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                                                       ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΩΣ 

ΔΥΟ (2) ΜΗΝΩΝ

                                          Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

        Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ87/Α΄/7-6-2010).

2. Τις διατάξεις  του άρθρου 206  του Ν.  3584/2007 (ΦΕΚ143/Α΄/28-6-2007), 

όπως τροποποιήθηκαν  με  τις  διατάξεις  του  άρθρου  41  του  Ν.4325/2015 

(ΦΕΚ 47/Α΄/11-4-2012).  

3. Τις διατάξεις του άρθρ.4, παρ.1, περ.κγ΄ ΠΥΣ 33/2006, όπως συμπληρώθηκαν 

από το άρθρο 8, παρ.2 του Ν.4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α΄/11-4-2012). 

4. Τη  με  αριθμό  629/2019  (ΑΔΑ:6ΕΠΨΩΛΞ-ΑΣΘ)  απόφαση  του  Δημοτικού 

Συμβουλίου αναφορικά   την πρόσληψη εικοσιπέντε (25) ατόμων για την αντιμετώπιση 

εποχικών  υπηρεσιακών  αναγκών  των  Δ/νσεων  Πρασίνου,  Τεχνικών  Υπηρεσιών  και 

Αμαξοστασίου.

5. Τη με αρ.3788/5-9-2019 απόφαση του Δημάρχου Λαρισαίων περί  ορισμού 

Αντιδημάρχων  και  μεταβίβαση  αρμοδιοτήτων,  όπως  τροποποιήθηκε  και 

ισχύει.

6. Τη με  αριθμό  πρωτ.  48956/6-11-2019  βεβαίωση  πιστώσεων  της  Διεύθυνσης 

Οικονομικών υπηρεσιών (Τμήμα Προϋπολογισμού-Ισολογισμού και Λογιστικής).

7. Τον Ο.Ε.Υ του Δήμου Λαρισαίων (ΦΕΚ 1928/Β΄/30-5-2018).

                                                 

ΑΔΑ: ΨΡΘΜΩΛΞ-ΗΥΚ



                                                         ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την πρόσληψη εικοσιπέντε (25)  ατόμων με σύμβαση εργασίας Ιδ. Δικαίου 

ορισμένου  χρόνου,  διάρκειας  ως  δύο  (2)  μηνών,  για  την  αντιμετώπιση 

κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων υπηρεσιακών αναγκών των Δ/νσεων 

Πρασίνου, Τεχνικών Υπηρεσιών και Αμαξοστασίου όπως φαίνεται παρακάτω:

Α/
Α

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΘΕΣΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΘΕΣΕΙΣ

1 101 ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων 
έργου(Εκσκαφέας –Φορτωτής)

1

2 102 ΔΕ Οδηγών Γεωργικών Μηχανημάτων 2
3 103 ΔΕ Τεχνιτών Υδραυλικών 1
4 104 ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων έργου-

Εκσκαφέας
1

5 105 ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων έργου 
(καλαθοφόρου)

1

6 106 ΔΕ Ηλεκτρολόγων 5
7 107 ΔΕ Τεχνιτών Οικοδόμων 2
8 108 ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων έργου 

Αυτοκινούμενος Αεροσυμπιεστής –
Κομπρεσέρ

1

9 109 ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων έργου-
Φορτωτής

1

10 110 ΔΕ Οδηγών Φορτηγών χωρίς κάρτα 
ψηφιακού ταχογράφου

1

11 111 ΔΕ Μηχανοτεχνιτών(αυτοκινήτων) 2
12 112 ΔΕ Λιπαντών 1
13 113 ΔΕ Τορναδόρων(Πρακτικών 

Μηχανικών)
1

14 114 ΔΕ Ηλεκτροσυγκολλητών 1
15 115 ΥΕ Εργατών (περισυλλογής 

αδέσποτων ζώων)
1

16 116 ΥΕ Εργατών Καθαριότητας 
Κυνοκομείου 

1

17 117 ΥΕ Φυλάκων 2

          ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ( ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός 
θέσης

Τίτλος σπουδών 
Και

Λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα
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α)   Άδεια  μηχανοδηγού-χειριστή  μηχανημάτων  εκτέλεσης  τεχνικών 
έργων ομάδας Β΄ τάξης Δ΄ ή Άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) 
ομάδας  Β΄  ειδικότητας  1  του  Π.Δ.  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 

ΑΔΑ: ΨΡΘΜΩΛΞ-ΗΥΚ



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  Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης  ή  Σχολών 
Μαθητείας του ΟΑΕΔ 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 Β΄ τάξης Δ΄ ή Άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) 
ομάδας  Β΄  ειδικότητας  1  του  Π.Δ.  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) 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 Β΄ τάξης Δ΄ ή Άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) 
ομάδας  Β΄  ειδικότητας  1  του  Π.Δ.  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) Απολυτήριος  τίτλος  τουλάχιστον  Υποχρεωτικής  Εκπαίδευσης (δηλ. 
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.Δ. 
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: 

ΑΔΑ: ΨΡΘΜΩΛΞ-ΗΥΚ



α)   Άδεια  μηχανοδηγού-χειριστή  μηχανημάτων  εκτέλεσης  τεχνικών 
έργων ομάδας Β΄ τάξης Δ΄ ή Άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) 
ομάδας  Β΄  ειδικότητας  1  του  Π.Δ.  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) Απολυτήριος  τίτλος  τουλάχιστον  Υποχρεωτικής  Εκπαίδευσης (δηλ. 
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.Δ. 
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 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 ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ 

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».

102

α) Άδεια  οδηγού  γεωργικού  μηχανήματος  (διαξονικού  ελκυστήρα 
τρακτέρ). 
β)  Οποιοδήποτε  πτυχίο  ή  δίπλωμα  ή  απολυτήριος  τίτλος 
δευτεροβάθμιας  ή  μεταδευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης  της  ημεδαπής  ή 
άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας. 

ή:

α) Άδεια  οδηγού  γεωργικού  μηχανήματος  (διαξονικού  ελκυστήρα 
τρακτέρ). 
β) Οποιοσδήποτε  απολυτήριος  τίτλος  αναγνωρισμένης  κατώτερης 
τεχνικής σχολής της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής, 
ανεξαρτήτως ειδικότητας.  

 ή:

ΑΔΑ: ΨΡΘΜΩΛΞ-ΗΥΚ



α) Άδεια  οδηγού  γεωργικού  μηχανήματος  (  διαξονικού  ελκυστήρα 
τρακτέρ). 
β) 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.Δ.  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:

Απολυτήριο  δημοτικού  σχολείου)  ή  ισοδύναμος  απολυτήριος  τίτλος 
κατώτερης  Τεχνικής  Σχολής  του Ν.Δ.  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.

103

α) Άδεια  άσκησης επαγγέλματος  τεχνίτη  υδραυλικού  τουλάχιστον  Α΄ 
τάξης ειδικότητας 1ης ή άδεια Αρχιτεχνίτη υδραυλικού του π.δ. 112/2012 
όπως ισχύει (*), 
β)  Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος 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 
Τεχνικών  Επαγγελματικών  Σχολών  δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης  ή 
σχολών μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή Ν. 3475/2006 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  άσκησης 
επαγγέλματος  χορηγήθηκε  βάσει  του  συγκεκριμένου  τίτλου  είτε 
αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό και εμπειρίας.

ή:

α) Άδεια  άσκησης  επαγγέλματος  τεχνίτη  υδραυλικού  τουλάχιστον  Α΄ 
τάξης ειδικότητας 1ης ή άδεια Αρχιτεχνίτη υδραυλικού του π.δ. 112/2012 
όπως ισχύει (*), 
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  άσκησης  επαγγέλματος  χορηγήθηκε  βάσει  του 
συγκεκριμένου  τίτλου  είτε  αυτοτελώς  είτε  με  συνυπολογισμό  και 
εμπειρίας.

ή:

ΑΔΑ: ΨΡΘΜΩΛΞ-ΗΥΚ



α) Άδεια  άσκησης  επαγγέλματος  τεχνίτη  υδραυλικού  τουλάχιστον  Α΄ 
τάξης ειδικότητας 1ης ή άδεια Αρχιτεχνίτη υδραυλικού του π.δ. 112/2012 
όπως ισχύει (*),  
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.Δ. 
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 
παραπάνω άδειας άσκησης επαγγέλματος (*).

ή:

α) Άδεια  άσκησης  επαγγέλματος  τεχνίτη  υδραυλικού  τουλάχιστον  Α΄ 
τάξης ειδικότητας 1ης ή άδεια Αρχιτεχνίτη υδραυλικού του π.δ. 112/2012 
όπως ισχύει (*),  
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.Δ. 
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 (*).
(*)ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:
Υποψήφιοι  που κατείχαν άδεια  την  οποία  αντικατέστησαν  βάσει  του 
π.δ 112/2012, 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.
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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.Δ. 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  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 ΟΑΕΔ 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 

ΑΔΑ: ΨΡΘΜΩΛΞ-ΗΥΚ



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.Δ. 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.Δ. 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  Δημοτικού  Σχολείου),  ή 
ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής  του  Ν.Δ. 
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.Δ. 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  Δημοτικού  Σχολείου),ή 
ισοδύναμος  απολυτήριος  τίτλος  κατώτερης  Τεχνικής  Σχολής  του  Ν.Δ. 
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 

ΑΔΑ: ΨΡΘΜΩΛΞ-ΗΥΚ



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 ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ 

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».
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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.Δ. 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  Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης  ή  Σχολών 
Μαθητείας του ΟΑΕΔ 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.Δ. 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 (*),

ΑΔΑ: ΨΡΘΜΩΛΞ-ΗΥΚ



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 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.Δ. 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  Δημοτικού  Σχολείου),  ή 
ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής  του  Ν.Δ. 
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.Δ. 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  Δημοτικού  Σχολείου),ή 
ισοδύναμος  απολυτήριος  τίτλος  κατώτερης  Τεχνικής  Σχολής  του  Ν.Δ. 
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 
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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  ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ  (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:
είτε η κατοχή  Δελτίου 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 Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών στην 
οποία να αναφέρονται:

• Το ονοματεπώνυμο και το όνομα πατρός του αιτούντος τη βε-
βαίωση

• 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 (έναρ-
ξη - λήξη) και να επιβεβαιώνεται ότι η άδεια βρίσκεται σε δια-
δικασία επανέκδοσής της, λόγω ενσωμάτωσης κατηγορίας ή 
υποκατηγορίας ΠΕΙ.

Αυτονόητο  είναι  ότι  οι  υποψήφιοι  πρέπει  να  προσκομίσουν 
οπωσδήποτε  την  απαιτούμενη  από  την  ανακοίνωση  άδεια 
οδήγησης. 
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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  ΟΔΗΓΟΥ  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».
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α) Άδεια  άσκησης  επαγγέλματος  εγκαταστάτη  ή  συντηρητή 
Ηλεκτρολόγου Α’  ειδικότητας  1ης,  2ης ή  3ης κατηγορίας  ή Εγκαταστάτη 
ηλεκτρολόγου 1ης 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 ΟΑΕΔ 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  εγκαταστάτη  ή  συντηρητή 
Ηλεκτρολόγου Α’  ειδικότητας  1ης,  2ης ή  3ης κατηγορίας  ή Εγκαταστάτη 
ηλεκτρολόγου 1ης 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:

α) Άδεια  άσκησης  επαγγέλματος  εγκαταστάτη  ή  συντηρητή 
Ηλεκτρολόγου Α’  ειδικότητας  1ης,  2ης ή  3ης κατηγορίας  ή Εγκαταστάτη 
ηλεκτρολόγου 1ης ομάδας Α’ ειδικότητας του π.δ 108/2013 (*). 
β) Απολυτήριος  τίτλος  τουλάχιστον  υποχρεωτικής  εκπαίδευσης 
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(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.Δ. 
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  εγκαταστάτη  ή  συντηρητή 
Ηλεκτρολόγου Α’  ειδικότητας  1ης,  2ης ή  3ης κατηγορίας  ή Εγκαταστάτη 
ηλεκτρολόγου 1ης 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.Δ. 
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.
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Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Κτίστη ή Τοιχοποιών 
και Επιχρισμάτων  ή Εργασιών Οπλισμένου και Αόπλου Σκυροδέματος 
ή Γυψαδόρος- Σοβατζής ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος 
τίτλος  των  παρακάτω  σχολικών  μονάδων  :  ΙΕΚ  ή  Τεχνικού 
Επαγγελματικού  Εκπαιδευτηρίου  Α’  ή  Β’  κύκλου  σπουδών  ή  Ενιαίου 
Πολυκλαδικού Λυκείου ή  Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικής 
Επαγγελματικής  Σχολής  δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης  ή  σχολής 
μαθητείας του ΟΑΕΔ 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 
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ισοδύναμος απολυτήριος  τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 
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.Δ. 
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.  
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α)   Άδεια  μηχανοδηγού-χειριστή  μηχανημάτων  εκτέλεσης  τεχνικών 
έργων ομάδας ΙΑ΄ τάξης Δ΄ ή άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) 
ομάδας Β΄ ειδικότητας 6 του Π.Δ. 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  Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης  ή  Σχολών 
Μαθητείας του ΟΑΕΔ 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 Δ΄ ή άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) 
ομάδας Β΄ ειδικότητας 6 του Π.Δ. 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,  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 
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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 Δ΄ ή άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) 
ομάδας Β΄ ειδικότητας 6 του Π.Δ. 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  Δημοτικού  Σχολείου),  ή 
ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής  του  Ν.Δ. 
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 Δ΄ ή άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) 
ομάδας Β΄ ειδικότητας 6 του Π.Δ. 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  Δημοτικού  Σχολείου),ή 
ισοδύναμος  απολυτήριος  τίτλος  κατώτερης  Τεχνικής  Σχολής  του  Ν.Δ. 
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 
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χειριστών μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων που χορηγήθηκαν 
βάσει του π.δ. 22/1976 (ΦΕΚ 6/12.01.1976/τ.Α’).

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ  ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ  (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:
είτε η κατοχή  Δελτίου 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 Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών στην 
οποία να αναφέρονται:

• Το ονοματεπώνυμο και το όνομα πατρός του αιτούντος τη βε-
βαίωση

• 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 (έναρ-
ξη - λήξη) και να επιβεβαιώνεται ότι η άδεια βρίσκεται σε δια-
δικασία 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  ΟΔΗΓΟΥ  της  συγκεκριμένης  ανακοίνωσης, 
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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».
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α) Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων 
ομάδας Ε΄ τάξης Δ΄ ή άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) ομάδας 
Β΄ ειδικότητας 1 του Π.Δ. 113/2012 για τα Μ.Ε. 1.5 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) 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  Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης  ή  Σχολών 
Μαθητείας του ΟΑΕΔ 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 Ε΄ τάξης Δ΄ ή άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) ομάδας 
Β΄ ειδικότητας 1 του Π.Δ. 113/2012 για τα Μ.Ε. 1.5 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) 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 Ε΄ τάξης Δ΄ ή άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) ομάδας 
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Β΄ ειδικότητας 1 του Π.Δ. 113/2012 για τα Μ.Ε. 1.5 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) 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  Δημοτικού  Σχολείου),  ή 
ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής  του  Ν.Δ. 
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 Ε΄ τάξης Δ΄ ή άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) ομάδας 
Β΄ ειδικότητας 1 του Π.Δ. 113/2012 για τα Μ.Ε. 1.5 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) 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  Δημοτικού  Σχολείου),ή 
ισοδύναμος  απολυτήριος  τίτλος  κατώτερης  Τεχνικής  Σχολής  του  Ν.Δ. 
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 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 ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ 

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».
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α) Δίπλωμα 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  Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης  ειδικότητας 
Μηχανών Αυτοκινήτου ή Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕΔ 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 ΟΑΕΔ 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 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών 
της αλλοδαπής. 
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.Δ.  580/1970  ή  απολυτήριος 
τίτλος  Εργαστηρίων  Ειδικής  Επαγγελματικής  Εκπαίδευσης  και 
Κατάρτισης  του  άρθρου  1  του  Ν.  2817/2000  της  ημεδαπής  ή  άλλος 
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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.Δ.  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  ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ  (σύμφωνα  με  την 
απαιτούμενη κατά τα ανωτέρω άδεια οδήγησης αυτοκινήτου)
Προκειμένου  για  την  απόδειξη  κατοχής  του  Πιστοποιητικού 
Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) απαιτείται:
είτε η κατοχή  Δελτίου 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 Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών στην 
οποία να αναφέρονται:

• Το ονοματεπώνυμο και το όνομα πατρός του αιτούντος τη βε-
βαίωση

• Ο αριθμός της άδειας οδήγησης την οποία κατέχει καθώς και 
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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 (έναρ-
ξη - λήξη) και να επιβεβαιώνεται ότι η άδεια βρίσκεται σε δια-
δικασία 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  ΟΔΗΓΟΥ  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  Δήλωσης  κατά  το  άρθρο  8  του 
ν.1599/1986 του υποψηφίου στην οποία να δηλώνει την ακρι-
βή ημερομηνία αρχικής κτήσης της κατηγορίας επαγγελματι-
κής 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».
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α) Άδεια  άσκησης  επαγγέλματος  Μηχανοτεχνίτη  αυτοκινήτων ή 
Βεβαίωση ορθής αναγγελίας ενάρξεως ασκήσεως επαγγέλματος τεχνίτη 
αυτοκινήτων ειδικότητας Μηχανοτεχνίτη, 
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 
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Επαγγελματικών  Σχολών  δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης  ή  σχολών 
μαθητείας του ΟΑΕΔ 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  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) Ο  ομώνυμος  ή  αντίστοιχος,  απολυτήριος  τίτλος  αναγνωρισμένης 
κατώτερης τεχνικής σχολής της ημεδαπής  ή ισότιμος και αντίστοιχος 
τίτλος  σχολής  της  αλλοδαπής.  Γίνεται  επίσης  δεκτός  οποιοσδήποτε 
τίτλος  αναγνωρισμένης  κατώτερης  τεχνικής  σχολής  της  ημεδαπής  ή 
αλλοδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλλει βεβαίωση 
της  αρμόδιας  για  την  έκδοση της  άδειας   υπηρεσίας,  ότι  η  ανωτέρω 
άδεια  άσκησης  επαγγέλματος  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) 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.Δ. 
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  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) 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.Δ. 
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 
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παραπάνω  άδειας  άσκησης  επαγγέλματος  ή  βεβαίωσης  ορθής 
αναγγελίας .

112

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 ΟΑΕΔ 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.Δ. 
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.Δ. 
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.
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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 ΟΑΕΔ 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 
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Πρακτικού Μηχανικού ή βεβαίωση εγγραφής στα μητρώα χορηγήθηκε 
βάσει του συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό 
και εμπειρίας.(Βλέπε συνέχεια επικουρικούς πίνακες).

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.Δ. 
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.Δ. 
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 
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βιβλίο των πτυχιούχων Μέσων Τεχνικών Σχολών του Μηχανολογικού 
τομέα.
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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 ΟΑΕΔ 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.Δ. 
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.Δ. 
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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. 
Η εν λόγω βεβαίωση απαιτείται, προκειμένου να προσμετρηθεί το 
βαθμολογούμενο κριτήριο της εμπειρίας.

115 Δεν απαιτούνται τυπικά προσόντα (άρθρο 5 παρ.2 του Ν. 
2527/1997). 

116 Δεν απαιτούνται τυπικά προσόντα (άρθρο 5 παρ.2 του Ν. 
2527/1997).

117 Δεν απαιτούνται τυπικά προσόντα (άρθρο 5 παρ.2 του Ν. 
2527/1997). 

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).

4. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 206 του ν.3584/2007 ήτοι να μην έχουν 

εργαστεί κατά το τελευταίο 12μηνο από τη λήξη της νέας απασχόλησης με 

σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας.

Σημείωση: Η ανικανότητα προς πρόσληψη αίρεται μόνο με την έκδοση, του κατά 

άρθρο 47  παρ.  1  του  Συντάγματος,  Διατάγματος  που  αίρει  τις  συνέπειες  της 

ποινής.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
1. Αίτηση (διαθέσιμη στο γραφείο προσωπικού και στην ιστοσελίδα του Δήμου 

Λαρισαίων).

2. Απαιτούμενος τίτλος σπουδών για τις ειδικότητες που προβλέπεται από την 

ανακοίνωση.
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3. Φωτοαντίγραφο  των  δύο  όψεων  του  ατομικού  Δελτίου  Αστυνομικής 

Ταυτότητας.

4.  Άδεια άσκησης επαγγέλματος σε ισχύ ή λοιπές βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά ή 

επαγγελματικές  ταυτότητες  για  τις  θέσεις  που  προβλέπονται  από  την 

ανακοίνωση.

5. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 παρ.4 του Ν. 1599/1986 (επισυνάπτεται 

στην αίτηση συμμετοχής).

ΕΜΠΕΙΡΙΑ

1.  Στην  περίπτωση  που  οι  υποψήφιοι  χρησιμοποιούν  την  εμπειρία  για  τη 
συμμετοχή  τους  σε  μία  από  τις  ανωτέρω  ειδικότητες  όπως  αυτές 
περιγράφονται στους κωδικούς θέσεων :107 και  112  θα πρέπει να λάβουν 
υπόψη τους πως :

• Η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά τη λήψη του βασικού τίτλου σπουδών 
με τον οποίο οι υποψήφιοι μετέχουν στη διαδικασία επιλογής.

1.  Στην  περίπτωση  που  οι  υποψήφιοι  χρησιμοποιούν  την  εμπειρία  για  τη 
συμμετοχή  τους  σε  μία  από  τις  ανωτέρω  ειδικότητες  όπως  αυτές 
περιγράφονται στους κωδικούς θέσεων : 101, 102, 103, 104, 105, 106, 108, 109, 
110, 111, 113, 114  θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους πως :

• 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  τεχνίτη  αυτοκινήτων  ειδικότητας 
Μηχανοτεχνίτη ή  εγγραφής  σε  βιβλίο  πτυχιούχων  Μέσων  Τεχνικών 
Σχολών  του  Μηχανολογικού  τομέα,  όπως  προκύπτει  από  σχετικές 
βεβαιώσεις .

•   Για  τις  άδειες  χειριστών  μηχανημάτων  έργων  που  εκδόθηκαν  βάσει  του 
π.δ.113/2012  και  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,  καθώς  και  για  τις  άδειες 
Ηλεκτροσυγκολλητών  και  Ηλεκτρολόγων  που  εκδόθηκαν  βάσει  των  π.δ. 
115/2012 και 108/2013 αντίστοιχα.

Δημοσίευση της ανακοίνωσης 
Η παρούσα να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου, στον πίνακα ανακοινώσεων 

του Δημοτικού Καταστήματος και στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» στις 15-11-2019.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση συμμετοχής τους και να 

την υποβάλουν, είτε  αυτοπροσώπως,  είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς 

πρόσωπο,  εφόσον  η  εξουσιοδότηση  φέρει  την  υπογραφή  τους  θεωρημένη  από 

δημόσια αρχή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:  Δήμος 
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Λαρισαίων,  Ίωνος  Δραγούμη  1,  Τ.Κ.  41222,  Λάρισα,  απευθύνοντάς  την στο 

Τμήμα  Προσωπικού,  υπόψη  κ.  Τσιγγάνη   -  Χαλκιά  Κωνσταντίνου και κ. 
Βλησσαρούλη Βασιλείου  από  16-11-2019 ως   20-11-2019 (τηλ.  επικοινωνίας: 

2413 – 500288, 2413-500242 ).

Επισημάνσεις
1. Η πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 

χρόνου  διάρκειας  δύο  (2)  μηνών,  για  την  αντιμετώπιση  κατεπειγουσών 

εποχικών αναγκών πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 

206 του ν.3584/2007 όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν και εξαιρείται των 

διαδικασιών του ΑΣΕΠ και των κριτηρίων πρόσληψης του άρθρου 21 του ν. 

2190/94.

2. Το  προσωπικό  που  θα  απασχοληθεί  με  σύμβαση  εργασίας  ορισμένου 

χρόνου διάρκειας έως δύο μηνών δεν επιτρέπεται  να απασχοληθεί με νέα 

δίμηνη σύμβαση εντός δώδεκα μηνών, όπως υπολογίζεται σύμφωνα με την 

παρ.2 του άρθρου 21 του ν.2190/94.

3. Οι υποψήφιοι στην ειδικότητα ΥΕ με κωδικούς θέσεων 115, 116 και 117, 

έχουν δικαίωμα μίας (1) θέσης επιλογής.

4. Παράταση,  ανανέωση  ή  μετατροπή  της  δίμηνης  σύμβασης  σε  σύμβαση 

αορίστου χρόνου είναι αυτοδικαίως άκυρη.

           Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

   ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΛΤΗΣ

ΑΔΑ: ΨΡΘΜΩΛΞ-ΗΥΚ
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