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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ     Αζήλα, 11-04-2019   
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ      Αξ. Πξση.: 4608 
ΔΗΓΗΚΟ ΓΗΑΒΑΘΜΗΓΗΚΟ ΤΝΓΔΜΟ 
ΝΟΜΟΤ ΑΣΣΗΚΖ (Δ.Γ..Ν.Α.)     
    
 

ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2019 

γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ 
  

ΣΟ Ν.Π.Γ.Γ. «ΔΗΓΗΚΟ ΓΗΑΒΑΘΜΗΓΗΚΟ ΤΝΓΔΜΟ ΝΟΜΟΤ 
ΑΣΣΗΚΖ (Δ.Γ..Ν.Α.)» 

 

Έρνληαο ππόςε: 
 

1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ Ν. 2190/1994 «χζηαζε αλεμάξηεηεο αξρήο γηα ηελ 
επηινγή πξνζσπηθνχ θαη ξχζκηζε ζεκάησλ δηνίθεζεο» (ΦΔΚ 28/Α΄), φπσο έρνπλ 
ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχνπλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 9 ηνπ άξζξνπ 25 
ηνπ Ν. 4440/2016 (ΦΔΚ 224 /Α΄) θαη ηνπ άξζξνπ 64 ηνπ Ν.4590/2019. 

2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο 
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο- Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο» (ΦΔΚ 87/Α΄), φπσο έρνπλ 
ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχνπλ. 

3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ έλαηνπ ηνπ Ν. 4057/2012 «Πεηζαξρηθφ Γίθαην Γεκνζίσλ 
Πνιηηηθψλ Γηνηθεηηθψλ Τπαιιήισλ θαη Τπαιιήισλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ Γεκνζίνπ 
Γηθαίνπ» (ΦΔΚ 54/Α΄). 

4. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 107 ηνπ Ν.4483/2017 (ΦΔΚ 107/Α΄/11.5.2017). 
5. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ δεχηεξνπ ηνπ Ν.4528/2018 (ΦΔΚ 50/Α΄/2018). 
6. Σελ ππ΄ αξηζκ. 83/7-3-2018 (ΑΓΑ: Φ1ΤΥΟΡ05-Ι90) απφθαζε ηεο Δθηειεζηηθήο 

Δπηηξνπήο ηνπ Δηδηθνχ Γηαβαζκηδηθνχ πλδέζκνπ Ννκνχ Αηηηθήο, κε ζέκα: 
«Πξνγξακκαηηζκφο πξνζιήςεσλ πξνζσπηθνχ κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ 
νξηζκέλνπ ρξφλνπ γηα ππεξεζίεο αληαπνδνηηθνχ ραξαθηήξα έηνπο 2018».  

7. Σελ ππ’ αξηζκ. πξση. 22156/8231/23-03-2018 Δηζεγεηηθή έθζεζε ηεο 
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Αηηηθήο γηα πξφζιεςε πξνζσπηθνχ ηδησηηθνχ δηθαίνπ 
νξηζκέλνπ ρξφλνπ ζηνλ Δηδηθφ Γηαβαζκηδηθφ χλδεζκν Ννκνχ Αηηηθήο,  
αληαπνδνηηθνχ ραξαθηήξα, πξνο ην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ. 

8. Σν ππ’ αξηζκ. πξση. νηθ. 18083/4-05-2018 (ΑΓΑ: ΧΧΠΟ465ΥΘ7-5ΓΘ) Απφθαζε ηνπ 
Τπνπξγνχ  Δζσηεξηθψλ, κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ε ζχλαςε ηξηαθνζίσλ δχν (302) 
ζπκβάζεσλ κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ ζε ππεξεζίεο 
αληαπνδνηηθνχ ραξαθηήξα ζε ΟΣΑ α΄ βαζκνχ. 

9. Σν ππ’ αξηζκ. πξση. 22254/18-5-2018 έγγξαθν ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, κε ζέκα: 
έγθξηζε πξφζιεςεο πξνζσπηθνχ κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ 
ρξφλνπ αληαπνδνηηθνχ ραξαθηήξα ζηνλ  Δηδηθφ Γηαβαζκηδηθφ  χλδεζκν Ννκνχ 
Αηηηθήο. 

10. Σελ ππ’ αξηζκ. πξση. 5709/30-6-2015 (ΑΓΑ: 7ΝΠΚΟΡ05-Τ) Απφθαζε Πξνέδξνπ 
(Οξζή επαλάιεςε ηεο 703/4-2-2015) πεξί κεηαβίβαζεο αξκνδηνηήησλ ζηελ 
Αληηπξφεδξν ηνπ Δηδηθνχ Γηαβαζκηδηθνχ πλδέζκνπ Ννκνχ Αηηηθήο. 

11. Σε ζχζηαζε Ν.Π.Γ.Γ. κε ηελ επσλπκία «Δηδηθφο Γηαβαζκηδηθφο χλδεζκνο Ννκνχ 
Αηηηθήο (Δ.Γ..Ν.Α.)» (ΦΔΚ 2854/η.Β΄/16-12-2011). 

ΑΔΑ: ΨΡΝΧΟΡ05-7ΟΔ
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12. Σνλ Οξγαληζκφ Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο ηνπ Δηδηθνχ Γηαβαζκηδηθνχ πλδέζκνπ Ννκνχ 
Αηηηθήο φπσο ηξνπνπνηήζεθε (ΦΔΚ 515/η.Β΄/28-2-2014) θαη (ΦΔΚ 3639/η.Β΄/16-10-
2017) θαη ηελ ππ’ αξηζκ. πξση. 11227/12-10-2018 βεβαίσζε ηεο Αλαπιεξψηξηαο 
Πξντζηακέλεο ηεο Γηεχζπλζεο Γηνηθεηηθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Δηδηθνχ Γηαβαζκηδηθνχ 
πλδέζκνπ Ννκνχ Αηηηθήο πεξί θελψλ ζέζεσλ. 

13. Σελ ππ’ αξηζκ. 770/21-1-2019 βεβαίσζε ηνπ Αλαπιεξσηή Πξντζηάκελνπ ηεο 
Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Δηδηθνχ Γηαβαζκηδηθνχ πλδέζκνπ Ννκνχ 
Αηηηθήο πεξί χπαξμεο πηζηψζεσλ γηα ηελ θάιπςε ηεο δαπάλεο κηζζνδνζίαο ηνπ ππφ 
πξφζιεςε πξνζσπηθνχ ηεο παξνχζαο αλαθνίλσζεο. 

14. Σελ ππ’ αξηζκ. πξση. 26270/2018/1/2019-8-4-2019 έγθξηζε αλαθνίλσζεο ηνπ Α..Δ.Π. 

 
Αλαθνηλώλεη 

 

Σελ πξόζιεςε, κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ 
ρξόλνπ, ζπλνιηθά ζαξάληα (40) αηόκσλ γηα ηελ θάιπςε επνρηθώλ ή 
παξνδηθώλ αλαγθώλ ζε ππεξεζίεο αληαπνδνηηθνύ ραξαθηήξα ηνπ 
Ν.Π.Γ.Γ. «Δηδηθόο Γηαβαζκηδηθόο ύλδεζκνο Ννκνύ Αηηηθήο (Δ.Γ..Ν.Α.)», 
πνπ εδξεύεη ζην Γήκν Αζελαίσλ, θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπ εμήο, αλά 
ππεξεζία, έδξα, εηδηθόηεηα θαη δηάξθεηα ζύκβαζεο, αξηζκνύ αηόκσλ 
(βι. ΠΗΝΑΚΑ Α), κε ηα αληίζηνηρα απαηηνύκελα (ηππηθά θαη ηπρόλ 
πξόζζεηα) πξνζόληα (βι. ΠΗΝΑΚΑ Β): 
 

 

ΠΗΝΑΚΑ Α: ΘΔΔΗ ΔΠΟΥΗΚΟΤ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ (αλά θσδηθό ζέζεο) 

Κσδηθόο 
ζέζεο 

Τπεξεζία Σόπνο Απαζρόιεζεο Δηδηθόηεηα 
Γηάξθεηα 

ζύκβαζεο 
Αξηζκόο 
αηόκσλ 

101 
Ν.Π.Γ.Γ. «Δηδηθφο Γηαβαζκηδηθφο 

χλδεζκνο Ν. Αηηηθήο (Δ.Γ..Ν.Α.)» 
(ΥΑΓΑ Ύδξαο) 

Γ. Ύδξαο 
Ν. Αηηηθήο 

ΠΔ Σνπνγξάθσλ 
Μεραληθψλ 

8 κήλεο 1 

102 
Ν.Π.Γ.Γ. «Δηδηθφο Γηαβαζκηδηθφο 

χλδεζκνο Ν.Αηηηθήο (Δ.Γ..Ν.Α.)» 
(.Μ.Α. ρηζηνχ) (Υ.Τ.Σ.Α. & Δ.Μ.Α.Κ.) 

  Γ. Πεξάκαηνο θαη Γ. Φπιήο 
Ν. Αηηηθήο 

ΠΔ Μεραλνιφγσλ 
Μεραληθψλ 

8 κήλεο 3 

103 

Ν.Π.Γ.Γ. «Δηδηθφο Γηαβαζκηδηθφο 
χλδεζκνο Ν. Αηηηθήο (Δ.Γ..Ν.Α.)» 

(Κεληξηθά Γξαθεία  
Δ.Γ..Ν.Α.) 

Γ. Φηινζέεο – Φπρηθνχ  
Ν. Αηηηθήο 

ΠΔ Οηθνλνκηθνχ  8 κήλεο 2 

104 
Ν.Π.Γ.Γ. «Δηδηθφο Γηαβαζκηδηθφο 

χλδεζκνο Ν. Αηηηθήο (Δ.Γ..Ν.Α.)» 
(.Μ.Α. ρηζηνχ) (Υ.Τ.Σ.Α. & Δ.Μ.Α.Κ.) 

  Γ. Πεξάκαηνο θαη Γ. Φπιήο  
Ν. Αηηηθήο 

ΠΔ Ηιεθηξνιφγσλ 
Μεραληθψλ 

8 κήλεο 3 

105 
Ν.Π.Γ.Γ. «Δηδηθφο Γηαβαζκηδηθφο 

χλδεζκνο Ν. Αηηηθήο (Δ.Γ..Ν.Α.)» 
(Υεκείν & Δ.Μ.Α.Κ.) 

 Γ Φπιήο  
Ν. Αηηηθήο 

ΠΔ Υεκηθψλ 8 κήλεο 3 

106 

Ν.Π.Γ.Γ. «Δηδηθφο Γηαβαζκηδηθφο 
χλδεζκνο Ν. Αηηηθήο (Δ.Γ..Ν.Α.)» 

(Κεληξηθά Γξαθεία  
Δ.Γ..Ν.Α.) 

Γ. Φηινζέεο – Φπρηθνχ  
Ν. Αηηηθήο 

ΠΔ Πεξηβάιινληνο 8 κήλεο 1 

107 

Ν.Π.Γ.Γ. «Δηδηθφο Γηαβαζκηδηθφο 
χλδεζκνο Ν.Αηηηθήο (Δ.Γ..Ν.Α.)» 

(Κεληξηθά Γξαθεία  
Δ.Γ..Ν.Α.) 

Γ. Φηινζέεο – Φπρηθνχ  
Ν. Αηηηθήο 

ΠΔ Πιεξνθνξηθήο 8 κήλεο 1 

108 

Ν.Π.Γ.Γ. «Δηδηθφο Γηαβαζκηδηθφο 
χλδεζκνο Ν. Αηηηθήο (Δ.Γ..Ν.Α.)» 

(Κεληξηθά Γξαθεία  
Δ.Γ..Ν.Α.) 

Γ. Φηινζέεο – Φπρηθνχ  
Ν. Αηηηθήο 

ΣΔ Πιεξνθνξηθήο  8 κήλεο 1 

ΑΔΑ: ΨΡΝΧΟΡ05-7ΟΔ
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ΠΗΝΑΚΑ Α: ΘΔΔΗ ΔΠΟΥΗΚΟΤ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ (αλά θσδηθό ζέζεο) 

Κσδηθόο 
ζέζεο 

Τπεξεζία Σόπνο Απαζρόιεζεο Δηδηθόηεηα 
Γηάξθεηα 

ζύκβαζεο 
Αξηζκόο 
αηόκσλ 

109 
Ν.Π.Γ.Γ. «Δηδηθφο Γηαβαζκηδηθφο 

χλδεζκνο Ν. Αηηηθήο (Δ.Γ..Ν.Α.)» 
(.Μ.Α. ρηζηνχ) (Υ.Τ.Σ.Α. & Δ.Μ.Α.Κ.) 

  Γ. Πεξάκαηνο θαη Γ. Φπιήο 
Ν. Αηηηθήο 

ΓΔ Οδεγψλ  
Γ΄ (C)  Καηεγνξίαο 

(κε θάξηα ςεθηαθνχ 
ηαρνγξάθνπ) 

8 κήλεο 7 

110 
Ν.Π.Γ.Γ. «Δηδηθφο Γηαβαζκηδηθφο 

χλδεζκνο Ν. Αηηηθήο (Δ.Γ..Ν.Α.)» 
(.Μ.Α. ρηζηνχ) 

Γ. Πεξάκαηνο 
Ν. Αηηηθήο  

  

ΓΔ Σερληθψλ 
(Μεραλνηερληηψλ 

Απηνθηλήησλ) 
8 κήλεο 3 

111 
Ν.Π.Γ.Γ. «Δηδηθφο Γηαβαζκηδηθφο 

χλδεζκνο Ν. Αηηηθήο (Δ.Γ..Ν.Α.)» 
(.Μ.Α. ρηζηνχ) 

 
Γ. Πεξάκαηνο 

Ν. Αηηηθήο  
  
  

ΓΔ Ξπινπξγψλ 8 κήλεο 1 

112 
Ν.Π.Γ.Γ. «Δηδηθφο Γηαβαζκηδηθφο 

χλδεζκνο Ν. Αηηηθήο (Δ.Γ..Ν.Α.)» 
(Υ.Τ.Σ.Α.) 

Γ. Φπιήο  
Ν. Αηηηθήο 

ΓΔ Υεηξηζηψλ 
Μεραλεκάησλ Έξγνπ 
(Πξνσζεηψλ γαηψλ) 

8 κήλεο 4 

113 
Ν.Π.Γ.Γ. «Δηδηθφο Γηαβαζκηδηθφο 

χλδεζκνο Ν. Αηηηθήο (Δ.Γ..Ν.Α.)» 
(Υ.Τ.Σ.Α.) 

Γ. Φπιήο  
Ν. Αηηηθήο 

ΓΔ Υεηξηζηψλ 
Μεραλεκάησλ Έξγνπ 
(πκπηεζηψλ ΣΑΝΑ) 

8 κήλεο 1 

114 
Ν.Π.Γ.Γ. «Δηδηθφο Γηαβαζκηδηθφο 

χλδεζκνο Ν. Αηηηθήο (Δ.Γ..Ν.Α.)» 
(Δ.Μ.Α.Κ.) 

Γ. Φπιήο  
Ν. Αηηηθήο 

ΓΔ Υεηξηζηψλ 
Ηιεθηξνληθψλ 
Τπνινγηζηψλ 

8 κήλεο 1 

115 

Ν.Π.Γ.Γ. «Δηδηθφο Γηαβαζκηδηθφο 
χλδεζκνο Ν. Αηηηθήο (Δ.Γ..Ν.Α.)» 

(Κεληξηθά Γξαθεία  
Δ.Γ..Ν.Α.) (.Μ.Α. ρηζηνχ) (Υ.Τ.Σ.Α.) 

Γ. Φηινζέεο – Φπρηθνχ,  
Γ. Πεξάκαηνο θαη Γ. Φπιήο  

Ν. Αηηηθήο 

ΤΔ Δξγαηψλ 
Καζαξηφηεηαο 

8 κήλεο 8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΗΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (αλά θσδηθό ζέζεο) 

Κσδηθόο ζέζεο 
Σίηινο ζπνπδώλ  

θαη  
ινηπά απαηηνύκελα (ηππηθά & ηπρόλ πξόζζεηα) πξνζόληα 

101 

α) Πηπρίν ή δίπισκα Αγξνλφκνπ Σνπνγξάθνπ Μεραληθνχ ή Σνπνγξάθνπ Μεραληθνχ ΑΔΙ ή 
ην νκψλπκν πηπρίν ή δίπισκα Διιεληθνχ Αλνηθηνχ Παλεπηζηεκίνπ  (Δ.Α.Π) ΑΔΙ ή 
Πξνγξακκάησλ πνπδψλ Δπηινγήο (Π..Δ) ΑΔΙ ή ηαπηφζεκν θαηά πεξηερφκελν εηδηθφηεηαο 
πηπρίν ή δίπισκα ΑΔΙ ή Διιεληθνχ Αλνηθηνχ Παλεπηζηεκίνπ  (Δ.Α.Π) ΑΔΙ ή Πξνγξακκάησλ 
πνπδψλ Δπηινγήο (Π..Δ) ΑΔΙ ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιψλ ηεο αιινδαπήο, 
αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο. 
β) Άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο Μεραληθνχ αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο ηνπ ηίηινπ ζπνπδψλ. 

 
 
 
 
 

102 

α) Πηπρίν ή δίπισκα  Ηιεθηξνιφγνπ Μεραλνιφγνπ Μεραληθνχ ή Μεραλνιφγνπ 
Ηιεθηξνιφγνπ Μεραληθνχ ή Μεραλνιφγνπ Μεραληθνχ ή Μεραλνιφγνπ θαη Αεξνλαππεγνχ 
Μεραληθνχ ή Μεραλνιφγνπ Μεραληθνχ Βηνκεραλίαο ή Ναππεγνχ Μεραλνιφγνπ Μεραληθνχ  ή 
Μεραληθψλ Γηαρείξηζεο Δλεξγεηαθψλ Πφξσλ ΑΔΙ ή ην νκψλπκν πηπρίν ή δίπισκα Διιεληθνχ 
Αλνηθηνχ Παλεπηζηεκίνπ  (Δ.Α.Π) ΑΔΙ ή Πξνγξακκάησλ πνπδψλ Δπηινγήο (Π..Δ) ΑΔΙ ή 
ηαπηφζεκν θαηά πεξηερφκελν εηδηθφηεηαο πηπρίν ή δίπισκα ΑΔΙ ή Διιεληθνχ Αλνηθηνχ 
Παλεπηζηεκίνπ  (Δ.Α.Π) ΑΔΙ ή Πξνγξακκάησλ πνπδψλ Δπηινγήο (Π..Δ) ΑΔΙ ηεο εκεδαπήο 
ή ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιψλ ηεο αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο,   
β) Άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο Μεραληθνχ αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο ηνπ ηίηινπ ζπνπδψλ.  

ΑΔΑ: ΨΡΝΧΟΡ05-7ΟΔ
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ΠΗΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (αλά θσδηθό ζέζεο) 

Κσδηθόο ζέζεο 
Σίηινο ζπνπδώλ  

θαη  
ινηπά απαηηνύκελα (ηππηθά & ηπρόλ πξόζζεηα) πξνζόληα 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

103 

α) Πηπρίν ή δίπισκα Αζηηθήο θαη Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο (απφ 1998 κεηνλνκάζηεθε ζε 
Οηθνλνκηθήο θαη Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο) ή Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο  θαη Σερλνινγίαο 
(πξψελ Σερλνινγίαο θαη πζηεκάησλ Παξαγσγήο)  ή Γεκφζηαο Γηνίθεζεο κε θαηεχζπλζε 
Γεκφζηαο Οηθνλνκηθήο ή Γεκφζηαο Γηνίθεζεο (ην νπνίν ίζρπε κέρξη ην αθαδεκατθφ έηνο 1996-
1997) ή Γηεζλψλ θαη Δπξσπατθψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Πνιηηηθψλ πνπδψλ (απφ Μάην 2008 
κεηνλνκάζηεθε ζε Γηεζλψλ θαη Δπξσπατθψλ πνπδψλ) κε θαηεχζπλζε Γηεζλψλ θαη 
Δπξσπατθψλ Οηθνλνκηθψλ πνπδψλ ή Γηεζλψλ θαη Δπξσπατθψλ Οηθνλνκηθψλ πνπδψλ ή 
Γηεζλψλ θαη Δπξσπατθψλ πνπδψλ κε θαηεχζπλζε Γηεζλψλ θαη Δπξσπατθψλ Οηθνλνκηθψλ 
ρέζεσλ ή Γηεζλψλ θαη Δπξσπατθψλ πνπδψλ (πξψελ Γηεζλψλ θαη Δπξσπατθψλ 
Οηθνλνκηθψλ θαη Πνιηηηθψλ πνπδψλ ) κε θαηεχζπλζε Γηεζλψλ θαη Δπξσπατθψλ Οηθνλνκηθψλ 
πνπδψλ  ή Γηεζλψλ Οηθνλνκηθψλ ρέζεσλ θαη Αλάπηπμεο ή Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ ή 
Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ θαη Οξγαληζκψλ  ή   Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Αγξνηηθψλ Πξντφλησλ 
θαη Σξνθίκσλ   ή Δπηρεηξεζηαθήο Έξεπλαο θαη Μάξθεηηλγθ ή Δπηρεηξεζηαθήο Έξεπλαο θαη 
ηξαηεγηθήο Πσιήζεσλ  (Marketing)  ή Λνγηζηηθήο θαη Υξεκαηννηθνλνκηθήο ή Λνγηζηηθήο 
Υξεκαηννηθνλνκηθήο θαη Πνζνηηθήο Αλάιπζεο ή Μάξθεηηλγθ θαη Δπηθνηλσλίαο ή Μάξθεηηλγθ 
θαη Γηνίθεζεο Λεηηνπξγηψλ ή Μάξθεηηλγθ Αγξνηηθψλ Πξντφλησλ  ή Ναπηηιηαθψλ πνπδψλ ή 
Ναπηηιίαο θαη Δπηρεηξεκαηηθψλ Τπεξεζηψλ ή Οηθνλνκηθήο Δπηζηήκεο ή Οηθνλνκηθήο θαη 
Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο  ή Οηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ  ή Οηθνλνκηθήο θαη Γηνίθεζεο 
Σνπξηζκνχ ή Οξγάλσζεο θαη Γηαρείξηζεο Αγξνηηθψλ Δθκεηαιιεχζεσλ (απφ 2006 
κεηνλνκάζηεθε ζε Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Αγξνηηθψλ Πξντφλησλ θαη Σξνθίκσλ) ή 
Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ ή Οξγάλσζεο θαη Γηαρείξηζεο Αζιεηηζκνχ  ή 
Πεξηθεξεηαθήο θαη Οηθνλνκηθήο Αλάπηπμεο ή ηαηηζηηθήο ή ηαηηζηηθήο θαη Αλαινγηζηηθήο 
Δπηζηήκεο ή ηαηηζηηθήο θαη Αζθαιηζηηθήο Δπηζηήκεο ή   ηαηηζηηθήο θαη Αλαινγηζηηθψλ - 
Υξεκαηννηθνλνκηθψλ Μαζεκαηηθψλ  ή Μαζεκαηηθψλ Δηζαγσγηθή Καηεχζπλζε ηαηηζηηθήο θαη 
Αλαινγηζηηθψλ-Υξεκαηννηθνλνκηθψλ Μαζεκαηηθψλ ή Σερλνινγίαο θαη πζηεκάησλ 
Παξαγσγήο ή Υξεκαηννηθνλνκηθήο θαη Σξαπεδηθήο Γηνηθεηηθήο ΑΔΙ ή ην νκψλπκν πηπρίν ή 
δίπισκα Διιεληθνχ Αλνηθηνχ Παλεπηζηεκίνπ (ΔΑΠ) ΑΔΙ ή Πξνγξακκάησλ πνπδψλ 
Δπηινγήο (ΠΔ) ΑΔΙ ηεο εκεδαπήο ε ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιψλ  ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, 
αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο. 
β) Γλψζε ρεηξηζκνχ Η/Τ ζηα αληηθείκελα: (i) επεμεξγαζίαο θεηκέλνπ, (ii) ππνινγηζηηθψλ 
θχιισλ θαη (iii) ππεξεζηψλ δηαδηθηχνπ. 

 
 
 
 

104 

α) Πηπρίν ή δίπισκα  Ηιεθηξνιφγνπ Μεραληθνχ  ή Ηιεθηξνιφγνπ Μεραλνιφγνπ Μεραληθνχ ή 
Μεραλνιφγνπ Ηιεθηξνιφγνπ Μεραληθνχ ή Ηιεθηξνιφγνπ Μεραληθνχ θαη Μεραληθνχ 
Τπνινγηζηψλ ή Ηιεθηξνιφγνπ Μεραληθνχ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηψλ ή Ηιεθηξνιφγνπ 
Μεραληθνχ θαη Μεραληθνχ Η/Τ ΑΔΙ ή ην νκψλπκν πηπρίν ή δίπισκα Διιεληθνχ Αλνηθηνχ 
Παλεπηζηεκίνπ  (Δ.Α.Π) ΑΔΙ ή Πξνγξακκάησλ πνπδψλ Δπηινγήο (Π..Δ) ΑΔΙ ή ηαπηφζεκν 
θαηά πεξηερφκελν εηδηθφηεηαο πηπρίν ή δίπισκα ΑΔΙ ή Διιεληθνχ Αλνηθηνχ Παλεπηζηεκίνπ  
(Δ.Α.Π) ΑΔΙ ή Πξνγξακκάησλ πνπδψλ Δπηινγήο (Π..Δ) ΑΔΙ ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκνο ηίηινο 
ζρνιψλ ηεο αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο.   
β) Άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο Μεραληθνχ αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο ηνπ ηίηινπ ζπνπδψλ. 
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α) Πηπρίν ή δίπισκα Υεκείαο ΑΔΙ ή ην νκψλπκν πηπρίν ή δίπισκα Διιεληθνχ Αλνηθηνχ 
Παλεπηζηεκίνπ  (Δ.Α.Π) ΑΔΙ ή Πξνγξακκάησλ πνπδψλ Δπηινγήο (Π..Δ) ΑΔΙ  ηεο εκεδαπήο 
ή ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιψλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο,    
β) Βεβαίσζε ηδηφηεηαο κέινπο ηεο Έλσζεο Διιήλσλ Υεκηθψλ (λ. 1804/1988 – ΦΔΚ 177/ 
Α’/25.8.1988).  
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α) Πηπρίν ή δίπισκα  Μεραληθνχ Πεξηβάιινληνο ή Υεκηθνχ Μεραληθνχ ή Πεξηβάιινληνο ή 
Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο θαη Φπζηθψλ Πφξσλ ή Γεσγξαθίαο ή Δπηζηήκεο ηεο Θάιαζζαο ή 
Δπηζηεκψλ ηεο Θάιαζζαο ή Βηνινγίαο  ή Βηνινγηθψλ Δθαξκνγψλ θαη Σερλνινγηψλ ή Φπζηθήο 
ή Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ ή Δθαξκνζκέλσλ Μαζεκαηηθψλ θαη Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ κε 
θαηεχζπλζε Φπζηθνχ Δθαξκνγψλ ή Υεκείαο ή Βηνρεκείαο ή Ιαηξηθήο Βηνρεκείαο ή Βηνρεκείαο 
θαη Βηνηερλνινγίαο ή πνπδψλ ζηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο ή Γηαρείξηζεο Αγξνηηθνχ 
Πεξηβάιινληνο θαη Φπζηθψλ Πφξσλ ή Πεξηβαιινληηθήο Υαξηνγξαθίαο ή Δθαξκνζκέλεο 
Αγξννηθνινγίαο ή Δπηζηεκψλ θαη Πνιηηηζκνχ - Καηεχζπλζε Δπηζηεκψλ Πεξηβάιινληνο  ΑΔΙ ή 
ην νκψλπκν πηπρίν ή δίπισκα Διιεληθνχ Αλνηθηνχ Παλεπηζηεκίνπ  (Δ.Α.Π) ΑΔΙ ή 
Πξνγξακκάησλ πνπδψλ Δπηινγήο (Π..Δ) ΑΔΙ  ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιψλ ηεο 
εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο, 

ΑΔΑ: ΨΡΝΧΟΡ05-7ΟΔ



 

ειίδα 5 απφ 14 

ΠΗΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (αλά θσδηθό ζέζεο) 

Κσδηθόο ζέζεο 
Σίηινο ζπνπδώλ  

θαη  
ινηπά απαηηνύκελα (ηππηθά & ηπρόλ πξόζζεηα) πξνζόληα 

β) Σελ θαηά πεξίπησζε πηπρίνπ Άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο Μεραληθνχ αληίζηνηρεο 
εηδηθφηεηαο ηνπ ηίηινπ ζπνπδψλ γηα ηνπο Μεραληθνχο ή Βεβαίσζε ηδηφηεηαο κέινπο ηεο 
Έλσζεο Διιήλσλ Υεκηθψλ (λ. 1804/1988 – ΦΔΚ 177/ Α’/25.8.1988)  γηα ηνπο Υεκηθνχο. 
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Πηπρίν ή δίπισκα  Πιεξνθνξηθήο ή Δθαξκνζκέλεο Πιεξνθνξηθήο ή Δθαξκνζκέλεο 
Πιεξνθνξηθήο κε θαηεχζπλζε: i) Δθαξκνζκέλεο Πιεξνθνξηθήο ή ii) Γηνίθεζεο Σερλνινγίαο ή 
Πιεξνθνξηθήο θαη Σειεκαηηθήο ή Δπηζηήκεο Τπνινγηζηψλ ή Πιεξνθνξηθήο θαη 
Σειεπηθνηλσληψλ ή Δπηζηήκεο θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηψλ ή Δπηζηήκεο θαη Σερλνινγίαο 
Σειεπηθνηλσληψλ ή Πιεξνθνξηθήο κε εθαξκνγέο ζηελ Βηνηαηξηθή ή Γηδαθηηθήο ηεο 
Σερλνινγίαο θαη Φεθηαθψλ πζηεκάησλ ή Φεθηαθψλ πζηεκάησλ ή Δπηζηεκψλ θαη 
Πνιηηηζκνχ – Καηεχζπλζε Η/Τ ή Μεραληθνχ Ηιεθηξνληθψλ Τπνινγηζηψλ θαη Πιεξνθνξηθήο ή 
Μεραληθνχ Πιεξνθνξηθήο θαη Σειεπηθνηλσληψλ ή Ηιεθηξνιφγνπ Μεραληθνχ θαη Μεραληθνχ 
Τπνινγηζηψλ ή Ηιεθηξνιφγνπ Μεραληθνχ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηψλ ή Ηιεθηξνιφγνπ 
Μεραληθνχ θαη Μεραληθνχ Η/Τ  ή Ηιεθηξνληθήο θαη Μεραληθψλ Τπνινγηζηψλ ή Ηιεθηξνληθνχ 
Μεραληθνχ θαη Μεραληθνχ Τπνινγηζηψλ ή Μεραληθψλ Πιεξνθνξηαθψλ θαη Δπηθνηλσληαθψλ 
πζηεκάησλ ή Μεραληθνχ Η/Τ Σειεπηθνηλσληψλ θαη Γηθηχσλ  ΑΔΙ ή Διιεληθνχ Αλνηθηνχ 
Παλεπηζηεκίνπ  (Δ.Α.Π) ΑΔΙ ή Πξνγξακκάησλ πνπδψλ Δπηινγήο (Π..Δ) ΑΔΙ  ηεο εκεδαπήο 
ή ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιψλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο. 
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Πηπρίν ή δίπισκα ηκήκαηνο Πιεξνθνξηθήο ή Δθαξκνζκέλεο Πιεξνθνξηθήο θαη Πνιπκέζσλ 
ή Σειεπιεξνθνξηθήο θαη Γηνίθεζεο ή Γηαρείξηζεο Πιεξνθνξηψλ ή Δπηρεηξεκαηηθνχ 
ρεδηαζκνχ θαη Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ ή Δθαξκνγψλ Πιεξνθνξηθήο ζηε Γηνίθεζε θαη  
ζηελ Οηθνλνκία ή Βηνκεραληθήο Πιεξνθνξηθήο ή Γεσπιεξνθνξηθήο θαη Σνπνγξαθίαο ή 
Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ ή Πιεξνθνξηθήο θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηψλ ή 
Ηιεθηξνληθψλ Τπνινγηζηηθψλ πζηεκάησλ ή Σερλνινγίαο Πιεξνθνξηθήο θαη 
Σειεπηθνηλσληψλ ή Σειεπηθνηλσληψλ θαη Γηθηχσλ Η/Τ ή Σειεπηθνηλσληαθψλ πζηεκάησλ θαη 
Γηθηχσλ ή Δπηρεηξεζηαθήο Πιεξνθνξηθήο ή Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο Σ.Δ. ή Μεραληθψλ 
Ηιεθηξνληθψλ Τπνινγηζηηθψλ πζηεκάησλ Σ.Δ. ή Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ κε θαηεχζπλζε 
Γηνίθεζε Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ ή Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ Σ.Δ. θαη Μεραληθψλ 
Σνπνγξαθίαο θαη Γεσπιεξνθνξηθήο Σ.Δ. κε θαηεχζπλζε Μεραληθψλ Σνπνγξαθίαο θαη 
Γεσπιεξνθνξηθήο Σ.Δ. ΣΔΙ ή Πξνγξακκάησλ πνπδψλ Δπηινγήο (Π..Δ.) ΣΔΙ ηεο εκεδαπήο 
ή ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιψλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο ή ην νκψλπκν 
πηπρίν ΚΑΣΔΔ ή ηζφηηκνο ηίηινο ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο. 
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ΚΤΡΗΑ ΠΡΟΟΝΣΑ: 

α) Γίπισκα Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο ΙΔΚ εηδηθνηήησλ Σερληθνχ Απηνθηλήησλ Ορεκάησλ ή 

Δθπαηδεπηή Τπνςεθίσλ Οδεγψλ Απηνθηλήησλ ή Δθπαηδεπηή Τπνςεθίσλ Οδεγψλ 

Απηνθηλήησλ θαη Μνηνζηθιεηψλ ή  Πηπρίν Α' ή Β' θχθινπ ζπνπδψλ ΣΔΔ εηδηθφηεηαο Μεραλψλ 

θαη πζηεκάησλ Απηνθηλήηνπ ή απνιπηήξηνο ηίηινο Δληαίνπ Πνιπθιαδηθνχ Λπθείνπ ηκήκαηνο 

Μεραληθψλ Απηνθηλήησλ ή απνιπηήξηνο ηίηινο Δπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ εηδηθφηεηαο Σερληθνχ 

Ορεκάησλ ή εηδηθφηεηαο Μεραληθήο Απηνθηλήησλ ηνπ Σνκέα Μεραλνινγίαο ή εηδηθφηεηαο 

Μεραληθψλ θαη Ηιεθηξνινγηθψλ πζηεκάησλ Απηνθηλήηνπ ηνπ Σνκέα Ορεκάησλ ή Σερληθήο 

Δπαγγεικαηηθήο ρνιήο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο εηδηθφηεηαο Μεραλψλ Απηνθηλήηνπ ή 

ρνιήο Μαζεηείαο ηνπ ΟΑΔΓ ηνπ λ. 1346/1983 εηδηθφηεηαο Μεραλνηερλίηε Απηνθηλήηνπ ή 

ζπλαθνύο εηδηθόηεηαο, δειαδή: πηπρίν ή δίπισκα ή απνιπηήξηνο ηίηινο Ηιεθηξνινγηθψλ 

πζηεκάησλ Απηνθηλήηνπ ή Ηιεθηξνκεραληθψλ πζηεκάησλ θαη Απηνκαηηζκνχ Απηνθηλήηνπ ή 

Σερλίηεο Ηιεθηξνιφγνο Απηνθηλήησλ Ορεκάησλ ή Ηιεθηξηθνχ πζηήκαηνο Απηνθηλήηνπ ή 

Ηιεθηξνηερλίηε Απηνθηλήηνπ ή Σερληηψλ Ηιεθηξνινγηθψλ πζηεκάησλ Απηνθηλήησλ ή 

Σερληηψλ Μεραλψλ θαη πζηεκάησλ Απηνθηλήηνπ ή Ηιεθηξνιφγνπ Απηνθηλήησλ Ορεκάησλ ή 

Σερληθνχ Μεραλνηξνληθήο ή αληίζηνηρν πηπρίν ή δίπισκα ή απνιπηήξηνο ηίηινο ΙΔΚ ή 

Δπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ ή Σερληθνχ Δπαγγεικαηηθνχ Δθπαηδεπηεξίνπ Α΄ ή Β΄ θχθινπ 

ζπνπδψλ ή Δληαίνπ Πνιπθιαδηθνχ Λπθείνπ ή Σερληθνχ Δπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ ή ρνιήο 

Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο ή Δπαγγεικαηηθήο ρνιήο ή Σερληθήο Δπαγγεικαηηθήο ρνιήο 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ή ζρνιήο καζεηείαο ηνπ ΟΑΔΓ ηνπ Ν. 1346/1983 ή Ν. 

3475/2006 ή άιινο ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιηθήο κνλάδαο ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, 

αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο. 

ΑΔΑ: ΨΡΝΧΟΡ05-7ΟΔ



 

ειίδα 6 απφ 14 

ΠΗΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (αλά θσδηθό ζέζεο) 

Κσδηθόο ζέζεο 
Σίηινο ζπνπδώλ  

θαη  
ινηπά απαηηνύκελα (ηππηθά & ηπρόλ πξόζζεηα) πξνζόληα 

β) Ιζρχνπζα επαγγεικαηηθή άδεηα νδήγεζεο απηνθηλήηνπ Γ΄ ή C θαηεγνξίαο (Π.Γ. 51/2012 

φπσο ηζρχεη). 

γ) Πηζηνπνηεηηθφ Δπαγγεικαηηθήο Ιθαλφηεηαο (ΠΔΙ). 

δ) Κάξηα Φεθηαθνχ Σαρνγξάθνπ Οδεγνχ, ε νπνία λα είλαη ζε ηζρχ. 

 

ΠΡΟΟΝΣΑ  Α΄ ΔΠΗΚΟΤΡΗΑ: 

(Δθφζνλ νη ζέζεηο δελ θαιπθζνχλ απφ ππνςεθίνπο κε άηνκα κε ηα αλσηέξσ πξνζφληα) 

 

α) Οπνηνζδήπνηε απνιπηήξηνο ηίηινο ζρνιηθήο κνλάδαο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηεο 

εκεδαπήο ή ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιψλ ηεο αιινδαπήο.  

β) Ιζρχνπζα επαγγεικαηηθή άδεηα νδήγεζεο απηνθηλήηνπ Γ΄ ή C θαηεγνξίαο (Π.Γ. 51/2012 

φπσο ηζρχεη). 

γ) Πηζηνπνηεηηθφ Δπαγγεικαηηθήο Ιθαλφηεηαο (ΠΔΙ). 

δ) Κάξηα Φεθηαθνχ Σαρνγξάθνπ Οδεγνχ, ε νπνία λα είλαη ζε ηζρχ. 

 

ΠΡΟΟΝΣΑ  Β΄ ΔΠΗΚΟΤΡΗΑ: 

(Δθφζνλ νη ζέζεηο δελ θαιπθζνχλ απφ ππνςεθίνπο κε άηνκα κε ηα αλσηέξσ πξνζφληα) 

α) Απνιπηήξηνο ηίηινο  ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο (απνιπηήξην ηξηηαμίνπ γπκλαζίνπ ή γηα 

ππνςεθίνπο πνπ έρνπλ απνθνηηήζεη κέρξη θαη ην 1980 απνιπηήξην δεκνηηθνχ ζρνιείνπ) ή 

ηζνδχλακν απνιπηήξην ηίηιν θαηψηεξεο Σερληθήο ρνιήο ηνπ Ν.Γ. 580/1970 ή απνιπηήξην 

ηίηιν Δξγαζηεξίσλ Δηδηθήο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ 

Ν. 2817/2000 ηεο εκεδαπήο ή άιινο ηζφηηκνο ηίηινο ηεο αιινδαπήο θαη αληίζηνηρε εκπεηξία 

ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ (3) εηώλ, κεηά ηελ απφθηεζε ηεο επαγγεικαηηθήο άδεηαο νδήγεζεο 

απηνθηλήηνπ. 

β) Ιζρχνπζα επαγγεικαηηθή άδεηα νδήγεζεο απηνθηλήηνπ Γ΄ ή C θαηεγνξίαο (Π.Γ. 51/2012 

φπσο ηζρχεη). 

γ) Πηζηνπνηεηηθφ Δπαγγεικαηηθήο Ιθαλφηεηαο (ΠΔΙ). 

δ) Κάξηα Φεθηαθνχ Σαρνγξάθνπ Οδεγνχ, ε νπνία λα είλαη ζε ηζρχ. 

 

ΠΡΟΟΝΣΑ  Γ΄ ΔΠΗΚΟΤΡΗΑ: 

(Δθφζνλ νη ζέζεηο δελ θαιπθζνχλ απφ ππνςεθίνπο κε άηνκα κε ηα αλσηέξσ πξνζφληα) 

α) Απνιπηήξηνο ηίηινο ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο (απνιπηήξην ηξηηαμίνπ γπκλαζίνπ ή γηα 

ππνςεθίνπο πνπ έρνπλ απνθνηηήζεη κέρξη θαη ην 1980 απνιπηήξην δεκνηηθνχ ζρνιείνπ) ή 

ηζνδχλακν απνιπηήξην ηίηιν θαηψηεξεο Σερληθήο ρνιήο ηνπ Ν.Γ. 580/1970 ή απνιπηήξην 

ηίηιν Δξγαζηεξίσλ Δηδηθήο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ 

Ν. 2817/2000 ηεο εκεδαπήο ή άιινο ηζφηηκνο ηίηινο ηεο αιινδαπήο θαη αληίζηνηρε εκπεηξία 

ηνπιάρηζηνλ έμη (6) κελώλ, κεηά ηελ απφθηεζε ηεο επαγγεικαηηθήο άδεηαο νδήγεζεο 

απηνθηλήηνπ. 

β) Ιζρχνπζα επαγγεικαηηθή άδεηα νδήγεζεο απηνθηλήηνπ Γ΄ ή C θαηεγνξίαο (Π.Γ. 51/2012 

φπσο ηζρχεη). 

γ) Πηζηνπνηεηηθφ Δπαγγεικαηηθήο Ιθαλφηεηαο (ΠΔΙ). 

δ) Κάξηα Φεθηαθνχ Σαρνγξάθνπ Οδεγνχ, ε νπνία λα είλαη ζε ηζρχ. 

ΠΡΟΟΥΖ: Γηα ηελ άδεηα νδήγεζεο απηνθηλήηνπ Γ΄ ή C θαηεγνξίαο απαηηείηαη ππνρξεσηηθά ε 
πξνζθφκηζε ηνπ Πηζηνπνηεηηθνχ Δπαγγεικαηηθήο Ιθαλφηεηαο (ΠΔΙ). 
 
ΤΜΠΛΖΡΧΜΑΣΗΚΔ ΓΗΔΤΚΡΗΝΗΔΗ (ζύκθσλα κε ηελ απαηηνύκελε θαηά ηα αλσηέξσ 
άδεηα νδήγεζεο απηνθηλήηνπ) 

Πξνθεηκέλνπ γηα ηελ απφδεημε θαηνρήο ηνπ Πηζηνπνηεηηθνχ Δπαγγεικαηηθήο Ιθαλφηεηαο (ΠΔΙ) 
απαηηείηαη: 

είηε ε θαηνρή Γειηίνπ Δπηκόξθσζεο Οδεγνύ, ην νπνίν λα είλαη ζε ηζρχ θαη ην νπνίν 

ΑΔΑ: ΨΡΝΧΟΡ05-7ΟΔ



 

ειίδα 7 απφ 14 

ΠΗΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (αλά θσδηθό ζέζεο) 

Κσδηθόο ζέζεο 
Σίηινο ζπνπδώλ  

θαη  
ινηπά απαηηνύκελα (ηππηθά & ηπρόλ πξόζζεηα) πξνζόληα 

εθδίδεηαη απφ ηελ Τπεξεζία Μεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ ηεο Πεξηθέξεηαο  ζηελ πεξηνρή ηεο 
νπνίαο βξίζθεηαη ε θαηνηθία ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ. 

είηε ε θαηαρψξεζε επί ηνπ εληχπνπ ηεο άδεηαο νδήγεζεο ηνπ θνηλνηηθνύ αξηζκνύ «95» 
δίπια ζε κία ή πεξηζζφηεξεο εθ ησλ θαηεγνξηψλ ή ππνθαηεγνξηψλ πνπ θαηέρεη ν ππνςήθηνο 
θαη απαηηνχληαη απφ ηελ αλαθνίλσζε. 

ΠΡΟΟΥΖ: ε πεξίπησζε αληηθαηάζηαζεο άδεηαο, γηα ηελ ελζσκάησζε κίαο ή 
πεξηζζνηέξσλ θαηεγνξηψλ ή ππνθαηεγνξηψλ θαηνρήο ηνπ δεηνχκελνπ απφ ηελ αλαθνίλσζε 
Πηζηνπνηεηηθνχ Δπαγγεικαηηθήο Ιθαλφηεηαο (ΠΔΙ) θαη εθφζνλ πξνθχπηνπλ ιφγνη 
θαζπζηέξεζεο ηεο δηαδηθαζίαο επαλέθδνζήο ηεο, γίλεηαη δεθηή θαη ε ΒΔΒΑΗΧΖ ηεο 
αξκφδηαο ππεξεζίαο ηεο Γηεχζπλζεο Μεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ ζηελ νπνία λα 
αλαθέξνληαη: 

 Σν νλνκαηεπψλπκν θαη ην φλνκα παηξφο ηνπ αηηνχληνο ηε βεβαίσζε 

 Ο αξηζκφο ηεο άδεηαο νδήγεζεο ηελ νπνία θαηέρεη θαζψο θαη ε λέα ηζρχο ηεο 
(έλαξμε, ιήμε) 

 Η θαηεγνξία ή ππνθαηεγνξία ΠΔΙ πνπ ηνπ έρεη ρνξεγεζεί θαη απαηηείηαη απφ ηελ 
αλαθνίλσζε, θαζψο θαη ε ηζρχο ηνπ (έλαξμε - ιήμε) θαη λα επηβεβαηψλεηαη φηη ε 
άδεηα βξίζθεηαη ζε δηαδηθαζία επαλέθδνζήο ηεο, ιφγσ ελζσκάησζεο θαηεγνξίαο 
ή ππνθαηεγνξίαο ΠΔΙ. 

Απηνλόεην είλαη όηη νη ππνςήθηνη πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ νπσζδήπνηε ηελ 
απαηηνύκελε από ηελ αλαθνίλσζε άδεηα νδήγεζεο.  

Γηα ηηο άδεηεο νδήγεζεο απηνθηλήησλ, φηαλ δελ πξνθχπηεη ε εκεξνκελία ηεο αξρηθήο 
θηήζεο, ηεο θαηά ηελ αλαθνίλσζε απαηηνχκελεο άδεηαο, αιιά κφλν ε εκεξνκελία ιήμεο ηεο 
άδεηαο ή ηπρφλ πξφζθαηεο ζεψξεζεο, πξέπεη νη ππνςήθηνη λα ζπλππνβάινπλ θαη ζρεηηθή 
βεβαίσζε ηεο νηθείαο ππεξεζίαο Μεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ. 

 

ε πεξίπησζε αδπλακίαο ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο λα ρνξεγήζεη ηε βεβαίσζε απηή, ιφγσ 
θαηαζηξνθήο ή θζνξάο ησλ αξρείσλ ηεο, αξθεί : 

 ε πξνζθφκηζε ηεο βεβαίσζεο ηεο ππεξεζίαο απηήο ζηελ νπνία λα αλαθέξεηαη ν 
ιφγνο αδπλακίαο θαζψο θαη 

 ε πξνζθφκηζε Τπεχζπλεο Γήισζεο θαηά ην άξζξν 8 ηνπ λ.1599/1986 ηνπ 
ππνςεθίνπ ζηελ νπνία λα δειψλεη ηελ αθξηβή εκεξνκελία αξρηθήο θηήζεο ηεο 
θαηεγνξίαο επαγγεικαηηθήο άδεηαο νδήγεζεο πνπ δεηείηαη απφ ηελ αλαθνίλσζε. 

Ιζρχνπζα άδεηα νδήγεζεο πνπ έρεη εθδνζεί απφ θξάηνο − κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή 
απφ ηε Ννξβεγία, ή απφ ηελ Ιζιαλδία ή απφ ην Ληρηελζηάηλ, εμαθνινπζεί λα ηζρχεη ζην 
ειιεληθφ έδαθνο, σο έρεη, εθφζνλ ηεξνχληαη νη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο ρνξήγεζεο ηεο 
αληίζηνηρεο θαηεγνξίαο άδεηαο νδήγεζεο ηνπ π.δ. 51/2012, φπσο ηζρχεη (παξ. 6,  άξζξν 
ηξίην, Ν. 4383/2016_ ΦΔΚ 72/20.4.2016/η.Α΄). ηελ πεξίπησζε πνπ νη ππνςήθηνη είλαη 
θάηνρνη επαγγεικαηηθήο άδεηαο νδήγεζεο αιινδαπήο (εθηφο θξαηψλ-κειψλ ηεο Δπξσπατθήο 
Έλσζεο), γηα λα γίλνπλ δεθηνί πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ αληηζηνηρία ηεο άδεηαο νδήγεζεο 
αιινδαπήο κε ηηο επαγγεικαηηθέο άδεηεο νδήγεζεο εκεδαπήο. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΚΤΡΗΑ ΠΡΟΟΝΣΑ:  
α) Άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο  Μεραλνηερλίηε απηνθηλήησλ ή βεβαίσζε νξζήο αλαγγειίαο 
ελάξμεσο αζθήζεσο επαγγέικαηνο  ηερλίηε απηνθηλήησλ εηδηθφηεηαο Μεραλνηερλίηε,  
β) Ο νκψλπκνο ή αληίζηνηρνο ηίηινο ΙΔΚ ή Δπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ ή Σερληθνχ 
Δπαγγεικαηηθνχ Δθπαηδεπηεξίνπ Α' ή Β' θχθινπ ζπνπδψλ ή Δληαίνπ Πνιπθιαδηθνχ Λπθείνπ ή 
Σερληθνχ Δπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ ή ρνιήο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο ή Δπαγγεικαηηθήο 
ρνιήο ή Σερληθψλ Δπαγγεικαηηθψλ ρνιψλ δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ή ζρνιψλ 
καζεηείαο ηνπ ΟΑΔΓ ηνπ Ν. 1346/1983 ή Ν. 3475/2006 ή άιινο ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιηθψλ 
κνλάδσλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο. Γίλεηαη επίζεο δεθηφο 
νπνηνζδήπνηε ηίηινο ΙΔΚ ή δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ή άιινο ηζφηηκνο θαη αληίζηνηρνο 

ΑΔΑ: ΨΡΝΧΟΡ05-7ΟΔ



 

ειίδα 8 απφ 14 

ΠΗΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (αλά θσδηθό ζέζεο) 

Κσδηθόο ζέζεο 
Σίηινο ζπνπδώλ  

θαη  
ινηπά απαηηνύκελα (ηππηθά & ηπρόλ πξόζζεηα) πξνζόληα 

 
 
 
 
 

110 

ηίηινο ζρνιηθψλ κνλάδσλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ν 
ππνςήθηνο ππνβάιιεη βεβαίσζε ηεο αξκφδηαο γηα ηελ έθδνζε  ηεο άδεηαο ή βεβαίσζεο, 
ππεξεζίαο, φηη ε αλσηέξσ άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο ή βεβαίσζε νξζήο αλαγγειίαο 
ρνξεγήζεθε βάζεη ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηίηινπ είηε απηνηειψο είηε κε ζπλππνινγηζκφ θαη 
εκπεηξίαο.  
 
ΠΡΟΟΝΣΑ Α’ ΔΠΗΚΟΤΡΗΑ:  
(Δθφζνλ νη ζέζεηο δελ θαιπθζνχλ απφ ππνςεθίνπο µε ηα αλσηέξσ πξνζφληα)  
α) Άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο  Μεραλνηερλίηε απηνθηλήησλ ή βεβαίσζε νξζήο αλαγγειίαο 
ελάξμεσο αζθήζεσο επαγγέικαηνο  ηερλίηε απηνθηλήησλ εηδηθφηεηαο Μεραλνηερλίηε,  
β) Ο νκψλπκνο ή αληίζηνηρνο,  απνιπηήξηνο ηίηινο αλαγλσξηζκέλεο θαηψηεξεο ηερληθήο 
ζρνιήο ηεο εκεδαπήο  ή ηζφηηκνο θαη αληίζηνηρνο  ηίηινο ζρνιήο ηεο αιινδαπήο. 
Γίλεηαη επίζεο δεθηφο νπνηνζδήπνηε ηίηινο αλαγλσξηζκέλεο θαηψηεξεο ηερληθήο ζρνιήο ηεο 
εκεδαπήο ή αιινδαπήο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ν ππνςήθηνο ππνβάιιεη βεβαίσζε ηεο 
αξκφδηαο γηα ηελ έθδνζε ηεο άδεηαο ή βεβαίσζεο, ππεξεζίαο, φηη ε αλσηέξσ άδεηα άζθεζεο 
επαγγέικαηνο ή βεβαίσζε νξζήο αλαγγειίαο ρνξεγήζεθε βάζεη ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηίηινπ είηε 
απηνηειψο είηε κε ζπλππνινγηζκφ θαη εκπεηξίαο. 
 
ΠΡΟΟΝΣΑ Β’ ΔΠΗΚΟΤΡΗΑ:   
(Δθφζνλ νη ζέζεηο δελ θαιπθζνχλ απφ ππνςεθίνπο µε ηα αλσηέξσ πξνζφληα)  
α) Άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο  Μεραλνηερλίηε απηνθηλήησλ ή βεβαίσζε νξζήο αλαγγειίαο 
ελάξμεσο αζθήζεσο επαγγέικαηνο  ηερλίηε απηνθηλήησλ εηδηθφηεηαο Μεραλνηερλίηε, 
β) Απνιπηήξηνο ηίηινο ηνπιάρηζηνλ ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο ( απνιπηήξην ηξηηαμίνπ 
γπκλαζίνπ ή γηα ππνςεθίνπο πνπ έρνπλ απνθνηηήζεη κέρξη θαη ην 1980 απνιπηήξην 
δεκνηηθνχ ζρνιείνπ) ή ηζνδχλακν απνιπηήξην  ηίηιν θαηψηεξεο Σερληθήο ρνιήο ηνπ Ν.Γ. 
580/1970 ή απνιπηήξην ηίηιν Δξγαζηεξίσλ Δηδηθήο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη 
Καηάξηηζεο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 2817/2000 ηεο εκεδαπήο ή άιινο ηζφηηκνο ηίηινο ηεο 
αιινδαπήο θαη αληίζηνηρε εκπεηξία  ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ (3) εηψλ, κεηά ηελ απφθηεζε ηεο 
παξαπάλσ άδεηαο άζθεζεο επαγγέικαηνο ή βεβαίσζεο νξζήο αλαγγειίαο. 
   
ΠΡΟΟΝΣΑ Γ’ ΔΠΗΚΟΤΡΗΑ:  
(Δθφζνλ νη ζέζεηο δελ θαιπθζνχλ απφ ππνςεθίνπο µε ηα αλσηέξσ πξνζφληα)  
α) Άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο  Μεραλνηερλίηε απηνθηλήησλ ή βεβαίσζε νξζήο αλαγγειίαο 
ελάξμεσο αζθήζεσο επαγγέικαηνο  ηερλίηε απηνθηλήησλ εηδηθφηεηαο Μεραλνηερλίηε,   
β) Απνιπηήξηνο ηίηινο ηνπιάρηζηνλ ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο ( απνιπηήξην ηξηηαμίνπ 
γπκλαζίνπ ή γηα ππνςεθίνπο πνπ έρνπλ απνθνηηήζεη κέρξη θαη ην 1980 απνιπηήξην 
δεκνηηθνχ ζρνιείνπ) ή ηζνδχλακν απνιπηήξην  ηίηιν θαηψηεξεο Σερληθήο ρνιήο ηνπ Ν.Γ. 
580/1970 ή απνιπηήξην ηίηιν Δξγαζηεξίσλ Δηδηθήο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη 
Καηάξηηζεο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 2817/2000 ηεο εκεδαπήο ή άιινο ηζφηηκνο ηίηινο ηεο 
αιινδαπήο θαη αληίζηνηρε εκπεηξία  ηνπιάρηζηνλ έμη (6) κελψλ, κεηά ηελ απφθηεζε ηεο 
παξαπάλσ άδεηαο άζθεζεο επαγγέικαηνο ή βεβαίσζεο νξζήο αλαγγειίαο. 
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ΚΤΡΗΑ ΠΡΟΟΝΣΑ:  
Πηπρίν ή δίπισκα ή απνιπηήξηνο ηίηινο εηδηθφηεηαο   Ξπινπξγψλ - Δπηπινπνηψλ ή 
Ξπινπξγφο  ή Δπηπινπνηίαο ή Δπηπινπνηψλ ή Σερλίηεο Ξπινπξγηθήο θαη Δπηπινπνηίαο ή 
Σερλίηεο Ξπινγιππηηθήο ή Ξπινγιχπηεο  ή Ξπινγιππηηθήο- Γηαθνζκεηηθήο επίπινπ ή 
Δπηπινπνηίαο ή Δπηπινπνηίαο - Ξπινγιππηηθήο ή αληίζηνηρν πηπρίν ή δίπισκα ή απνιπηήξηνο 
ηίηινο ησλ παξαθάησ ζρνιηθψλ κνλάδσλ : ΙΔΚ  ή   Δπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ ή Σερληθνχ 
Δπαγγεικαηηθνχ Δθπαηδεπηεξίνπ Α’ ή Β’ θχθινπ ζπνπδψλ ή Δληαίνπ Πνιπθιαδηθνχ Λπθείνπ ή 
Σερληθνχ Δπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ ή ρνιήο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο ή Δπαγγεικαηηθήο 
ρνιήο ή Σερληθήο Δπαγγεικαηηθήο ρνιήο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο  ή ζρνιήο 
καζεηείαο ηνπ ΟΑΔΓ ηνπ Ν. 1346/1983 ή Ν. 3475/2006 ή άιινο ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιηθήο 
κνλάδαο ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο. 
ΠΡΟΟΝΣΑ Α’ ΔΠΗΚΟΤΡΗΑ:  
(Δθφζνλ ε ζέζε δελ θαιπθζεί απφ ππνςήθην µε ηα αλσηέξσ πξνζφληα)  
 Ο νκψλπκνο ή αληίζηνηρνο,  απνιπηήξηνο ηίηινο αλαγλσξηζκέλεο θαηψηεξεο ηερληθήο ζρνιήο 
ηεο εκεδαπήο  ή ηζφηηκνο θαη αληίζηνηρνο  ηίηινο ζρνιήο ηεο αιινδαπήο. 
ΠΡΟΟΝΣΑ Β’ ΔΠΗΚΟΤΡΗΑ: 
(Δθφζνλ ε ζέζε δελ θαιπθζεί απφ ππνςήθην µε ηα αλσηέξσ πξνζφληα)  

ΑΔΑ: ΨΡΝΧΟΡ05-7ΟΔ
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ΠΗΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (αλά θσδηθό ζέζεο) 

Κσδηθόο ζέζεο 
Σίηινο ζπνπδώλ  

θαη  
ινηπά απαηηνύκελα (ηππηθά & ηπρόλ πξόζζεηα) πξνζόληα 

 Απνιπηήξηνο ηίηινο ηνπιάρηζηνλ ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο (απνιπηήξην ηξηηαμίνπ 
γπκλαζίνπ ή γηα ππνςεθίνπο πνπ έρνπλ απνθνηηήζεη κέρξη θαη ην 1980 απνιπηήξην 
δεκνηηθνχ ζρνιείνπ) ή ηζνδχλακν απνιπηήξην  ηίηιν θαηψηεξεο Σερληθήο ρνιήο ηνπ Ν.Γ. 
580/1970 ή απνιπηήξην ηίηιν Δξγαζηεξίσλ Δηδηθήο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη 
Καηάξηηζεο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 2817/2000 ηεο εκεδαπήο ή άιινο ηζφηηκνο ηίηινο ηεο 
αιινδαπήο θαη αληίζηνηρε εκπεηξία  ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ (3) εηψλ. 
ΠΡΟΟΝΣΑ Γ’ ΔΠΗΚΟΤΡΗΑ:  
(Δθφζνλ ε ζέζε δελ θαιπθζεί απφ ππνςήθην µε ηα αλσηέξσ πξνζφληα)  
Απνιπηήξηνο ηίηινο ηνπιάρηζηνλ ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο (απνιπηήξην ηξηηαμίνπ 
γπκλαζίνπ ή γηα ππνςεθίνπο πνπ έρνπλ απνθνηηήζεη κέρξη θαη ην 1980 απνιπηήξην 
δεκνηηθνχ ζρνιείνπ) ή ηζνδχλακν απνιπηήξην  ηίηιν θαηψηεξεο Σερληθήο ρνιήο ηνπ Ν.Γ. 
580/1970 ή απνιπηήξην ηίηιν Δξγαζηεξίσλ Δηδηθήο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη 
Καηάξηηζεο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 2817/2000 ηεο εκεδαπήο ή άιινο ηζφηηκνο ηίηινο ηεο 
αιινδαπήο θαη αληίζηνηρε εκπεηξία  ηνπιάρηζηνλ έμη (6) κελψλ. 
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ΚΤΡΗΑ ΠΡΟΟΝΣΑ 
α) Άδεηα κεραλνδεγνχ-ρεηξηζηή κεραλεκάησλ εθηέιεζεο ηερληθψλ έξγσλ νκάδαο Δ΄  ηάμεο Α΄ 
ηνπ π.δ. 31/1990, ή άδεηα ρεηξηζηή κεραλεκάησλ έξγνπ (Μ.Δ.) νκάδαο Α΄ εηδηθφηεηαο 1 ηνπ 
Π.Γ. 113/2012 γηα ηα Μ.Δ.  1.4 ηεο θαηάηαμεο ηνπ άξζξνπ 2 ηεο απφθαζεο κε αξηζκ. νηθ. 
1032/166/Φ.Γ. 9.6.4 (Η)/5.3.2013 (Φ.Δ.Κ. 519/6.3.2013/η.Β΄) ππνπξγηθήο απφθαζεο, φπσο 
ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη,*  
β)  Ιζρχνπζα άδεηα νδήγεζεο απηνθηλήηνπ εξαζηηερληθή ή επαγγεικαηηθή,   
γ) Ο νκψλπκνο ή αληίζηνηρνο ηίηινο ΙΔΚ ή Δπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ ή Σερληθνχ 
Δπαγγεικαηηθνχ Δθπαηδεπηεξίνπ Α' ή Β' θχθινπ ζπνπδψλ ή Δληαίνπ Πνιπθιαδηθνχ Λπθείνπ ή  
Σερληθνχ Δπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ ή ρνιήο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο ή Δπαγγεικαηηθήο 
ρνιήο ή Σερληθψλ Δπαγγεικαηηθψλ ρνιψλ δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ή ζρνιψλ 
καζεηείαο ηνπ ΟΑΔΓ ηνπ Ν. 1346/1983 ή  Ν. 3475/2006 ή άιινο ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιηθψλ 
κνλάδσλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο, ν νπνίνο νδεγεί ζηελ 
απαηηνχκελε άδεηα κεραλνδεγνχ- ρεηξηζηή. Γίλεηαη επίζεο δεθηόο νπνηνζδήπνηε ηίηινο 
ΗΔΚ ή κεηαδεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ή δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ή άιινο ηζόηηκνο 
θαη αληίζηνηρνο ηίηινο ζρνιηθώλ κνλάδσλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, ππό ηελ 
πξνϋπόζεζε φηη ν ππνςήθηνο ππνβάιιεη βεβαίσζε ηεο αξκφδηαο γηα ηελ έθδνζε  ηεο άδεηαο 
ππεξεζίαο, φηη ε αλσηέξσ άδεηα κεραλνδεγνχ- ρεηξηζηή ρνξεγήζεθε βάζεη ηνπ 
ζπγθεθξηκέλνπ ηίηινπ είηε απηνηειψο είηε κε ζπλππνινγηζκφ θαη εκπεηξίαο. 
  
ΠΡΟΟΝΣΑ  Α΄ ΔΠΗΚΟΤΡΗΑ: 
(Δθφζνλ νη ζέζεηο δελ θαιπθζνχλ απφ ππνςεθίνπο κε ηα αλσηέξσ πξνζφληα) 
 
α) Άδεηα κεραλνδεγνχ-ρεηξηζηή κεραλεκάησλ εθηέιεζεο ηερληθψλ έξγσλ νκάδαο Δ΄  ηάμεο 
Α΄, ή άδεηα ρεηξηζηή κεραλεκάησλ έξγνπ (Μ.Δ.) νκάδαο Α΄ εηδηθφηεηαο 1 ηνπ Π.Γ. 113/2012 
γηα ηα Μ.Δ.  1.4 ηεο θαηάηαμεο ηνπ άξζξνπ 2 ηεο απφθαζεο κε αξηζκ. νηθ. 1032/166/Φ.Γ. 
9.6.4 (Η)/5.3.2013 (Φ.Δ.Κ. 519/6.3.2013/η.Β΄) ππνπξγηθήο απφθαζεο, φπσο ηξνπνπνηήζεθε 
θαη ηζρχεη,*  
β) Ιζρχνπζα άδεηα νδήγεζεο απηνθηλήηνπ εξαζηηερληθή ή επαγγεικαηηθή,  
γ) Ο νκψλπκνο ή αληίζηνηρνο,  απνιπηήξηνο ηίηινο αλαγλσξηζκέλεο θαηψηεξεο ηερληθήο 
ζρνιήο ηεο εκεδαπήο  ή ηζφηηκνο θαη αληίζηνηρνο  ηίηινο ζρνιήο ηεο αιινδαπήο, ν νπνίνο 
νδεγεί ζηελ απαηηνχκελε άδεηα κεραλνδεγνχ- ρεηξηζηή. Γίλεηαη επίζεο δεθηόο 
νπνηνζδήπνηε ηίηινο αλαγλσξηζκέλεο θαηώηεξεο ηερληθήο ζρνιήο ηεο εκεδαπήο ή 
αιινδαπήο,  ππό ηελ πξνϋπόζεζε φηη ν ππνςήθηνο ππνβάιιεη βεβαίσζε ηεο αξκφδηαο γηα 
ηελ έθδνζε  ηεο άδεηαο  ππεξεζίαο, φηη ε αλσηέξσ άδεηα κεραλνδεγνχ-ρεηξηζηή ρνξεγήζεθε 
βάζεη ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηίηινπ είηε απηνηειψο είηε κε ζπλππνινγηζκφ θαη εκπεηξίαο. 
 
ΠΡΟΟΝΣΑ  Β΄ ΔΠΗΚΟΤΡΗΑ:  
(Δθφζνλ νη ζέζεηο δελ θαιπθζνχλ απφ ππνςεθίνπο κε ηα αλσηέξσ πξνζφληα) 
 
α)  Άδεηα κεραλνδεγνχ-ρεηξηζηή κεραλεκάησλ εθηέιεζεο ηερληθψλ έξγσλ νκάδαο Δ΄  ηάμεο 
Α΄, ή άδεηα ρεηξηζηή κεραλεκάησλ έξγνπ (Μ.Δ.) νκάδαο Α΄ εηδηθφηεηαο 1 ηνπ Π.Γ. 113/2012 
γηα ηα Μ.Δ.  1.4 ηεο θαηάηαμεο ηνπ άξζξνπ 2 ηεο απφθαζεο κε αξηζκ. νηθ. 1032/166/Φ.Γ. 
9.6.4 (Η)/5.3.2013 (Φ.Δ.Κ. 519/6.3.2013/η.Β΄) ππνπξγηθήο απφθαζεο, φπσο ηξνπνπνηήζεθε 
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ΠΗΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (αλά θσδηθό ζέζεο) 

Κσδηθόο ζέζεο 
Σίηινο ζπνπδώλ  

θαη  
ινηπά απαηηνύκελα (ηππηθά & ηπρόλ πξόζζεηα) πξνζόληα 

θαη ηζρχεη,*  
β)  Ιζρχνπζα άδεηα νδήγεζεο απηνθηλήηνπ εξαζηηερληθή ή επαγγεικαηηθή,  
γ) Απνιπηήξηνο ηίηινο ηνπιάρηζηνλ ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο (απνιπηήξην ηξηηαμίνπ 
γπκλαζίνπ ή γηα ππνςεθίνπο πνπ έρνπλ απνθνηηήζεη κέρξη θαη ην 1980 απνιπηήξην 
δεκνηηθνχ ζρνιείνπ) ή ηζνδχλακν απνιπηήξην  ηίηιν θαηψηεξεο Σερληθήο ρνιήο ηνπ Ν.Γ. 
580/1970 ή απνιπηήξην ηίηιν Δξγαζηεξίσλ Δηδηθήο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη 
Καηάξηηζεο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 2817/2000 ηεο εκεδαπήο ή άιινο ηζφηηκνο ηίηινο ηεο 
αιινδαπήο θαη αληίζηνηρε εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ (3) εηψλ, κεηά ηελ απφθηεζε ηεο 
παξαπάλσ άδεηαο  κεραλνδεγνχ-ρεηξηζηή.  
 
ΠΡΟΟΝΣΑ  Γ΄ ΔΠΗΚΟΤΡΗΑ:  
(Δθφζνλ νη ζέζεηο δελ θαιπθζνχλ απφ ππνςεθίνπο κε ηα αλσηέξσ πξνζφληα) 
 
α) Άδεηα κεραλνδεγνχ-ρεηξηζηή κεραλεκάησλ εθηέιεζεο ηερληθψλ έξγσλ νκάδαο Δ΄  ηάμεο 
Α΄, ή άδεηα ρεηξηζηή κεραλεκάησλ έξγνπ (Μ.Δ.) νκάδαο Α΄ εηδηθφηεηαο 1 ηνπ Π.Γ. 113/2012 
γηα ηα Μ.Δ.  1.4 ηεο θαηάηαμεο ηνπ άξζξνπ 2 ηεο απφθαζεο κε αξηζκ. νηθ. 1032/166/Φ.Γ. 
9.6.4 (Η)/5.3.2013 (Φ.Δ.Κ. 519/6.3.2013/η.Β΄) ππνπξγηθήο απφθαζεο, φπσο ηξνπνπνηήζεθε 
θαη ηζρχεη,*  
β) Ιζρχνπζα άδεηα νδήγεζεο απηνθηλήηνπ εξαζηηερληθή ή επαγγεικαηηθή,  
γ) Απνιπηήξηνο ηίηινο ηνπιάρηζηνλ Τπνρξεσηηθήο Δθπαίδεπζεο (απνιπηήξην ηξηηαμίνπ 
γπκλαζίνπ ή γηα ππνςεθίνπο πνπ έρνπλ απνθνηηήζεη κέρξη θαη ην 1980 απνιπηήξην 
δεκνηηθνχ ζρνιείνπ) ή ηζνδχλακν απνιπηήξην ηίηιν θαηψηεξεο Σερληθήο ρνιήο ηνπ Ν.Γ. 
580/1970 ή απνιπηήξην ηίηιν Δξγαζηεξίσλ Δηδηθήο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη 
Καηάξηηζεο, ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 2817/2000  ηεο εκεδαπήο ή άιιν ηζφηηκνο ηίηινο ηεο 
αιινδαπήο θαη αληίζηνηρε εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ έμη  (6) κελψλ, κεηά ηελ απφθηεζε ηεο 
παξαπάλσ άδεηαο κεραλνδεγνχ-ρεηξηζηή (*). 
 
(*)ΔΠΗΖΜΑΝΖ: 
Τπνςήθηνη πνπ θαηείραλ άδεηα ηελ νπνία αληηθαηέζηεζαλ βάζεη ηνπ π.δ 113/2012, εθφζνλ 
ζηε λέα απηή άδεηα δελ αλαγξάθεηαη ε αξρηθή άδεηα  θαη ε εκεξνρξνλνινγία θηήζεο 
απηήο, νθείινπλ λα πξνζθνκίζνπλ ζρεηηθή βεβαίσζε ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο απφ ηελ νπνία 
λα πξνθχπηνπλ ηα αλσηέξσ ζηνηρεία.  
Ζ ελ ιόγσ βεβαίσζε απαηηείηαη, πξνθεηκέλνπ λα πξνζκεηξεζεί ην βαζκνινγνύκελν 
θξηηήξην ηεο εκπεηξίαο. 
 
 ΤΜΠΛΖΡΧΜΑΣΗΚΔ ΓΗΔΤΚΡΗΝΗΔΗ  

Γηα ηα  ζεξκηθά κεραλήκαηα  γίλνληαη δεθηέο θαη νη άδεηεο κεραλνδεγψλ ρεηξηζηψλ 
κεραλεκάησλ εθηέιεζεο ηερληθψλ έξγσλ πνπ ρνξεγήζεθαλ βάζεη ηνπ π.δ. 22/1976 (ΦΔΚ 
6/12.01.1976/η.Α’).  
  
Ιζρχνπζα άδεηα νδήγεζεο πνπ έρεη εθδνζεί απφ θξάηνο − κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή 
απφ ηε Ννξβεγία, ή απφ ηελ Ιζιαλδία ή απφ ην Ληρηελζηάηλ, εμαθνινπζεί λα ηζρχεη ζην 
ειιεληθφ έδαθνο, σο έρεη, εθφζνλ ηεξνχληαη νη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο ρνξήγεζεο ηεο 
αληίζηνηρεο θαηεγνξίαο άδεηαο νδήγεζεο ηνπ π.δ. 51/2012, φπσο ηζρχεη (παξ. 6,  άξζξν 
ηξίην, Ν. 4383/2016_ ΦΔΚ 72/20.4.2016/η.Α΄). ηελ πεξίπησζε πνπ νη ππνςήθηνη είλαη 
θάηνρνη επαγγεικαηηθήο άδεηαο νδήγεζεο αιινδαπήο (εθηφο θξαηψλ-κειψλ ηεο Δπξσπατθήο 
΄Δλσζεο), γηα λα γίλνπλ δεθηνί πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ αληηζηνηρία ηεο άδεηαο νδήγεζεο 
αιινδαπήο κε ηηο επαγγεικαηηθέο άδεηεο νδήγεζεο εκεδαπήο. 
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ΚΤΡΗΑ ΠΡΟΟΝΣΑ 
α) Άδεηα κεραλνδεγνχ-ρεηξηζηή κεραλεκάησλ εθηέιεζεο ηερληθψλ έξγσλ νκάδαο Θ΄ ηάμεο Α΄ 
ηνπ π.δ. 31/1990, ή άδεηα ρεηξηζηή κεραλεκάησλ έξγνπ (Μ.Δ.) νκάδαο Α΄ εηδηθφηεηαο 3 ηνπ 
Π.Γ. 113/2012, γηα ηα Μ.Δ. 3.7 ηεο θαηάηαμεο ηνπ άξζξνπ 2 ηεο απφθαζεο κε αξηζκ. νηθ. 
1032/166/Φ.Γ. 9.6.4 (Η)/5.3.2013 (Φ.Δ.Κ. 519/6.3.2013/η.Β΄) ππνπξγηθήο απφθαζεο, φπσο 
ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη,*  
β) Ιζρχνπζα άδεηα νδήγεζεο απηνθηλήηνπ εξαζηηερληθή ή επαγγεικαηηθή, 
γ) Ο νκψλπκνο ή αληίζηνηρνο ηίηινο ΙΔΚ ή Δπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ ή Σερληθνχ 
Δπαγγεικαηηθνχ Δθπαηδεπηεξίνπ Α' ή Β' θχθινπ ζπνπδψλ ή Δληαίνπ Πνιπθιαδηθνχ Λπθείνπ ή  

ΑΔΑ: ΨΡΝΧΟΡ05-7ΟΔ
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ΠΗΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (αλά θσδηθό ζέζεο) 

Κσδηθόο ζέζεο 
Σίηινο ζπνπδώλ  

θαη  
ινηπά απαηηνύκελα (ηππηθά & ηπρόλ πξόζζεηα) πξνζόληα 

Σερληθνχ Δπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ ή ρνιήο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο ή Δπαγγεικαηηθήο 
ρνιήο ή Σερληθψλ Δπαγγεικαηηθψλ ρνιψλ δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ή ζρνιψλ 
καζεηείαο ηνπ ΟΑΔΓ ηνπ Ν. 1346/1983 ή  Ν. 3475/2006 ή άιινο ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιηθψλ 
κνλάδσλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο, ν νπνίνο νδεγεί ζηελ 
απαηηνχκελε άδεηα κεραλνδεγνχ- ρεηξηζηή. Γίλεηαη επίζεο δεθηόο νπνηνζδήπνηε ηίηινο 
ΗΔΚ ή κεηαδεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ή δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ή άιινο ηζόηηκνο 
θαη αληίζηνηρνο ηίηινο ζρνιηθώλ κνλάδσλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, ππό ηελ 
πξνϋπόζεζε φηη ν ππνςήθηνο ππνβάιιεη βεβαίσζε ηεο αξκφδηαο γηα ηελ έθδνζε  ηεο άδεηαο 
ππεξεζίαο, φηη ε αλσηέξσ άδεηα κεραλνδεγνχ- ρεηξηζηή ρνξεγήζεθε βάζεη ηνπ 
ζπγθεθξηκέλνπ ηίηινπ είηε απηνηειψο είηε κε ζπλππνινγηζκφ θαη εκπεηξίαο. 
ΠΡΟΟΝΣΑ  Α΄ ΔΠΗΚΟΤΡΗΑ: 
(Δθφζνλ ε ζέζε δελ θαιπθζεί απφ ππνςήθην κε ηα αλσηέξσ πξνζφληα) 
α) Άδεηα κεραλνδεγνχ-ρεηξηζηή κεραλεκάησλ εθηέιεζεο ηερληθψλ έξγσλ νκάδαο Θ΄  ηάμεο Α΄ 
ή άδεηα ρεηξηζηή κεραλεκάησλ έξγνπ (Μ.Δ.) νκάδαο Α΄ εηδηθφηεηαο 3 ηνπ Π.Γ. 113/2012, γηα 
ηα Μ.Δ. 3.7 ηεο θαηάηαμεο ηνπ άξζξνπ 2 ηεο απφθαζεο κε αξηζκ. νηθ. 1032/166/Φ.Γ. 9.6.4 
(Η)/5.3.2013 (Φ.Δ.Κ. 519/6.3.2013/η.Β΄) ππνπξγηθήο απφθαζεο, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη 
ηζρχεη,*  
β)  Ιζρχνπζα άδεηα νδήγεζεο απηνθηλήηνπ εξαζηηερληθή ή επαγγεικαηηθή, 
γ) Ο νκψλπκνο ή αληίζηνηρνο,  απνιπηήξηνο ηίηινο αλαγλσξηζκέλεο θαηψηεξεο ηερληθήο 
ζρνιήο ηεο εκεδαπήο  ή ηζφηηκνο θαη αληίζηνηρνο  ηίηινο ζρνιήο ηεο αιινδαπήο, ν νπνίνο 
νδεγεί ζηελ απαηηνχκελε άδεηα κεραλνδεγνχ- ρεηξηζηή. Γίλεηαη επίζεο δεθηόο 
νπνηνζδήπνηε ηίηινο αλαγλσξηζκέλεο θαηώηεξεο ηερληθήο ζρνιήο ηεο εκεδαπήο ή 
αιινδαπήο,  ππό ηελ πξνϋπόζεζε φηη ν ππνςήθηνο ππνβάιιεη βεβαίσζε ηεο αξκφδηαο γηα 
ηελ έθδνζε  ηεο άδεηαο  ππεξεζίαο, φηη ε αλσηέξσ άδεηα κεραλνδεγνχ-ρεηξηζηή ρνξεγήζεθε 
βάζεη ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηίηινπ είηε απηνηειψο είηε κε ζπλππνινγηζκφ θαη εκπεηξίαο. 
 ΠΡΟΟΝΣΑ  Β΄ ΔΠΗΚΟΤΡΗΑ:  
(Δθφζνλ ε ζέζε δελ θαιπθζεί απφ ππνςήθην κε ηα αλσηέξσ πξνζφληα) 
α) Άδεηα κεραλνδεγνχ-ρεηξηζηή κεραλεκάησλ εθηέιεζεο ηερληθψλ έξγσλ νκάδαο Θ΄  ηάμεο Α΄ 
ή άδεηα ρεηξηζηή κεραλεκάησλ έξγνπ (Μ.Δ.) νκάδαο Α΄ εηδηθφηεηαο 3 ηνπ Π.Γ. 113/2012, γηα 
ηα Μ.Δ. 3.7 ηεο θαηάηαμεο ηνπ άξζξνπ 2 ηεο απφθαζεο κε αξηζκ. νηθ. 1032/166/Φ.Γ. 9.6.4 
(Η)/5.3.2013 (Φ.Δ.Κ. 519/6.3.2013/η.Β΄) ππνπξγηθήο απφθαζεο, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη 
ηζρχεη,*  
β) Ιζρχνπζα άδεηα νδήγεζεο απηνθηλήηνπ εξαζηηερληθή ή επαγγεικαηηθή, 
γ) Απνιπηήξηνο ηίηινο ηνπιάρηζηνλ ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο (απνιπηήξην ηξηηαμίνπ 
γπκλαζίνπ ή γηα ππνςεθίνπο πνπ έρνπλ απνθνηηήζεη κέρξη θαη ην 1980 απνιπηήξην 
δεκνηηθνχ ζρνιείνπ) ή ηζνδχλακν απνιπηήξην  ηίηιν θαηψηεξεο Σερληθήο ρνιήο ηνπ Ν.Γ. 
580/1970 ή απνιπηήξην ηίηιν Δξγαζηεξίσλ Δηδηθήο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη 
Καηάξηηζεο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 2817/2000 ηεο εκεδαπήο ή άιινο ηζφηηκνο ηίηινο ηεο 
αιινδαπήο θαη αληίζηνηρε εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ (3) εηψλ, κεηά ηελ απφθηεζε ηεο 
παξαπάλσ άδεηαο  κεραλνδεγνχ-ρεηξηζηή.  
ΠΡΟΟΝΣΑ  Γ΄ ΔΠΗΚΟΤΡΗΑ:  
(Δθφζνλ ε ζέζε δελ θαιπθζεί απφ ππνςήθην κε ηα αλσηέξσ πξνζφληα) 
α) Άδεηα κεραλνδεγνχ-ρεηξηζηή κεραλεκάησλ εθηέιεζεο ηερληθψλ έξγσλ νκάδαο Θ΄ ηάμεο Α΄ 
ή άδεηα ρεηξηζηή κεραλεκάησλ έξγνπ (Μ.Δ.) νκάδαο Α΄ εηδηθφηεηαο 3 ηνπ Π.Γ. 113/2012, γηα 
ηα Μ.Δ. 3.7 ηεο θαηάηαμεο ηνπ άξζξνπ 2 ηεο απφθαζεο κε αξηζκ. νηθ. 1032/166/Φ.Γ. 9.6.4 
(Η)/5.3.2013 (Φ.Δ.Κ. 519/6.3.2013/η.Β΄) ππνπξγηθήο απφθαζεο, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη 
ηζρχεη,*  
β) Ιζρχνπζα άδεηα νδήγεζεο απηνθηλήηνπ εξαζηηερληθή ή επαγγεικαηηθή, 
γ) Απνιπηήξηνο ηίηινο ηνπιάρηζηνλ Τπνρξεσηηθήο Δθπαίδεπζεο (δει. απνιπηήξην ηξηηαμίνπ 
γπκλαζίνπ ή γηα ππνςεθίνπο πνπ έρνπλ απνθνηηήζεη κέρξη θαη ην 1980 απνιπηήξην 
Γεκνηηθνχ ρνιείνπ), ή ηζνδχλακν απνιπηήξην ηίηιν θαηψηεξεο Σερληθήο ρνιήο ηνπ Ν.Γ. 
580/1970 ή απνιπηήξην ηίηιν Δξγαζηεξίσλ Δηδηθήο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη 
Καηάξηηζεο, ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 2817/2000  ηεο εκεδαπήο ή άιινο ηζφηηκνο ηίηινο ηεο 
αιινδαπήο  θαη αληίζηνηρε εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ έμη  (6) κελψλ, κεηά ηελ απφθηεζε ηεο 
παξαπάλσ άδεηαο κεραλνδεγνχ-ρεηξηζηή. 
 
(*)ΔΠΗΖΜΑΝΖ: 
Τπνςήθηνη πνπ θαηείραλ άδεηα ηελ νπνία αληηθαηέζηεζαλ βάζεη ηνπ π.δ 113/2012, εθφζνλ 
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ΠΗΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (αλά θσδηθό ζέζεο) 

Κσδηθόο ζέζεο 
Σίηινο ζπνπδώλ  

θαη  
ινηπά απαηηνύκελα (ηππηθά & ηπρόλ πξόζζεηα) πξνζόληα 

ζηε λέα απηή άδεηα δελ αλαγξάθεηαη ε αξρηθή άδεηα  θαη ε εκεξνρξνλνινγία θηήζεο 
απηήο, νθείινπλ λα πξνζθνκίζνπλ ζρεηηθή βεβαίσζε ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο απφ ηελ νπνία 
λα πξνθχπηνπλ ηα αλσηέξσ ζηνηρεία.  
Ζ ελ ιόγσ βεβαίσζε απαηηείηαη, πξνθεηκέλνπ λα πξνζκεηξεζεί ην βαζκνινγνύκελν 
θξηηήξην ηεο εκπεηξίαο. 
 
 ΤΜΠΛΖΡΧΜΑΣΗΚΔ ΓΗΔΤΚΡΗΝΗΔΗ  

Γηα ηα  ζεξκηθά κεραλήκαηα  γίλνληαη δεθηέο θαη νη άδεηεο κεραλνδεγψλ ρεηξηζηψλ 
κεραλεκάησλ εθηέιεζεο ηερληθψλ έξγσλ πνπ ρνξεγήζεθαλ βάζεη ηνπ π.δ. 22/1976 (ΦΔΚ 
6/12.01.1976/η.Α’).  
  
Ιζρχνπζα άδεηα νδήγεζεο πνπ έρεη εθδνζεί απφ θξάηνο − κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή 
απφ ηε Ννξβεγία, ή απφ ηελ Ιζιαλδία ή απφ ην Ληρηελζηάηλ, εμαθνινπζεί λα ηζρχεη ζην 
ειιεληθφ έδαθνο, σο έρεη, εθφζνλ ηεξνχληαη νη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο ρνξήγεζεο ηεο 
αληίζηνηρεο θαηεγνξίαο άδεηαο νδήγεζεο ηνπ π.δ. 51/2012, φπσο ηζρχεη (παξ. 6,  άξζξν 
ηξίην, Ν. 4383/2016_ ΦΔΚ 72/20.4.2016/η.Α΄). ηελ πεξίπησζε πνπ νη ππνςήθηνη είλαη 
θάηνρνη επαγγεικαηηθήο άδεηαο νδήγεζεο αιινδαπήο (εθηφο θξαηψλ-κειψλ ηεο Δπξσπατθήο 
΄Δλσζεο), γηα λα γίλνπλ δεθηνί πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ αληηζηνηρία ηεο άδεηαο νδήγεζεο 
αιινδαπήο κε ηηο επαγγεικαηηθέο άδεηεο νδήγεζεο εκεδαπήο. 
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α) Γίπισκα Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο Ι.Δ.Κ. νπνηαζδήπνηε εηδηθφηεηαο ηνπ ηνκέα 
Πιεξνθνξηθήο ή β) Πηπρίν  Α' ή Β' θχθινπ Σερληθνχ Δπαγγεικαηηθνχ Δθπαηδεπηεξίνπ: (i) 
νπνηαζδήπνηε εηδηθφηεηαο ηνπ ηνκέα Πιεξνθνξηθήο-Γηθηχσλ Η/Τ ή  (ii) εηδηθφηεηαο 
Ηιεθηξνληθψλ Τπνινγηζηηθψλ πζηεκάησλ ή Ηιεθηξνληθψλ Τπνινγηζηηθψλ πζηεκάησλ θαη 
Γηθηχσλ ηνπ Ηιεθηξνληθνχ Σνκέα ή γ) Απνιπηήξηνο ηίηινο: (i) θιάδνπ Πιεξνθνξηθήο Δληαίνπ 
Πνιπθιαδηθνχ Λπθείνπ, ή (ii) ηκήκαηνο Πξνγξακκαηηζηψλ Ηιεθηξνληθψλ Τπνινγηζηψλ 
Σερληθνχ Δπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ ή (iii) εηδηθφηεηαο Τπαιιήισλ Υεηξηζηψλ Η/Τ  Σερληθήο 
Δπαγγεικαηηθήο ρνιήο ή άιινο ηζφηηκνο θαη αληίζηνηρνο ηίηινο ζρνιηθήο κνλάδαο 
Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο. 
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Γελ απαηηνχληαη εηδηθά ηππηθά πξνζφληα (άξζξν 5 παξ.2 Ν.2527/1997). 

 

Οη ππνςήθηνη φισλ ησλ εηδηθνηήησλ πξέπεη λα είλαη ειηθίαο απφ 18 έσο 65 εηψλ.         
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Τπνβνιή αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο 
 

Οη ελδηαθεξφκελνη θαινχληαη λα ζπκπιεξψζνπλ ηελ αίηεζε κε θσδηθφ ΔΝΣΤΠΟ ΑΔΠ 
ΟΥ.6 θαη λα ηελ ππνβάινπλ, είηε απηνπξνζώπσο, είηε κε άιιν εμνπζηνδνηεκέλν απφ 
απηνχο πξφζσπν, εθφζνλ ε εμνπζηνδφηεζε θέξεη ηελ ππνγξαθή ηνπο ζεσξεκέλε απφ 
δεκφζηα αξρή, είηε ηαρπδξνκηθά κε ζπζηεκέλε επηζηνιή, ζηα γξαθεία ηεο ππεξεζίαο 
καο ζηελ αθφινπζε δηεχζπλζε: ΔΗΓΗΚΟ ΓΗΑΒΑΘΜΗΓΗΚΟ ΤΝΓΔΜΟ ΝΟΜΟΤ 
ΑΣΣΗΚΖ, Άληεξζελ 6 θαη Μσξαΐηε 90, Αζήλα, Σ.Κ. 11525, απεπζχλνληάο ηελ ζην 
Σκήκα Γηαθάλεηαο- Γηνίθεζεο θαη Αξρείνπ (Κεληξηθφ Πξσηφθνιιν), ππφςε θαο Μπαηάιηα 
Γξακκαηηθήο, ηει. 2132148432.  

ηελ πεξίπησζε απνζηνιήο ησλ αηηήζεσλ ηαρπδξνκηθψο ην εκπξφζεζκν ησλ αηηήζεσλ 
θξίλεηαη κε βάζε ηελ εκεξνκελία πνπ θέξεη ν θάθεινο απνζηνιήο, ν νπνίνο κεηά ηελ 
απνζθξάγηζή ηνπ επηζπλάπηεηαη ζηελ αίηεζε ησλ ππνςεθίσλ. 

Κάζε ππνςήθηνο δηθαηνχηαη λα ππνβάιεη κία κόλν αίηεζε θαη γηα ζέζεηο κίαο κόλν 
θαηεγνξίαο πξνζσπηθνχ (ΠΔ ή ΣΔ ή ΓΔ ή ΤΔ). Η ζψξεπζε ζέζεσλ δηαθνξεηηθψλ 
θαηεγνξηψλ πξνζσπηθνχ ζε κία ή πεξηζζφηεξεο αηηήζεηο ζπλεπάγεηαη απηνδηθαίσο ζε 
θάζε πεξίπησζε αθύξσζε φισλ ησλ αηηήζεσλ θαη απνθιεηζκό ηνπ ππνςεθίνπ απφ ηελ 
πεξαηηέξσ δηαδηθαζία. Καη’ εμαίξεζε, ζώξεπζε ζέζεσλ δύν θαηεγνξηώλ θαη 
ζπγθεθξηκέλα θαηεγνξηψλ ΓΔ θαη ΤΔ επηηξέπεηαη κόλν φηαλ ζηελ αλαθνίλσζε 
πξνβιέπνληαη ηφζν ζέζεηο θαηεγνξίαο ΓΔ πνπ κπνξεί λα θαιπθζνχλ επηθνπξηθψο κε 
εκπεηξία θαη ηίηιν ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο φζν θαη ζέζεηο θαηεγνξίαο ΤΔ, ζχκθσλα κε 
ηα αλαθεξφκελα ζηνλ ΠΙΝΑΚΑ Β. ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (αλά θσδηθφ ζέζεο). ηελ  
πεξίπησζε απηή ν ππνςήθηνο ηεο ΤΔ θαηεγνξίαο ζα ρξεζηκνπνηήζεη κία κόλν αίηεζε 
ζηελ νπνία ζα αλαγξάςεη θαηά ζεηξά πξνηίκεζεο ην ζχλνιν ησλ ζέζεσλ (θαηεγνξηψλ ΓΔ 
θαη ΤΔ) πνπ επηδηψθεη. 

Ζ πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ είλαη δέθα (10) εκέξεο (ππνινγηδφκελεο 
εκεξνινγηαθά) θαη αξρίδεη απφ ηελ επφκελε εκέξα ηεο ηειεπηαίαο δεκνζίεπζεο ηεο 
παξνχζαο ζε ηνπηθέο εθεκεξίδεο ή ηεο αλάξηεζήο ηεο ζην θαηάζηεκα ηεο ππεξεζίαο καο, 
ζηα παξαξηήκαηα απηήο φπνπ πξνθεξχζζνληαη νη ζέζεηο θαη ζην ρψξν ησλ 
αλαθνηλψζεσλ ηνπ δεκνηηθνχ θαηαζηήκαηνο ηνπ Γήκνπ Φηινζέεο – Φπρηθνύ, ησλ 
δεκνηηθώλ θαηαζηεκάησλ ησλ Γήκσλ Ύδξαο, Πεξάκαηνο, Φπιήο θαη ησλ ινηπψλ 
δήκσλ ηνπ άξζξνπ 3 παξ. 1 ηεο αξηζ.νηθ.52546/16.12.2011 απφθαζεο ηνπ Τθππνπξγνχ  
Δζσηεξηθψλ (ΦΔΚ 2854/β΄/16.12.2011), εθφζνλ ε αλάξηεζε είλαη ηπρφλ κεηαγελέζηεξε 
ηεο δεκνζίεπζεο ζηηο εθεκεξίδεο. Η αλσηέξσ πξνζεζκία ιήγεη κε ηελ παξέιεπζε 
νιφθιεξεο ηεο ηειεπηαίαο εκέξαο θαη  εάλ απηή είλαη, θαηά λφκν, εμαηξεηέα (δεκφζηα 
αξγία) ή κε εξγάζηκε,  ηφηε ε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο κεηαηίζεηαη ηελ επφκελε εξγάζηκε 
εκέξα.  

Οη ππνςήθηνη κπνξνύλ λα αλαδεηήζνπλ ηα έληππα ησλ αηηήζεσλ: α) ζηελ ππεξεζία 
καο ζηελ αλσηέξσ δηεχζπλζε· β) ζην δηθηπαθφ ηφπν ηνπ ΑΔΠ (www.asep.gr) θαη 
ζπγθεθξηκέλα αθνινπζψληαο απφ ηελ θεληξηθή ζειίδα ηε δηαδξνκή: Πνιίηεο  Έληππα – 
Γηαδηθαζίεο  Γηαγσληζκώλ Φνξέσλ  Οξ. Υξόλνπ ΟΥ γ) ζηα θαηά ηφπνπο Κέληξα 
Δμππεξέηεζεο Πνιηηψλ (ΚΔΠ) αιιά θαη ζηελ ειεθηξνληθή ηνπο δηεχζπλζε 
(www.kep.gov.gr), απ' φπνπ κέζσ ηεο δηαδξνκήο: ύλδεζκνη  Αλεμάξηεηεο θαη άιιεο 
αξρέο  ΑΔΠ ζα νδεγεζνχλ ζηελ θεληξηθή ζειίδα ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ ηνπ ΑΔΠ θαη 
απφ εθεί ζα έρνπλ πξφζβαζε ζηα έληππα κέζσ ηεο δηαδξνκήο: Πνιίηεο  Έληππα – 
Γηαδηθαζίεο  Γηαγσληζκώλ Φνξέσλ  Οξ. Υξόλνπ ΟΥ. 
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ΑΝΑΠΟΠΑΣΟ ΣΜΖΜΑ ηεο παξνύζαο αλαθνίλσζεο απνηειεί θαη ην «Παράρτημα 
ανακοινώσεων Σσμβάσεων εργασίας Ορισμένοσ Χρόνοσ (ΣΟΧ)» κε ζήκαλζε 
έθδνζεο «12.02.2019», ην νπνίν πεξηιακβάλεη: i) νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε ηεο 
αίηεζεο – ππεύζπλεο δήισζεο κε θσδηθό ΔΝΣΤΠΟ ΑΔΠ ΟΥ.6, ζε ζπλδπαζκό κε 
επηζεκάλζεηο ζρεηηθά κε ηα πξνζόληα θαη ηα βαζκνινγνύκελα θξηηήξηα θαηάηαμεο 
ησλ ππνςεθίσλ ζύκθσλα κε ηηο ηζρύνπζεο θαλνληζηηθέο ξπζκίζεηο· θαη ii) ηα 
δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ έγθπξε ζπκκεηνρή ηνπο ζηε δηαδηθαζία 
επηινγήο. Οη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα έρνπλ πξόζβαζε ζην Παξάξηεκα απηό, 
αιιά θαη ζην Δηδηθό Παξάξηεκα: (Α1) Απόδεημεο Υεηξηζκνύ Ζ/Τ κε ζήκαλζε 
έθδνζεο «17-01-2019», κέζσ ηνπ δηθηπαθνύ ηόπνπ ηνπ ΑΔΠ (www.asep.gr) θαη 
ζπγθεθξηκέλα κέζσ ηεο ίδηαο δηαδξνκήο πνπ αθνινπζείηαη θαη γηα ηελ αλαδήηεζε 
ηνπ εληύπνπ ηεο αίηεζεο δειαδή: Κεληξηθή ζειίδα  Πνιίηεο  Έληππα – 
Γηαδηθαζίεο  Γηαγσληζκώλ θνξέσλ  Οξ. Υξόλνπ ΟΥ.  

 
 

Ζ ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Δ.Γ..Ν.Α. 
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