
 

ειίδα 1 απφ 15 

  
 
 

ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ 
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Βαζκφο Αζθαιείαο: Αδηαβάζκεην 
ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ Βαζκφο Πξνηεξαηφηεηαο: Δμ. Δπείγνλ 
ΓΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΧΝ  Υξφλνο Γηαηήξεζεο: Γηελεθέο 
ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΗ Α.Η.Π.: 067586/24-03-2020 
ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ 
ΑΝΘΡΧΠΙΝΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ  
ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ ΙΓΙΧΣΙΚΟΤ ΓΙΚΑΙΟΤ  
Σαρ. Γ/λζε: Ληνζίσλ 22  
Σ.Κ. 104.38 Αζήλα 
 
 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ 
ζχλαςεο ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ 

ρξνληθήο δηάξθεηαο ηεζζάξσλ (4) κελψλ  
 

Ο 
ΓΗΜΑΡΥΟ ΑΘΗΝΑΙΧΝ 

 

 

Έρνληαο ππφςε: 
 

1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 206 ηνπ Ν. 3584/2007. 
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. Σν άξζξν 24 παξ. 2 ηεο Πξάμεο Ννκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ, ε νπνία δεκνζηεχζεθε ζην 
ΦΔΚ 64/η. Α’/14-03-2020 (θαηεπείγνληα κέηξα αληηκεηψπηζεο ηεο αλάγθεο πεξηνξηζκνχ ηεο 
δηαζπνξάο ηνπ θνξσλντνχ COVID-19. 
4. Σν άξζξν 37, παξ. 1 ηεο Πξάμεο Ννκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ, ε νπνία δεκνζηεχζεθε ζην 
ΦΔΚ 68/η. Α’/20-03-2020 (θαηεπείγνληα κέηξα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ζπλεπεηψλ ηνπ 
θηλδχλνπ δηαζπνξάο ηνπ θνξσλντνχ COVID-19, ηε ζηήξημε ηεο θνηλσλίαο θαη ηεο 
επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ηε δηαζθάιηζε ηεο νκαιήο ιεηηνπξγίαο ηεο αγνξάο θαη ηεο δεκφζηαο 
δηνίθεζεο. 

       5. Σνλ Οξγαληζκφ Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ, φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί 
       θαη  ηζρχεη (Φ.Δ.Κ. 5713 /Β /19-12-2018). 
       6. Σελ κε αξηζκ. 374/23-03-2020 Πξάμε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο πνπ αθνξά 
       ηελ πξφζιεςε ηεηξαθνζίσλ (400) αηφκσλ, κε ζχκβαζε εξγαζίαο Ιδησηηθνχ Γηθαίνπ  
       Οξηζκέλνπ  Υξφλνπ, ρξνληθήο δηάξθεηαο ηεζζάξσλ (4) κελψλ. 

 

Αλαθνηλψλεη 
 

Σελ πξφζιεςε, κε ζχκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ, ηεηξαθνζίσλ 

(400) αηφκσλ, ρξνληθήο δηάξθεηαο ηεζζάξσλ (4) κελψλ, δηαθφξσλ εηδηθνηήησλ, φπσο απηέο 

αλαγξάθνληαη, ζηνλ πίλαθα Α, πξνθεηκέλνπ λα θαιχςεη έθηαθηεο αλάγθεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε 

ηεο αλάγθεο πεξηνξηζκνχ ηεο δηαζπνξάο ηνπ θνξσλντνχ COVID-19, κε ηα αληίζηνηρα 

απαηηνχκελα (ηππηθά θαη ηπρφλ πξφζζεηα) πξνζφληα (βι. ΠΙΝΑΚΑ Β): 
 

ΑΔΑ: ΩΕΗΒΩ6Μ-Σ4Υ



 

ειίδα 2 απφ 15 

ΠΙΝΑΚΑ Α: ΘΔΔΙ ΔΚΣΑΚΣΟΤ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ (αλά θσδηθφ ζέζεο) 

Κσδηθφο 
ζέζεο 

Τπεξεζία Δηδηθφηεηα Γηάξθεηα ζχκβαζεο 
Αξηζκφο 
αηφκσλ 

101 

 
ΓΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΧΝ 

ΠΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ  
 

θαη ελ ειιείςεη  
 

ΣΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 

Σέζζεξηο (4) κήλεο 2 

102 

 
ΓΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΧΝ 

ΠΔ ΝΟΗΛΔΤΣΧΝ/ΣΡΙΧΝ 
 

θαη ελ ειιείςεη 
 

ΣΔ ΝΟΗΛΔΤΣΧΝ/ΣΡΙΧΝ 
 

θαη ελ ειιείςεη 
 

ΓΔ ΝΟΗΛΔΤΣΧΝ/ΣΡΙΧΝ 

Σέζζεξηο (4) κήλεο 24 

103 
 

ΓΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΧΝ ΠΔ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ Σέζζεξηο (4) κήλεο 4 

104 
 

ΓΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΧΝ ΠΔ ΚΟΙΝΧΝΙΟΛΟΓΧΝ Σέζζεξηο (4) κήλεο 4 

105 
 

ΓΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΧΝ 
ΠΔ/ΣΔ ΚΟΙΝΧΝΙΚΧΝ 

ΛΔΙΣΟΤΡΓΧΝ 
Σέζζεξηο (4) κήλεο 37 

106 
 

ΓΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΧΝ 
ΣΔ 

ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ/ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ 

Σέζζεξηο (4) κήλεο 4 

 
107 

 
ΓΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΧΝ ΣΔ ΔΠΙΚΔΠΣΧΝ ΤΓΔΙΑ Σέζζεξηο (4) κήλεο 6 

108 
 

ΓΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΧΝ 
ΣΔ ΔΠΟΠΣΧΝ ΓΗΜΟΙΑ 

ΤΓΔΙΑ 
Σέζζεξηο (4) κήλεο 4 

109 

 
ΓΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΧΝ 

ΣΔ ΝΟΗΛΔΤΣΧΝ/ΣΡΙΧΝ 

 
θαη ελ ειιείςεη 

 
ΓΔ ΝΟΗΛΔΤΣΧΝ/ΣΡΙΧΝ 

Σέζζεξηο (4) κήλεο 21 

110 
 

ΓΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΧΝ 
ΓΔ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ 

(ΔΝΑΔΡΙΣΔ) Σ 
ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ  

Σέζζεξηο (4) κήλεο 12 

111 

 
ΓΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΧΝ 

ΓΔ ΟΓΗΓΧΝ ΜΔ ΑΓΔΙΑ 
ΥΔΙΡΙΣΗ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟΤ 

ΚΑΙ ΑΓΔΙΑ ΦΗΦΙΑΚΟΤ 
ΣΑΥΟΓΡΑΦΟΤ 

Σέζζεξηο (4) κήλεο 6 

112 

 
ΓΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΧΝ 

ΓΔ ΟΓΗΓΧΝ ΜΔ ΑΓΔΙΑ 
ΥΔΙΡΙΣΗ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟΤ  -  
ΓΔΡΑΝΟΦΟΡΟΤ ΚΑΙ ΑΓΔΙΑ 
ΦΗΦΙΑΚΟΤ ΣΑΥΟΓΡΑΦΟΤ 

Σέζζεξηο (4) κήλεο 3 

ΑΔΑ: ΩΕΗΒΩ6Μ-Σ4Υ



 

ειίδα 3 απφ 15 

ΠΙΝΑΚΑ Α: ΘΔΔΙ ΔΚΣΑΚΣΟΤ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ (αλά θσδηθφ ζέζεο) 

113 
 

ΓΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΧΝ 
ΓΔ ΟΓΗΓΧΝ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΧΝ 

ΜΔ ΑΓΔΙΑ ΦΗΦΙΑΚΟΤ 
ΣΑΥΟΓΡΑΦΟΤ 

Σέζζεξηο (4) κήλεο 76 

114 
 

ΓΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΧΝ ΓΔ ΥΔΙΡΙΣΧΝ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΧΝ 
ΔΡΓΟΤ (ΑΡΧΘΡΟΤ) Σέζζεξηο (4) κήλεο 20 

115 

 
ΓΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΧΝ 

ΓΔ ΥΔΙΡΙΣΧΝ 
ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΧΝ ΔΡΓΟΤ 

(ΚΑΠΣΙΚΧΝ ΚΑΙ 
ΥΧΜΑΣΟΤΡΓΙΚΧΝ 
ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΧΝ) 

Σέζζεξηο (4) κήλεο 1 

116 
 

ΓΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΧΝ 
ΤΔ ΔΡΓΑΣΧΝ/ΣΡΙΧΝ 

ΓΔΝΙΚΧΝ ΚΑΘΗΚΟΝΣΧΝ 
Σέζζεξηο (4) κήλεο 44 

117 
ΓΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΧΝ ΤΔ ΔΡΓΑΣΧΝ/ΣΡΙΧΝ 

ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ 
ΔΞΧΣΔΡΙΚΧΝ ΥΧΡΧΝ 

Σέζζεξηο (4) κήλεο 80 

118 
ΓΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΧΝ 

ΤΔ ΔΡΓΑΣΧΝ/ΣΡΙΧΝ 
ΚΟΙΜΗΣΗΡΙΧΝ 

Σέζζεξηο (4) κήλεο 20 

119 
ΓΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΧΝ 

ΤΔ ΚΑΘΑΡΙΣΧΝ/ΣΡΙΧΝ Σέζζεξηο (4) κήλεο 10 

120 
ΓΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΧΝ 

ΤΔ ΦΤΛΑΚΧΝ  Σέζζεξηο (4) κήλεο 22 

 
 

 

ΠΙΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (αλά θσδηθφ ζέζεο) 
 

Κσδηθφο ζέζεο 
Σίηινο ζπνπδψλ  

θαη  
ινηπά απαηηνχκελα (ηππηθά & ηπρφλ πξφζζεηα) πξνζφληα 

101 

Κχξηα Πξνζφληα: 

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 Βηνταηξηθή 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.  

ΠΡΟΟΝΣΑ Α΄ ΔΠΙΚΟΤΡΙΑ: 
(Δθφζνλ νη ζέζεηο δελ θαιπθζνχλ απφ ππνςεθίνπο κε ηα αλσηέξσ πξνζφληα) 
Πηπρίν ή δίπισκα ηκήκαηνο Πιεξνθνξηθήο ή Δθαξκνζκέλεο Πιεξνθνξηθήο θαη Πνιπκέζσλ ή 
Σειεπιεξνθνξηθήο θαη Γηνίθεζεο ή Γηαρείξηζεο Πιεξνθνξηψλ ή Δπηρεηξεκαηηθνχ ρεδηαζκνχ θαη 

ΑΔΑ: ΩΕΗΒΩ6Μ-Σ4Υ



 

ειίδα 4 απφ 15 

ΠΙΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (αλά θσδηθφ ζέζεο) 
 

Κσδηθφο ζέζεο 
Σίηινο ζπνπδψλ  

θαη  
ινηπά απαηηνχκελα (ηππηθά & ηπρφλ πξφζζεηα) πξνζφληα 

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. 

102 

Κχξηα Πξνζφληα: 

α) Πηπρίν ή δίπισκα Ννζειεπηηθήο 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) Άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο Ννζειεπηηθήο ή Βεβαίσζε φηη πιεξνί φιεο ηηο λφκηκεο 
πξνυπνζέζεηο γηα ηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο Ννζειεπηή θαη 
γ) Σαπηφηεηα κέινπο ηεο Έλσζεο Ννζειεπηψλ/ηξηψλ Διιάδνο (ΔΝΔ), ε νπνία λα είλαη ζε ηζρχ ή 
Βεβαίσζε Αλαλέσζεο Δγγξαθήο  ζηελ Έλσζε Ννζειεπηψλ Διιάδνο (ΔΝΔ) ηνπ ηξέρνληνο 
έηνπο ή Βεβαίσζε εγγξαθήο ζηελ Έλσζε Ννζειεπηψλ Διιάδαο (ΔΝΔ), γηα φζνπο εγγξάθνληαη 
γηα πξψηε θνξά, ε νπνία είλαη ζε ηζρχ κέρξη ην ηέινο Φεβξνπαξίνπ ηνπ επφκελνπ έηνπο απφ ηελ 
έθδνζή ηεο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 4, παξ.5 ηνπ λ.3252/2004. 
ΠΡΟΟΝΣΑ Α΄ ΔΠΙΚΟΤΡΙΑ: 
(Δθφζνλ νη ζέζεηο δελ θαιπθζνχλ απφ ππνςεθίνπο κε ηα αλσηέξσ πξνζφληα) 
α) Πηπρίν ή δίπισκα ηκήκαηνο Ννζειεπηηθήο ΣΔΙ  ή ην νκψλπκν πηπρίν ή δίπισκα 
Πξνγξακκάησλ πνπδψλ Δπηινγήο (Π..Δ.) ΣΔΙ  ή αληίζηνηρν θαηά εηδηθφηεηα  πηπρίν ή 
δίπισκα ΣΔΙ ή Πξνγξακκάησλ  πνπδψλ Δπηινγήο (Π..Δ.) ΣΔΙ ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκνο ηίηινο 
ζρνιψλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο ή ην νκψλπκν ή αληίζηνηρν θαηά 
εηδηθφηεηα πηπρίν ΚΑΣΔΔ ή ηζφηηκνο ηίηινο ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο, 

β) Άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο Ννζειεπηνχ- Ννζειεχηξηαο ή βεβαίσζε φηη πιεξνί φιεο ηηο 
λφκηκεο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο Ννζειεπηνχ- Ννζειεχηξηαο θαη 

γ) Σαπηφηεηα κέινπο ηεο Έλσζεο Ννζειεπηψλ/ηξηψλ Διιάδνο (ΔΝΔ),ε νπνία λα είλαη ζε ηζρχ ή 
Βεβαίσζε Αλαλέσζεο Δγγξαθήο ζηελ έλσζε Ννζειεπηψλ Διιάδνο (ΔΝΔ) ηνπ ηξέρνληνο έηνπο 
ή Βεβαίσζε εγγξαθήο ζηελ Έλσζε Ννζειεπηψλ Διιάδαο (ΔΝΔ), γηα φζνπο εγγξάθνληαη γηα 
πξψηε θνξά, ε νπνία είλαη ζε ηζρχ κέρξη ην ηέινο Φεβξνπαξίνπ ηνπ επφκελνπ έηνπο απφ ηελ 
έθδνζή ηεο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 4, παξ.5 ηνπ λ.3252/2004. 

ΠΡΟΟΝΣΑ Β ́ ΔΠΙΚΟΤΡΙΑ : 

(Δθφζνλ νη ζέζεηο δελ θαιπθζνχλ απφ ππνςήθηνπο κε ηα αλσηέξσ πξνζφληα): 

α) Πηπρίν ή δίπισκα ή απνιπηήξηνο ηίηινο Μέζεο Σερληθήο Δπαγγεικαηηθήο Ννζειεπηηθήο 
ρνιήο (ΜΣΔΝ) ή εηδηθνηήησλ Βνεζψλ Ννζειεπηψλ ή Βνεζψλ Ννζνθφκσλ ή Ννζειεπηηθήο ή 
Ννζειεπηηθήο Σξαπκαηνινγίαο (Βνεζφο Σξαπκαηνινγίαο νξζνπεδηθήο) ή Ννζειεπηηθήο 
Υεηξνπξγείνπ ή Ννζειεπηηθήο Ογθνινγηθψλ Παζήζεσλ (Δηδηθήο Ννζειεπηηθήο) ή Ννζειεπηηθήο 
Μνλάδσλ Δληαηηθήο Θεξαπείαο ή Ννζειεπηηθήο Αηφκσλ κε Φπρηθέο Παζήζεηο δεπηεξνβάζκηαο ή 
κεηαδεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιψλ ηεο εκεδαπήο ή 
αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο,  

β) Άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο βνεζνχ λνζειεπηή. 
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α) Οπνηνδήπνηε πηπρίν ή δίπισκα ΑΔΙ ή δίπισκα Διιεληθνχ Αλνηθηνχ Παλεπηζηεκίνπ (Δ.Α.Π) 
ΑΔΙ ή Πξνγξακκάησλ πνπδψλ Δπηινγήο (Π..Δ) ΑΔΙ ηεο εκεδαπήο ή άιινο ηζφηηκνο ηίηινο ηεο 
αιινδαπήο, θαη  
β) Γλψζε Υεηξηζκνχ Η/Τ ζηα αληηθείκελα: (i) επεμεξγαζίαο θεηκέλσλ, (ii) ππνινγηζηηθψλ θχιισλ 

ΑΔΑ: ΩΕΗΒΩ6Μ-Σ4Υ



 

ειίδα 5 απφ 15 

ΠΙΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (αλά θσδηθφ ζέζεο) 
 

Κσδηθφο ζέζεο 
Σίηινο ζπνπδψλ  

θαη  
ινηπά απαηηνχκελα (ηππηθά & ηπρφλ πξφζζεηα) πξνζφληα 

θαη (iii) ππεξεζηψλ δηαδηθηχνπ 
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Πηπρίν ή δίπισκα Κνηλσληνινγίαο  ή Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο θαη Κνηλσληθήο Αλζξσπνινγίαο ή 
Κνηλσληθήο Αλζξσπνινγίαο ή Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο ή Κνηλσληθήο Αλζξσπνινγίαο θαη Ιζηνξίαο 
κε θαηεχζπλζε Κνηλσληθήο Αλζξσπνινγίαο ή Κνηλσληθήο Γηνίθεζεο  ή  Ιζηνξίαο - Αξραηνινγίαο - 
Κνηλσληθήο Αλζξσπνινγίαο κε θαηεχζπλζε Κνηλσληθήο Αλζξσπνινγίαο ή Κνηλσληθήο Γηνίθεζεο 
θαη  Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο - Κνηλσληθήο Γηνίθεζεο 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. 
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α) Πηπρίν ή δίπισκα Κνηλσληθήο Δξγαζίαο ή Κνηλσληθήο Γηνίθεζεο κε θαηεχζπλζε Κνηλσληθήο 
Δξγαζίαο ή Κνηλσληθήο Γηνίθεζεο θαη  Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο -  Κνηλσληθήο Γηνίθεζεο κε 
θαηεχζπλζε  Κνηλσληθήο Δξγαζίαο 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 ή Πηπρίν ή δίπισκα 
ηκήκαηνο  Κνηλσληθήο Δξγαζίαο ΣΔΙ  ή ην νκψλπκν πηπρίν ή δίπισκα Πξνγξακκάησλ πνπδψλ 
Δπηινγήο (Π..Δ.) ΣΔΙ  ή αληίζηνηρν θαηά εηδηθφηεηα  πηπρίν ή δίπισκα ΣΔΙ ή Πξνγξακκάησλ  
πνπδψλ Δπηινγήο (Π..Δ.) ΣΔΙ ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιψλ ηεο εκεδαπήο ή 
αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο ή ην νκψλπκν ή αληίζηνηρν θαηά εηδηθφηεηα πηπρίν ΚΑΣΔΔ ή 
ηζφηηκνο ηίηινο ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο, θαη β) Άδεηα άζθεζεο 
επαγγέικαηνο Κνηλσληθνχ Λεηηνπξγνχ ή Κνηλσληθήο Δξγαζίαο ή Βεβαίσζε φηη πιεξνί φιεο ηηο 
λφκηκεο πξνππνζέζεηο γηα ηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο Κνηλσληθνχ Λεηηνπξγνχ. 
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α) Οπνηνδήπνηε πηπρίν ή δίπισκα ΣΔΙ ή δίπισκα Πξνγξακκάησλ πνπδψλ Δπηινγήο (ΠΔ) 
ΣΔΙ ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιψλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο ή πηπρίν ΚΑΣΔΔ ή 
ηζφηηκνο ηίηινο ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, θαη  
β) γλψζε Υεηξηζκνχ Η/Τ ζηα αληηθείκελα: (i) επεμεξγαζίαο θεηκέλσλ, (ii) ππνινγηζηηθψλ θχιισλ 
θαη (iii) ππεξεζηψλ δηαδηθηχνπ. 
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α) Πηπρίν ή δίπισκα ηκήκαηνο Δπηζθεπηψλ θαη Δπηζθεπηξηψλ Τγείαο ή Γεκφζηαο Τγείαο θαη 
Κνηλνηηθήο Τγείαο - Κνηλνηηθήο Τγείαο ΣΔΙ ή ην νκψλπκν πηπρίν ή δίπισκα Πξνγξακκάησλ 
πνπδψλ Δπηινγήο (Π..Δ.) ΣΔΙ ή αληίζηνηρν θαηά εηδηθφηεηα  πηπρίν ή δίπισκα ΣΔΙ ή 
Πξνγξακκάησλ πνπδψλ Δπηινγήο (Π..Δ.) ΣΔΙ ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιψλ ηεο 
εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο ή ην νκψλπκν ή αληίζηνηρν θαηά εηδηθφηεηα 
πηπρίν ΚΑΣΔΔ ή ηζφηηκνο ηίηινο ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο,  
β) Αδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο Δπηζθεπηψλ- Δπηζθεπηξηψλ Τγείαο (ΣΔ) ή βεβαίσζε φηη 
πιεξνί φιεο ηηο λφκηκεο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ Δπηζθέπηε - 
Δπηζθέπηξηαο Τγείαο (ΣΔ), θαη γ) Σαπηφηεηα κέινπο ηνπ Παλειιελίνπ πιιφγνπ 
Δπηζθεπηψλ Τγείαο (Π..Δ.Τ.), ε νπνία λα είλαη ζε ηζρχ ή Βεβαίσζε εγγξαθήο ζηνλ 
Π..Δ.Τ. γηα φζνπο εγγξάθνληαη γηα πξψηε θνξά, ε νπνία λα είλαη ζε ηζρχ κέρξη ην ηέινο 
Φεβξνπαξίνπ ηνπ επφκελνπ έηνπο απφ ηελ έθδνζή ηεο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην 
άξζξν 1 παξ. 5 ηεο Τ.Α. Γ4α/Γ.Π.100714/12-12-2014 (Φ.Δ.Κ. 3477/Β΄/23.12.2014). 
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α) Πηπρίν ή δίπισκα ηκήκαηνο Γεκφζηαο Τγηεηλήο ή Γεκφζηαο Τγείαο θαη Κνηλνηηθήο Τγείαο - 
Γεκφζηαο Τγείαο ΣΔΙ ή ην νκψλπκν πηπρίν ή δίπισκα Πξνγξακκάησλ πνπδψλ Δπηινγήο 
(Π..Δ.) ΣΔΙ ή αληίζηνηρν θαηά εηδηθφηεηα πηπρίν ή δίπισκα ΣΔΙ ή Πξνγξακκάησλ πνπδψλ 
Δπηινγήο (Π..Δ.) ΣΔΙ ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιψλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, 
αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο ή ην νκψλπκν ή αληίζηνηρν θαηά εηδηθφηεηα πηπρίν ΚΑΣΔΔ ή ηζφηηκνο 
ηίηινο ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο.  
β) Άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο Δπφπηε Γεκφζηαο Τγείαο ή Δπφπηε Γεκφζηαο Τγηεηλήο 
ή βεβαίσζε φηη πιεξνί φιεο ηηο λφκηκεο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ άζθεζε ηνπ 
επαγγέικαηνο Δπφπηε Γεκφζηαο Τγείαο ή Δπφπηε Γεκφζηαο Τγηεηλήο. 
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Κχξηα Πξνζφληα: 

α) Πηπρίν ή δίπισκα ηκήκαηνο Ννζειεπηηθήο ΣΔΙ  ή ην νκψλπκν πηπρίν ή δίπισκα 
Πξνγξακκάησλ πνπδψλ Δπηινγήο (Π..Δ.) ΣΔΙ  ή αληίζηνηρν θαηά εηδηθφηεηα  πηπρίν ή 

ΑΔΑ: ΩΕΗΒΩ6Μ-Σ4Υ



 

ειίδα 6 απφ 15 

ΠΙΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (αλά θσδηθφ ζέζεο) 
 

Κσδηθφο ζέζεο 
Σίηινο ζπνπδψλ  

θαη  
ινηπά απαηηνχκελα (ηππηθά & ηπρφλ πξφζζεηα) πξνζφληα 

δίπισκα ΣΔΙ ή Πξνγξακκάησλ  πνπδψλ Δπηινγήο (Π..Δ.) ΣΔΙ ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκνο ηίηινο 
ζρνιψλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο ή ην νκψλπκν ή αληίζηνηρν θαηά 
εηδηθφηεηα πηπρίν ΚΑΣΔΔ ή ηζφηηκνο ηίηινο ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο, 
β) Άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο Ννζειεπηνχ- Ννζειεχηξηαο ή βεβαίσζε φηη πιεξνί φιεο ηηο 
λφκηκεο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο Ννζειεπηνχ- Ννζειεχηξηαο θαη 
γ) Σαπηφηεηα κέινπο ηεο Έλσζεο Ννζειεπηψλ/ηξηψλ Διιάδνο (ΔΝΔ),ε νπνία λα είλαη ζε ηζρχ ή 
Βεβαίσζε Αλαλέσζεο Δγγξαθήο ζηελ έλσζε Ννζειεπηψλ Διιάδνο (ΔΝΔ) ηνπ ηξέρνληνο έηνπο 
ή Βεβαίσζε εγγξαθήο ζηελ Έλσζε Ννζειεπηψλ Διιάδαο (ΔΝΔ), γηα φζνπο εγγξάθνληαη γηα 
πξψηε θνξά, ε νπνία είλαη ζε ηζρχ κέρξη ην ηέινο Φεβξνπαξίνπ ηνπ επφκελνπ έηνπο απφ ηελ 
έθδνζή ηεο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 4, παξ.5 ηνπ λ.3252/2004. 

ΠΡΟΟΝΣΑ Α ́ ΔΠΙΚΟΤΡΙΑ : 
(Δθφζνλ νη ζέζεηο δελ θαιπθζνχλ απφ ππνςήθηνπο κε ηα αλσηέξσ πξνζφληα): 

α) Πηπρίν ή δίπισκα ή απνιπηήξηνο ηίηινο Μέζεο Σερληθήο Δπαγγεικαηηθήο Ννζειεπηηθήο 
ρνιήο (ΜΣΔΝ) ή εηδηθνηήησλ Βνεζψλ Ννζειεπηψλ ή Βνεζψλ Ννζνθφκσλ ή Ννζειεπηηθήο ή 
Ννζειεπηηθήο Σξαπκαηνινγίαο (Βνεζφο Σξαπκαηνινγίαο νξζνπεδηθήο) ή Ννζειεπηηθήο 
Υεηξνπξγείνπ ή Ννζειεπηηθήο Ογθνινγηθψλ Παζήζεσλ (Δηδηθήο Ννζειεπηηθήο) ή Ννζειεπηηθήο 
Μνλάδσλ Δληαηηθήο Θεξαπείαο ή Ννζειεπηηθήο Αηφκσλ κε Φπρηθέο Παζήζεηο δεπηεξνβάζκηαο ή 
κεηαδεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιψλ ηεο εκεδαπήο ή 
αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο, 
β) Άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο βνεζνχ λνζειεπηή. 
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ΚΤΡΙΑ ΠΡΟΟΝΣΑ: 

α) Άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο Δγθαηαζηάηε ή πληεξεηή Ηιεθηξνιφγνπ Σ ́ εηδηθφηεηαο 1εο ή 
2εο ή 3εο θαηεγνξίαο ή Δγθαηαζηάηε ειεθηξνιφγνπ 1εο νκάδαο Α’ εηδηθφηεηαο ηνπ π.δ.108/2013 
φπσο ηζρχεη*, 

β) Ο νκψλπκνο ή αληίζηνηρνο ηίηινο Ι.Δ.Κ. 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 ζρνιψλ δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ή ρνιψλ Μαζεηείαο 
ηνπ Ο.Α.Δ.Γ. ηνπ λ. 1346/83 ή λ. 3475/2006 ή άιινο ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιηθψλ κνλάδσλ ηεο 
εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο, ν νπνίνο νδεγεί ζηελ απαηηνχκελε άδεηα 
άζθεζεο επαγγέικαηνο ή βεβαίσζε ή βεβαίσζε αλαγγειίαο ή 

Οπνηνζδήπνηε ηίηινο κεηαδεπηεξνβάζκηαο (Ι.Δ.Κ.) ή δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ή άιινο 
ηζφηηκνο θαη αληίζηνηρνο ηίηινο ζρνιηθψλ κνλάδσλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, ππφ ηελ 
πξνυπφζεζε φηη ν ππνςήθηνο ππνβάιιεη βεβαίσζε ηεο αξκφδηαο γηα ηελ έθδνζε ηεο άδεηαο 
ππεξεζίαο, φηη ε απαηηνχκελε άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο ή βεβαίσζε ή βεβαίσζε αλαγγειίαο 
ρνξεγήζεθε βάζεη ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηίηινπ είηε απηνηειψο είηε κε ζπλππνινγηζκφ θαη 
εκπεηξίαο. 

ΠΡΟΟΝΣΑ Α’ ΔΠΙΚΟΤΡΙΑ: 

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

α) Άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο Δγθαηαζηάηε ή πληεξεηή Ηιεθηξνιφγνπ Σ ́ εηδηθφηεηαο 1εο ή 
2εο ή 3εο θαηεγνξίαο ή Δγθαηαζηάηε ειεθηξνιφγνπ 1εο νκάδαο Α’ εηδηθφηεηαο ηνπ π.δ.108/2013 
φπσο ηζρχεη*, 

β) Οκψλπκν ή αληίζηνηρν απνιπηήξην ηίηιν αλαγλσξηζκέλεο θαηψηεξεο ηερληθήο ζρνιήο ηεο 
εκεδαπήο ή ηζφηηκν θαη αληίζηνηρν ηίηιν ζρνιήο ηεο αιινδαπήο, ν νπνίνο νδεγεί ζηελ 
απαηηνχκελε άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο ή βεβαίσζε ή βεβαίσζε αλαγγειίαο ή 

Οπνηνδήπνηε ηίηιν αλαγλσξηζκέλεο θαηψηεξεο ηερληθήο ζρνιήο ηεο εκεδαπήο, ππφ ηελ 
πξνυπφζεζε φηη ν ππνςήθηνο ππνβάιιεη βεβαίσζε ηεο αξκφδηαο γηα ηελ έθδνζε ηεο άδεηαο 
ππεξεζίαο, φηη ε απαηηνχκελε, αλά εηδηθφηεηα, άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο ή βεβαίσζε ή 
βεβαίσζε αλαγγειίαο ρνξεγήζεθε βάζεη ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηίηινπ είηε απηνηειψο είηε κε 
ζπλππνινγηζκφ θαη εκπεηξίαο. 

ΑΔΑ: ΩΕΗΒΩ6Μ-Σ4Υ



 

ειίδα 7 απφ 15 

ΠΙΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (αλά θσδηθφ ζέζεο) 
 

Κσδηθφο ζέζεο 
Σίηινο ζπνπδψλ  

θαη  
ινηπά απαηηνχκελα (ηππηθά & ηπρφλ πξφζζεηα) πξνζφληα 

ΠΡΟΟΝΣΑ Β’ ΔΠΙΚΟΤΡΙΑ: 

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

α) Άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο Δγθαηαζηάηε ή πληεξεηή Ηιεθηξνιφγνπ Σ ́ εηδηθφηεηαο 1εοή 
2εο ή 3εο θαηεγνξίαο ή Δγθαηαζηάηε ειεθηξνιφγνπ 1εο νκάδαο Α’ εηδηθφηεηαο ηνπ π.δ.108/2013 
φπσο ηζρχεη*,  

β) Απνιπηήξην ηίηιν ηνπιάρηζηνλ 3ηαμίνπ Γπκλαζίνπ ή απνιπηήξην δεκνηηθνχ ζρνιείνπ (γηα 

ππνςεθίνπο πνπ έρνπλ απνθνηηήζεη κέρξη θαη ην 1980) ή ηζνδχλακν απνιπηήξην ηίηιν 
θαηψηεξεο ηερληθήο ζρνιήο ηνπ λ.δ. 580/1970 ή απνιπηήξην ηίηιν εξγαζηεξίσλ εηδηθήο 
επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο, ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 2817/2000 ή άιιν ηζφηηκν 
ηίηιν ηεο αιινδαπήο θαη εκπεηξία ηξηψλ (3) ηνπιάρηζηνλ εηψλ κεηά ηελ απαηηνχκελε άδεηα 
άζθεζεο επαγγέικαηνο ή βεβαίσζε ή βεβαίσζε αλαγγειίαο ζην αληηθείκελν ησλ 
πξνθεξπζζφκελσλ ζέζεσλ. 

(*)ΔΠΙΗΜΑΝΗ: Τπνςήθηνη πνπ θαηείραλ άδεηα ηελ νπνία αληηθαηέζηεζαλ βάζεη ηνπ π.δ. 
108/2013, 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. Η ελ ιφγσ 
βεβαίσζε απαηηείηαη, πξνθεηκέλνπ λα πξνζκεηξεζεί ηπρφλ δεηνχκελε εκπεηξία. 
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ΚΤΡΙΑ ΠΡΟΟΝΣΑ: 

α) Ο νκψλπκνο ή αληίζηνηρνο ηίηινο Ι.Δ.Κ. 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 ζρνιψλ δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ή ρνιψλ Μαζεηείαο 
ηνπ Ο.Α.Δ.Γ. ηνπ λ. 1346/83 ή λ. 3475/2006 ή άιινο ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιηθψλ κνλάδσλ ηεο 
εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο, ν νπνίνο νδεγεί ζηελ απαηηνχκελε άδεηα 
άζθεζεο επαγγέικαηνο ή βεβαίσζε ή βεβαίσζε αλαγγειίαο ή Οπνηνζδήπνηε ηίηινο 
κεηαδεπηεξνβάζκηαο (Ι.Δ.Κ.) ή δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ή άιινο ηζφηηκνο θαη αληίζηνηρνο 
ηίηινο ζρνιηθψλ κνλάδσλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ν ππνςήθηνο 
ππνβάιιεη βεβαίσζε ηεο αξκφδηαο γηα ηελ έθδνζε ηεο άδεηαο ππεξεζίαο, φηη ε απαηηνχκελε 
άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο ή βεβαίσζε ή βεβαίσζε αλαγγειίαο ρνξεγήζεθε βάζεη ηνπ 
ζπγθεθξηκέλνπ ηίηινπ είηε απηνηειψο είηε κε ζπλππνινγηζκφ θαη εκπεηξίαο. 

β) Δπαγγεικαηηθή άδεηα νδήγεζεο απηνθηλήηνπ Γ΄ ή C θαηεγνξίαο (π.δ. 51/2012, φπσο ηζρχεη). 

γ) Κάξηα ςεθηαθνχ ηαρνγξάθνπ νδεγνχ ε νπνία πξέπεη λα είλαη ζε ηζρχ. 

δ) Πηζηνπνηεηηθφ επαγγεικαηηθήο ηθαλφηεηαο (Π.Δ.Ι.). 

ε) Άδεηα Μεραλνδεγνχ-Υεηξηζηή κεραλεκάησλ εθηέιεζεο ηερληθψλ έξγσλ κε θηλεηήξεο 
εζσηεξηθήο θαχζεο (ζεξκηθέο κεραλέο) Οκάδαο Γ΄, Σάμεο Γ΄ ηνπ π.δ. 31/1990 ή Άδεηα Υεηξηζηή 
Μεραλεκάησλ Έξγνπ (Μ.Δ.) Οκάδαο Α΄, εηδηθφηεηαο 2 ηνπ π.δ. 113/2012 γηα ηα Μ.Δ. 2.5 βάζεη 
ηεο θαηάηαμεο ηνπ άξζξνπ 2. 
 
ΠΡΟΟΝΣΑ Α’ ΔΠΙΚΟΤΡΙΑ: 

(Δθφζνλ νη ζέζεηο δελ θαιπθζνχλ απφ ππνςήθηνπο κε ηα αλσηέξσ πξνζφληα) 
α) Με νκψλπκν ή αληίζηνηρν απνιπηήξην ηίηιν αλαγλσξηζκέλεο θαηψηεξεο ηερληθήο ζρνιήο ηεο 
εκεδαπήο ή ηζφηηκν θαη αληίζηνηρν ηίηιν ζρνιήο ηεο αιινδαπήο, ν νπνίνο νδεγεί ζηελ 
απαηηνχκελε άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο ή βεβαίσζε ή βεβαίσζε αλαγγειίαο ή 
Οπνηνδήπνηε ηίηιν αλαγλσξηζκέλεο θαηψηεξεο ηερληθήο ζρνιήο ηεο εκεδαπήο, ππφ ηελ 
πξνυπφζεζε φηη ν ππνςήθηνο ππνβάιιεη βεβαίσζε ηεο αξκφδηαο γηα ηελ έθδνζε ηεο άδεηαο 
ππεξεζίαο, φηη ε απαηηνχκελε, αλά εηδηθφηεηα, άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο ή βεβαίσζε ή 
βεβαίσζε αλαγγειίαο ρνξεγήζεθε βάζεη ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηίηινπ είηε απηνηειψο είηε κε 
ζπλππνινγηζκφ θαη εκπεηξίαο. 
β) Δπαγγεικαηηθή άδεηα νδήγεζεο απηνθηλήηνπ Γ΄ ή C θαηεγνξίαο (π.δ. 51/2012, φπσο ηζρχεη). 
γ) Κάξηα ςεθηαθνχ ηαρνγξάθνπ νδεγνχ ε νπνία πξέπεη λα είλαη ζε ηζρχ . 

δ) Πηζηνπνηεηηθφ επαγγεικαηηθήο ηθαλφηεηαο (Π.Δ.Ι.). 

ε) Άδεηα Μεραλνδεγνχ-Υεηξηζηή κεραλεκάησλ εθηέιεζεο ηερληθψλ έξγσλ κε θηλεηήξεο 

ΑΔΑ: ΩΕΗΒΩ6Μ-Σ4Υ
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ΠΙΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (αλά θσδηθφ ζέζεο) 
 

Κσδηθφο ζέζεο 
Σίηινο ζπνπδψλ  

θαη  
ινηπά απαηηνχκελα (ηππηθά & ηπρφλ πξφζζεηα) πξνζφληα 

εζσηεξηθήο θαχζεο (ζεξκηθέο κεραλέο) Οκάδαο Γ΄, Σάμεο Γ΄ ηνπ π.δ. 31/1990 ή Άδεηα Υεηξηζηή 
Μεραλεκάησλ Έξγνπ (Μ.Δ.) Οκάδαο Α΄, εηδηθφηεηαο 2 ηνπ π.δ. 113/2012 γηα ηα Μ.Δ. 2.5 βάζεη 
ηεο θαηάηαμεο ηνπ άξζξνπ 2. 
 
 
 
ΠΡΟΟΝΣΑ Β’ ΔΠΙΚΟΤΡΙΑ: 
(Δθφζνλ νη ζέζεηο δελ θαιπθζνχλ απφ ππνςήθηνπο κε ηα αλσηέξσ πξνζφληα) 

α) Απνιπηήξην ηίηιν ηνπιάρηζηνλ 3ηαμίνπ Γπκλαζίνπ ή απνιπηήξην δεκνηηθνχ ζρνιείνπ (γηα 
ππνςεθίνπο πνπ έρνπλ απνθνηηήζεη κέρξη θαη ην 1980) ή ηζνδχλακν απνιπηήξην ηίηιν 
θαηψηεξεο ηερληθήο ζρνιήο ηνπ λ.δ. 580/1970 ή απνιπηήξην ηίηιν εξγαζηεξίσλ εηδηθήο 
επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο, ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 2817/2000 ή άιιν ηζφηηκν 
ηίηιν ηεο αιινδαπήο. 
β) Δκπεηξία ηξηψλ (3) ηνπιάρηζηνλ εηψλ κεηά ηελ απαηηνχκελε άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο ή 
βεβαίσζε ή βεβαίσζε αλαγγειίαο ζην αληηθείκελν ησλ πξνθεξπζζφκελσλ ζέζεσλ. 
γ) Δπαγγεικαηηθή άδεηα νδήγεζεο απηνθηλήηνπ Γ΄ ή C θαηεγνξίαο (π. δ. 51/2012, φπσο ηζρχεη). 
δ) Κάξηα ςεθηαθνχ ηαρνγξάθνπ νδεγνχ ε νπνία πξέπεη λα είλαη ζε ηζρχ. 

ε) Πηζηνπνηεηηθφ επαγγεικαηηθήο ηθαλφηεηαο (Π.Δ.Ι.). 

ζη) Άδεηα Μεραλνδεγνχ-Υεηξηζηή κεραλεκάησλ εθηέιεζεο ηερληθψλ έξγσλ κε θηλεηήξεο 
εζσηεξηθήο θαχζεο (ζεξκηθέο κεραλέο) Οκάδαο Γ΄, Σάμεο Γ΄ ηνπ π.δ. 31/1990 ή Άδεηα 
Υεηξηζηή Μεραλεκάησλ Έξγνπ (Μ.Δ.) Οκάδαο Α΄, εηδηθφηεηαο 2 ηνπ π.δ. 113/2012 γηα ηα 
Μ.Δ. 2.5 βάζεη ηεο θαηάηαμεο ηνπ άξζξνπ 2. 
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ΚΤΡΙΑ ΠΡΟΟΝΣΑ: 

α) Ο νκψλπκνο ή αληίζηνηρνο ηίηινο Ι.Δ.Κ. 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 ζρνιψλ δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ή ρνιψλ Μαζεηείαο 
ηνπ Ο.Α.Δ.Γ. ηνπ λ. 1346/83 ή λ. 3475/2006 ή άιινο ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιηθψλ κνλάδσλ ηεο 
εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο, ν νπνίνο νδεγεί ζηελ απαηηνχκελε άδεηα 
άζθεζεο επαγγέικαηνο ή βεβαίσζε ή βεβαίσζε αλαγγειίαο ή Οπνηνζδήπνηε ηίηινο 
κεηαδεπηεξνβάζκηαο (Ι.Δ.Κ.) ή δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ή άιινο ηζφηηκνο θαη αληίζηνηρνο 
ηίηινο ζρνιηθψλ κνλάδσλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ν ππνςήθηνο 
ππνβάιιεη βεβαίσζε ηεο αξκφδηαο γηα ηελ έθδνζε ηεο άδεηαο ππεξεζίαο, φηη ε απαηηνχκελε 
άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο ή βεβαίσζε ή βεβαίσζε αλαγγειίαο ρνξεγήζεθε βάζεη ηνπ 
ζπγθεθξηκέλνπ ηίηινπ είηε απηνηειψο είηε κε ζπλππνινγηζκφ θαη εκπεηξίαο. 
β) Δπαγγεικαηηθή άδεηα νδήγεζεο απηνθηλήηνπ Γ΄ ή C θαηεγνξίαο (π.δ. 51/2012, φπσο ηζρχεη). 
γ) Κάξηα ςεθηαθνχ ηαρνγξάθνπ νδεγνχ ε νπνία πξέπεη λα είλαη ζε ηζρχ. 

δ) Πηζηνπνηεηηθφ επαγγεικαηηθήο ηθαλφηεηαο (Π.Δ.Ι.). 

ε) Άδεηα Μεραλνδεγνχ-Υεηξηζηή κεραλεκάησλ εθηέιεζεο ηερληθψλ έξγσλ κε θηλεηήξεο 
εζσηεξηθήο θαχζεο (ζεξκηθέο κεραλέο) Οκάδαο Γ΄, Σάμεο Β΄ ηνπ π.δ. 31/1990 ή Άδεηα Υεηξηζηή 
Μεραλεκάησλ Έξγνπ (Μ.Δ.) Οκάδαο Α΄, εηδηθφηεηαο 2 ηνπ π.δ. 113/2012 γηα ηα Μ.Δ. 2.5 βάζεη 
ηεο θαηάηαμεο ηνπ άξζξνπ 2. 
ΠΡΟΟΝΣΑ Α’ ΔΠΙΚΟΤΡΙΑ: 
(Δθφζνλ νη ζέζεηο δελ θαιπθζνχλ απφ ππνςήθηνπο κε ηα αλσηέξσ πξνζφληα) 

α) Ο νκψλπκνο ή αληίζηνηρνο απνιπηήξηνο ηίηινο αλαγλσξηζκέλεο θαηψηεξεο ηερληθήο ζρνιήο 
ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκν θαη αληίζηνηρν ηίηιν ζρνιήο ηεο αιινδαπήο, ν νπνίνο νδεγεί ζηελ 
απαηηνχκελε άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο ή βεβαίσζε ή βεβαίσζε αλαγγειίαο ή 
Οπνηνδήπνηε ηίηινο αλαγλσξηζκέλεο θαηψηεξεο ηερληθήο ζρνιήο ηεο εκεδαπήο, ππφ ηελ 
πξνυπφζεζε φηη ν ππνςήθηνο ππνβάιιεη βεβαίσζε ηεο αξκφδηαο γηα ηελ έθδνζε ηεο άδεηαο 
ππεξεζίαο, φηη ε απαηηνχκελε, αλά εηδηθφηεηα, άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο ή βεβαίσζε ή 
βεβαίσζε αλαγγειίαο ρνξεγήζεθε βάζεη ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηίηινπ είηε απηνηειψο είηε κε 
ζπλππνινγηζκφ θαη εκπεηξίαο. 
β) Δπαγγεικαηηθή άδεηα νδήγεζεο απηνθηλήηνπ Γ΄ ή C θαηεγνξίαο (π.δ. 51/2012, φπσο ηζρχεη). 
γ) Κάξηα ςεθηαθνχ ηαρνγξάθνπ νδεγνχ ε νπνία πξέπεη λα είλαη ζε ηζρχ. 

ΑΔΑ: ΩΕΗΒΩ6Μ-Σ4Υ
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ΠΙΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (αλά θσδηθφ ζέζεο) 
 

Κσδηθφο ζέζεο 
Σίηινο ζπνπδψλ  

θαη  
ινηπά απαηηνχκελα (ηππηθά & ηπρφλ πξφζζεηα) πξνζφληα 

δ) Πηζηνπνηεηηθφ επαγγεικαηηθήο ηθαλφηεηαο (Π.Δ.Ι.). 

ε) Άδεηα Μεραλνδεγνχ-Υεηξηζηή κεραλεκάησλ εθηέιεζεο ηερληθψλ έξγσλ κε θηλεηήξεο 
εζσηεξηθήο θαχζεο (ζεξκηθέο κεραλέο) Οκάδαο Γ΄, Σάμεο Β΄ ηνπ π.δ. 31/1990 ή Άδεηα Υεηξηζηή 
Μεραλεκάησλ Έξγνπ (Μ.Δ.) Οκάδαο Α΄, εηδηθφηεηαο 2 ηνπ π.δ. 113/2012 γηα ηα Μ.Δ. 2.5 βάζεη 
ηεο θαηάηαμεο ηνπ άξζξνπ 2. 

ΠΡΟΟΝΣΑ Β’ ΔΠΙΚΟΤΡΙΑ: 
(Δθφζνλ νη ζέζεηο δελ θαιπθζνχλ απφ ππνςήθηνπο κε ηα αλσηέξσ πξνζφληα) 

α) Απνιπηήξην ηίηιν ηνπιάρηζηνλ 3ηαμίνπ Γπκλαζίνπ ή απνιπηήξην δεκνηηθνχ ζρνιείνπ (γηα 
ππνςεθίνπο πνπ έρνπλ απνθνηηήζεη κέρξη θαη ην 1980) ή ηζνδχλακν απνιπηήξην ηίηιν 
θαηψηεξεο ηερληθήο ζρνιήο ηνπ λ.δ. 580/1970 ή απνιπηήξην ηίηιν εξγαζηεξίσλ εηδηθήο 
επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο, ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 2817/2000 ή άιιν ηζφηηκν 
ηίηιν ηεο αιινδαπήο. 
β) Δκπεηξία ηξηψλ (3) ηνπιάρηζηνλ εηψλ κεηά ηελ απαηηνχκελε άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο ή 
βεβαίσζε ή βεβαίσζε αλαγγειίαο ζην αληηθείκελν ησλ πξνθεξπζζφκελσλ ζέζεσλ. 
γ) Δπαγγεικαηηθή άδεηα νδήγεζεο απηνθηλήηνπ Γ΄ ή C θαηεγνξίαο (π.δ. 51/2012, φπσο ηζρχεη). 
δ) Κάξηα ςεθηαθνχ ηαρνγξάθνπ νδεγνχ ε νπνία λα είλαη ζε ηζρχ. 

ε) Πηζηνπνηεηηθφ επαγγεικαηηθήο ηθαλφηεηαο (Π.Δ.Ι.). 

ζη) Άδεηα Μεραλνδεγνχ-Υεηξηζηή κεραλεκάησλ εθηέιεζεο ηερληθψλ έξγσλ κε θηλεηήξεο 
εζσηεξηθήο θαχζεο (ζεξκηθέο κεραλέο) Οκάδαο Γ΄, Σάμεο Β΄ ηνπ π.δ. 31/1990 ή Άδεηα Υεηξηζηή 
Μεραλεκάησλ Έξγνπ (Μ.Δ.) Οκάδαο Α΄, εηδηθφηεηαο 2 ηνπ π.δ. 113/2012 γηα ηα Μ.Δ. 2.5 βάζεη 
ηεο θαηάηαμεο ηνπ άξζξνπ 2. 
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ΚΤΡΙΑ ΠΡΟΟΝΣΑ: 
α) Γίπισκα Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο ΙΔΚ εηδηθνηήησλ: (α) Σερληθνχ Απηνθηλήησλ Ορεκάησλ ή 
(β) 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 ∆επηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο εηδηθφηεηαο Μεραλψλ Απηνθηλήηνπ ή 
ρνιήο Μαζεηείαο ηνπ ΟΑΔ∆ ηνπ Ν. 1346/1983 εηδηθφηεηαο Μεραλνηερλίηε Απηνθηλήηνπ ή 
ζπλαθνχο εηδηθφηεηαο, 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 ΟΑΔ∆ ηνπ Ν. 1346/1983 ή Ν. 3475/2006 ή άιινο ηζφηηκνο 
ηίηινο ζρνιηθήο κνλάδαο ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο. 
β) Ιζρχνπζα επαγγεικαηηθή άδεηα νδήγεζεο Γ ́ (C)θαηεγνξίαο. 
γ) Πηζηνπνηεηηθφ Δπαγγεικαηηθήο Ιθαλφηεηαο (ΠΔΙ). 
δ) Κάξηα Φεθηαθνχ Σαρνγξάθνπ Οδεγνχ, ε νπνία λα είλαη ζε ηζρχ. 

ΠΡΟΟΝΣΑ Α ́ ΔΠΙΚΟΤΡΙΑ : 
(Δθφζνλ νη ζέζεηο δελ θαιπθζνχλ απφ ππνςεθίνπο κε ηα αλσηέξσ πξνζφληα) 
α) Οπνηνζδήπνηε απνιπηήξηνο ηίηινο ζρνιηθήο κνλάδαο ∆επηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηεο 
εκεδαπήο ή ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιψλ ηεο αιινδαπήο. 
β) Ιζρχνπζα επαγγεικαηηθή άδεηα νδήγεζεο Γ ́ (C) θαηεγνξίαο. 
γ) Πηζηνπνηεηηθφ Δπαγγεικαηηθήο Ιθαλφηεηαο (ΠΔΙ).  
δ) Κάξηα Φεθηαθνχ Σαρνγξάθνπ Οδεγνχ, ε νπνία λα είλαη ζε ηζρχ. 

ΠΡΟΟΝΣΑ Β ́ ΔΠΙΚΟΤΡΙΑ : 

ΑΔΑ: ΩΕΗΒΩ6Μ-Σ4Υ
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ΠΙΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (αλά θσδηθφ ζέζεο) 
 

Κσδηθφο ζέζεο 
Σίηινο ζπνπδψλ  

θαη  
ινηπά απαηηνχκελα (ηππηθά & ηπρφλ πξφζζεηα) πξνζφληα 

(Δθφζνλ νη ζέζεηο δελ θαιπθζνχλ απφ ππνςεθίνπο 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 
ηζνδχλακνο απνιπηήξηνο ηίηινο θαηψηεξεο Σερληθήο ρνιήο ηνπ Ν.∆. 580/1970 ή απνιπηήξηνο 
ηίηινο 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 επαγγεικαηηθήο άδεηαο νδήγεζεο 
απηνθηλήηνπ. 
β) Ιζρχνπζα επαγγεικαηηθή άδεηα νδήγεζεο Γ' (C) θαηεγνξίαο. 
γ) Πηζηνπνηεηηθφ Δπαγγεικαηηθήο Ιθαλφηεηαο (ΠΔΙ). 
δ) Κάξηα Φεθηαθνχ Σαρνγξάθνπ Οδεγνχ, ε νπνία λα είλαη ζε ηζρχ. 

ΠΡΟΟΝΣΑ Γ ́ ΔΠΙΚΟΤΡΙΑ : 
(Δθφζνλ νη ζέζεηο δελ θαιπθζνχλ απφ ππνςεθίνπο 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 
ηζνδχλακνο απνιπηήξηνο ηίηινο θαηψηεξεο Σερληθήο ρνιήο ηνπ Ν.∆. 580/1970 ή απνιπηήξηνο 
ηίηινο 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 επαγγεικαηηθήο άδεηαο νδήγεζεο 
απηνθηλήηνπ. 
β) Ιζρχνπζα επαγγεικαηηθή άδεηα νδήγεζεο Γ' (C) θαηεγνξίαο. 
γ) Πηζηνπνηεηηθφ Δπαγγεικαηηθήο Ιθαλφηεηαο (ΠΔΙ). 
δ) Κάξηα Φεθηαθνχ Σαρνγξάθνπ Οδεγνχ, ε νπνία λα είλαη ζε ηζρχ. 

ΠΡΟΟΥΗ: Γηα ηελ άδεηα νδήγεζεο απηνθηλήηνπ Γ (C) θαηεγνξίαο απαηηείηαη ππνρξεσηηθά ε 
πξνζθφκηζε ηνπ Πηζηνπνηεηηθνχ Δπαγγεικαηηθήο Ιθαλφηεηαο (ΠΔΙ). 

ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΔ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΙ (ζχκθσλα κε ηελ απαηηνχκελε θαηά ηα αλσηέξσ 
άδεηα νδήγεζεο απηνθηλήηνπ) 
Πξνθεηκέλνπ γηα ηελ απφδεημε θαηνρήο ηνπ Πηζηνπνηεηηθνχ Δπαγγεικαηηθήο Ιθαλφηεηαο (ΠΔΙ) 
απαηηείηαη: είηε ε θαηνρή Γειηίνπ Δπηκφξθσζεο Οδεγνχ, ην νπνίν λα είλαη ζε ηζρχ θαη ην νπνίν 
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 θνηλνηηθνχ αξηζκνχ «95» δίπια ζε κία ή πεξηζζφηεξεο εθ ησλ θαηεγνξηψλ ή 
ππνθαηεγνξηψλ πνπ θαηέρεη ν ππνςήθηνο θαη απαηηνχληαη απφ ηελ αλαθνίλσζε. 
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ΚΤΡΙΑ ΠΡΟΟΝΣΑ: 
α) Άδεηα κεραλνδεγνχ-ρεηξηζηή κεραλεκάησλ εθηέιεζεο ηερληθψλ έξγσλ νκάδαο Ι’ ηάμεο Β’ ηνπ 
π.δ. 31/1990, ή άδεηα ρεηξηζηή κεραλεκάησλ έξγνπ (Μ.Δ.) νκάδαο Α’ εηδηθφηεηαο 4εο ηνπ π.δ. 
113/2012 γηα ηα Μ.Δ. 4.1 ηεο θαηάηαμεο ηνπ άξζξνπ 2 ηεο κε αξηζκ. νηθ. 1032/166/Φ.Γ. 9.6.4 
(Η)/5.3.2013 (ΦΔΚ 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 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 δεθηφο νπνηνζδήπνηε ηίηινο ΙΔΚ ή κεηαδεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ή 
δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ή άιινο ηζφηηκνο θαη αληίζηνηρνο ηίηινο ζρνιηθψλ κνλάδσλ ηεο 
εκεδαπήο ή αιινδαπήο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε 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 

ΑΔΑ: ΩΕΗΒΩ6Μ-Σ4Υ
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ΠΙΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (αλά θσδηθφ ζέζεο) 
 

Κσδηθφο ζέζεο 
Σίηινο ζπνπδψλ  

θαη  
ινηπά απαηηνχκελα (ηππηθά & ηπρφλ πξφζζεηα) πξνζφληα 

εκπεηξίαο*. 

ΠΡΟΟΝΣΑ Α’ ΔΠΙΚΟΤΡΙΑ: 
(Δθφζνλ ε ζέζε δελ θαιπθζεί απφ ππνςήθην κε ηα αλσηέξσ πξνζφληα) 
α) Άδεηα κεραλνδεγνχ-ρεηξηζηή κεραλεκάησλ εθηέιεζεο ηερληθψλ έξγσλ νκάδαο Ι’ ηάμεο Β’ ηνπ 
π.δ. 31/1990, ή άδεηα ρεηξηζηή κεραλεκάησλ έξγνπ (Μ.Δ.) νκάδαο Α’ εηδηθφηεηαο 4εο ηνπ π.δ. 
113/2012 γηα ηα Μ.Δ. 4.1 ηεο θαηάηαμεο ηνπ άξζξνπ 2 ηεο κε αξηζκ. νηθ. 1032/166/Φ.Γ. 9.6.4 
(Η)/5.3.2013 (ΦΔΚ 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 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 ππεξεζίαο, φηη ε αλσηέξσ άδεηα κεραλνδεγνχ ρεηξηζηή ρνξεγήζεθε βάζεη ηνπ 
ζπγθεθξηκέλνπ ηίηινπ είηε απηνηειψο είηε κε ζπλππνινγηζκφ θαη εκπεηξίαο*. 

ΠΡΟΟΝΣΑ Β’ ΔΠΙΚΟΤΡΙΑ: 
(Δθφζνλ ε ζέζε δελ θαιπθζεί απφ ππνςήθην κε ηα αλσηέξσ πξνζφληα) 
α) Άδεηα κεραλνδεγνχ-ρεηξηζηή κεραλεκάησλ εθηέιεζεο ηερληθψλ έξγσλ Ι’ ηάμεο Β’ ηνπ π.δ. 
31/1990, ή άδεηα ρεηξηζηή κεραλεκάησλ έξγνπ (Μ.Δ.) νκάδαο Α’ εηδηθφηεηαο 4εο ηνπ π.δ. 
113/2012 γηα ηα Μ.Δ. 4.1 ηεο θαηάηαμεο ηνπ άξζξνπ 2 ηεο κε αξηζκ. νηθ. 1032/166/Φ.Γ. 9.6.4 
(Η)/5.3.2013 (ΦΔΚ 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’ ΔΠΙΚΟΤΡΙΑ: 
(Δθφζνλ ε ζέζε δελ θαιπθζεί απφ ππνςήθην κε ηα αλσηέξσ πξνζφληα) 
α) Άδεηα κεραλνδεγνχ-ρεηξηζηή κεραλεκάησλ εθηέιεζεο ηερληθψλ έξγσλ νκάδαο Ι’ ηάμεο Β’ ηνπ 
π.δ. 31/1990, ή άδεηα ρεηξηζηή κεραλεκάησλ έξγνπ (Μ.Δ.) νκάδαο Α’ εηδηθφηεηαο 4εο ηνπ π.δ. 
113/2012 γηα ηα Μ.Δ. 4.1 ηεο θαηάηαμεο ηνπ άξζξνπ 2 ηεο κε αξηζκ. νηθ. 1032/166/Φ.Γ. 9.6.4 
(Η)/5.3.2013 (ΦΔΚ 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 έμη (6) κελψλ, κεηά ηελ απφθηεζε ηεο παξαπάλσ άδεηαο κεραλνδεγνχ – ρεηξηζηή 
(*). 

(*)ΔΠΙΗΜΑΝΗ:__ 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. 
Η ελ ιφγσ βεβαίσζε απαηηείηαη, πξνθεηκέλνπ λα πξνζκεηξεζεί ηπρφλ δεηνχκελε 
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ΠΙΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (αλά θσδηθφ ζέζεο) 
 

Κσδηθφο ζέζεο 
Σίηινο ζπνπδψλ  

θαη  
ινηπά απαηηνχκελα (ηππηθά & ηπρφλ πξφζζεηα) πξνζφληα 

εκπεηξία. 

ΤΜΠΛΗΡΧΜΑΣΙΚΔ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΙ 
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 Έλσζεο), γηα λα 
γίλνπλ δεθηνί πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ αληηζηνηρία ηεο άδεηαο νδήγεζεο αιινδαπήο κε 
ηηο επαγγεικαηηθέο άδεηεο νδήγεζεο εκεδαπήο. 

115 

ΚΤΡΙΑ ΠΡΟΟΝΣΑ: 
α) Ο νκψλπκνο ή αληίζηνηρνο ηίηινο Ι.Δ.Κ. 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 ζρνιψλ δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ή ρνιψλ Μαζεηείαο 
ηνπ Ο.Α.Δ.Γ. ηνπ λ. 1346/83 ή λ. 3475/2006 ή άιινο ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιηθψλ κνλάδσλ ηεο 
εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο, ν νπνίνο νδεγεί ζηελ απαηηνχκελε άδεηα 
άζθεζεο επαγγέικαηνο ή βεβαίσζε ή βεβαίσζε αλαγγειίαο ή 
Οπνηνζδήπνηε ηίηινο κεηαδεπηεξνβάζκηαο (Ι.Δ.Κ.) ή δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ή άιινο 
ηζφηηκνο θαη αληίζηνηρνο ηίηινο ζρνιηθψλ κνλάδσλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, ππφ ηελ 
πξνυπφζεζε φηη ν ππνςήθηνο ππνβάιιεη βεβαίσζε ηεο αξκφδηαο γηα ηελ έθδνζε ηεο άδεηαο 
ππεξεζίαο, φηη ε απαηηνχκελε άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο ή βεβαίσζε ή βεβαίσζε αλαγγειίαο 
ρνξεγήζεθε βάζεη ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηίηινπ είηε απηνηειψο είηε κε ζπλππνινγηζκφ θαη 
εκπεηξίαο. 
β) Άδεηα νδήγεζεο απηνθηλήηνπ εξαζηηερληθή ή επαγγεικαηηθή, ε νπνία λα είλαη ζε ηζρχ. 
γ) Άδεηα Μεραλνδεγνχ-Υεηξηζηή κεραλεκάησλ εθηέιεζεο ηερληθψλ έξγσλ κε θηλεηήξεο 
εζσηεξηθήο θαχζεο (ζεξκηθέο κεραλέο) Οκάδαο Β΄, Σάμεο Γ΄ ηνπ π.δ. 31/1990 ή Άδεηα Υεηξηζηή 
Μεραλεκάησλ Έξγνπ (Μ.Δ.) Οκάδαο Β΄, εηδηθφηεηαο 1 ηνπ π.δ. 113/2012 γηα ηα Μ.Δ. 1.3 ηεο 
θαηάηαμεο ηνπ άξζξνπ 2. 

ΠΡΟΟΝΣΑ Α’ ΔΠΙΚΟΤΡΙΑ: 
(Δθφζνλ ε ζέζε δελ θαιπθζεί απφ ππνςήθην κε ηα αλσηέξσ πξνζφληα) 

α) Με νκψλπκν ή αληίζηνηρν απνιπηήξην ηίηιν αλαγλσξηζκέλεο θαηψηεξεο ηερληθήο ζρνιήο ηεο 
εκεδαπήο ή ηζφηηκν θαη αληίζηνηρν ηίηιν ζρνιήο ηεο αιινδαπήο, ν νπνίνο νδεγεί ζηελ 
απαηηνχκελε άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο ή βεβαίσζε ή βεβαίσζε αλαγγειίαο ή Οπνηνδήπνηε 
ηίηιν αλαγλσξηζκέλεο θαηψηεξεο ηερληθήο ζρνιήο ηεο εκεδαπήο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ν 
ππνςήθηνο ππνβάιιεη βεβαίσζε ηεο αξκφδηαο γηα ηελ έθδνζε ηεο άδεηαο ππεξεζίαο, φηη ε 
απαηηνχκελε, αλά εηδηθφηεηα, άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο ή βεβαίσζε ή βεβαίσζε αλαγγειίαο 
ρνξεγήζεθε βάζεη ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηίηινπ είηε απηνηειψο είηε κε ζπλππνινγηζκφ θαη 
εκπεηξίαο. 
β) Άδεηα νδήγεζεο απηνθηλήηνπ εξαζηηερληθή ή επαγγεικαηηθή, ε νπνία λα είλαη ζε ηζρχ. 

γ) Άδεηα Μεραλνδεγνχ-Υεηξηζηή κεραλεκάησλ εθηέιεζεο ηερληθψλ έξγσλ κε θηλεηήξεο 
εζσηεξηθήο θαχζεο (ζεξκηθέο κεραλέο) Οκάδαο Β΄, Σάμεο Γ΄ ηνπ π.δ. 31/1990 ή Άδεηα Υεηξηζηή 
Μεραλεκάησλ Έξγνπ (Μ.Δ.) Οκάδαο Β΄, εηδηθφηεηαο 1 ηνπ π.δ. 113/2012 γηα ηα Μ.Δ. 1.3 ηεο 
θαηάηαμεο ηνπ άξζξνπ 2. 

ΠΡΟΟΝΣΑ Β’ ΔΠΙΚΟΤΡΙΑ: 

(Δθφζνλ ε ζέζε δελ θαιπθζεί απφ ππνςήθην κε ηα αλσηέξσ πξνζφληα) 

α) Απνιπηήξην ηίηιν ηνπιάρηζηνλ 3ηαμίνπ Γπκλαζίνπ ή απνιπηήξην δεκνηηθνχ ζρνιείνπ (γηα 
ππνςεθίνπο πνπ έρνπλ απνθνηηήζεη κέρξη θαη ην 1980) ή ηζνδχλακν απνιπηήξην ηίηιν 
θαηψηεξεο ηερληθήο ζρνιήο ηνπ λ.δ. 580/1970 ή απνιπηήξην ηίηιν εξγαζηεξίσλ εηδηθήο 
επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο, ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 2817/2000 ή άιιν ηζφηηκν 
ηίηιν ηεο αιινδαπήο. 
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ΠΙΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (αλά θσδηθφ ζέζεο) 
 

Κσδηθφο ζέζεο 
Σίηινο ζπνπδψλ  

θαη  
ινηπά απαηηνχκελα (ηππηθά & ηπρφλ πξφζζεηα) πξνζφληα 

β) Δκπεηξία ηξηψλ (3) ηνπιάρηζηνλ εηψλ κεηά ηελ απαηηνχκελε άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο ή 
βεβαίσζε ή βεβαίσζε αλαγγειίαο ζην αληηθείκελν ησλ πξνθεξπζζφκελσλ ζέζεσλ. 
γ) Άδεηα νδήγεζεο απηνθηλήηνπ εξαζηηερληθή ή επαγγεικαηηθή, ε νπνία λα είλαη ζε ηζρχ. 
δ) Άδεηα Μεραλνδεγνχ-Υεηξηζηή κεραλεκάησλ εθηέιεζεο ηερληθψλ έξγσλ κε θηλεηήξεο 
εζσηεξηθήο θαχζεο (ζεξκηθέο κεραλέο) Οκάδαο Β΄, Σάμεο Γ΄ ηνπ π.δ. 31/1990 ή Άδεηα Υεηξηζηή 
Μεραλεκάησλ Έξγνπ (Μ.Δ.) Οκάδαο Β΄, εηδηθφηεηαο 1 ηνπ π.δ. 113/2012 γηα ηα Μ.Δ. 1.3 ηεο 
θαηάηαμεο ηνπ άξζξνπ 2. 

116 
Γελ απαηηνχληαη εηδηθά ηππηθά πξνζφληα ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 5 παξ. 2 ηνπ 
Ν.2527/97. 

117 
Γελ απαηηνχληαη εηδηθά ηππηθά πξνζφληα ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 5 παξ. 2 ηνπ 
Ν.2527/97. 

118 
Γελ απαηηνχληαη εηδηθά ηππηθά πξνζφληα ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 5 παξ. 2 ηνπ 
Ν.2527/97. 

119 
Γελ απαηηνχληαη εηδηθά ηππηθά πξνζφληα ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 5 παξ. 2 ηνπ 
Ν.2527/97. 

120 

Απνιπηήξηνο ηίηινο Τπνρξεσηηθήο Δθπαίδεπζεο(απνιπηήξην ηξηηαμίνπ γπκλαζίνπ ή γηα 
ππνςεθίνπο πνπ έρνπλ απνθνηηήζεη κέρξη θαη ην 1980 απνιπηήξην δεκνηηθνχ ζρνιείνπ) ή 
ηζνδχλακνο απνιπηήξηνο ηίηινο θαηψηεξεο Σερληθήο ρνιήο ηνπ Ν.Γ. 580/1970 ή απνιπηήξηνο 
ηίηινο Δξγαζηεξίσλ Δηδηθήο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 
2817/2000 ηεο εκεδαπήο ή άιινο ηζφηηκνο ηίηινο ηεο αιινδαπήο. 

 
 

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

Οη ππνςήθηνη  φισλ ησλ εηδηθνηήησλ πξέπεη λα έρνπλ ηελ πγεία θαη ηε θπζηθή θαηαιιειφηεηα πνπ 
ηνπο επηηξέπεη ηελ εθηέιεζε θαζεθφλησλ ηεο εηδηθφηεηαο πνπ επηιέγνπλ.       

 

Οη άδεηεο άζθεζεο επαγγέικαηνο ή άιιεο επαγγεικαηηθέο άδεηεο ή βεβαηψζεηο ή 
πηζηνπνηεηηθά πξέπεη λα είλαη ζε ηζρχ ηφζν θαηά ηνλ ρξφλν ππνβνιήο ηεο αίηεζεο 
ζπκκεηνρήο θαη ηεο ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο απηήο, φζν θαη θαηά ηνλ ρξφλν 

πξφζιεςεο.      

 

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΗ ΚΡΙΣΗΡΙΟΤ ΑΝΔΡΓΙΑ 

 

Η ζεηξά θαηάηαμεο ησλ ππνςεθίσλ πνπ δηαζέηνπλ ηα απαξαίηεηα ηππηθά πξνζφληα, φπσο απηά 
αλαγξάθνληαη αλαιπηηθά ζηνλ Πίλαθα Β, θαζνξίδεηαη κε βάζε ην ρξφλν αλεξγίαο. 
Υξνληθφ δηάζηεκα κνξηνδφηεζεο αλεξγίαο απφ 4 έσο 12 κήλεο σο εμήο: 
 

 
ΠΙΝΑΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΗ ΚΡΙΣΗΡΙΟΤ ΑΝΔΡΓΙΑ 

 

  1. ΥΡΟΝΟ ΑΝΔΡΓΙΑ (200 κνλάδεο γηα 4 κήλεο αλεξγίαο θαη 75 κνλάδεο αλά κήλα αλεξγίαο άλσ ησλ 4 κελψλ, κε αλψηαην φξην ηνπο 12 κήλεο) 

κήλεο 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 θαη άλσ 
κνλάδεο 0 0 0 200 275 350 425 500 575 650 725 800 
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Τπνςήθηνη πνπ δελ δηαζέηνπλ ην βαζκνινγνχκελν θξηηήξην ηεο αλεξγίαο, θαηαζέηνπλ κφλν ηα 
απαηηνχκελα ηππηθά πξνζφληα ηεο ζέζεο πνπ επηιέγνπλ. 

ΔΜΠΔΙΡΙΑ 

ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΗ ΔΜΠΔΙΡΙΑ ΓΙΑ ΤΠΟΦΗΦΙΟΤ ΜΔ ΔΠΙΚΟΤΡΙΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ ΣΧΝ ΚΑΣΧΘΙ ΚΧΓΙΚΧΝ: 

 

Δκπεηξία γηα ηνπο παξαθάησ θσδηθνχο ζέζεσλ λνείηαη ε απαζρφιεζε κε ζρέζε εξγαζίαο ή 
ζχκβαζε έξγνπ ζην δεκφζην ή ηδησηηθφ ηνκέα ή άζθεζε επαγγέικαηνο ζε θαζήθνληα ή έξγα 
ζπλαθή κε ην αληηθείκελν ησλ πξνο πιήξσζε ζέζεσλ. 

ΚΧΓΙΚΟ ΘΔΔΧΝ ΔΜΠΔΙΡΙΑ ΚΑΙ ΣΡΟΠΟ ΑΠΟΓΔΙΞΗ 

 

110,111,112,113,114,115 

Η εκπεηξία ιακβάλεηαη ππφςε κεηά ηελ απφθηεζε ηεο δεηνχκελεο, θαηά 
πεξίπησζε, επαγγεικαηηθήο άδεηαο. 

 

Γηα ηελ απφδεημε ηεο εκπεηξίαο απηήο βι. δηθαηνινγεηηθά ηνπ Δηδηθνχ 
Παξαξηήκαηνο ηεο παξνχζεο πξνθήξπμεο. 

 
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ 

 

Οη ππνςήθηνη, εθηφο ηεο αίηεζεο θαη ηνπ αληηγξάθνπ αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο, γηα ηελ απφδεημε 
ησλ ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΧΝ ΠΡΟΟΝΣΧΝ (βι. ΠΙΝΑΚΑ Β), ηεο αλεξγίαο, θαζψο θαη ηεο εκπεηξίαο γηα 
ηνπο θσδηθνχο ησλ ζέζεσλ πνπ απαηηείηαη (επηθνπξηθά πξνζφληα), νθείινπλ λα ππνβάινπλ 
ειεθηξνληθά, φια ηα απαηηνχκελα απφ ηελ παξνχζα αλαθνίλσζε θαη ζχκθσλα κε ην “Δηδηθφ 
Παξάξηεκα” απηήο, δηθαηνινγεηηθά. 

ΑΝΑΠΟΠΑΣΟ ΣΜΗΜΑ ηεο παξνχζαο αλαθνίλσζεο απνηειεί ην “Δηδηθφ Παξάξηεκα” 
απηήο 

 
ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΧΣΟ: Γεκνζίεπζε ηεο αλαθνίλσζεο  

Γεκνζίεπζε ηεο παξνχζαο αλαθνίλσζεο ζα γίλεη ζηνλ πίλαθα Αλαθνηλψζεσλ ηνπ Γήκνπ 
Αζελαίσλ θαζψο θαη ζηε δηαδηθηπαθή πχιε (www.cityofathens.gr). 

 
ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΓΔΤΣΔΡΟ: Τπνβνιή αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο 

Οη ελδηαθεξφκελνη θαινχληαη λα ζπκπιεξψζνπλ ηε ζρεηηθή αίηεζε κε φια ηα δεηνχκελα ζηνηρεία, 
θαη λα ηελ ππνβάινπλ καδί κε αληίγξαθν αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο θαη κε ηα απαηηνχκελα 
δηθαηνινγεηηθά, κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ θαη ζπγθεθξηκέλα ζην e-mail 
soxproslipsi@athens.gr (απνθιεηζηηθά θαη κφλν γηα αηηήζεηο θαη δηθαηνινγεηηθά ρσξίο ηε 
δπλαηφηεηα απαληήζεσλ ζε πηζαλά εξσηήκαηα), απφ 26/03/2020 έσο θαη 30/03/2020 

 
Κάζε ππνςήθηνο δηθαηνχηαη λα ππνβάιεη κία κφλν αίηεζε θαη γηα ζέζεηο κίαο κφλν 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 αθχξσζε φισλ 
ησλ αηηήζεσλ θαη απνθιεηζκφ ηνπ ππνςεθίνπ απφ ηελ πεξαηηέξσ δηαδηθαζία. Καη’ εμαίξεζε, 
ζψξεπζε ζέζεσλ δχν θαηεγνξηψλ θαη ζπγθεθξηκέλα θαηεγνξηψλ ΓΔ θαη ΤΔ επηηξέπεηαη κφλν 
φηαλ ζηελ αλαθνίλσζε πξνβιέπνληαη ηφζν ζέζεηο θαηεγνξίαο ΓΔ πνπ κπνξεί λα θαιπθζνχλ 
επηθνπξηθψο κε εκπεηξία θαη ηίηιν ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο φζν θαη ζέζεηο θαηεγνξίαο ΤΔ. 
ηελ πεξίπησζε απηή ν ππνςήθηνο ηεο ΤΔ θαηεγνξίαο ζα ρξεζηκνπνηήζεη κία κφλν αίηεζε 
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ειίδα 15 απφ 15 

ζηελ νπνία ζα αλαγξάςεη θαηά ζεηξά πξνηίκεζεο ην ζχλνιν ησλ ζέζεσλ (θαηεγνξηψλ ΓΔ θαη ΤΔ) 
πνπ επηδηψθεη. 

 
ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΣΡΙΣΟ:  Καηάηαμε ππνςεθίσλ 

Αθνχ γίλεη ε επεμεξγαζία ησλ αηηήζεσλ ζα γίλεη θαηάηαμε ησλ ππνςεθίσλ αλά εηδηθφηεηα 
ζχκθσλα κε ηα απαξαίηεηα ηππηθά πξνζφληα θαη βάζεη ηνπ θξηηεξίνπ ηεο αλεξγίαο (εθφζνλ 
δηαζέηνπλ). 

ηελ πεξίπησζε ηζνβαζκίαο ππνςεθίσλ, ζηνπο πίλαθεο θαηάηαμεο, γηα ζέζεηο πνπ ηπρφλ 
ππνιείπνληαη γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ απαηηνχκελνπ αξηζκνχ αλά εηδηθφηεηα, ε ζεηξά κεηαμχ ησλ 
ππνςεθίσλ θαζνξίδεηαη κε δεκφζηα θιήξσζε. 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΣΔΣΑΡΣΟ: Αλάξηεζε πηλάθσλ 

Μεηά ηελ θαηάξηηζε ησλ πηλάθσλ, ε ππεξεζία καο ζα αλαξηήζεη, ηνπο πίλαθεο θαηάηαμεο ησλ 
ππνςεθίσλ ζηε δηαδηθηπαθή πχιε (www.cityofathens.gr) 

 
ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΔΜΠΣΟ: Πξφζιεςε  

Η ππεξεζία πξνζιακβάλεη ην πξνζσπηθφ κε ζχκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ 
ρξφλνπ κεηά ηελ θαηάξηηζε ησλ πηλάθσλ θαηάηαμεο ησλ ππνςεθίσλ.  

Πξνζιεθζέληεο νη νπνίνη απνρσξνχλ πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο ζχκβαζήο ηνπο, αληηθαζίζηαληαη κε 
άιινπο απφ ηνπο εγγεγξακκέλνπο θαη δηαζέζηκνπο ζηνλ πίλαθα ηεο νηθείαο εηδηθφηεηαο, θαηά ηε 
ζεηξά εγγξαθήο ηνπο ζε απηφλ. 

ε θάζε πεξίπησζε, νη ππνςήθηνη πνπ πξνζιακβάλνληαη ιφγσ αληηθαηάζηαζεο απνρσξνχλησλ 
ππνςεθίσλ, απαζρνινχληαη γηα ην ππνιεηπφκελν, θαηά πεξίπησζε, ρξνληθφ δηάζηεκα θαη κέρξη 
ζπκπιεξψζεσο ηεο εγθεθξηκέλεο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ. 

 

 
Ο ΓΗΜΑΡΥΟ ΑΘΗΝΑΙΧΝ 

 
 
 
 

  ΚΧΝΣΑΝΣΙΝΟ Π. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ 
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