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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆Ι Α Φ ΕΡΟΝΤΟΣ
ΣΥΜΦΩΝ Α ΜΕ ΤΗΝ Π ΑΡ. 2 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 74 ΤΟΥ Ν.4745/2020 ΟΠΩΣ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 175 ΤΟΥ Ν.4764/2020

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ87/Α΄/7-6-2010).
2. Τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 74 του ν. 4745/6-11-2020 (ΦΕΚ 214/Α΄/6-112020) όπως τροποποιήθηκαν µε τις διατάξεις του

άρθρου 175 του ν.4764/2020(

256/Α΄/23-12-2020).
3. Τα µε αρ. πρωτ. 91546/24-12-2020 και 9755/8-2-2021 έγγραφα του Υπουργείου
Εσωτερικών.
4. Την παρ.1 άρθρο 72 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ.1 του άρθρου 3
του Ν.4623/19 και τροποποιήθηκε µε την περίπτ. α' της παρ. 9 του άρθρου 10
του N.4625/19 και µε τις περίπτ. γ' και δ' της παρ.1 του άρθρου 177 του Ν.4635/19.
5. Τη µε αριθµό 93/2021 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής αναφορικά µε την
πρόσληψη εκατόν δέκα τριών (113) ατόµων για την αντιµετώπιση απρόβλεπτων και
επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών των ∆ιευθύνσεων Καθαριότητας και Ανακύκλωσης,
Αµαξοστασίου, Πρασίνου και Τεχνικών Υπηρεσιών που αφορούν στην προστασία από
τις επιπτώσεις του κορωνοϊού.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
Την πρόσληψη συνολικά εκατόν δέκα τριών (113) ατόµων µε σύµβαση εργασίας Ιδ. ∆ικαίου
ορισµένου χρόνου, διάρκειας ως οκτώ µηνών (8) µηνών, για την αντιµετώπιση απρόβλεπτων
και επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών των ∆ιευθύνσεων Καθαριότητας και Ανακύκλωσης,
Αµαξοστασίου (Τµήµα Συντήρησης Οχηµάτων και µέσων καθαριότητας και λοιπού
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εξοπλισµού), Πρασίνου και Τεχνικών Υπηρεσιών (Τµήµα

Ηλεκτροµηχανολογικών Έργων και

συντηρήσεων), λόγω σοβαρής απειλής της δηµόσιας υγείας, όπως ακολουθεί:
ΚΩ∆ΙΚΟΣ
ΘΕΣΗΣ
1

2

3

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

∆Ε Ο∆ΗΓΩΝ
Γ΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (ΜΕ ΠΕΙ
ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΟ
ΤΑΧΟΓΡΑΦΟ)
ΥΕ ΣΥΝΟ∆ΩΝ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
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∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

5

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟΥ (Τµήµα
Συντήρησης Οχηµάτων και
µέσων καθαριότητας και
λοιπού εξοπλισµού)
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟΥ (Τµήµα
Συντήρησης Οχηµάτων και
µέσων καθαριότητας και
λοιπού εξοπλισµού)
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟΥ (Τµήµα
Συντήρησης Οχηµάτων και
µέσων καθαριότητας και
λοιπού εξοπλισµού)
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟΥ (Τµήµα
Συντήρησης Οχηµάτων και
µέσων καθαριότητας και
λοιπού εξοπλισµού)
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟΥ (Τµήµα
Συντήρησης Οχηµάτων και
µέσων καθαριότητας και
λοιπού εξοπλισµού)
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟΥ (Τµήµα
Συντήρησης Οχηµάτων και
µέσων καθαριότητας και
λοιπού εξοπλισµού)
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟΥ (Τµήµα
Συντήρησης Οχηµάτων και
µέσων καθαριότητας και
λοιπού εξοπλισµού)
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
(ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΜΕΓΑΛΩΝ
ΕΚΤΑΣΕΩΝ)
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
(ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
∆ΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΩΝ
ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ)
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ΑΡΙΘΜΟΣ

∆ΙΑΡΚΕΙΑ

8

8 ΜΗΝΕΣ

30

8 ΜΗΝΕΣ

4

8 ΜΗΝΕΣ

25

8 ΜΗΝΕΣ

2

8 ΜΗΝΕΣ

∆Ε
ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ

1

8 ΜΗΝΕΣ

∆Ε ΤΟΡΝΑ∆ΟΡΩΝ

1

8 ΜΗΝΕΣ

∆Ε ΛΙΠΑΝΤΩΝ

1

8 ΜΗΝΕΣ

∆Ε ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
(ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ)

4

8 ΜΗΝΕΣ

∆Ε Ο∆ΗΓΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ
ΧΩΡΙΣ ΚΑΡΤΑ
ΨΗΦΙΑΚΟΥ
ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ

1

8 ΜΗΝΕΣ

∆Ε ΤΕΧΝΙΤΩΝ
Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ
(ΟΧΗΜΑΤΩΝ)

1

8 ΜΗΝΕΣ

∆Ε ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ

2

8 ΜΗΝΕΣ

∆Ε ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ

1

5 ΜΗΝΕΣ

∆Ε ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ
(ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ
ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΤΥΠΟΥ JCB)
YE EΡΓΑΤΩΝ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ
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14

15

16
17

18

19

20

21

22

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
(ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΥΤΩΝ –
ΦΥΤΩΡΙΟΥ)
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
(ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ)
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
(ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ)
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
(ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΑΠΑΚΑΝΘΩΣΗΣ ΚΑΙ
ΑΠΟΨΙΛΩΣΗΣ)
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΤΜΗΜΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ)
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΤΜΗΜΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ)
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΤΜΗΜΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ)
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΤΜΗΜΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ)
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΤΜΗΜΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ)

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

4

5 ΜΗΝΕΣ

∆Ε ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ

5

3 ΜΗΝΕΣ

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

7

3 ΜΗΝΕΣ

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

10

2 ΜΗΝΕΣ

∆Ε ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
(ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ)

1

8 ΜΗΝΕΣ

∆Ε ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
(ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ)

1

8 ΜΗΝΕΣ

∆Ε ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

1

8 ΜΗΝΕΣ

∆Ε ΤΕΧΝΙΤΩΝ
ΟΙΚΟ∆ΟΜΩΝ

2

8 ΜΗΝΕΣ

∆Ε ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ –
ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΣ –
ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣΚΟΜΠΡΕΣΕΡ

1

8 ΜΗΝΕΣ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
ΚΩ∆. 1: Οι υποψήφιοι για την ειδικότητα ∆Ε Ο∆ΗΓΩΝ Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (ΜΕ
ΠΕΙ & ΨΗΦΙΑΚΟ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟ) θα πρέπει να κατέχουν:
α) ∆ίπλωµα Επαγγελµατικής Κατάρτισης ΙΕΚ ειδικοτήτων Τεχνικού Αυτοκινήτων Οχηµάτων ή
Εκπαιδευτή Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων ή Εκπαιδευτή Υποψηφίων Οδηγών
Αυτοκινήτων και Μοτοσικλετών ή Πτυχίο Α' ή Β' κύκλου σπουδών ΤΕΕ ειδικότητας Μηχανών
και Συστηµάτων Αυτοκινήτου ή απολυτήριος τίτλος Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου τµήµατος
Μηχανικών Αυτοκινήτων ή απολυτήριος τίτλος Επαγγελµατικού Λυκείου ειδικότητας Τεχνικού
Οχηµάτων ή ειδικότητας Μηχανικής Αυτοκινήτων του Τοµέα Μηχανολογίας ή ειδικότητας
Μηχανικών και Ηλεκτρολογικών Συστηµάτων Αυτοκινήτου του Τοµέα Οχηµάτων ή Τεχνικής
Επαγγελµατικής Σχολής ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ειδικότητας Μηχανών Αυτοκινήτου ή
Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕ∆ του ν. 1346/1983 ειδικότητας Μηχανοτεχνίτη Αυτοκινήτου ή
συναφούς ειδικότητας, δηλαδή: πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος Ηλεκτρολογικών
Συστηµάτων Αυτοκινήτου ή Ηλεκτροµηχανικών Συστηµάτων και Αυτοµατισµού Αυτοκινήτου ή
Τεχνίτης Ηλεκτρολόγος Αυτοκινήτων Οχηµάτων ή Ηλεκτρικού Συστήµατος Αυτοκινήτου ή
Ηλεκτροτεχνίτη Αυτοκινήτου ή Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Συστηµάτων Αυτοκινήτων ή
Τεχνιτών Μηχανών και Συστηµάτων Αυτοκινήτου ή Ηλεκτρολόγου Αυτοκινήτων Οχηµάτων ή
Τεχνικού Μηχανοτρονικής ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος ΙΕΚ ή
Επαγγελµατικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελµατικού Εκπαιδευτηρίου Α΄ ή Β΄ κύκλου
σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελµατικού Λυκείου ή Σχολής
Επαγγελµατικής Κατάρτισης ή Επαγγελµατικής Σχολής ή Τεχνικής Επαγγελµατικής Σχολής
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ή σχολής µαθητείας του ΟΑΕ∆ του Ν. 1346/1983 ή Ν.
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3475/2006 ή άλλος ισότιµος τίτλος σχολικής µονάδας της ηµεδαπής ή αλλοδαπής,
αντίστοιχης ειδικότητας.
β) Ισχύουσα επαγγελµατική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ΄ ή C κατηγορίας (Π.∆. 51/2012
όπως ισχύει).
γ) Πιστοποιητικό Επαγγελµατικής Ικανότητας (ΠΕΙ).
ή
α) Οποιοσδήποτε απολυτήριο τίτλο σχολικής µονάδας ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης της
ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σχολών της αλλοδαπής.
β) Ισχύουσα επαγγελµατική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ΄ ή C κατηγορίας (Π.∆. 51/2012
όπως ισχύει).
γ) Πιστοποιητικό Επαγγελµατικής Ικανότητας (ΠΕΙ).
ή
α) Απολυτήριο τίτλο 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 άλλος ισότιµος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εµπειρία
τουλάχιστον τριών (3) ετών, µετά την απόκτηση της επαγγελµατικής άδειας οδήγησης
αυτοκινήτου.
β) Ισχύουσα επαγγελµατική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ΄ ή C κατηγορίας (Π.∆. 51/2012
όπως ισχύει).
γ) Πιστοποιητικό Επαγγελµατικής Ικανότητας (ΠΕΙ).
ή
α) Απολυτήριο τίτλο 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 άλλος ισότιµος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εµπειρία
τουλάχιστον έξι (6) µηνών, µετά την απόκτηση της επαγγελµατικής άδειας οδήγησης
αυτοκινήτου.
β) Ισχύουσα επαγγελµατική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ΄ ή C κατηγορίας (Π.∆. 51/2012
όπως ισχύει).
γ) Πιστοποιητικό Επαγγελµατικής Ικανότητας (ΠΕΙ).
ΠΡΟΣΟΧΗ: Για την άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ΄ ή C κατηγορίας απαιτείται υποχρεωτικά η
προσκόµιση του Πιστοποιητικού Επαγγελµατικής Ικανότητας (ΠΕΙ).
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ (σύµφωνα µε την απαιτούµενη κατά τα ανωτέρω
άδεια οδήγησης αυτοκινήτου)
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 Περιφέρειας στην περιοχή της
οποίας 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.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση αντικατάστασης άδειας, για την ενσωµάτωση µίας ή
περισσοτέρων κατηγοριών ή υποκατηγοριών κατοχής του ζητούµενου από την ανακοίνωση
Πιστοποιητικού Επαγγελµατικής Ικανότητας (ΠΕΙ) και εφόσον προκύπτουν λόγοι
καθυστέρησης της διαδικασίας επανέκδοσής της, γίνεται δεκτή και η ΒΕΒΑΙΩΣΗ της
αρµόδιας υπηρεσίας της ∆ιεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών στην οποία να
αναφέρονται:
• Το ονοµατεπώνυµο και το όνοµα πατρός του αιτούντος τη βεβαίωση
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•

Ο αριθµός της άδειας οδήγησης την οποία κατέχει καθώς και η νέα ισχύς της
(έναρξη, λήξη)

•

Η κατηγορία ή υποκατηγορία ΠΕΙ που του έχει χορηγηθεί και απαιτείται από την
ανακοίνωση, καθώς και η ισχύς του (έναρξη - λήξη) και να επιβεβαιώνεται ότι η
άδεια βρίσκεται σε διαδικασία επανέκδοσής της, λόγω ενσωµάτωσης κατηγορίας
ή υποκατηγορίας ΠΕΙ.

Αυτονόητο είναι ότι οι υποψήφιοι πρέπει να προσκοµίσουν οπωσδήποτε την
απαιτούµενη από την ανακοίνωση άδεια οδήγησης.
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 συνυποβάλουν και σχετική
βεβαίωση της οικείας υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών.
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 ανακοίνωση.

Ισχύουσα άδεια οδήγησης που έχει εκδοθεί από κράτος − µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή
από τη Νορβηγία, ή από την Ισλανδία ή από το Λιχτενστάιν, εξακολουθεί να ισχύει στο
ελληνικό έδαφος, ως έχει, εφόσον τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης της
αντίστοιχης κατηγορίας άδειας οδήγησης του π.δ. 51/2012, όπως ισχύει (παρ. 6, άρθρο
τρίτο, Ν. 4383/2016_ ΦΕΚ 72/20.4.2016/τ.Α΄). Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι είναι
κάτοχοι επαγγελµατικής άδειας οδήγησης αλλοδαπής (εκτός κρατών-µελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης), για να γίνουν δεκτοί πρέπει να προσκοµίσουν αντιστοιχία της
άδειας οδήγησης αλλοδαπής µε τις επαγγελµατικές άδειες οδήγησης ηµεδαπής.

ΚΩ∆.

2:

Οι

υποψήφιοι

για

την

ειδικότητα

ΥΕ

ΣΥΝΟ∆ΩΝ

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ θα πρέπει να κατέχουν:
Απολυτήριο τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δηλ. απολυτήριο τριταξίου γυµνασίου ή για
τους υποψήφιους 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.

ΚΩ∆. 3: Οι υποψήφιοι για την ειδικότητα ∆Ε ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΕΡΓΟΥ(ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΤΥΠΟΥ JCB) θα πρέπει να κατέχουν:
α) Άδεια µηχανοδηγού-χειριστή µηχανηµάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων οµάδας Β΄ τάξης ∆΄
ή Άδεια χειριστή µηχανηµάτων έργου (Μ.Ε.) οµάδας Β΄ ειδικότητας 1 του Π.∆. 113/2012, για
τα Μ.Ε. 1.3 της κατάταξης του άρθρου 2 της απόφασης µε αριθµ. οικ. 1032/166/Φ.Γ. 9.6.4
(Η)/5.3.2013, όπως τροποποιήθηκε - συµπληρώθηκε µε την απόφαση υπ’ αριθµ. οικ.
71993/301/Φ113/3-7-2015 (*),
β) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελµατική,
γ) Τον οµώνυµο ή αντίστοιχο τίτλο ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελµατικού Εκπαιδευτηρίου Α΄ ή Β'
κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελµατικού Λυκείου ή
Τεχνικών Επαγγελµατικών Σχολών ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ή Σχολών Μαθητείας του
ΟΑΕ∆ του Ν.1346/83 ή άλλος ισότιµος τίτλος σχολικών µονάδων της ηµεδαπής ή
αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος ΙΕΚ ή
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δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ή άλλος ισότιµος και αντίστοιχος τίτλος σχολικών µονάδων της
ηµεδαπής ή αλλοδαπής υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλει βεβαίωση της
αρµόδιας για την έκδοση της άδειας υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια µηχανοδηγού -χειριστή
χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριµένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε µε συνυπολογισµό και
εµπειρίας.
ή
α) Άδεια µηχανοδηγού-χειριστή µηχανηµάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων οµάδας Β΄ τάξης ∆΄
ή Άδεια χειριστή µηχανηµάτων έργου (Μ.Ε.) οµάδας Β΄ ειδικότητας 1 του Π.∆. 113/2012, για
τα Μ.Ε. 1.3 της κατάταξης του άρθρου 2 της απόφασης µε αριθµ. οικ. 1032/166/Φ.Γ. 9.6.4
(Η)/5.3.2013, όπως τροποποιήθηκε - συµπληρώθηκε µε την απόφαση υπ’ αριθµ. οικ.
71993/301/Φ113/3-7-2015 (*),
β) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελµατική,
γ) Τον οµώνυµο ή αντίστοιχο απολυτήριο τίτλο αναγνωρισµένης κατώτερης τεχνικής σχολής
της ηµεδαπής ή ισότιµος και αντίστοιχος τίτλος σχολής της αλλοδαπής. Γίνεται επίσης δεκτός
οποιοσδήποτε τίτλο αναγνωρισµένης κατώτερης τεχνικής σχολής της ηµεδαπής ή
αλλοδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλει βεβαίωση της αρµόδιας για την
έκδοση της άδειας υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια µηχανοδηγού- χειριστή χορηγήθηκε βάσει
του συγκεκριµένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε µε συνυπολογισµό και εµπειρίας.
ή
α) Άδεια µηχανοδηγού-χειριστή µηχανηµάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων οµάδας Β΄ τάξης ∆΄
ή Άδεια χειριστή µηχανηµάτων έργου (Μ.Ε.) οµάδας Β΄ ειδικότητας 1 του Π.∆. 113/2012, για
τα Μ.Ε. 1.3 της κατάταξης του άρθρου 2 της απόφασης µε αριθµ. οικ. 1032/166/Φ.Γ. 9.6.4
(Η)/5.3.2013, όπως τροποποιήθηκε - συµπληρώθηκε µε την απόφαση υπ’ αριθµ. οικ.
71993/301/Φ113/3-7-2015 (*),
β) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελµατική,
γ) Απολυτήριο τίτλο τουλάχιστον Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (δηλ. 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 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
παραπάνω άδειας µηχανοδηγού-χειριστή (*).
ή
α) Άδεια µηχανοδηγού-χειριστή µηχανηµάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων οµάδας Β΄ τάξης ∆΄
ή Άδεια χειριστή µηχανηµάτων έργου (Μ.Ε.) οµάδας Β΄ ειδικότητας 1 του Π.∆. 113/2012, για
τα Μ.Ε. 1.3 της κατάταξης του άρθρου 2 της απόφασης µε αριθµ. οικ. 1032/166/Φ.Γ. 9.6.4
(Η)/5.3.2013, όπως τροποποιήθηκε - συµπληρώθηκε µε την απόφαση υπ’ αριθµ. οικ.
71993/301/Φ113/3-7-2015 (*),
β) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελµατική,
γ) Απολυτήριο τίτλο τουλάχιστον Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (δηλ. 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 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
παραπάνω άδειας µηχανοδηγού-χειριστή .

ΚΩ∆. 4. Οι υποψήφιοι για την ειδικότητα ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ θα πρέπει να κατέχουν:
∆εν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (άρθρο 5, παρ. 2 του Ν.2527/1997).

ΚΩ∆ 5:

Οι υποψήφιοι για την ειδικότητα ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ θα πρέπει να

κατέχουν:
∆εν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (άρθρο 5, παρ. 2 του Ν.2527/1997).
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ΚΩ∆ 6: Οι υποψήφιοι για την ειδικότητα ∆Ε ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ θα
πρέπει να κατέχουν:
α) Άδεια άσκησης επαγγέλµατος Ηλεκτροσυγκολλητή Β’ τάξης ή Άδεια αρχιτεχνίτη
Ηλεκτροσυγκολλητή Β’ τάξης του π.δ. 115/2012(*),
β) 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 ανωτέρω άδεια χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριµένου τίτλου είτε αυτοτελώς
είτε µε συνυπολογισµό και εµπειρίας.
ή:
α) Άδεια άσκησης επαγγέλµατος Ηλεκτροσυγκολλητή Β’ τάξης ή Άδεια αρχιτεχνίτη
Ηλεκτροσυγκολλητή Β’ τάξης του π.δ. 115/2012(*),
β) 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 χορηγήθηκε βάσει του
συγκεκριµένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε µε συνυπολογισµό και εµπειρίας.
ή:
α) Άδεια άσκησης επαγγέλµατος Ηλεκτροσυγκολλητή Β’ τάξης ή Άδεια αρχιτεχνίτη
Ηλεκτροσυγκολλητή Β’ τάξης του π.δ. 115/2012(*),
β) Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου
γυµνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει µέχρι και το 1980 απολυτήριο
δηµοτικού σχολείου) 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
παραπάνω άδειας (*).
ή:
α) Άδεια άσκησης επαγγέλµατος Ηλεκτροσυγκολλητή Β’ τάξης ή Άδεια αρχιτεχνίτη
Ηλεκτροσυγκολλητή Β’ τάξης του π.δ. 115/2012(*),
β) Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου
γυµνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει µέχρι και το 1980 απολυτήριο
δηµοτικού σχολείου) 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
παραπάνω άδειας (*).
(*)ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:
Υποψήφιοι που κατείχαν άδεια την οποία αντικατέστησαν βάσει του π.δ 115/2012, εφόσον
στη νέα αυτή άδεια δεν αναγράφεται η αρχική άδεια και η ηµεροχρονολογία κτήσης
αυτής, οφείλουν να προσκοµίσουν σχετική βεβαίωση της αρµόδιας υπηρεσίας από την οποία
να προκύπτουν τα ανωτέρω στοιχεία.
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Η εν λόγω βεβαίωση απαιτείται, προκειµένου να προσµετρηθεί το βαθµολογούµενο
κριτήριο της εµπειρίας.

ΚΩ∆. 7: Οι υποψήφιοι για την ειδικότητα ∆Ε ΤΟΡΝΑ∆ΟΡΩΝ θα πρέπει να
κατέχουν:
α) Άδεια άσκησης επαγγέλµατος Πρακτικού Μηχανικού ή Βεβαίωση εγγραφής στο βιβλίο των
πτυχιούχων Μέσων Τεχνικών Σχολών του Μηχανολογικού τοµέα,
β) 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
ή βεβαίωσης, υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια άσκησης επαγγέλµατος Πρακτικού Μηχανικού
ή βεβαίωση εγγραφής στα µητρώα χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριµένου τίτλου είτε
αυτοτελώς είτε µε συνυπολογισµό και εµπειρίας.
ή:
α) Άδεια άσκησης επαγγέλµατος Πρακτικού Μηχανικού ή Βεβαίωση εγγραφής στο βιβλίο των
πτυχιούχων Μέσων Τεχνικών Σχολών του Μηχανολογικού τοµέα,
β) 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 ή βεβαίωσης , υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια άσκησης
επαγγέλµατος Πρακτικού Μηχανικού ή βεβαίωση εγγραφής χορηγήθηκε βάσει του
συγκεκριµένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε µε συνυπολογισµό και εµπειρίας.
ή:
α) Άδεια άσκησης επαγγέλµατος Πρακτικού Μηχανικού ή Βεβαίωση εγγραφής στο βιβλίο των
πτυχιούχων Μέσων Τεχνικών Σχολών του Μηχανολογικού τοµέα,
β) Απολυτήριος τίτλος 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 άλλος ισότιµος τίτλος της
αλλοδαπής και εµπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών: είτε α) στο αντικείµενο της
προκηρυσσόµενης θέσης είτε β) Πρακτικού Μηχανικού ή Μηχανολόγου, µετά την
απόκτηση της παραπάνω άδειας επαγγέλµατος Πρακτικού Μηχανικού ή της Βεβαίωσης
εγγραφής στο βιβλίο των πτυχιούχων Μέσων Τεχνικών Σχολών του Μηχανολογικού τοµέα.
ή:
α) Άδεια άσκησης επαγγέλµατος Πρακτικού Μηχανικού ή Βεβαίωση εγγραφής στο βιβλίο των
πτυχιούχων Μέσων Τεχνικών Σχολών του Μηχανολογικού τοµέα,
β) Απολυτήριος τίτλος 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 άλλος ισότιµος τίτλος της
αλλοδαπής και εµπειρία τουλάχιστον έξι (6) µηνών: είτε α) στο αντικείµενο της
προκηρυσσόµενης θέσης είτε β) Πρακτικού Μηχανικού ή Μηχανολόγου, µετά την
απόκτηση της παραπάνω άδειας επαγγέλµατος Πρακτικού Μηχανικού ή της Βεβαίωσης
εγγραφής στο βιβλίο των πτυχιούχων Μέσων Τεχνικών Σχολών του Μηχανολογικού τοµέα.
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ΚΩ∆. 8: Οι υποψήφιοι για την ειδικότητα ∆Ε ΛΙΠΑΝΤΩΝ θα πρέπει να
κατέχουν:
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 ή ο οµώνυµος ή αντίστοιχος, απολυτήριος τίτλος
αναγνωρισµένης κατώτερης τεχνικής σχολής της ηµεδαπής ή ισότιµος και αντίστοιχος τίτλος
σχολής της αλλοδαπής.
ή:
Απολυτήριος τίτλος 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 άλλος ισότιµος τίτλος της
αλλοδαπής και εµπειρία σε καθήκοντα λιπαντή ή σε καθήκοντα συντήρησης µηχανών
αυτοκινήτου τουλάχιστον τριών (3) ετών.
ή:
Απολυτήριος τίτλος 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 άλλος ισότιµος τίτλος της
αλλοδαπής και εµπειρία σε καθήκοντα λιπαντή ή σε καθήκοντα συντήρησης µηχανών
αυτοκινήτου τουλάχιστον έξι (6) µηνών.

ΚΩ∆. 9: Οι υποψήφιοι για την ειδικότητα ∆Ε ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
(ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ) θα πρέπει να κατέχουν:
α) Άδεια άσκησης επαγγέλµατος Μηχανοτεχνίτη αυτοκινήτων ή Βεβαίωση ορθής αναγγελίας
ενάρξεως ασκήσεως επαγγέλµατος τεχνίτη αυτοκινήτων ειδικότητας Μηχανοτεχνίτη,
β) Τον οµώνυµο ή αντίστοιχο τίτλο 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 ισότιµο τίτλο 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 ανωτέρω άδεια άσκησης επαγγέλµατος ή βεβαίωση ορθής αναγγελίας
χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριµένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε µε συνυπολογισµό και
εµπειρίας,
ή
α) Άδεια άσκησης επαγγέλµατος Μηχανοτεχνίτη αυτοκινήτων ή Βεβαίωση ορθής αναγγελίας
ενάρξεως ασκήσεως επαγγέλµατος τεχνίτη αυτοκινήτων ειδικότητας Μηχανοτεχνίτη ,
β) Τον οµώνυµο ή αντίστοιχο, απολυτήριο τίτλο αναγνωρισµένης κατώτερης τεχνικής σχολής
της ηµεδαπής ή ισότιµος και αντίστοιχο τίτλο 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 ή βεβαίωση
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ορθής αναγγελίας χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριµένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε µε
συνυπολογισµό και εµπειρίας.
ή
α) Άδεια άσκησης επαγγέλµατος Μηχανοτεχνίτη αυτοκινήτων ή Βεβαίωση ορθής αναγγελίας
ενάρξεως ασκήσεως επαγγέλµατος τεχνίτη αυτοκινήτων ειδικότητας Μηχανοτεχνίτη,
β) 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 τριών (3) ετών, µετά την απόκτηση της
παραπάνω άδειας άσκησης επαγγέλµατος ή βεβαίωσης ορθής αναγγελίας,
ή
α) Άδεια άσκησης επαγγέλµατος Μηχανοτεχνίτη αυτοκινήτων ή Βεβαίωση ορθής αναγγελίας
ενάρξεως ασκήσεως επαγγέλµατος τεχνίτη αυτοκινήτων ειδικότητας Μηχανοτεχνίτη,
β) 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 άλλος ισότιµος τίτλος της
αλλοδαπής και αντίστοιχη εµπειρία τουλάχιστον έξι (6) µηνών, µετά την απόκτηση της
παραπάνω άδειας άσκησης επαγγέλµατος ή βεβαίωσης ορθής αναγγελίας.

ΚΩ∆. 10: Οι υποψήφιοι για την ειδικότητα ∆Ε Ο∆ΗΓΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΧΩΡΙΣ
ΚΑΡΤΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ θα πρέπει να κατέχουν:
α) ∆ίπλωµα Επαγγελµατικής Κατάρτισης ΙΕΚ ειδικοτήτων: (α) Τεχνικού Αυτοκινήτων
Οχηµάτων ή (β) Εκπαιδευτή Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων ή Εκπαιδευτή Υποψηφίων
Οδηγών Αυτοκινήτων και Μοτοσικλετών ή Πτυχίο Α' ή Β' κύκλου σπουδών ΤΕΕ ειδικότητας
Μηχανών και Συστηµάτων Αυτοκινήτου ή απολυτήριος τίτλος Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου
τµήµατος Μηχανικών Αυτοκινήτων ή απολυτήριος τίτλος Επαγγελµατικού Λυκείου ειδικότητας
Τεχνικού Οχηµάτων ή ειδικότητας Μηχανικής Αυτοκινήτων του Τοµέα Μηχανολογίας ή
ειδικότητας Μηχανικών και Ηλεκτρολογικών Συστηµάτων Αυτοκινήτου του Τοµέα Οχηµάτων ή
Τεχνικής Επαγγελµατικής Σχολής ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ειδικότητας Μηχανών
Αυτοκινήτου ή Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕ∆ του ν. 1346/1983 ειδικότητας Μηχανοτεχνίτη
Αυτοκινήτου ή συναφούς ειδικότητας, δηλαδή: πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος
Ηλεκτρολογικών Συστηµάτων Αυτοκινήτου ή Ηλεκτροµηχανικών Συστηµάτων και
Αυτοµατισµού Αυτοκινήτου ή Τεχνίτης Ηλεκτρολόγος Αυτοκινήτων Οχηµάτων ή Ηλεκτρικού
Συστήµατος Αυτοκινήτου ή Ηλεκτροτεχνίτη Αυτοκινήτου ή Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών
Συστηµάτων Αυτοκινήτων ή Τεχνιτών Μηχανών και Συστηµάτων Αυτοκινήτου ή
Ηλεκτρολόγου Αυτοκινήτων Οχηµάτων ή Τεχνικού Μηχανοτρονικής ή αντίστοιχο πτυχίο ή
δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος ΙΕΚ ή Επαγγελµατικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελµατικού
Εκπαιδευτηρίου Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού
Επαγγελµατικού Λυκείου ή Σχολής Επαγγελµατικής Κατάρτισης ή Επαγγελµατικής Σχολής ή
Τεχνικής Επαγγελµατικής Σχολής δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ή σχολής µαθητείας του
ΟΑΕ∆ του Ν. 1346/1983 ή Ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιµος τίτλος σχολικής µονάδας της
ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
β) Ισχύουσα επαγγελµατική άδεια οδήγησης Γ΄ (C) κατηγορίας.
γ) Πιστοποιητικό Επαγγελµατικής Ικανότητας (ΠΕΙ).
ή:
α)Οποιοσδήποτε απολυτήριος τίτλος σχολικής µονάδας ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης της
ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σχολών της αλλοδαπής.
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β) Ισχύουσα επαγγελµατική άδεια οδήγησης Γ΄ (C) κατηγορίας.
γ) Πιστοποιητικό Επαγγελµατικής Ικανότητας (ΠΕΙ).
ή:
α) Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυµνασίου ή για
υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει µέχρι και το 1980 απολυτήριο δηµοτικού σχολείου) 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 επαγγελµατικής
άδειας οδήγησης αυτοκινήτου.
β) Ισχύουσα επαγγελµατική άδεια οδήγησης Γ' (C) κατηγορίας.
γ) Πιστοποιητικό Επαγγελµατικής Ικανότητας (ΠΕΙ).
ή:
α) Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυµνασίου ή για
υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει µέχρι και το 1980 απολυτήριο δηµοτικού σχολείου) 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 επαγγελµατικής
άδειας οδήγησης αυτοκινήτου.
β) Ισχύουσα επαγγελµατική άδεια οδήγησης Γ' (C) κατηγορίας.
γ) Πιστοποιητικό Επαγγελµατικής Ικανότητας (ΠΕΙ).
ΠΡΟΣΟΧΗ: Για την άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ’ (C) κατηγορίας απαιτείται υποχρεωτικά η
προσκόµιση του Πιστοποιητικού Επαγγελµατικής Ικανότητας (ΠΕΙ).
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ (σύµφωνα µε την απαιτούµενη κατά τα ανωτέρω
άδεια οδήγησης αυτοκινήτου)
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 Περιφέρειας στην περιοχή της
οποίας 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.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση αντικατάστασης άδειας, για την ενσωµάτωση µίας ή
περισσοτέρων κατηγοριών ή υποκατηγοριών κατοχής του ζητούµενου από την ανακοίνωση
Πιστοποιητικού Επαγγελµατικής Ικανότητας (ΠΕΙ) και εφόσον προκύπτουν λόγοι
καθυστέρησης της διαδικασίας επανέκδοσής της, γίνεται δεκτή και η ΒΕΒΑΙΩΣΗ της
αρµόδιας υπηρεσίας της ∆ιεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών στην οποία να
αναφέρονται:
•

Το ονοµατεπώνυµο και το όνοµα πατρός του αιτούντος τη βεβαίωση

•

Ο αριθµός της άδειας οδήγησης την οποία κατέχει καθώς και η νέα ισχύς της
(έναρξη, λήξη)
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•

Η κατηγορία ή υποκατηγορία ΠΕΙ που του έχει χορηγηθεί και απαιτείται από την
ανακοίνωση, καθώς και η ισχύς του (έναρξη - λήξη) και να επιβεβαιώνεται ότι η
άδεια βρίσκεται σε διαδικασία επανέκδοσής της, λόγω ενσωµάτωσης κατηγορίας
ή υποκατηγορίας ΠΕΙ.

Αυτονόητο είναι ότι οι υποψήφιοι πρέπει να προσκοµίσουν οπωσδήποτε την
απαιτούµενη από την ανακοίνωση άδεια οδήγησης.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Σε περίπτωση που η υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας
Περιφερειακής Ενότητας 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 συνυποβάλουν και σχετική
βεβαίωση της οικείας υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών.
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 «περί ισοδυναµίας και αντιστοιχίας της άδειας οδήγησης αλλοδαπής µε τις
επαγγελµατικές άδειες οδήγησης ηµεδαπής».

ΚΩ∆.11: Οι υποψήφιοι για την ειδικότητα ∆Ε ΤΕΧΝΙΤΩΝ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ
(ΟΧΗΜΑΤΩΝ) θα πρέπει να κατέχουν:
α) Άδεια άσκησης επαγγέλµατος Βοηθού Τεχνίτη Υδραυλικού ή βεβαίωση αναγγελίας
(Τεχνίτη Υδραυλικού) (π.δ.112/2012).
β) Οποιοσδήποτε πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριο τίτλο δευτεροβάθµιας ή
µεταδευτεροβάθµιας εκπαίδευσης της ηµεδαπής ή άλλο ισότιµο τίτλο της αλλοδαπής
ανεξαρτήτως ειδικότητας,
ή
Απολυτήριο τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυµνασίου ή για
υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει µέχρι το 1980 απολυτήριο δηµοτικού σχολείου) ή
ισοδύναµος απολυτήριος τίτλος 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
τριών (3) ετών µετά την απόκτηση της παραπάνω άδειας.
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ΚΩ∆.12: Οι υποψήφιοι για την ειδικότητα ∆Ε ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ
ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ (ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ) θα πρέπει να κατέχουν:
α) Άδεια οδηγού γεωργικού µηχανήµατος (διαξονικού ελκυστήρα τρακτέρ).
β) Ισχύουσα άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελµατική,
γ) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριο τίτλο δευτεροβάθµιας ή
µεταδευτεροβάθµιας εκπαίδευσης της ηµεδαπής ή άλλος ισότιµος τίτλο της αλλοδαπής,
ανεξαρτήτως ειδικότητας.
ή
α) Άδεια οδηγού γεωργικού µηχανήµατος (διαξονικού ελκυστήρα τρακτέρ).
β) Ισχύουσα άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελµατική,
γ) Οποιοσδήποτε απολυτήριος τίτλος αναγνωρισµένης κατώτερης τεχνικής σχολής της
ηµεδαπής ή άλλος ισότιµος τίτλος της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας.
ή
α) Άδεια οδηγού γεωργικού µηχανήµατος (διαξονικού ελκυστήρα τρακτέρ).
β) Ισχύουσα άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελµατική,
γ) Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυµνασίου ή για
υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει µέχρι και το 1980 απολυτήριο δηµοτικού σχολείου) 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 παραπάνω
άδειας.
ή
α) Άδεια οδηγού γεωργικού µηχανήµατος ( διαξονικού ελκυστήρα τρακτέρ).
β) Ισχύουσα άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελµατική,
γ) Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυµνασίου ή για
υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει µέχρι και το 1980 απολυτήριο δηµοτικού σχολείου) 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 παραπάνω
άδειας.
Σηµείωση: ισχύουσα άδεια οδήγησης που έχει εκδοθεί από κράτος − µέλος της
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή από τη Νορβηγία, ή από την Ισλανδία ή από το Λιχτενστάιν,
εξακολουθεί να ισχύει στο ελληνικό έδαφος, ως έχει, εφόσον τηρούνται οι όροι και οι
προϋποθέσεις χορήγησης της αντίστοιχης κατηγορίας άδειας οδήγησης του π.δ.
51/2012, όπως ισχύει (παρ. 6, άρθρο τρίτο, Ν. 4383/2016_ ΦΕΚ 72/20.4.2016/τ.Α΄). Στην
περίπτωση που οι υποψήφιοι είναι κάτοχοι επαγγελµατικής άδειας οδήγησης
αλλοδαπής (εκτός κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης), για να γίνουν δεκτοί
πρέπει να προσκοµίσουν αντιστοιχία της άδειας οδήγησης αλλοδαπής µε τις
επαγγελµατικές άδειες οδήγησης ηµεδαπής.

ΚΩ∆.13: Οι υποψήφιοι για την ειδικότητα ∆Ε ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ
ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ (ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ) θα
πρέπει να κατέχουν:
α) Άδεια οδηγού γεωργικού µηχανήµατος (διαξονικού ελκυστήρα τρακτέρ).
β) Ισχύουσα άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελµατική,
γ) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριο τίτλο δευτεροβάθµιας ή
µεταδευτεροβάθµιας εκπαίδευσης της ηµεδαπής ή άλλος ισότιµος τίτλο της αλλοδαπής,
ανεξαρτήτως ειδικότητας.
ή
α) Άδεια οδηγού γεωργικού µηχανήµατος (διαξονικού ελκυστήρα τρακτέρ).
β) Ισχύουσα άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελµατική,

13

ΑΔΑ: ΡΒΟΣΩΛΞ-Μ8Π

γ) Οποιοσδήποτε απολυτήριος τίτλος αναγνωρισµένης κατώτερης τεχνικής σχολής της
ηµεδαπής ή άλλος ισότιµος τίτλος της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας.
ή
α) Άδεια οδηγού γεωργικού µηχανήµατος (διαξονικού ελκυστήρα τρακτέρ).
β) Ισχύουσα άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελµατική,
γ) Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυµνασίου ή για
υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει µέχρι και το 1980 απολυτήριο δηµοτικού σχολείου) 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 παραπάνω
άδειας.
ή
α) Άδεια οδηγού γεωργικού µηχανήµατος ( διαξονικού ελκυστήρα τρακτέρ).
β) Ισχύουσα άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελµατική,
γ) Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυµνασίου ή για
υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει µέχρι και το 1980 απολυτήριο δηµοτικού σχολείου) 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 παραπάνω
άδειας.
Σηµείωση: ισχύουσα άδεια οδήγησης που έχει εκδοθεί από κράτος − µέλος της
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή από τη Νορβηγία, ή από την Ισλανδία ή από το Λιχτενστάιν,
εξακολουθεί να ισχύει στο ελληνικό έδαφος, ως έχει, εφόσον τηρούνται οι όροι και οι
προϋποθέσεις χορήγησης της αντίστοιχης κατηγορίας άδειας οδήγησης του π.δ.
51/2012, όπως ισχύει (παρ. 6, άρθρο τρίτο, Ν. 4383/2016_ ΦΕΚ 72/20.4.2016/τ.Α΄). Στην
περίπτωση που οι υποψήφιοι είναι κάτοχοι επαγγελµατικής άδειας οδήγησης
αλλοδαπής (εκτός κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης), για να γίνουν δεκτοί
πρέπει να προσκοµίσουν αντιστοιχία της άδειας οδήγησης αλλοδαπής µε τις
επαγγελµατικές άδειες οδήγησης ηµεδαπής.

ΚΩ∆.14: Οι υποψήφιοι για την ειδικότητα ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ (ΓΙΑ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΥΤΩΝ - ΦΥΤΩΡΙΩΝ) θα πρέπει να κατέχουν:
Απολυτήριο τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δηλ. απολυτήριο τριταξίου γυµνασίου ή για
τους υποψήφιους 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.

ΚΩ∆.15: Οι υποψήφιοι για την ειδικότητα ∆Ε ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ
ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ (ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ) θα πρέπει να κατέχουν:
α) Άδεια οδηγού γεωργικού µηχανήµατος (διαξονικού ελκυστήρα τρακτέρ).
β) Ισχύουσα άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελµατική,
γ) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριο τίτλο δευτεροβάθµιας ή
µεταδευτεροβάθµιας εκπαίδευσης της ηµεδαπής ή άλλος ισότιµος τίτλο της αλλοδαπής,
ανεξαρτήτως ειδικότητας.
ή
α) Άδεια οδηγού γεωργικού µηχανήµατος (διαξονικού ελκυστήρα τρακτέρ).
β) Ισχύουσα άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελµατική,
γ) Οποιοσδήποτε απολυτήριος τίτλος αναγνωρισµένης κατώτερης τεχνικής σχολής της
ηµεδαπής ή άλλος ισότιµος τίτλος της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας.

14

ΑΔΑ: ΡΒΟΣΩΛΞ-Μ8Π

ή
α) Άδεια οδηγού γεωργικού µηχανήµατος (διαξονικού ελκυστήρα τρακτέρ).
β) Ισχύουσα άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελµατική,
γ) Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυµνασίου ή για
υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει µέχρι και το 1980 απολυτήριο δηµοτικού σχολείου) 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 παραπάνω
άδειας.
ή
α) Άδεια οδηγού γεωργικού µηχανήµατος ( διαξονικού ελκυστήρα τρακτέρ).
β) Ισχύουσα άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελµατική,
γ) Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυµνασίου ή για
υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει µέχρι και το 1980 απολυτήριο δηµοτικού σχολείου) 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 παραπάνω
άδειας.
Σηµείωση: ισχύουσα άδεια οδήγησης που έχει εκδοθεί από κράτος − µέλος της
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή από τη Νορβηγία, ή από την Ισλανδία ή από το Λιχτενστάιν,
εξακολουθεί να ισχύει στο ελληνικό έδαφος, ως έχει, εφόσον τηρούνται οι όροι και οι
προϋποθέσεις χορήγησης της αντίστοιχης κατηγορίας άδειας οδήγησης του π.δ.
51/2012, όπως ισχύει (παρ. 6, άρθρο τρίτο, Ν. 4383/2016_ ΦΕΚ 72/20.4.2016/τ.Α΄). Στην
περίπτωση που οι υποψήφιοι είναι κάτοχοι επαγγελµατικής άδειας οδήγησης
αλλοδαπής (εκτός κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης), για να γίνουν δεκτοί
πρέπει να προσκοµίσουν αντιστοιχία της άδειας οδήγησης αλλοδαπής µε τις
επαγγελµατικές άδειες οδήγησης ηµεδαπής.

ΚΩ∆.16: Οι υποψήφιοι για την ειδικότητα ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ (ΓΙΑ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ) θα πρέπει να κατέχουν:
Απολυτήριο τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δηλ. απολυτήριο τριταξίου γυµνασίου ή για
τους υποψήφιους 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.

ΚΩ∆.17: Οι υποψήφιοι για την ειδικότητα ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ (ΓΙΑ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΑΚΑΝΘΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΨΙΛΩΣΗΣ) θα πρέπει να κατέχουν:
Απολυτήριο τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δηλ. απολυτήριο τριταξίου γυµνασίου ή για
τους υποψήφιους 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.

ΚΩ∆.18: Οι υποψήφιοι για την ειδικότητα ∆Ε ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΕΡΓΟΥ (ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ) θα πρέπει να κατέχουν:
α) Άδεια µηχανοδηγού-χειριστή µηχανηµάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων οµάδας Α΄ τάξης Γ΄
ή Άδεια χειριστή µηχανηµάτων έργου (Μ.Ε.) οµάδας Α΄ ειδικότητας 1 του Π.∆. 113/2012, για
τα Μ.Ε. 1.1 της κατάταξης του άρθρου 2 της απόφασης µε αριθµ. οικ. 1032/166/Φ.Γ. 9.6.4
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(Η)/5.3.2013, όπως τροποποιήθηκε - συµπληρώθηκε µε την απόφαση υπ’ αριθµ. οικ.
71993/301/Φ113/3-7-2015 (*),
β) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελµατική,
γ) 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 ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ή Σχολών Μαθητείας του
ΟΑΕ∆ του Ν.1346/83 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 υποβάλει βεβαίωση της
αρµόδιας για την έκδοση της άδειας υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια µηχανοδηγού -χειριστή
χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριµένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε µε συνυπολογισµό και
εµπειρίας.
ή:
α) Άδεια µηχανοδηγού-χειριστή µηχανηµάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων οµάδας Α΄ τάξης Γ΄
ή Άδεια χειριστή µηχανηµάτων έργου (Μ.Ε.) οµάδας Α΄ ειδικότητας 1 του Π.∆. 113/2012, για
τα Μ.Ε. 1.1 της κατάταξης του άρθρου 2 της απόφασης µε αριθµ. οικ. 1032/166/Φ.Γ. 9.6.4
(Η)/5.3.2013, όπως τροποποιήθηκε - συµπληρώθηκε µε την απόφαση υπ’ αριθµ. οικ.
71993/301/Φ113/3-7-2015 (*),
β) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελµατική,
γ) 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 υποβάλει βεβαίωση της
αρµόδιας για την έκδοση της άδειας υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια µηχανοδηγού- χειριστή
χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριµένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε µε συνυπολογισµό και
εµπειρίας.
ή:
α) Άδεια µηχανοδηγού-χειριστή µηχανηµάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων οµάδας Α΄ τάξης Γ΄
ή Άδεια χειριστή µηχανηµάτων έργου (Μ.Ε.) οµάδας Α΄ ειδικότητας 1 του Π.∆. 113/2012, για
τα Μ.Ε. 1.1 της κατάταξης του άρθρου 2 της απόφασης µε αριθµ. οικ. 1032/166/Φ.Γ. 9.6.4
(Η)/5.3.2013, όπως τροποποιήθηκε - συµπληρώθηκε µε την απόφαση υπ’ αριθµ. οικ.
71993/301/Φ113/3-7-2015 (*),
β) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελµατική,
γ) Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (δηλ. απολυτήριο τριταξίου
γυµνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει µέχρι και το 1980 απολυτήριο
∆ηµοτικού Σχολείου), 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
παραπάνω άδειας µηχανοδηγού-χειριστή (*).
ή:
α) Άδεια µηχανοδηγού-χειριστή µηχανηµάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων οµάδας Α΄ τάξης Γ΄
ή Άδεια χειριστή µηχανηµάτων έργου (Μ.Ε.) οµάδας Α΄ ειδικότητας 1 του Π.∆. 113/2012, για
τα Μ.Ε. 1.1 της κατάταξης του άρθρου 2 της απόφασης µε αριθµ. οικ. 1032/166/Φ.Γ. 9.6.4
(Η)/5.3.2013, όπως τροποποιήθηκε - συµπληρώθηκε µε την απόφαση υπ’ αριθµ. οικ.
71993/301/Φ113/3-7-2015 (*),
β) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελµατική,
γ) Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (δηλ. απολυτήριο τριταξίου
γυµνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει µέχρι και το 1980 απολυτήριο
∆ηµοτικού Σχολείου),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
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αλλοδαπής και αντίστοιχη εµπειρία τουλάχιστον έξι (6) µηνών, µετά την απόκτηση της
παραπάνω άδειας µηχανοδηγού-χειριστή (*).
(*)ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:
Υποψήφιοι που κατείχαν άδεια την οποία αντικατέστησαν βάσει του π.δ.113/2012, εφόσον
στην νέα αυτή άδεια δεν αναγράφεται η αρχική άδεια και η ηµεροχρονολογία κτήσης
αυτής, οφείλουν να προσκοµίσουν σχετική βεβαίωση της αρµόδιας υπηρεσίας από την οποία
να προκύπτουν τα ανωτέρω στοιχεία.
Η εν λόγω βεβαίωση απαιτείται, προκειµένου να προσµετρηθεί το βαθµολογούµενο
κριτήριο της εµπειρίας.
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ
Για τα θερµικά µηχανήµατα γίνονται δεκτές και οι άδειες µηχανοδηγών χειριστών
µηχανηµάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων που χορηγήθηκαν βάσει του π.δ. 22/1976 (ΦΕΚ
6/12.01.1976/τ.Α’).
Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι είναι κάτοχοι επαγγελµατικής άδειας οδήγησης
αλλοδαπής, για να γίνουν δεκτοί πρέπει να προσκοµίσουν βεβαίωση της αρµόδιας
υπηρεσίας «περί ισοδυναµίας και αντιστοιχίας της άδειας οδήγησης αλλοδαπής µε τις
επαγγελµατικές άδειες οδήγησης ηµεδαπής».

ΚΩ∆.19: Οι υποψήφιοι για την ειδικότητα ∆Ε ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΕΡΓΟΥ (ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ) θα πρέπει να κατέχουν:
α) Άδεια µηχανοδηγού-χειριστή µηχανηµάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων οµάδας Γ΄ τάξης Γ΄
ή άδεια χειριστή µηχανηµάτων έργου (Μ.Ε.) οµάδας Α΄ ειδικότητας 2 του Π.∆. 113/12 για τα
Μ.Ε. 2.5 της κατάταξης του άρθρου 2 της απόφασης µε αριθµ. οικ. 1032/166/Φ.Γ. 9.6.4
(Η)/5.3.2013, όπως τροποποιήθηκε - συµπληρώθηκε µε την απόφαση υπ’ αριθµ. οικ.
71993/301/Φ113/3-7-2015 (*),
β) Ισχύουσα επαγγελµατική άδεια οδήγησης Γ' (C) κατηγορίας,
γ) Πιστοποιητικό Επαγγελµατικής Ικανότητας (ΠΕΙ),
δ) 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 ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ή Σχολών Μαθητείας του
ΟΑΕ∆ του Ν.1346/83 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 υποβάλει βεβαίωση της
αρµόδιας για την έκδοση της άδειας υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια µηχανοδηγού -χειριστή
χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριµένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε µε συνυπολογισµό και
εµπειρίας.
ή:
α) Άδεια µηχανοδηγού-χειριστή µηχανηµάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων οµάδας Γ΄ τάξης Γ΄
ή άδεια χειριστή µηχανηµάτων έργου (Μ.Ε.) οµάδας Α΄ ειδικότητας 2 του Π.∆. 113/12 για τα
Μ.Ε. 2.5 της κατάταξης του άρθρου 2 της απόφασης µε αριθµ. οικ. 1032/166/Φ.Γ. 9.6.4
(Η)/5.3.2013, όπως τροποποιήθηκε - συµπληρώθηκε µε την απόφαση υπ’ αριθµ. οικ.
71993/301/Φ113/3-7-2015 (*),
β) Ισχύουσα επαγγελµατική άδεια οδήγησης Γ' (C) κατηγορίας,
γ) Πιστοποιητικό Επαγγελµατικής Ικανότητας (ΠΕΙ),
δ) 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 υποβάλει βεβαίωση της
αρµόδιας για την έκδοση της άδειας υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια µηχανοδηγού- χειριστή
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χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριµένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε µε συνυπολογισµό και
εµπειρίας.
ή:
α) Άδεια µηχανοδηγού-χειριστή µηχανηµάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων οµάδας Γ΄ τάξης Γ΄
ή άδεια χειριστή µηχανηµάτων έργου (Μ.Ε.) οµάδας Α΄ ειδικότητας 2 του Π.∆. 113/12 για τα
Μ.Ε. 2.5 της κατάταξης του άρθρου 2 της απόφασης µε αριθµ. οικ. 1032/166/Φ.Γ. 9.6.4
(Η)/5.3.2013, όπως τροποποιήθηκε - συµπληρώθηκε µε την απόφαση υπ’ αριθµ. οικ.
71993/301/Φ113/3-7-2015 (*),
β) Ισχύουσα επαγγελµατική άδεια οδήγησης Γ' (C) κατηγορίας,
γ) Πιστοποιητικό Επαγγελµατικής Ικανότητας (ΠΕΙ),
δ) Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (δηλ. απολυτήριο τριταξίου
γυµνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει µέχρι και το 1980 απολυτήριο
∆ηµοτικού Σχολείου), 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
παραπάνω άδειας µηχανοδηγού-χειριστή (*).
ή:
α) Άδεια µηχανοδηγού-χειριστή µηχανηµάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων οµάδας Γ΄ τάξης Γ΄
ή άδεια χειριστή µηχανηµάτων έργου (Μ.Ε.) οµάδας Α΄ ειδικότητας 2 του Π.∆. 113/12 για τα
Μ.Ε. 2.5 της κατάταξης του άρθρου 2 της απόφασης µε αριθµ. οικ. 1032/166/Φ.Γ. 9.6.4
(Η)/5.3.2013, όπως τροποποιήθηκε - συµπληρώθηκε µε την απόφαση υπ’ αριθµ. οικ.
71993/301/Φ113/3-7-2015 (*),
β) Ισχύουσα επαγγελµατική άδεια οδήγησης Γ' (C) κατηγορίας,
γ) Πιστοποιητικό Επαγγελµατικής Ικανότητας (ΠΕΙ),
δ) Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (δηλ. απολυτήριο τριταξίου
γυµνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει µέχρι και το 1980 απολυτήριο
∆ηµοτικού Σχολείου),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
παραπάνω άδειας µηχανοδηγού-χειριστή (*).
(*)ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:
Υποψήφιοι που κατείχαν άδεια την οποία αντικατέστησαν βάσει του π.δ 113/2012, εφόσον
στη νέα αυτή άδεια δεν αναγράφεται η αρχική άδεια και η ηµεροχρονολογία κτήσης
αυτής, οφείλουν να προσκοµίσουν σχετική βεβαίωση της αρµόδιας υπηρεσίας από την οποία
να προκύπτουν τα ανωτέρω στοιχεία.
Η εν λόγω βεβαίωση απαιτείται, προκειµένου να προσµετρηθεί το βαθµολογούµενο
κριτήριο της εµπειρίας.
Για τα θερµικά µηχανήµατα γίνονται δεκτές και οι άδειες µηχανοδηγών χειριστών
µηχανηµάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων που χορηγήθηκαν βάσει του π.δ. 22/1976 (ΦΕΚ
6/12.01.1976/τ.Α’).
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ (αναφορικά µε την απαιτούµενη κατά τα ανωτέρω
άδεια οδήγησης αυτοκινήτου)
Για την άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ’ (C) κατηγορίας απαιτείται υποχρεωτικά η προσκόµιση
του Πιστοποιητικού Επαγγελµατικής Ικανότητας (ΠΕΙ).
Προκειµένου για την απόδειξη κατοχής του Πιστοποιητικού Επαγγελµατικής Ικανότητας (ΠΕΙ)
απαιτείται:
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είτε η κατοχή ∆ελτίου Επιµόρφωσης Οδηγού, το οποίο να είναι σε ισχύ και το οποίο
εκδίδεται από την Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας στην περιοχή της
οποίας 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.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση αντικατάστασης άδειας, για την ενσωµάτωση µίας ή
περισσοτέρων κατηγοριών ή υποκατηγοριών κατοχής του ζητούµενου από την ανακοίνωση
Πιστοποιητικού Επαγγελµατικής Ικανότητας (ΠΕΙ) και εφόσον προκύπτουν λόγοι
καθυστέρησης της διαδικασίας επανέκδοσής της, γίνεται δεκτή και η ΒΕΒΑΙΩΣΗ της
αρµόδιας υπηρεσίας της ∆ιεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών στην οποία να
αναφέρονται:
•

Το ονοµατεπώνυµο και το όνοµα πατρός του αιτούντος τη βεβαίωση

•

Ο αριθµός της άδειας οδήγησης την οποία κατέχει καθώς και η νέα ισχύς της
(έναρξη, λήξη)

•

Η κατηγορία ή υποκατηγορία ΠΕΙ που του έχει χορηγηθεί και απαιτείται από την
ανακοίνωση, καθώς και η ισχύς του (έναρξη - λήξη) και να επιβεβαιώνεται ότι η
άδεια βρίσκεται σε διαδικασία επανέκδοσής της, λόγω ενσωµάτωσης κατηγορίας
ή υποκατηγορίας ΠΕΙ.

Αυτονόητο είναι ότι οι υποψήφιοι πρέπει να προσκοµίσουν οπωσδήποτε την
απαιτούµενη από την ανακοίνωση άδεια οδήγησης.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Σε περίπτωση που η υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας
Περιφερειακής Ενότητας 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.
Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι είναι κάτοχοι επαγγελµατικής άδειας οδήγησης
αλλοδαπής, για να γίνουν δεκτοί πρέπει να προσκοµίσουν βεβαίωση της αρµόδιας
υπηρεσίας «περί ισοδυναµίας και αντιστοιχίας της άδειας οδήγησης αλλοδαπής µε τις
επαγγελµατικές άδειες οδήγησης ηµεδαπής».

ΚΩ∆.20: Οι υποψήφιοι για την ειδικότητα ∆Ε ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ θα πρέπει να
κατέχουν:
ης

α) Άδεια άσκησης επαγγέλµατος εγκαταστάτη ή συντηρητή Ηλεκτρολόγου Α’ ειδικότητας 1 ,
ης
ης
ης
2 ή 3 κατηγορίας ή Εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 1 οµάδας Α’ ειδικότητας του π.δ
108/2013 (*).
β) 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 ανωτέρω άδεια χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριµένου τίτλου είτε αυτοτελώς
είτε µε συνυπολογισµό και εµπειρίας.
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ή:
ης

α) Άδεια άσκησης επαγγέλµατος εγκαταστάτη ή συντηρητή Ηλεκτρολόγου Α’ ειδικότητας 1 ,
ης
ης
ης
2 ή 3 κατηγορίας ή Εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 1 οµάδας Α’ ειδικότητας του π.δ
108/2013 (*).
β) 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 χορηγήθηκε βάσει του
συγκεκριµένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε µε συνυπολογισµό και εµπειρίας.
ή:
ης

α) Άδεια άσκησης επαγγέλµατος εγκαταστάτη ή συντηρητή Ηλεκτρολόγου Α’ ειδικότητας 1 ,
ης
ης
ης
2 ή 3 κατηγορίας ή Εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 1 οµάδας Α’ ειδικότητας του π.δ
108/2013 (*).
β) Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου
γυµνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει µέχρι και το 1980 απολυτήριο
δηµοτικού σχολείου) 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
παραπάνω άδειας(*).
ή:
ης

α) Άδεια άσκησης επαγγέλµατος εγκαταστάτη ή συντηρητή Ηλεκτρολόγου Α’ ειδικότητας 1 ,
ης
ης
ης
2 ή 3 κατηγορίας ή Εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 1 οµάδας Α’ ειδικότητας του π.δ
108/2013 (*).
β) Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου
γυµνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει µέχρι και το 1980 απολυτήριο
δηµοτικού σχολείου) 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
παραπάνω άδειας(*).
(*)ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:
Υποψήφιοι που κατείχαν άδεια την οποία αντικατέστησαν βάσει του π.δ 108/2013, εφόσον
στη νέα αυτή άδεια δεν αναγράφεται η αρχική άδεια και η ηµεροχρονολογία κτήσης
αυτής, οφείλουν να προσκοµίσουν σχετική βεβαίωση της αρµόδιας υπηρεσίας από την οποία
να προκύπτουν τα ανωτέρω στοιχεία.
Η εν λόγω βεβαίωση απαιτείται, προκειµένου να προσµετρηθεί το βαθµολογούµενο
κριτήριο της εµπειρίας.

ΚΩ∆.21: Οι υποψήφιοι για την ειδικότητα ∆Ε ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΙΚΟ∆ΟΜΩΝ θα
πρέπει να κατέχουν:
Πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Κτίστη ή Τοιχοποιών και Επιχρισµάτων
ή Εργασιών Οπλισµένου και Αόπλου Σκυροδέµατος ή Γυψαδόρος- Σοβατζής ή Κτηριακών ή
∆οµικών έργων ή Σχεδιάσεως έργων πολιτικών µηχανικών και αρχιτεκτόνων ή Σχεδιαστής
∆οµικών έργων και Γεωπληροφορικής ή Σχεδιαστής µέσω συστηµάτων Η/Υ ή Σχεδιαστών
∆οµικών έργων ή Σχεδιαστών Τεχνικών Έργων µε χρήση Η/Υ ή Τεχνικός ∆οµικών έργων και
Γεωπληροφορικής ή Τεχνικού
∆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
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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.
ή:
Ο οµώνυµος ή αντίστοιχος, απολυτήριος τίτλος αναγνωρισµένης κατώτερης τεχνικής σχολής
της ηµεδαπής ή ισότιµος και αντίστοιχος τίτλος σχολής της αλλοδαπής.
ή:
Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου
γυµνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει µέχρι και το 1980 απολυτήριο
δηµοτικού σχολείου) 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.
ή:
Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου
γυµνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει µέχρι και το 1980 απολυτήριο
δηµοτικού σχολείου) 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.

ΚΩ∆.22: Οι υποψήφιοι για την ειδικότητα ∆Ε ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ –
ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΣ

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ - ΚΟΜΠΡΕΣΕΡ θα πρέπει να

κατέχουν:
α) Άδεια µηχανοδηγού-χειριστή µηχανηµάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων οµάδας ΙΑ΄ τάξης
∆΄ ή άδεια χειριστή µηχανηµάτων έργου (Μ.Ε.) οµάδας Β΄ ειδικότητας 6 του Π.∆. 113/12 για
τα Μ.Ε. 6.2 της κατάταξης του άρθρου 2 της απόφασης µε αριθµ. οικ. 1032/166/Φ.Γ. 9.6.4
(Η)/5.3.2013, όπως τροποποιήθηκε - συµπληρώθηκε µε την απόφαση υπ’ αριθµ. οικ.
71993/301/Φ113/3-7-2015 (*),
β) Ισχύουσα επαγγελµατική άδεια οδήγησης Γ' (C) κατηγορίας,
γ) Πιστοποιητικό Επαγγελµατικής Ικανότητας (ΠΕΙ),
δ) 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 ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ή Σχολών Μαθητείας του
ΟΑΕ∆ του Ν.1346/83 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 υποβάλει βεβαίωση της
αρµόδιας για την έκδοση της άδειας υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια µηχανοδηγού -χειριστή
χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριµένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε µε συνυπολογισµό και
εµπειρίας.
ή:
α) Άδεια µηχανοδηγού-χειριστή µηχανηµάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων οµάδας ΙΑ΄ τάξης
∆΄ ή άδεια χειριστή µηχανηµάτων έργου (Μ.Ε.) οµάδας Β΄ ειδικότητας 6 του Π.∆. 113/12 για
τα Μ.Ε. 6.2 της κατάταξης του άρθρου 2 της απόφασης µε αριθµ. οικ. 1032/166/Φ.Γ. 9.6.4
(Η)/5.3.2013, όπως τροποποιήθηκε - συµπληρώθηκε µε την απόφαση υπ’ αριθµ. οικ.
71993/301/Φ113/3-7-2015 (*),
β) Ισχύουσα επαγγελµατική άδεια οδήγησης Γ' (C) κατηγορίας,
γ) Πιστοποιητικό Επαγγελµατικής Ικανότητας (ΠΕΙ),
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δ) 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 υποβάλει βεβαίωση της
αρµόδιας για την έκδοση της άδειας υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια µηχανοδηγού- χειριστή
χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριµένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε µε συνυπολογισµό και
εµπειρίας.
ή:
α) Άδεια µηχανοδηγού-χειριστή µηχανηµάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων οµάδας ΙΑ΄ τάξης
∆΄ ή άδεια χειριστή µηχανηµάτων έργου (Μ.Ε.) οµάδας Β΄ ειδικότητας 6 του Π.∆. 113/12 για
τα Μ.Ε. 6.2 της κατάταξης του άρθρου 2 της απόφασης µε αριθµ. οικ. 1032/166/Φ.Γ. 9.6.4
(Η)/5.3.2013, όπως τροποποιήθηκε - συµπληρώθηκε µε την απόφαση υπ’ αριθµ. οικ.
71993/301/Φ113/3-7-2015 (*),
β) Ισχύουσα επαγγελµατική άδεια οδήγησης Γ' (C) κατηγορίας,
γ) Πιστοποιητικό Επαγγελµατικής Ικανότητας (ΠΕΙ),
δ) Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (δηλ. απολυτήριο τριταξίου
γυµνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει µέχρι και το 1980 απολυτήριο
∆ηµοτικού Σχολείου), 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
παραπάνω άδειας µηχανοδηγού-χειριστή (*).
ή:
α) Άδεια µηχανοδηγού-χειριστή µηχανηµάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων οµάδας ΙΑ΄ τάξης
∆΄ ή άδεια χειριστή µηχανηµάτων έργου (Μ.Ε.) οµάδας Β΄ ειδικότητας 6 του Π.∆. 113/12 για
τα Μ.Ε. 6.2 της κατάταξης του άρθρου 2 της απόφασης µε αριθµ. οικ. 1032/166/Φ.Γ. 9.6.4
(Η)/5.3.2013, όπως τροποποιήθηκε - συµπληρώθηκε µε την απόφαση υπ’ αριθµ. οικ.
71993/301/Φ113/3-7-2015 (*),
β) Ισχύουσα επαγγελµατική άδεια οδήγησης Γ' (C) κατηγορίας,
γ) Πιστοποιητικό Επαγγελµατικής Ικανότητας (ΠΕΙ),
δ) Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (δηλ. απολυτήριο τριταξίου
γυµνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει µέχρι και το 1980 απολυτήριο
∆ηµοτικού Σχολείου),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
παραπάνω άδειας µηχανοδηγού-χειριστή (*).
(*)ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:
Υποψήφιοι που κατείχαν άδεια την οποία αντικατέστησαν βάσει του π.δ 113/2012, εφόσον
στη νέα αυτή άδεια δεν αναγράφεται η αρχική άδεια και η ηµεροχρονολογία κτήσης
αυτής, οφείλουν να προσκοµίσουν σχετική βεβαίωση της αρµόδιας υπηρεσίας από την οποία
να προκύπτουν τα ανωτέρω στοιχεία.
Η εν λόγω βεβαίωση απαιτείται, προκειµένου να προσµετρηθεί το βαθµολογούµενο
κριτήριο της εµπειρίας.
Για τα θερµικά µηχανήµατα γίνονται δεκτές και οι άδειες µηχανοδηγών χειριστών
µηχανηµάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων που χορηγήθηκαν βάσει του π.δ. 22/1976 (ΦΕΚ
6/12.01.1976/τ.Α’).
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ (αναφορικά µε την απαιτούµενη κατά τα ανωτέρω
άδεια οδήγησης αυτοκινήτου)
Για την άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ’ (C) κατηγορίας απαιτείται υποχρεωτικά η προσκόµιση
του Πιστοποιητικού Επαγγελµατικής Ικανότητας (ΠΕΙ).
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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 Περιφέρειας στην περιοχή της
οποίας 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.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση αντικατάστασης άδειας, για την ενσωµάτωση µίας ή
περισσοτέρων κατηγοριών ή υποκατηγοριών κατοχής του ζητούµενου από την ανακοίνωση
Πιστοποιητικού Επαγγελµατικής Ικανότητας (ΠΕΙ) και εφόσον προκύπτουν λόγοι
καθυστέρησης της διαδικασίας επανέκδοσής της, γίνεται δεκτή και η ΒΕΒΑΙΩΣΗ της
αρµόδιας υπηρεσίας της ∆ιεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών στην οποία να
αναφέρονται:
•

Το ονοµατεπώνυµο και το όνοµα πατρός του αιτούντος τη βεβαίωση

•

Ο αριθµός της άδειας οδήγησης την οποία κατέχει καθώς και η νέα ισχύς της
(έναρξη, λήξη)

•

Η κατηγορία ή υποκατηγορία ΠΕΙ που του έχει χορηγηθεί και απαιτείται από την
ανακοίνωση, καθώς και η ισχύς του (έναρξη - λήξη) και να επιβεβαιώνεται ότι η
άδεια βρίσκεται σε διαδικασία επανέκδοσής της, λόγω ενσωµάτωσης κατηγορίας
ή υποκατηγορίας ΠΕΙ.

Αυτονόητο είναι ότι οι υποψήφιοι πρέπει να προσκοµίσουν οπωσδήποτε την
απαιτούµενη από την ανακοίνωση άδεια οδήγησης.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Σε περίπτωση που η υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας
Περιφερειακής Ενότητας 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.
Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι είναι κάτοχοι επαγγελµατικής άδειας οδήγησης
αλλοδαπής, για να γίνουν δεκτοί πρέπει να προσκοµίσουν βεβαίωση της αρµόδιας
υπηρεσίας «περί ισοδυναµίας και αντιστοιχίας της άδειας οδήγησης αλλοδαπής µε τις
επαγγελµατικές άδειες οδήγησης ηµεδαπής».

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
Οι υποψήφιοι θα πρέπει:
1. Να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.
2. Να έχουν Υγεία και φυσική κατάσταση που τους επιτρέπει την εκτέλεση των
καθηκόντων της θέσης για την οποία προσλαµβάνονται.
3. Να µην έχουν κώλυµα κατά το άρθρο 16 του Υπαλληλικού Κώδικα (ποινική καταδίκη,
υποδικία στέρηση ή επικουρική δικαστική συµπαράσταση).
Σηµείωση: Η ανικανότητα προς πρόσληψη αίρεται µόνο µε την έκδοση, του κατά άρθρο
47 παρ. 1 του Συντάγµατος, ∆ιατάγµατος που αίρει τις συνέπειες της ποινής.
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ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1. Αίτηση (διαθέσιµη στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Λαρισαίων και στην Κεντρική είσοδο
του ∆ηµαρχιακού Μεγάρου).
2. Απαιτούµενα

δικαιολογητικά

όπως

περιγράφονται

ανωτέρω

ανά

κατηγορία,

ειδικότητα και κωδικό θέσης µε την οποία κάθε υποψήφιος επιθυµεί να συµµετάσχει
στην πρόσκληση.
3. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατοµικού ∆ελτίου Αστυνοµικής Ταυτότητας.
4. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 παρ.4 του Ν. 1599/1986 (επισυνάπτεται στην
αίτηση συµµετοχής).
5. Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι χρησιµοποιούν την εµπειρία ως τυπικόν προσόν
πρόσληψής τους θα πρέπει να καταθέσουν επιπλέον τα κατωτέρω:
•

βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα από την οποία να προκύπτει η διάρκεια της
ασφάλισης

• υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου στην οποία πρέπει να δηλώνονται επακριβώς ο
χρόνος και το είδος της εµπειρίας καθώς και τα στοιχεία του εργοδότη φυσικού
προσώπου ή την επωνυµία της επιχείρησης αν πρόκειται για νοµικό πρόσωπο.
• Οι µισθωτοί του δηµοσίου τοµέα µπορούν εναλλακτικά αντί της βεβαίωσης τους
ασφαλιστικού φορέα να προσκοµίσου βεβαίωση του οικείου φορέα του δηµοσίου
τοµέα από την οποία να προκύπτει το είδος και η χρονική διάρκεια της εµπειρίας.
ΕΜΠΕΙΡΙΑ
Η εµπειρία λαµβάνεται υπόψη µετά τη λήψη του βασικού τίτλου σπουδών µε τον οποίο οι
υποψήφιοι µετέχουν στη διαδικασία επιλογής.
Η εµπειρία λαµβάνεται υπόψη µετά την απόκτηση της ζητούµενης, κατά περίπτωση, από
την παρούσα ανακοίνωση άδειας άσκησης επαγγέλµατος ή άλλης επαγγελµατικής
άδειας ή την ηµεροµηνία ορθής αναγγελίας ενάρξεως ασκήσεως επαγγέλµατος.

∆ηµοσίευση της ανακοίνωσης
Η παρούσα να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ∆ήµου και στον πίνακα ανακοινώσεων του
∆ηµοτικού Καταστήµατος στις 22-2-2021.
Υποβολή αιτήσεων συµµετοχής
Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται:
1. Να παραλάβουν από την είσοδο του ∆ηµαρχείου Λάρισας είτε από την ιστοσελίδα
του ∆ήµου Λαρισαίων την αίτηση συµµετοχής τους και να την συµπληρώσουν
επιλέγοντας τον κωδικό θέσης και την ειδικότητα στην οποία επιθυµούν να
συµµετάσχουν.
2. Να καταθέσουν στις 23 και 24-2-2021 (εργάσιµες ώρες από 7:00 ως 15:00) σε
εσώκλειστο φάκελο την αίτηση τους συµπληρωµένη και υπογεγραµµένη µαζί µε τα
απαραίτητα

δικαιολογητικά

που

απαιτούνται

από

την

ανακοίνωση,

είτε

αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η
εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, στο ισόγειο
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του ∆ηµαρχιακού Μεγάρου (∆ήµος Λαρισαίων, Ίωνος ∆ραγούµη 1, Τ.Κ. 41222,
Λάρισα).
∆ιευκρινίζονται περαιτέρω τα εξής:
Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά µε την ανακοίνωση, οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να
απευθύνονται στο Τµήµα Προσωπικού και στα τηλέφωνα επικοινωνίας: 2413-500242,
2413500341.

Οι υποψήφιοι µπορούν να λάβουν τηλεφωνικά το πρωτόκολλο της αίτησης που έχουν
καταθέσει την επόµενη της τελευταίας ηµεροµηνίας κατάθεσης από το Τµήµα
Υποστήριξης και Πρωτοκόλλου (τηλ. επικοινωνίας: 2413-500245 -316).
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ
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