕΕ ή ισότιµος τίτλος της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης
ειδικότητας
2. Άδεια άσκησης επαγγέλµατος Ηλεκτρολόγου Μηχανικού (ΤΕ)
3. Γνώση Χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: (i) επεξεργασίας κειµένων,
(ii) υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου.
4. Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας

108
ΤΕ Τοπογράφων
Μηχανικών

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
1. Πτυχίο ή ∆ίπλωµα Τµήµατος Τοπογραφίας ή Γεωπληροφορικής
και Τοπογραφίας ΤΕΙ ή το οµώνυµο πτυχίο ή δίπλωµα
5

ΑΔΑ: Β4Σ1ΟΡΘΦ-ΒΜΔ
ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός θέσης

Τίτλος σπουδών
και
λοιπά απαιτούµενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα
Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά
ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωµα ΤΕΙ ή Προγραµµάτων Σπουδών
Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΤΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σχολών της
ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το οµώνυµο ή
αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιµος τίτλος της
ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας
2. Γνώση Χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: (i) επεξεργασίας κειµένων,
(ii) υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου.
3. Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας

109
ΤΕ Λογιστών

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
1. Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωµα ΤΕΙ ή Προγραµµάτων
Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΤΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος
σχολών της ηµεδαπής ή αλλοδαπής ή πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή
ισότιµος τίτλος της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, το οποίο οδηγεί
στην απόκτηση της ανωτέρω άδειας.
ασκήσεως
επαγγέλµατος
λογιστή–φοροτεχνικού
2. Άδεια
οποιασδήποτε τάξης, η οποία αποδεικνύεται µε την υποβολή
όλων των όψεων του ∆ΕΛΤΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
ΛΟΓΙΣΤΗ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ, που εκδίδεται από το Ο.Ε.Ε.
3. Γνώση Χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: (i) επεξεργασίας
κειµένων, (ii) υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών
διαδικτύου.
4. Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
1. Πτυχίο ή δίπλωµα τµήµατος Μηχανολογίας ΤΕΙ

110
ΤΕ Μηχανολόγων
Μηχανικών

111
∆Ε Ζυγιστών

ή το οµώνυµο
πτυχίο ή δίπλωµα Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή
αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωµα ΤΕΙ ή Προγραµµάτων
Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος
σχολών της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το
οµώνυµο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιµος
τίτλος της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

2. Βεβαίωση εγγραφής στο Βιβλίο Πτυχιούχων Ανωτέρων
Τεχνικών Σχολών ειδικότητας Μηχανολόγου.
3. Γνώση Χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: (i) επεξεργασίας
κειµένων, (ii) υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών
διαδικτύου.
4. Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
1. Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος
∆ευτεροβάθµιας ή Μεταδευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης της
ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σχολών της αλλοδαπής,
ανεξαρτήτως ειδικότητας.
2. Γνώση Χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: (i) επεξεργασίας κειµένων,
(ii) υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου.
6

ΑΔΑ: Β4Σ1ΟΡΘΦ-ΒΜΔ
ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός θέσης

Τίτλος σπουδών
και
λοιπά απαιτούµενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψηφίους µε τα ανωτέρω
προσόντα)
1. Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος
∆ευτεροβάθµιας ή Μεταδευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης της
ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σχολών της αλλοδαπής,
ανεξαρτήτως ειδικότητας.
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
1. Πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας

112
∆Ε Παρασκευαστών

Χηµικών
Εργαστηρίων και Ποιοτικού Ελέγχου Υλικών ή Χηµικών Εργαστηρίων
ή Τεχνικός Ελέγχου Υλικών ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωµα ή
απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών µονάδων : ΙΕΚ ή
Τεχνικού Επαγγελµατικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή
Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελµατικού Λυκείου ή
Τεχνικής Επαγγελµατικής Σχολής δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ή
σχολής µαθητείας του ΟΑΕ∆ του Ν. 1346/1983 ή άλλος ισότιµος
τίτλος σχολικής µονάδας της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης
ειδικότητας.

2. Γνώση Χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: (i) επεξεργασίας
κειµένων, (ii) υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών
διαδικτύου.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους µε τα ανωτέρω
προσόντα)
1. Πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Χηµικών
112
∆Ε Παρασκευαστών

113
∆Ε Ηλεκτροτεχνιτών
Αυτοκινήτων

Εργαστηρίων και Ποιοτικού Ελέγχου Υλικών ή Χηµικών Εργαστηρίων
ή Τεχνικός Ελέγχου Υλικών ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωµα ή
απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών µονάδων : ΙΕΚ ή
Τεχνικού Επαγγελµατικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή
Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελµατικού Λυκείου ή
Τεχνικής Επαγγελµατικής Σχολής δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ή
σχολής µαθητείας του ΟΑΕ∆ του Ν. 1346/1983 ή άλλος ισότιµος
τίτλος σχολικής µονάδας της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης
ειδικότητας.

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
1. Ο οµώνυµος ή αντίστοιχος τίτλος ΙΕΚ ή Τεχνικού
Επαγγελµατικού Εκπαιδευτηρίου Α' ή Β' κύκλου σπουδών ή
Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελµατικού
Λυκείου ή Τεχνικών Επαγγελµατικών Σχολών δευτεροβάθµιας
εκπαίδευσης ή σχολών µαθητείας του ΟΑΕ∆ του Ν. 1346/1983
ή άλλος ισότιµος τίτλος σχολικών µονάδων της ηµεδαπής ή
αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. Γίνεται επίσης δεκτός
οποιοσδήποτε τίτλος ΙΕΚ ή δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ή
7

ΑΔΑ: Β4Σ1ΟΡΘΦ-ΒΜΔ
ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός θέσης

Τίτλος σπουδών
και
λοιπά απαιτούµενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα
άλλος ισότιµος και αντίστοιχος τίτλος σχολικών µονάδων της
ηµεδαπής ή αλλοδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι ο
υποψήφιος υποβάλλει βεβαίωση της αρµόδιας για την έκδοση
της άδειας υπηρεσίας, ότι η άδεια άσκησης επαγγέλµατος
χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριµένου τίτλου είτε αυτοτελώς
είτε µε συνυπολογισµό και εµπειρίας.
2. Ισχύουσα άδεια άσκησης επαγγέλµατος ηλεκτροτεχνίτη
αυτοκινήτων.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους µε τα ανωτέρω
προσόντα)
1. Οµώνυµος
ή
αντίστοιχος
απολυτήριος
τίτλος
αναγνωρισµένης κατώτερης τεχνικής σχολής της ηµεδαπής ή
ισότιµος και αντίστοιχος τίτλος σχολής της αλλοδαπής ο
οποίος
οδηγεί
στην
απαιτούµενη
άδεια
άσκησης
επαγγέλµατος. Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος
αναγνωρισµένης κατώτερης τεχνικής σχολής της ηµεδαπής ή
αλλοδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος
υποβάλλει βεβαίωση της αρµόδιας για την έκδοση της άδειας
υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια άσκησης επαγγέλµατος
χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριµένου τίτλου είτε αυτοτελώς
είτε µε συνυπολογισµό και εµπειρίας.
2. Ισχύουσα άδεια άσκησης επαγγέλµατος ηλεκτροτεχνίτη
αυτοκινήτων.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους µε τα ανωτέρω
προσόντα)
1. Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης
(δηλ. απολυτήριο τριτάξιου Γυµνασίου ή απολυτήριο ∆ηµοτικού
Σχολείου – για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει µέχρι και το
1980) ή ισοδύναµος απολυτήριος τίτλος κατώτερης τεχνικής
σχολής του Ν.∆. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος εργαστηρίων
ειδικής επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, του άρθρου
1 του Ν. 2817/2000 της ηµεδαπής ή άλλος ισότιµος τίτλος της
αλλοδαπής και αντίστοιχη εµπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών,
µετά την απόκτηση της άδειας άσκησης επαγγέλµατος.
2. Ισχύουσα άδεια άσκησης επαγγέλµατος ηλεκτροτεχνίτη
αυτοκινήτων.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους µε τα ανωτέρω
προσόντα)
1. Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (δηλ.
8

ΑΔΑ: Β4Σ1ΟΡΘΦ-ΒΜΔ
ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός θέσης

Τίτλος σπουδών
και
λοιπά απαιτούµενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα
απολυτήριο τριτάξιου Γυµνασίου ή απολυτήριο ∆ηµοτικού
Σχολείου – για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει µέχρι και το
1980) ή ισοδύναµος απολυτήριος τίτλος κατώτερης τεχνικής
σχολής του Ν.∆. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος εργαστηρίων
ειδικής επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, του άρθρου
1 του Ν. 2817/2000 της ηµεδαπής ή άλλος ισότιµος τίτλος της
αλλοδαπής και αντίστοιχη εµπειρία τουλάχιστον έξι (6) µηνών,
µετά την απόκτηση της άδειας άσκησης επαγγέλµατος.
2. Ισχύουσα
άδεια
άσκησης
επαγγέλµατος
ηλεκτροτεχνίτη
αυτοκινήτων.

114
∆Ε
Ηλεκτροσυγκολλητών

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
1. Ο οµώνυµος ή αντίστοιχος τίτλος ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελµατικού
Εκπαιδευτηρίου Α' ή Β' κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού
Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελµατικού Λυκείου ή Τεχνικών
Επαγγελµατικών Σχολών δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ή σχολών
µαθητείας του ΟΑΕ∆ του Ν. 1346/1983 ή άλλος ισότιµος τίτλος
σχολικών µονάδων της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης
ειδικότητας. Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος ΙΕΚ ή
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ή άλλος ισότιµος και αντίστοιχος
τίτλος σχολικών µονάδων της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, υπό την
προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλλει βεβαίωση της αρµόδιας
για την έκδοση της άδειας υπηρεσίας, ότι η άδεια άσκησης
επαγγέλµατος χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριµένου τίτλου είτε
αυτοτελώς είτε µε συνυπολογισµό και εµπειρίας.
2. Ισχύουσα άδεια άσκησης επαγγέλµατος ηλεκτροσυγκολλητή Β’
τάξης.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψηφίους µε τα ανωτέρω
προσόντα)
1. Οµώνυµος ή αντίστοιχος απολυτήριος τίτλος αναγνωρισµένης
κατώτερης τεχνικής σχολής της ηµεδαπής ή ισότιµος και
αντίστοιχος τίτλος σχολής της αλλοδαπής. Γίνεται επίσης δεκτός
οποιοσδήποτε τίτλος αναγνωρισµένης κατώτερης τεχνικής
σχολής της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι ο
υποψήφιος υποβάλλει βεβαίωση της αρµόδιας για την έκδοση της
άδειας υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια άσκησης επαγγέλµατος
χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριµένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε µε
συνυπολογισµό και εµπειρίας.
2. Ισχύουσα άδεια άσκησης επαγγέλµατος ηλεκτροσυγκολλητή Β’
τάξης
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψηφίους µε τα ανωτέρω
9

ΑΔΑ: Β4Σ1ΟΡΘΦ-ΒΜΔ
ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός θέσης

Τίτλος σπουδών
και
λοιπά απαιτούµενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα
προσόντα)
1. Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης
(δηλ. απολυτήριο τριτάξιου Γυµνασίου ή απολυτήριο ∆ηµοτικού
Σχολείου – για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει µέχρι και το
1980) ή ισοδύναµος απολυτήριος τίτλος κατώτερης τεχνικής
σχολής του Ν.∆. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος εργαστηρίων
ειδικής επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, του άρθρου
1 του Ν. 2817/2000 της ηµεδαπής ή άλλος ισότιµος τίτλος της
αλλοδαπής και αντίστοιχη εµπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών,
µετά την απόκτηση της άδειας άσκησης επαγγέλµατος.
2. Ισχύουσα άδεια άσκησης επαγγέλµατος ηλεκτροσυγκολλητή Β’
τάξης.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψηφίους µε τα ανωτέρω
προσόντα)
1. Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (δηλ.
απολυτήριο τριτάξιου Γυµνασίου ή απολυτήριο ∆ηµοτικού
Σχολείου – για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει µέχρι και το
1980) ή ισοδύναµος απολυτήριος τίτλος κατώτερης τεχνικής
σχολής του Ν.∆. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος εργαστηρίων
ειδικής επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, του άρθρου
1 του Ν. 2817/2000 της ηµεδαπής ή άλλος ισότιµος τίτλος της
αλλοδαπής και αντίστοιχη εµπειρία τουλάχιστον έξι (6) µηνών,
µετά την απόκτηση της άδειας άσκησης επαγγέλµατος.
2. Ισχύουσα άδεια άσκησης επαγγέλµατος ηλεκτροσυγκολλητή Β’
τάξης.
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∆Ε Τεχνιτών ∆οµικών
Έργων

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
1. Πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Τεχνικού
∆οµικών Έργων ή Κτιριακών Έργων ή ∆οµικών Έργων ή
αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος των
παρακάτω σχολικών µονάδων: ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελµατικού
Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ Κύκλου Σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού
Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελµατικού Λυκείου ή Τεχνικής
Επαγγελµατικής Σχολής ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ή σχολής
µαθητείας του ΟΑΕ∆ του Ν. 1346/1983 ή άλλος ισότιµος τίτλος
σχολικής µονάδας της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης
ειδικότητας.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους µε τα ανωτέρω
προσόντα)
1. Οµώνυµος ή αντίστοιχος απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Τεχνικού
∆οµικών Έργων ή Κτιριακών Έργων ή ∆οµικών Έργων
10

ΑΔΑ: Β4Σ1ΟΡΘΦ-ΒΜΔ
ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός θέσης

Τίτλος σπουδών
και
λοιπά απαιτούµενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα
αναγνωρισµένης κατώτερης Τεχνικής Σχολής ή ισότιµος και
αντίστοιχος τίτλος σχολής της αλλοδαπής.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους µε τα ανωτέρω
προσόντα)
1. Απολυτήριο τίτλο τουλάχιστον Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης
(απολυτήριο τριταξίου Γυµνασίου ή για υποψηφίους που έχουν
αποφοιτήσει µέχρι και το 1980 απολυτήριο ∆ηµοτικού Σχολείου) ή
ισοδύναµο απολυτήριο τίτλο κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.∆.
580/1970
ή
απολυτήριο
τίτλο
Εργαστηρίων
Ειδικής
Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του
Ν. 2817/2000 της ηµεδαπής ή άλλο ισότιµο τίτλο της αλλοδαπής
και αντίστοιχη εµπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους µε τα ανωτέρω
προσόντα)
1. Απολυτήριο τίτλο τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης
(απολυτήριο τριταξίου γυµνασίου ή για υποψηφίους που έχουν
αποφοιτήσει µέχρι και το 1980 απολυτήριο δηµοτικού σχολείου) ή
ισοδύναµο απολυτήριο τίτλο κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.∆.
580/1970
ή
απολυτήριο
τίτλο
Εργαστηρίων
Ειδικής
Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του
Ν. 2817/2000 της ηµεδαπής ή άλλο ισότιµο τίτλο της αλλοδαπής
και αντίστοιχη εµπειρία τουλάχιστον έξι (6) µηνών.
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∆Ε Μηχανοτεχνιτών
Αυτοκινήτων

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
1. Ο οµώνυµος ή αντίστοιχος τίτλος ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελµατικού
Εκπαιδευτηρίου Α' ή Β' κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού
Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελµατικού Λυκείου ή Τεχνικών
Επαγγελµατικών Σχολών δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ή σχολών
µαθητείας του ΟΑΕ∆ του Ν. 1346/1983 ή άλλος ισότιµος τίτλος
σχολικών µονάδων της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης
ειδικότητας. Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος ΙΕΚ ή
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ή άλλος ισότιµος και αντίστοιχος
τίτλος σχολικών µονάδων της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, υπό την
προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλλει βεβαίωση της
αρµόδιας για την έκδοση της άδειας υπηρεσίας, ότι η άδεια
άσκησης επαγγέλµατος χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριµένου
τίτλου είτε αυτοτελώς είτε µε συνυπολογισµό και εµπειρίας.
2. Ισχύουσα άδεια άσκησης επαγγέλµατος Μηχανοτεχνίτη
Αυτοκινήτων.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
11

ΑΔΑ: Β4Σ1ΟΡΘΦ-ΒΜΔ
ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός θέσης

Τίτλος σπουδών
και
λοιπά απαιτούµενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους µε τα ανωτέρω
προσόντα)
1. Ο
οµώνυµος
ή
αντίστοιχος
απολυτήριος
τίτλος
αναγνωρισµένης κατώτερης τεχνικής σχολής της ηµεδαπής ή
ισότιµος και αντίστοιχος τίτλος σχολής της αλλοδαπής. Γίνεται
επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος αναγνωρισµένης κατώτερης
τεχνικής σχολής της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, υπό την
προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλλει βεβαίωση της
αρµόδιας για την έκδοση της άδειας υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω
άδεια άσκησης επαγγέλµατος χορηγήθηκε βάσει του
συγκεκριµένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε µε συνυπολογισµό και
εµπειρίας.
2. Ισχύουσα άδεια
Αυτοκινήτων.

άσκησης

επαγγέλµατος

Μηχανοτεχνίτη

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους µε τα ανωτέρω
προσόντα)
1. Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης
(δηλ. απολυτήριο τριτάξιου Γυµνασίου ή απολυτήριο ∆ηµοτικού
Σχολείου – για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει µέχρι και το
1980) ή ισοδύναµος απολυτήριος τίτλος κατώτερης τεχνικής
σχολής του Ν.∆. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος εργαστηρίων
ειδικής επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, του άρθρου
1 του Ν. 2817/2000 της ηµεδαπής ή άλλος ισότιµος τίτλος της
αλλοδαπής και αντίστοιχη εµπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών,
µετά την απόκτηση της άδειας άσκησης επαγγέλµατος.
2. Ισχύουσα άδεια άσκησης επαγγέλµατος Μηχανοτεχνίτη
Αυτοκινήτων.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους µε τα ανωτέρω
προσόντα)
1. Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης
(δηλ. απολυτήριο τριτάξιου Γυµνασίου ή απολυτήριο ∆ηµοτικού
Σχολείου – για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει µέχρι και το
1980) ή ισοδύναµος απολυτήριος τίτλος κατώτερης τεχνικής
σχολής του Ν.∆. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος εργαστηρίων
ειδικής επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, του άρθρου
1 του Ν. 2817/2000 της ηµεδαπής ή άλλος ισότιµος τίτλος της
αλλοδαπής και αντίστοιχη εµπειρία τουλάχιστον έξι (6) µηνών,
µετά την απόκτηση της άδειας άσκησης επαγγέλµατος.
2. Ισχύουσα άδεια άσκησης επαγγέλµατος Μηχανοτεχνίτη
Αυτοκινήτων.
12

ΑΔΑ: Β4Σ1ΟΡΘΦ-ΒΜΔ
ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός θέσης

Τίτλος σπουδών
και
λοιπά απαιτούµενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
1. Ο οµώνυµος ή αντίστοιχος τίτλος ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελµατικού
Εκπαιδευτηρίου Α' ή Β' κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού
Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελµατικού Λυκείου ή Τεχνικών
Επαγγελµατικών Σχολών δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ή σχολών
µαθητείας του ΟΑΕ∆ του Ν. 1346/1983 ή άλλος ισότιµος τίτλος
σχολικών µονάδων της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης
ειδικότητας. Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος ΙΕΚ ή
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ή άλλος ισότιµος και αντίστοιχος
τίτλος σχολικών µονάδων της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, υπό την
προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλλει βεβαίωση της
αρµόδιας για την έκδοση της άδειας υπηρεσίας, ότι η άδεια
άσκησης επαγγέλµατος χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριµένου
τίτλου είτε αυτοτελώς είτε µε συνυπολογισµό και εµπειρίας.
2. Ισχύουσα άδεια άσκησης επαγγέλµατος Τεχνίτη Υδραυλικού
τουλάχιστον Α’ τάξης και 1ης ειδικότητας.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψηφίους µε τα ανωτέρω
προσόντα)
1. Ο
οµώνυµος
ή
αντίστοιχος
απολυτήριος
τίτλος
117
αναγνωρισµένης κατώτερης τεχνικής σχολής της ηµεδαπής ή
∆Ε Τεχνιτών Υδραυλικών
ισότιµος και αντίστοιχος τίτλος σχολής της αλλοδαπής. Γίνεται
επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος αναγνωρισµένης κατώτερης
τεχνικής σχολής της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, υπό την
προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλλει βεβαίωση της
αρµόδιας για την έκδοση της άδειας υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω
άδεια άσκησης επαγγέλµατος χορηγήθηκε βάσει του
συγκεκριµένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε µε συνυπολογισµό και
εµπειρίας
2. Ισχύουσα άδεια άσκησης επαγγέλµατος Τεχνίτη Υδραυλικού
τουλάχιστον Α’ τάξης και 1ης ειδικότητας.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψηφίους µε τα ανωτέρω
προσόντα)
1. Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης
(δηλ. απολυτήριο τριτάξιου Γυµνασίου ή απολυτήριο ∆ηµοτικού
Σχολείου – για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει µέχρι και το
1980) ή ισοδύναµος απολυτήριος τίτλος κατώτερης τεχνικής
σχολής του Ν.∆. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος εργαστηρίων
ειδικής επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, του άρθρου
1 του Ν. 2817/2000 της ηµεδαπής ή άλλος ισότιµος τίτλος της
αλλοδαπής και αντίστοιχη εµπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών,
µετά την απόκτηση της άδειας άσκησης επαγγέλµατος.
13

ΑΔΑ: Β4Σ1ΟΡΘΦ-ΒΜΔ
ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός θέσης

Τίτλος σπουδών
και
λοιπά απαιτούµενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα
2. Ισχύουσα άδεια άσκησης επαγγέλµατος Τεχνίτη Υδραυλικού
τουλάχιστον Α’ τάξης και 1ης ειδικότητας.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψηφίους µε τα ανωτέρω
προσόντα)
1. Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης
(δηλ. απολυτήριο τριτάξιου Γυµνασίου ή απολυτήριο ∆ηµοτικού
Σχολείου – για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει µέχρι και το
1980) ή ισοδύναµος απολυτήριος τίτλος κατώτερης τεχνικής
σχολής του Ν.∆. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος εργαστηρίων
ειδικής επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, του άρθρου
1 του Ν. 2817/2000 της ηµεδαπής ή άλλος ισότιµος τίτλος της
αλλοδαπής και αντίστοιχη εµπειρία τουλάχιστον έξι (6) µηνών,
µετά την απόκτηση της άδειας άσκησης επαγγέλµατος.
2. Ισχύουσα άδεια άσκησης επαγγέλµατος Τεχνίτη Υδραυλικού
τουλάχιστον Α’ τάξης και 1ης ειδικότητας.

118
∆Ε Χειριστών
Εκσκαφέων

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
1. Ο οµώνυµος ή αντίστοιχος τίτλος ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελµατικού
Εκπαιδευτηρίου Α' ή Β' κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού
Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελµατικού Λυκείου ή Τεχνικών
Επαγγελµατικών Σχολών δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ή σχολών
µαθητείας του ΟΑΕ∆ του Ν. 1346/1983 ή άλλος ισότιµος τίτλος
σχολικών µονάδων της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης
ειδικότητας. Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος ΙΕΚ ή
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ή άλλος ισότιµος και αντίστοιχος
τίτλος σχολικών µονάδων της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, υπό την
προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλλει βεβαίωση της
αρµόδιας για την έκδοση της άδειας υπηρεσίας, ότι η άδεια
άσκησης επαγγέλµατος χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριµένου
τίτλου είτε αυτοτελώς είτε µε συνυπολογισµό και εµπειρίας.
2. Ισχύουσα άδεια µηχανοδηγού - χειριστή µηχανηµάτων εκτέλεσης
τεχνικών έργων Οµάδας Μηχανηµάτων Β΄ και τάξης Α΄ .
3. Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου επαγγελµατική ή ερασιτεχνική
(Υπουργική Απόφαση αριθ. 3486/1979).
4. Εµπειρία δώδεκα (12) µηνών σε ταφή απορριµµάτων.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους µε τα ανωτέρω
προσόντα)
1. Ο
οµώνυµος
ή
αντίστοιχος
απολυτήριος
τίτλος
αναγνωρισµένης κατώτερης τεχνικής σχολής της ηµεδαπής ή
ισότιµος και αντίστοιχος τίτλος σχολής της αλλοδαπής. Γίνεται
επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος αναγνωρισµένης κατώτερης
14

ΑΔΑ: Β4Σ1ΟΡΘΦ-ΒΜΔ
ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός θέσης

Τίτλος σπουδών
και
λοιπά απαιτούµενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα
τεχνικής σχολής της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, υπό την
προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλλει βεβαίωση της
αρµόδιας για την έκδοση της άδειας υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω
άδεια άσκησης επαγγέλµατος χορηγήθηκε βάσει του
συγκεκριµένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε µε συνυπολογισµό και
εµπειρίας.
2. Ισχύουσα άδεια µηχανοδηγού - χειριστή µηχανηµάτων εκτέλεσης
τεχνικών έργων Οµάδας Μηχανηµάτων Β΄ και τάξης Α΄.
3. Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου επαγγελµατική ή ερασιτεχνική
(Υπουργική Απόφαση αριθ. 3486/1979).
4. Εµπειρία δώδεκα (12) τουλάχιστον µηνών σε ταφή
απορριµµάτων.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους µε τα ανωτέρω
προσόντα)
1. Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης δηλ.
απολυτήριο τριταξίου Γυµνασίου ή απολυτήριο δηµοτικού
σχολείου (για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει µέχρι και το
1980) ή ισοδύναµος απολυτήριος τίτλος κατώτερης τεχνικής
σχολής του Ν.∆.580/1970 ή απολυτήριος τίτλο εργαστηρίων
ειδικής επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, του άρθ. 1
του Ν.2817/2000 της ηµεδαπής ή άλλος ισότιµος τίτλο της
αλλοδαπής και αντίστοιχη εµπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών,
µετά την απόκτηση της άδειας µηχανοδηγού – χειριστή, εκ των
οποίων το ένα (1) τουλάχιστον έτος θα είναι εξειδικευµένη
εµπειρία σε ταφή απορριµµάτων.
2. Ισχύουσα άδεια µηχανοδηγού - χειριστή µηχανηµάτων εκτέλεσης
τεχνικών έργων Οµάδας Μηχανηµάτων Β΄ και τάξης Α΄.
3. Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου επαγγελµατική ή ερασιτεχνική
(Υπουργική Απόφαση αριθ. 3486/1979).
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους µε τα ανωτέρω
προσόντα)
1. Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης δηλ.
απολυτήριο τριταξίου Γυµνασίου ή απολυτήριο δηµοτικού
σχολείου (για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει µέχρι και το
1980) ή ισοδύναµος απολυτήριος τίτλος κατώτερης τεχνικής
σχολής του Ν.∆.580/1970 ή απολυτήριος τίτλο εργαστηρίων
ειδικής επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, του άρθ. 1
του Ν.2817/2000 της ηµεδαπής ή άλλος ισότιµος τίτλο της
αλλοδαπής και αντίστοιχη εµπειρία τουλάχιστον έξι (6) µηνών σε
ταφή απορριµµάτων, µετά την απόκτηση της άδειας
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ΑΔΑ: Β4Σ1ΟΡΘΦ-ΒΜΔ
ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός θέσης

Τίτλος σπουδών
και
λοιπά απαιτούµενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα
µηχανοδηγού – χειριστή.
2. Ισχύουσα άδεια µηχανοδηγού - χειριστή µηχανηµάτων εκτέλεσης
τεχνικών έργων Οµάδας Μηχανηµάτων Β΄ και τάξης Α΄.
3. Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου επαγγελµατική ή ερασιτεχνική
(Υπουργική Απόφαση αριθ. 3486/1979).
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ
∆ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ
Εφόσον η ανωτέρω άδεια µηχανοδηγού – χειριστή αφορά θερµικά
µηχανήµατα τότε γίνονται δεκτές και οι άδειες µηχανοδηγών –
χειριστών µηχανηµάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων, που
χορηγήθηκαν βάσει του Π∆ 22/1976, υπό την προϋπόθεση ότι ο
υποψήφιος προσκοµίζει βεβαίωση της αρµόδιας για την έκδοση
της άδειας υπηρεσίας για την αντιστοιχία της άδειας µηχανοδηγού
χειριστή µηχανηµάτων τεχνικών έργων του Π∆ 22/1976, µε τις
οµάδες µηχανηµάτων του Π∆ 31/1990.
Εφόσον η ανωτέρω άδεια µηχανοδηγού – χειριστή αφορά
ηλεκτροκίνητα µηχανήµατα, τότε γίνονται δεκτές και οι άδειες
µηχανοδηγών – χειριστών µηχανηµάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων,
που χορηγήθηκαν βάσει του Β∆ της 07-06-1946, υπό την
προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος προσκοµίζει βεβαίωση της
αρµόδιας για την έκδοση της άδειας υπηρεσίας για την αντιστοιχία
της άδειας µηχανοδηγού χειριστή µηχανηµάτων τεχνικών έργων
του Β∆ της 07-06-1946, µε τις οµάδες µηχανηµάτων του Π∆
31/1990.
Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι είναι κάτοχοι επαγγελµατικής
άδειας οδήγησης αλλοδαπής, για να γίνουν δεκτοί πρέπει να
προσκοµίσουν βεβαίωση της αρµόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου
Συγκοινωνιών «Περί
ισοδυναµίας και αντιστοιχίας της άδειας
οδήγησης αλλοδαπής µε τις επαγγελµατικές άδειες οδήγησης
ηµεδαπής».

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
1.
Ο οµώνυµος ή αντίστοιχος τίτλος ΙΕΚ ή Τεχνικού
Επαγγελµατικού Εκπαιδευτηρίου Α' ή Β' κύκλου σπουδών ή
119
Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελµατικού
∆Ε Χειριστών Φορτωτών
Λυκείου ή Τεχνικών Επαγγελµατικών Σχολών δευτεροβάθµιας
(Οµάδα Ε)
εκπαίδευσης ή σχολών µαθητείας του ΟΑΕ∆ του Ν. 1346/1983 ή
άλλος ισότιµος τίτλος σχολικών µονάδων της ηµεδαπής ή
αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. Γίνεται επίσης δεκτός
οποιοσδήποτε τίτλος ΙΕΚ ή δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ή άλλος
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ΑΔΑ: Β4Σ1ΟΡΘΦ-ΒΜΔ
ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός θέσης

Τίτλος σπουδών
και
λοιπά απαιτούµενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα
ισότιµος και αντίστοιχος τίτλος σχολικών µονάδων της ηµεδαπής
ή αλλοδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλλει
βεβαίωση της αρµόδιας για την έκδοση της άδειας υπηρεσίας,
ότι η άδεια άσκησης επαγγέλµατος χορηγήθηκε βάσει του
συγκεκριµένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε µε συνυπολογισµό και
εµπειρίας.
2. Ισχύουσα άδεια µηχανοδηγού - χειριστή µηχανηµάτων εκτέλεσης
τεχνικών έργων Οµάδας Μηχανηµάτων Ε΄ και τάξης Α΄.
3. Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου επαγγελµατική ή ερασιτεχνική
(Υπουργική Απόφαση αριθ. 3486/1979).
4. Εµπειρία δώδεκα (12) τουλάχιστον µηνών σε ταφή
απορριµµάτων.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ A' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους µε τα ανωτέρω
προσόντα)
1. Ο
οµώνυµος
ή
αντίστοιχος
απολυτήριος
τίτλος
αναγνωρισµένης κατώτερης τεχνικής σχολής της ηµεδαπής ή
ισότιµος και αντίστοιχος τίτλος σχολής της αλλοδαπής ο οποίος
οδηγεί στην απαιτούµενη άδεια άσκησης επαγγέλµατος. Γίνεται
επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος αναγνωρισµένης κατώτερης
τεχνικής σχολής της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, υπό την
προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλλει βεβαίωση της
αρµόδιας για την έκδοση της άδειας υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω
άδεια άσκησης επαγγέλµατος χορηγήθηκε βάσει του
συγκεκριµένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε µε συνυπολογισµό και
εµπειρίας.
2. Ισχύουσα άδεια µηχανοδηγού - χειριστή µηχανηµάτων εκτέλεσης
τεχνικών έργων Οµάδας Μηχανηµάτων Ε΄ και τάξης Α΄.
3. Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου επαγγελµατική ή ερασιτεχνική
(Υπουργική Απόφαση αριθ. 3486/1979).
4. Εµπειρία δώδεκα (12) τουλάχιστον µηνών σε ταφή
απορριµµάτων.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους µε τα ανωτέρω
προσόντα)
1. Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης δηλ.
απολυτήριο τριταξίου Γυµνασίου ή απολυτήριο δηµοτικού
σχολείου (για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει µέχρι και το
1980) ή ισοδύναµος απολυτήριος τίτλος κατώτερης τεχνικής
σχολής του Ν.∆.580/1970 ή απολυτήριος τίτλο εργαστηρίων
ειδικής επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, του άρθ. 1
του Ν.2817/2000 της ηµεδαπής ή άλλος ισότιµος τίτλο της
αλλοδαπής και αντίστοιχη εµπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών,
17

ΑΔΑ: Β4Σ1ΟΡΘΦ-ΒΜΔ
ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός θέσης

Τίτλος σπουδών
και
λοιπά απαιτούµενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα
µετά την απόκτηση της άδειας µηχανοδηγού – χειριστή, εκ των
οποίων το ένα (1) τουλάχιστον έτος θα είναι εξειδικευµένη
εµπειρία σε ταφή απορριµµάτων.
2. Ισχύουσα άδεια µηχανοδηγού - χειριστή µηχανηµάτων εκτέλεσης
τεχνικών έργων Οµάδας Μηχανηµάτων Ε΄ και τάξης Α΄.
3. Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου επαγγελµατική ή ερασιτεχνική
(Υπουργική Απόφαση αριθ. 3486/1979).
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους µε τα ανωτέρω
προσόντα)
1. Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης δηλ.
απολυτήριο τριταξίου Γυµνασίου ή απολυτήριο δηµοτικού
σχολείου (για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει µέχρι και το
1980) ή ισοδύναµος απολυτήριος τίτλος κατώτερης τεχνικής
σχολής του Ν.∆.580/1970 ή απολυτήριος τίτλο εργαστηρίων
ειδικής επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, του άρθ. 1
του Ν.2817/2000 της ηµεδαπής ή άλλος ισότιµος τίτλο της
αλλοδαπής και αντίστοιχη εµπειρία τουλάχιστον έξι (6) µηνών σε
ταφή απορριµµάτων, µετά την απόκτηση της άδειας
µηχανοδηγού – χειριστή.
2. Ισχύουσα άδεια µηχανοδηγού - χειριστή µηχανηµάτων εκτέλεσης
τεχνικών έργων Οµάδας Μηχανηµάτων Ε΄ και τάξης Α΄.
3. Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου επαγγελµατική ή ερασιτεχνική
(Υπουργική Απόφαση αριθ. 3486/1979).
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ

∆ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ

Εφόσον η ανωτέρω άδεια µηχανοδηγού – χειριστή αφορά θερµικά
µηχανήµατα τότε γίνονται δεκτές και οι άδειες µηχανοδηγών –
χειριστών µηχανηµάτων εκτέλεσης
τεχνικών έργων, που
χορηγήθηκαν βάσει του Π∆ 22/1976, υπό την προϋπόθεση ότι ο
υποψήφιος προσκοµίζει βεβαίωση της αρµόδιας για την έκδοση
της άδειας υπηρεσίας για την αντιστοιχία της άδειας µηχανοδηγού
χειριστή µηχανηµάτων τεχνικών έργων του Π∆ 22/1976, µε τις
οµάδες µηχανηµάτων του Π∆ 31/1990.
Εφόσον η ανωτέρω άδεια µηχανοδηγού – χειριστή αφορά
ηλεκτροκίνητα µηχανήµατα, τότε γίνονται δεκτές και οι άδειες
µηχανοδηγών – χειριστών µηχανηµάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων,
που χορηγήθηκαν βάσει του Β∆ της 07-06-1946, υπό την
προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος προσκοµίζει βεβαίωση της
αρµόδιας για την έκδοση της άδειας υπηρεσίας για την αντιστοιχία
της άδειας µηχανοδηγού χειριστή µηχανηµάτων τεχνικών έργων
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ΑΔΑ: Β4Σ1ΟΡΘΦ-ΒΜΔ
ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός θέσης

Τίτλος σπουδών
και
λοιπά απαιτούµενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα
του Β∆ της 07-06-1946, µε τις οµάδες µηχανηµάτων του Π∆
31/1990.
Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι είναι κάτοχοι επαγγελµατικής
άδειας οδήγησης αλλοδαπής, για να γίνουν δεκτοί πρέπει να
προσκοµίσουν βεβαίωση της αρµόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου
Συγκοινωνιών «Περί
ισοδυναµίας και αντιστοιχίας της άδειας
οδήγησης αλλοδαπής µε τις επαγγελµατικές άδειες οδήγησης
ηµεδαπής».

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
1. Ο οµώνυµος ή αντίστοιχος τίτλος ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελµατικού
Εκπαιδευτηρίου Α' ή Β' κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού
Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελµατικού Λυκείου ή Τεχνικών
Επαγγελµατικών Σχολών δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ή σχολών
µαθητείας του ΟΑΕ∆ του Ν. 1346/1983 ή άλλος ισότιµος τίτλος
σχολικών µονάδων της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης
120
ειδικότητας. Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος ΙΕΚ ή
∆Ε Χειριστών Φορτωτών
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ή άλλος ισότιµος και αντίστοιχος
(Οµάδα Ε και ΙΑ)
τίτλος σχολικών µονάδων της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, υπό την
προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλλει βεβαίωση της αρµόδιας
για την έκδοση της άδειας υπηρεσίας, ότι η άδεια άσκησης
επαγγέλµατος χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριµένου τίτλου είτε
αυτοτελώς είτε µε συνυπολογισµό και εµπειρίας.
2. Ισχύουσα άδεια µηχανοδηγού - χειριστή µηχανηµάτων εκτέλεσης
τεχνικών έργων Οµάδας Μηχανηµάτων Ε΄ και τάξης ∆΄
τουλάχιστον, καθώς και Οµάδας Μηχανηµάτων ΙΑ΄ και τάξης ∆΄
τουλάχιστον.
3. Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου επαγγελµατική ή ερασιτεχνική
(Υπουργική Απόφαση αριθ. 3486/1979).
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους µε τα ανωτέρω
προσόντα)
1. Ο οµώνυµος ή αντίστοιχος απολυτήριος τίτλος αναγνωρισµένης
κατώτερης τεχνικής σχολής της ηµεδαπής ή ισότιµος και
αντίστοιχος τίτλος σχολής της αλλοδαπής ο οποίος οδηγεί στην
απαιτούµενη άδεια άσκησης επαγγέλµατος. Γίνεται επίσης δεκτός
οποιοσδήποτε τίτλος αναγνωρισµένης κατώτερης τεχνικής
σχολής της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι ο
υποψήφιος υποβάλλει βεβαίωση της αρµόδιας για την έκδοση της
άδειας υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια άσκησης επαγγέλµατος
χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριµένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε µε
συνυπολογισµό και εµπειρίας.
2. Ισχύουσα άδεια µηχανοδηγού - χειριστή µηχανηµάτων εκτέλεσης
19

ΑΔΑ: Β4Σ1ΟΡΘΦ-ΒΜΔ
ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός θέσης

Τίτλος σπουδών
και
λοιπά απαιτούµενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα
τεχνικών έργων Οµάδας Μηχανηµάτων Ε΄ και τάξης ∆΄
τουλάχιστον, καθώς και Οµάδας Μηχανηµάτων ΙΑ΄ και τάξης ∆΄
τουλάχιστον.
3. Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου επαγγελµατική ή ερασιτεχνική
(Υπουργική Απόφαση αριθ. 3486/1979).
ΠΡΟΣΟΝΤΑ B' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους µε τα ανωτέρω
προσόντα)
1. Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης
δηλ. απολυτήριο τριταξίου Γυµνασίου ή απολυτήριο δηµοτικού
σχολείου (για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει µέχρι και το
1980) ή ισοδύναµος απολυτήριος τίτλος κατώτερης τεχνικής
σχολής του Ν.∆.580/1970 ή απολυτήριος τίτλο εργαστηρίων
ειδικής επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, του άρθ. 1
του Ν.2817/2000 της ηµεδαπής ή άλλος ισότιµος τίτλο της
αλλοδαπής και αντίστοιχη εµπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών,
µετά την απόκτηση της άδειας µηχανοδηγού – χειριστή.
2. Ισχύουσα άδεια µηχανοδηγού - χειριστή µηχανηµάτων εκτέλεσης
τεχνικών έργων Οµάδας Μηχανηµάτων Ε΄ και τάξης ∆΄
τουλάχιστον, καθώς και Οµάδας Μηχανηµάτων ΙΑ΄ και τάξης ∆΄
τουλάχιστον.
3. Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου επαγγελµατική ή ερασιτεχνική
(Υπουργική Απόφαση αριθ. 3486/1979).
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους µε τα ανωτέρω
προσόντα)
1. Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης
δηλ. απολυτήριο τριταξίου Γυµνασίου ή απολυτήριο δηµοτικού
σχολείου (για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει µέχρι και το
1980) ή ισοδύναµος απολυτήριος τίτλος κατώτερης τεχνικής
σχολής του Ν.∆.580/1970 ή απολυτήριος τίτλος εργαστηρίων
ειδικής επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, του άρθ. 1
του Ν.2817/2000 της ηµεδαπής ή άλλος ισότιµος τίτλο της
αλλοδαπής και αντίστοιχη εµπειρία τουλάχιστον έξι (6) µηνών,
µετά την απόκτηση της άδειας µηχανοδηγού – χειριστή.
2. Ισχύουσα άδεια µηχανοδηγού - χειριστή µηχανηµάτων εκτέλεσης
τεχνικών έργων Οµάδας Μηχανηµάτων Ε΄ και τάξης ∆΄
τουλάχιστον, καθώς και Οµάδας Μηχανηµάτων ΙΑ΄ και τάξης ∆΄
τουλάχιστον.
3. Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου επαγγελµατική ή ερασιτεχνική
(Υπουργική Απόφαση αριθ. 3486/1979).
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ΑΔΑ: Β4Σ1ΟΡΘΦ-ΒΜΔ
ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός θέσης

Τίτλος σπουδών
και
λοιπά απαιτούµενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ

∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Εφόσον η ανωτέρω άδεια µηχανοδηγού – χειριστή αφορά θερµικά
µηχανήµατα τότε γίνονται δεκτές και οι άδειες µηχανοδηγών –
χειριστών µηχανηµάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων, που
χορηγήθηκαν βάσει του Π∆ 22/1976, υπό την προϋπόθεση ότι ο
υποψήφιος προσκοµίζει βεβαίωση της αρµόδιας για την έκδοση
της άδειας υπηρεσίας για την αντιστοιχία της άδειας µηχανοδηγού
χειριστή µηχανηµάτων τεχνικών έργων του Π∆ 22/1976, µε τις
οµάδες µηχανηµάτων του Π∆ 31/1990.
Εφόσον η ανωτέρω άδεια µηχανοδηγού – χειριστή αφορά
ηλεκτροκίνητα µηχανήµατα, τότε γίνονται δεκτές και οι άδειες
µηχανοδηγών – χειριστών µηχανηµάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων,
που χορηγήθηκαν βάσει του Β∆ της 07-06-1946, υπό την
προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος προσκοµίζει βεβαίωση της
αρµόδιας για την έκδοση της άδειας υπηρεσίας για την αντιστοιχία
της άδειας µηχανοδηγού χειριστή µηχανηµάτων τεχνικών έργων
του Β∆ της 07-06-1946, µε τις οµάδες µηχανηµάτων του Π∆
31/1990.
Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι είναι κάτοχοι επαγγελµατικής
άδειας οδήγησης αλλοδαπής, για να γίνουν δεκτοί πρέπει να
προσκοµίσουν βεβαίωση της αρµόδιας υπηρεσίας του
Υπουργείου Συγκοινωνιών «Περί ισοδυναµίας και αντιστοιχίας της
άδειας οδήγησης αλλοδαπής µε τις επαγγελµατικές άδειες
οδήγησης ηµεδαπής».

121
∆Ε Οδηγών
Με επαγ. άδεια Γ+Ε
κατηγορίας

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
1. ∆ίπλωµα επαγγελµατικής κατάρτισης Ι.Ε.Κ. ειδικοτήτων:
α) τεχνικού αυτοκινήτων οχηµάτων ή
β) εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων ή
Πτυχίο Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών Τεχνικού Επαγγελµατικού
Εκπαιδευτηρίου (ΤΕΕ) ειδικότητας Μηχανών και Συστηµάτων
Αυτοκινήτου ή Απολυτήριος τίτλος Ενιαίου Πολυκλαδικού
Λυκείου τµήµατος Μηχανικών Αυτοκινήτων ή Τεχνικής
επαγγελµατικής
σχολής
δευτεροβάθµιας
εκπαίδευσης
ειδικότητας Μηχανών Αυτοκινήτου ή Απολυτήριος τίτλος σχολής
Μαθητείας του Ο.Α.Ε.∆. του Ν. 1346/83 ειδικότητας
Μηχανοτεχνίτη αυτοκινήτου ή συναφούς ειδικότητας, δηλαδή:
-Ηλεκτρολογικών Συστηµάτων Αυτοκινήτου ή
-Ηλεκτροµηχανικών Συστηµάτων & Αυτοµατισµού Αυτοκινήτου
ΤΕΕ ή
-Ηλεκτρικού Συστήµατος Αυτοκινήτου ΤΕΣ δευτεροβάθµιας
εκπαίδευσης ή
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ΑΔΑ: Β4Σ1ΟΡΘΦ-ΒΜΔ
ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός θέσης

Τίτλος σπουδών
και
λοιπά απαιτούµενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα
-Ηλεκτροτεχνίτη Αυτοκινήτων σχολής Μαθητείας του Ο.Α.Ε.∆.
του Ν. 1346/83 (ΦΕΚ 46 Α΄) ή
-Ηλεκτρολόγου
Αυτοκινήτων
Οχηµάτων
ή
Τεχνικού
Μηχανοτρονικής ΙΕΚ
ή άλλος ισότιµος τίτλος σχολικής µονάδας της ηµεδαπής ή
αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
2. Ισχύουσα επαγγελµατική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ+Ε
κατηγορίας.
3. Πιστοποιητικό Επαγγελµατικής Ικανότητας (ΠΕΙ) για όσους
απαιτείται, σύµφωνα µε τις Συµπληρωµατικές ∆ιευκρινίσεις που
ακολουθούν.
4. Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου Οδηγού, η οποία να είναι σε ισχύ
και η οποία εκδίδεται από τη ∆ιεύθυνση Οργάνωσης και
Πληροφορικής του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και
∆ικτύων.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους µε τα ανωτέρω
προσόντα)
1. Οποιοσδήποτε
απολυτήριος
τίτλος
σχολικής
µονάδας
∆ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος
σχολών της αλλοδαπής
2. Ισχύουσα επαγγελµατική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ+Ε
κατηγορίας.
3. Πιστοποιητικό Επαγγελµατικής Ικανότητας (ΠΕΙ) για όσους
απαιτείται, σύµφωνα µε τις Συµπληρωµατικές ∆ιευκρινίσεις που
ακολουθούν.
4. Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου Οδηγού ,η οποία να είναι σε ισχύ
και η οποία εκδίδεται από τη ∆ιεύθυνση Οργάνωσης και
Πληροφορικής του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και
∆ικτύων.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ B' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους µε τα ανωτέρω
προσόντα)
1. Απολυτήριος τίτλος Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (δηλ. απολυτήριο
τριταξίου Γυµνασίου ή απολυτήριο δηµοτικού σχολείου για
υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει µέχρι και το 1980) ή
ισοδύναµος απολυτήριος τίτλος κατώτερης τεχνικής σχολής του
Ν.∆.580/1970 ή απολυτήριος τίτλος εργαστηρίων ειδικής
επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, του άρθ. 1 του
Ν.2817/2000 της ηµεδαπής ή άλλος ισότιµος τίτλος της
αλλοδαπής και αντίστοιχη εµπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών,
µετά την απόκτηση της άδειας οδήγησης αυτοκινήτου Γ+Ε
κατηγορίας.
2. Ισχύουσα επαγγελµατική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ+Ε
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ΑΔΑ: Β4Σ1ΟΡΘΦ-ΒΜΔ
ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός θέσης

Τίτλος σπουδών
και
λοιπά απαιτούµενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα
κατηγορίας.
3. Πιστοποιητικό Επαγγελµατικής Ικανότητας (ΠΕΙ) για όσους
απαιτείται, σύµφωνα µε τις Συµπληρωµατικές ∆ιευκρινίσεις που
ακολουθούν.
4. Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου Οδηγού η οποία να είναι σε ισχύ
και η οποία εκδίδεται από τη ∆ιεύθυνση Οργάνωσης και
Πληροφορικής του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και
∆ικτύων.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους µε τα ανωτέρω
προσόντα)
1. Απολυτήριος τίτλος Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης δηλ. απολυτήριο
τριταξίου Γυµνασίου ή απολυτήριο δηµοτικού σχολείου (για
υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει µέχρι και το 1980) ή
ισοδύναµος απολυτήριος τίτλος κατώτερης τεχνικής σχολής του
Ν.∆.580/1970 ή απολυτήριος τίτλος εργαστηρίων ειδικής
επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, του άρθ. 1 του
Ν.2817/2000 της ηµεδαπής ή άλλος ισότιµος τίτλο της αλλοδαπής
και αντίστοιχη εµπειρία τουλάχιστον έξι (6) µηνών, µετά την
απόκτηση της άδειας οδήγησης αυτοκινήτου Γ+Ε κατηγορίας.
2. Ισχύουσα επαγγελµατική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ+Ε
κατηγορίας.
3. Πιστοποιητικό Επαγγελµατικής Ικανότητας (ΠΕΙ), για όσους
απαιτείται, σύµφωνα µε τις Συµπληρωµατικές ∆ιευκρινίσεις που
ακολουθούν.
4. Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου Οδηγού η οποία να είναι σε ισχύ
και η οποία εκδίδεται από τη ∆ιεύθυνση Οργάνωσης και
Πληροφορικής του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και
∆ικτύων.
. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ
(σύµφωνα µε την απαιτούµενη κατά τα ανωτέρω άδεια οδήγησης
αυτοκινήτου)

Υποψήφιοι οι οποίοι απέκτησαν άδεια οδήγησης αυτοκινήτου της Γ
ή Γ+Ε από την 10η Σεπτεµβρίου 2009 και µετά απαιτείται να
προσκοµίσουν πλέον της άδειας οδήγησης αυτοκινήτου και
Πιστοποιητικό Επαγγελµατικής Ικανότητας (ΠΕΙ) µεταφοράς
εµπορευµάτων, σύµφωνα µε το Π.∆. 74/2008 (ΦΕΚ 112/18-6-2008,
τ.Α΄). Σύµφωνα µε το ίδιο Π.∆. όσοι υποψήφιοι απέκτησαν µία από
τις ανωτέρω άδειες οδήγησης µέχρι και την 9η Σεπτεµβρίου 2009
εξαιρούνται από την υποβολή του ανωτέρω πιστοποιητικού µέχρι
και την 9η Σεπτεµβρίου 2014 την εποµένη της οποίας απαιτείται το
ανωτέρω πιστοποιητικό.
Προκειµένου

για

την
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ΑΔΑ: Β4Σ1ΟΡΘΦ-ΒΜΔ
ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
Τίτλος σπουδών
και
λοιπά απαιτούµενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

Κωδικός θέσης

Επαγγελµατικής Ικανότητας (ΠΕΙ) απαιτείται:
Είτε η κατοχή ∆ελτίου Επιµόρφωσης Οδηγού, το οποίο να είναι σε
ισχύ και το οποίο εκδίδεται από τη Υπηρεσία Μεταφορών και
Επικοινωνιών της Ν.Α. στην περιοχή της οποίας βρίσκεται η κατοικία
του ενδιαφεροµένου
Είτε η καταχώρηση επί του εντύπου της άδειας οδήγησης του
κοινοτικού αριθµού «95» δίπλα σε µια ή περισσότερες εκ των
κατηγορικών ή υποκατηγοριών που κατέχει ο υποψήφιος και
απαιτούνται από την ανακοίνωση.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Σε περίπτωση που η υπηρεσία Μεταφορών και
Επικοινωνιών της οικείας Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης δεν έχει
προχωρήσει στη συγκρότηση επιτροπής για τις εξετάσεις του
ανωτέρω πιστοποιητικού (ΠΕΙ), ο υποψήφιος προκειµένου να γίνει
δεκτός για τη θέση του Ο∆ΗΓΟΥ της συγκεκριµένης ανακοίνωσης,
πρέπει να προσκοµίσει απαραιτήτως σχετικό έγγραφο της
υπηρεσίας αυτής, στο οποίο να αναφέρεται η αδυναµία έκδοσης
του ανωτέρω πιστοποιητικού εξ’ αφορµής της µη συγκρότησης της
εν λόγω επιτροπής .
Για τις άδειες οδήγησης αυτοκινήτων, όταν δεν προκύπτει η
ηµεροµηνία της αρχικής κτήσης, της κατά την ανακοίνωση
απαιτούµενης άδειας, αλλά µόνο η ηµεροµηνία λήξης της άδειας ή
τυχόν πρόσφατης θεώρησης, πρέπει οι υποψήφιοι να
συνυποβάλλουν και σχετική βεβαίωση της οικείας υπηρεσίας
συγκοινωνιών.
Σε περίπτωση αδυναµίας της αρµόδιας υπηρεσίας να χορηγήσει τη
βεβαίωση αυτή, λόγω καταστροφής ή φθοράς των αρχείων της,
αρκεί:
Η προσκόµιση της βεβαίωσης της υπηρεσίας αυτής στην
οποία να αναφέρεται ο λόγος αδυναµίας καθώς και
• Η προσκόµιση Υπεύθυνης ∆ήλωσης κατά το άρθρο 8 του
ν.1599/1986 του υποψηφίου στην οποία να δηλώνει την
ακριβή ηµεροµηνία αρχικής κτήσης της κατηγορίας
επαγγελµατικής άδειας οδήγησης που ζητείται από την
προκήρυξη.
Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι είναι κάτοχοι επαγγελµατικής
άδειας οδήγησης αλλοδαπής, για να γίνουν δεκτοί πρέπει να
προσκοµίσουν βεβαίωση της αρµόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου
Συγκοινωνιών «περί ισοδυναµίας και αντιστοιχίας της άδειας
οδήγησης αλλοδαπή µε τις επαγγελµατικές άδειες οδήγησης
ηµεδαπής»
•

24

ΑΔΑ: Β4Σ1ΟΡΘΦ-ΒΜΔ
ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός θέσης

122
∆Ε Οδηγών
Με επαγ. Άδεια οδήγ.
Γ+∆
κατηγορίας

Τίτλος σπουδών
και
λοιπά απαιτούµενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
1. ∆ίπλωµα επαγγελµατικής κατάρτισης Ι.Ε.Κ. ειδικοτήτων:
α) τεχνικού αυτοκινήτων οχηµάτων ή
β) εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων ή
Πτυχίο Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών Τεχνικού Επαγγελµατικού
Εκπαιδευτηρίου (ΤΕΕ) ειδικότητας Μηχανών και Συστηµάτων
Αυτοκινήτου ή Απολυτήριος τίτλος Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου
τµήµατος Μηχανικών Αυτοκινήτων ή Τεχνικής επαγγελµατικής
σχολής δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ειδικότητας Μηχανών
Αυτοκινήτου ή Απολυτήριος τίτλος σχολής Μαθητείας του
Ο.Α.Ε.∆. του Ν. 1346/83 ειδικότητας Μηχανοτεχνίτη αυτοκινήτου ή
συναφούς ειδικότητας, δηλαδή:
-Ηλεκτρολογικών Συστηµάτων Αυτοκινήτου ή
-Ηλεκτροµηχανικών Συστηµάτων & Αυτοµατισµού Αυτοκινήτου ΤΕΕ
ή
-Ηλεκτρικού Συστήµατος Αυτοκινήτου ΤΕΣ δευτεροβάθµιας
εκπαίδευσης ή
-Ηλεκτροτεχνίτη Αυτοκινήτων σχολής Μαθητείας του Ο.Α.Ε.∆. του
Ν. 1346/83 (ΦΕΚ 46 Α΄) ή
Ηλεκτρολόγου
Αυτοκινήτων
Οχηµάτων
ή
Τεχνικού
Μηχανοτρονικής ΙΕΚ
ή άλλος ισότιµος τίτλος σχολικής µονάδας της ηµεδαπής ή
αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
2. Ισχύουσα επαγγελµατική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ∆΄+ Γ’
κατηγορίας.
3. Πιστοποιητικό Επαγγελµατικής Ικανότητας (ΠΕΙ), για όσους
απαιτείται, σύµφωνα µε τις Συµπληρωµατικές ∆ιευκρινίσεις που
ακολουθούν.
4. Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου Οδηγού η οποία να είναι σε ισχύ
και η οποία εκδίδεται από τη ∆ιεύθυνση Οργάνωσης και
Πληροφορικής του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και
∆ικτύων.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους µε τα ανωτέρω
προσόντα)
1. Οποιοσδήποτε
απολυτήριος
τίτλος
σχολικής
µονάδας
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος
σχολών της αλλοδαπής.
2. Ισχύουσα επαγγελµατική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ∆΄ + Γ’
κατηγορίας.
3. Πιστοποιητικό Επαγγελµατικής Ικανότητας (ΠΕΙ), για όσους
απαιτείται, σύµφωνα µε τις Συµπληρωµατικές ∆ιευκρινίσεις που
ακολουθούν.
4. Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου Οδηγού η οποία να είναι σε ισχύ
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός θέσης

Τίτλος σπουδών
και
λοιπά απαιτούµενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα
και η οποία εκδίδεται από τη ∆ιεύθυνση Οργάνωσης και
Πληροφορικής του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και
∆ικτύων.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ B' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους µε τα ανωτέρω
προσόντα)
1. Απολυτήριος
τίτλος
Υποχρεωτικής
Εκπαίδευσης
(δηλ.
απολυτήριο τριταξίου Γυµνασίου ή απολυτήριο δηµοτικού
σχολείου για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει µέχρι και το
1980) ή ισοδύναµος απολυτήριος τίτλος κατώτερης τεχνικής
σχολής του Ν.∆.580/1970 ή απολυτήριος τίτλος εργαστηρίων
ειδικής επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, του άρθ. 1
του Ν.2817/2000 της ηµεδαπής ή άλλος ισότιµος τίτλος της
αλλοδαπής και αντίστοιχη εµπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών,
µετά την απόκτηση της άδειας οδήγησης αυτοκινήτου ∆΄
κατηγορίας.
2. Ισχύουσα επαγγελµατική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ∆’+Γ’
κατηγορίας.
3. Πιστοποιητικό Επαγγελµατικής Ικανότητας (ΠΕΙ), για όσους
απαιτείται, σύµφωνα µε τις Συµπληρωµατικές ∆ιευκρινίσεις που
ακολουθούν.
4. Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου Οδηγού η οποία να είναι σε ισχύ
και η οποία εκδίδεται από τη ∆ιεύθυνση Οργάνωσης και
Πληροφορικής του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και
∆ικτύων.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους µε τα ανωτέρω
προσόντα)
1. Απολυτήριος τίτλος Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης δηλ. απολυτήριο
τριταξίου Γυµνασίου ή απολυτήριο δηµοτικού σχολείου (για
υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει µέχρι και το 1980) ή
ισοδύναµος απολυτήριος τίτλος κατώτερης τεχνικής σχολής του
Ν.∆.580/1970 ή απολυτήριος τίτλος εργαστηρίων ειδικής
επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, του άρθ. 1 του
Ν.2817/2000 της ηµεδαπής ή άλλος ισότιµος τίτλο της αλλοδαπής
και αντίστοιχη εµπειρία τουλάχιστον έξι (6) µηνών, µετά την
απόκτηση της άδειας οδήγησης αυτοκινήτου ∆΄ κατηγορίας
2. Ισχύουσα επαγγελµατική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ∆΄+ Γ’
κατηγορίας
3. Πιστοποιητικό Επαγγελµατικής Ικανότητας (ΠΕΙ), για όσους
απαιτείται, σύµφωνα µε τις Συµπληρωµατικές ∆ιευκρινίσεις που
ακολουθούν.
4. Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου Οδηγού η οποία να είναι σε ισχύ
και η οποία εκδίδεται από τη ∆ιεύθυνση Οργάνωσης και
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Κωδικός θέσης

Τίτλος σπουδών
και
λοιπά απαιτούµενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα
Πληροφορικής του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και
∆ικτύων.
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ
(σύµφωνα µε την απαιτούµενη κατά τα ανωτέρω άδεια οδήγησης
αυτοκινήτου)

Υποψήφιοι οι οποίοι απέκτησαν την επαγγελµατική άδεια οδήγησης
∆΄ κατηγορίας από την 10η Σεπτεµβρίου 2008 και µετά απαιτείται να
προσκοµίσουν πλέον της άδειας οδήγησης αυτοκινήτου και
Πιστοποιητικό Επαγγελµατικής Ικανότητας (ΠΕΙ) µεταφοράς
επιβατών, σύµφωνα µε το π.δ. 74/2008 (ΦΕΚ 112/18.6.2008 τ.
Α΄). Σύµφωνα µε το ίδιο π.δ. όσοι υποψήφιοι απέκτησαν την
ανωτέρω άδεια οδήγησης µέχρι και την 9η Σεπτεµβρίου 2008
εξαιρούνται από την υποβολή του ανωτέρω πιστοποιητικού µέχρι
και την 9η Σεπτεµβρίου 2013 την εποµένη της οποίας απαιτείται το
ανωτέρω πιστοποιητικό.
Υποψήφιοι οι οποίοι απέκτησαν άδεια οδήγησης αυτοκινήτου της Γ
από την 10η Σεπτεµβρίου 2009 και µετά απαιτείται να προσκοµίσουν
πλέον της άδειας οδήγησης αυτοκινήτου και Πιστοποιητικό
Επαγγελµατικής Ικανότητας (ΠΕΙ) µεταφοράς
εµπορευµάτων,
σύµφωνα µε το Π.∆. 74/2008 (ΦΕΚ 112/18-6-2008, τ.Α΄). Σύµφωνα µε
το ίδιο Π.∆. όσοι υποψήφιοι απέκτησαν µία από τις ανωτέρω άδειες
οδήγησης µέχρι και την 9η Σεπτεµβρίου 2009 εξαιρούνται από την
υποβολή του ανωτέρω πιστοποιητικού µέχρι και την 9η Σεπτεµβρίου
2014 την εποµένη της οποίας απαιτείται το ανωτέρω πιστοποιητικό.
Προκειµένου για την απόδειξη κατοχής του Πιστοποιητικού
Επαγγελµατικής Ικανότητας (ΠΕΙ) απαιτείται:
είτε η κατοχή ∆ελτίου Επιµόρφωσης Οδηγού, το οποίο να είναι σε
ισχύ και το οποίο εκδίδεται από την Υπηρεσία Μεταφορών και
Επικοινωνιών της Ν.Α. στην περιοχή της οποία βρίσκεται η κατοικία
του ενδιαφεροµένου.
είτε η καταχώρηση επί του εντύπου της άδειας οδήγησης του
κοινοτικού αριθµού «95» δίπλα σε µία ή περισσότερες εκ των
κατηγοριών ή υποκατηγοριών που κατέχει ο υποψήφιος και
απαιτούνται από την ανακοίνωση
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Σε περίπτωση που η υπηρεσία Μεταφορών και
Επικοινωνιών της οικείας Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης δεν έχει
προχωρήσει στη συγκρότηση επιτροπής για τις εξετάσεις του
ανωτέρω πιστοποιητικού (ΠΕΙ), ο υποψήφιος προκειµένου να γίνει
δεκτός για τη θέση του Ο∆ΗΓΟΥ της συγκεκριµένης ανακοίνωσης,
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Τίτλος σπουδών
και
λοιπά απαιτούµενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα
πρέπει να προσκοµίσει απαραιτήτως σχετικό έγγραφο της
υπηρεσίας αυτής, στο οποίο να αναφέρεται η αδυναµία έκδοσης
του ανωτέρω πιστοποιητικού εξ’ αφορµής της µη συγκρότησης της
εν λόγω επιτροπής .
Για τις άδειες οδήγησης αυτοκινήτων, όταν δεν προκύπτει η
ηµεροµηνία της αρχικής κτήσης, της κατά την ανακοίνωση
απαιτούµενης άδειας, αλλά µόνο η ηµεροµηνία λήξης της άδειας ή
τυχόν πρόσφατης θεώρησης, πρέπει οι υποψήφιοι να
συνυποβάλλουν και σχετική βεβαίωση της οικείας υπηρεσίας
συγκοινωνιών.
Σε περίπτωση αδυναµίας της αρµόδιας υπηρεσίας να χορηγήσει τη
βεβαίωση αυτή, λόγω καταστροφής ή φθοράς των αρχείων της,
αρκεί:
• Η προσκόµιση της βεβαίωσης της υπηρεσίας αυτής στην
οποία να αναφέρεται ο λόγος αδυναµίας καθώς και
• Η προσκόµιση Υπεύθυνης ∆ήλωσης κατά το άρθρο 8 του
ν.1599/1986 του υποψηφίου στην οποία να δηλώνει την
ακριβή ηµεροµηνία αρχικής κτήσης της κατηγορίας
επαγγελµατικής άδειας οδήγησης που ζητείται από την
προκήρυξη.
Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι είναι κάτοχοι επαγγελµατικής
άδειας οδήγησης αλλοδαπής, για να γίνουν δεκτοί πρέπει να
προσκοµίσουν βεβαίωση της αρµόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου
Συγκοινωνιών «περί ισοδυναµίας και αντιστοιχίας της άδειας
οδήγησης αλλοδαπή µε τις επαγγελµατικές άδειες οδήγησης
ηµεδαπής»

123
ΥΕ Εργατών-τριών

∆εν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (άρθρο 5 παρ. 2
Ν.2527/1997)

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
1. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.
2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση
των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.
3. Να µην έχουν κώλυµα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη,
υποδικία),µε την επιφύλαξη της εξαίρεσης των υποψηφίων για θέσεις βοηθητικού ή
ανειδίκευτου προσωπικού, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν εκτίσει την ποινή ή ότι τα
µέτρα ασφαλείας που τους έχουν υποβληθεί έχουν αρθεί ή έχουν απολυθεί υπό
όρο.
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Β. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ
ΣΟΧ.1 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από
αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη
από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της
υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΟΤΑ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ,
Φράγκων 6-8, 54626 Θεσσαλονίκη, απευθύνοντάς την στο Πρωτόκολλο της
υπηρεσίας (τηλ. επικοινωνίας: 2310508800). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων
ταχυδροµικώς το εµπρόθεσµο των αιτήσεων κρίνεται µε βάση την ηµεροµηνία που
φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος µετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην
αίτηση των υποψηφίων.
Η παραλαβή των αιτήσεων θα γίνεται κατά τις ώρες 09.00 έως 13.00.
Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει µία µόνο αίτηση και για θέσεις µίας µόνο
κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή ΤΕ ή ∆Ε ή ΥΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών
κατηγοριών προσωπικού σε µία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε
κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισµό του υποψηφίου από
την περαιτέρω διαδικασία. Κατ’ εξαίρεση, σώρευση θέσεων δύο κατηγοριών και
συγκεκριµένα κατηγοριών ∆Ε και ΥΕ επιτρέπεται µόνο όταν στην ανακοίνωση
προβλέπονται τόσο θέσεις κατηγορίας ∆Ε που µπορεί να καλυφθούν επικουρικώς µε
εµπειρία και τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης όσο και θέσεις κατηγορίας ΥΕ. Στην
περίπτωση αυτή ο υποψήφιος θα χρησιµοποιήσει µία µόνο αίτηση στην οποία θα
αναγράψει κατά σειρά προτίµησης το σύνολο των θέσεων (κατηγοριών ∆Ε και ΥΕ)
που επιδιώκει.
Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ηµέρες και αρχίζει από την
επόµενη ηµέρα της τελευταίας δηµοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφηµερίδες ή
της ανάρτησής της στο κατάστηµα της υπηρεσίας µας και στο χώρο ανακοινώσεων
του δηµοτικού ή κοινοτικού καταστήµατος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν
µεταγενέστερη της δηµοσίευσης στις εφηµερίδες.
Οι υποψήφιοι µπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία
µας στην ανωτέρω διεύθυνση· β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και
συγκεκριµένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδροµή: Έντυπα αιτήσεων
∆ιαγωνισµών Φορέων
Εποχικού (ΣΟΧ)· γ) στα κατά τόπους Κέντρα
Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση
(www.kep.gov.gr), απ' όπου µέσω της διαδροµής: Σύνδεσµοι
Ανεξάρτητες και
άλλες αρχές
ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του
ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα µέσω της διαδροµής: Έντυπα
αιτήσεων
∆ιαγωνισµών Φορέων
Εποχικού (ΣΟΧ).

Ο Πρόεδρος του Συνδέσµου ΟΤΑ
Ν. Θεσσαλονίκης

∆ηµήτριος Γαλαµάτης
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