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ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Αρ. Πρωτ.: 120956/1575

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Την υπ’ αριθ. 248595/27-12-2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού
Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 4309/τ.Β´/30-12-2016).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν.2190/1994, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε
μεταγενέστερα με τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ. 4 του ν.2738/1999 καθώς και της όμοιας
του άρθρου 6 παρ. 5 του ν.3146/2003.
4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 410/1988 (Κεφ. Γ’) «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων
της κείμενης νομοθεσίας, που αφορούν το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
του Δημοσίου, των Ο.Τ.Α. και λοιπών Ν.Π.Δ.Δ.» (ΦΕΚ 191/τ.Α΄/30-8-1988).
5. Την υπ’ αριθ. 38/1999 απόφαση της Μείζονος Ολομέλειας του Α.Σ.Ε.Π με την οποία δίνεται
ερμηνεία των διατάξεων του άρθρου 20 του Ν.2738/1999.
6. Το υπ’ αριθ. 194/11-01-2006 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. αναφορικά με την πρόσληψη
προσωπικού για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών των Ο.Τ.Α.
7. Το υπ’ αριθ. οικ. 23440/12-6-2012 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών.
8. Το υπ’ αριθ. 8412/27-2-2006 έγγραφο του Α.Σ.Ε.Π.
9. Την υπ’ αριθ. Δ17α/09/66/Φ.Ν.380/27-10-1994 εγκύκλιο του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.
10. Την υπ’ αριθ. 6302/60/9-1-2017 Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «Μεταβίβαση
αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας» (ΦΕΚ 211/τ.Β´/30-1-2017).
11. Την υπ’ αριθ. 94/2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας (ΑΔΑ: 7Η577Λ6-ΜΝ4 ) με θέμα «Έγκριση πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών της Δ/νσης Τεχνικών
Έργων Π.Ε. Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ».
12. Το γεγονός ότι η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό έτους 2017 της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας (Έδρας) και της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας με το συνολικό ποσό των
150.133,32 €, σύμφωνα με τις υπ’ αριθ. 112219/4015/27-4-2017 και 115214/4125/3-5-2017
βεβαιώσεις της Δ/νσης Οικονομικού-Δημοσιονομικού Ελέγχου της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας.
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
Την πρόσληψη, από 1-6-2017, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης
χρονικής διάρκειας, συνολικού αριθμού πενήντα οκτώ (58) ατόμων για την κάλυψη πρόσκαιρων
αναγκών της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας, που εδρεύει στην Πάτρα, και συγκεκριμένα τους εξής, ανά υπηρεσία, έδρα,
ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα
(τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):
ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός
θέσης

Υπηρεσία

Έδρα υπηρεσίας

Ειδικότητα

Διάρκεια
σύμβασης

Αριθμός
ατόμων

101

Δ/νση Τεχνικών
Έργων Π.Ε. Αχαΐας

Πάτρα

ΥΕ Εργατών

2 μήνες

9

102

Δ/νση Τεχνικών
Έργων Π.Ε Αχαΐας

Πάτρα

ΔΕ Χειριστών
Μηχανημάτων Έργων
(Χειριστή
Προωθητήρα Γαιών )

2 μήνες

1

2 μήνες

1

103

Δ/νση Τεχνικών
Έργων Π.Ε Αχαΐας

Πάτρα

ΔΕ Χειριστών
Μηχανημάτων Έργων
(Χειριστή
χορτοκοπτικού με
βραχίονα)

104

Δ/νση Τεχνικών
Έργων Π.Ε Αχαΐας

Πάτρα

ΔΕ Οδηγών
(Γ ´ κατηγορίας)

2 μήνες

1

Πάτρα

ΔΕ Οδηγών
(Γ ´ κατηγορίας με
κάρτα ψηφιακού
ταχογράφου)

2 μήνες

1

Πάτρα

ΥΕ Εργατών

2 μήνες

12

Πάτρα

ΔΕ Οδηγών

2 μήνες

3

Πάτρα

ΔΕ Χειριστών
Μηχανημάτων Έργων
(Χειριστή Ισοπεδωτή
Γαιών-Γκρέιντερ )

2 μήνες

1

105

106

107

108

Δ/νση Τεχνικών
Έργων Π.Ε Αχαΐας
Δ/νση Τεχνικών
Έργων-Εργοτάξιο
Χαράδρου
Δ/νση Τεχνικών
Έργων-Εργοτάξιο
Χαράδρου
Δ/νση Τεχνικών
Έργων-Εργοτάξιο
Πύργου
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ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός
θέσης
109

110

111

112

113

114

115

116

Υπηρεσία
Δ/νση Τεχνικών
Έργων-Εργοτάξιο
Πύργου
Δ/νση Τεχνικών
Έργων-Εργοτάξιο
Πύργου
Δ/νση Τεχνικών
Έργων-Εργοτάξια
Εύηνου, Αμφιλοχίας
& Αγρινίου
Δ/νση Τεχνικών
Έργων-Εργοτάξια
Εύηνου, Αμφιλοχίας
& Αγρινίου
Δ/νση Τεχνικών
Έργων-Εργοτάξια
Εύηνου, Αμφιλοχίας
& Αγρινίου
Δ/νση Τεχνικών
Έργων-Εργοτάξια
Εύηνου, Αμφιλοχίας
& Αγρινίου
Δ/νση Τεχνικών
Έργων-Εργοτάξια
Εύηνου, Αμφιλοχίας
& Αγρινίου
Δ/νση Τεχνικών
Έργων-Εργοτάξια
Εύηνου, Αμφιλοχίας
& Αγρινίου

Έδρα υπηρεσίας

Ειδικότητα

Διάρκεια
σύμβασης

Αριθμός
ατόμων

Πάτρα

ΔΕ Οδηγών

2 μήνες

1

Πάτρα

ΥΕ Εργατών

2 μήνες

8

Πάτρα

ΔΕ Χειριστών
Μηχανημάτων Έργων
(Χειριστή Ισοπεδωτή
Γαιών-Γκρέιντερ )

2 μήνες

1

Πάτρα

ΔΕ Χειριστών
Μηχανημάτων Έργων
(Χειριστή Φορτωτή)

2 μήνες

1

Πάτρα

ΔΕ Χειριστών
Μηχανημάτων Έργων
(Χειριστή φορτωτήΕκσκαφέα-JCB)

2 μήνες

1

Πάτρα

ΔΕ Χειριστών
Μηχανημάτων Έργων
(Χειριστή
χορτοκοπτικού με
βραχίονα)

2 μήνες

1

Πάτρα

ΔΕ Οδηγών

2 μήνες

1

Πάτρα

ΥΕ Εργατών

2 μήνες

15
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός θέσης

101, 106, 110, 116

Τίτλος σπουδών και
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα
Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (Απολυτήριος τίτλος τριταξίου
γυμνασίου ή για όσους 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 ή άλλος ισότιμος τίτλος της
αλλοδαπής.
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
α) Άδεια χειριστή Μηχανημάτων Έργου (Μ.Ε.) ομάδας A, ειδικότητας 1 του ΠΔ
113/2012 για τα Μ.Ε. 1.4 ή άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης
τεχνικών έργων ομάδας E΄ τάξης A΄ του Π.Δ. 31/1990.
β) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική,
γ) Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος τίτλος Ι.Ε.Κ. 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 Ο.Α.Ε.Δ. του Ν.1346/83 ή
άλλος ισότιμος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης
ειδικότητας. Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος Ι.Ε.Κ. 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.

102
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον δεν καταστεί δυνατή η σύναψη σύμβασης Ι.Δ.Ο.Χ. από υποψηφίους με τα
ανωτέρω προσόντα)
α) Άδεια χειριστή Μηχανημάτων Έργου (Μ.Ε.) ομάδας A ειδικότητας 1 του Π.Δ.
113/2012 για τα Μ.Ε. 1.4 ή άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης
τεχνικών έργων ομάδας E΄ τάξης A΄ του Π.Δ. 31/1990.
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.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον δεν καταστεί δυνατή η σύναψη σύμβασης Ι.Δ.Ο.Χ. από υποψηφίους με τα
ανωτέρω προσόντα)
α) Άδεια χειριστή Μηχανημάτων Έργου (Μ.Ε.) ομάδας A ειδικότητας 1 του ΠΔ
113/2012 για τα Μ.Ε. 1.4 ή άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης
τεχνικών έργων ομάδας E΄ τάξης A΄ του ΠΔ 31/1990.
β) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική,
γ) Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (δηλ. απολυτήριο
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός θέσης

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

102

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον δεν καταστεί δυνατή η σύναψη σύμβασης Ι.Δ.Ο.Χ. από υποψηφίους με τα
ανωτέρω προσόντα)
α) Άδεια χειριστή Μηχανημάτων Έργου (Μ.Ε.) ομάδας A ειδικότητας 1 του Π.Δ.
113/2012 για τα Μ.Ε. 1.4 ή άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης
τεχνικών έργων ομάδας E΄ τάξης A΄ του Π.Δ. 31/1990.
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 μηχανοδηγούχειριστή.
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ
Για τα θερμικά μηχανήματα γίνονται δεκτές και οι αντίστοιχες άδειες μηχανοδηγών
χειριστών μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων, που χορηγήθηκαν βάσει του π.δ.
22/1976. Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι είναι κάτοχοι επαγγελματικής άδειας
οδήγησης αλλοδαπής, για να γίνουν δεκτοί πρέπει να προσκομίσουν βεβαίωση της
αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων «περί
ισοδυναμίας και αντιστοιχίας της άδειας οδήγησης αλλοδαπής με τις επαγγελματικές
άδειες οδήγησης ημεδαπής».

103, 114

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
α) Άδεια χειριστή Μηχανημάτων Έργου (Μ.Ε.) ομάδας B ειδικότητας 4 του ΠΔ
113/2012 για τα Μ.Ε. 4.8 ή άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης
τεχνικών έργων ομάδας Γ΄ τάξης Γ΄ του ΠΔ 31/1990.
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 Ο.Α.Ε.Δ. του Ν.1346/83 ή
άλλος ισότιμος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης
ειδικότητας. Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος Ι.Ε.Κ. 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 –
Σελίδα 5 από 18

ΑΔΑ: ΩΚΜΚ7Λ6-ΖΝΣ

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

Τίτλος σπουδών και
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα
χειριστή χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με
συνυπολογισμό και εμπειρίας.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον δεν καταστεί δυνατή η σύναψη σύμβασης Ι.Δ.Ο.Χ. από υποψηφίους με τα
ανωτέρω προσόντα)
α) Άδεια χειριστή Μηχανημάτων Έργου (Μ.Ε.) ομάδας B ειδικότητας 4 του ΠΔ
113/2012 για τα Μ.Ε. 4.8 ή άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης
τεχνικών έργων ομάδας Γ΄ τάξης Γ΄ του ΠΔ 31/1990.
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.
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ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον δεν καταστεί δυνατή η σύναψη σύμβασης Ι.Δ.Ο.Χ. από υποψηφίους με τα
ανωτέρω προσόντα)
α) Άδεια χειριστή Μηχανημάτων Έργου (Μ.Ε.) ομάδας B ειδικότητας 4 του ΠΔ
113/2012 για τα Μ.Ε. 4.8 ή άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης
τεχνικών έργων ομάδας Γ΄ τάξης Γ΄ του Π.Δ. 31/1990.
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 μηχανοδηγούχειριστή.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον δεν καταστεί δυνατή η σύναψη σύμβασης Ι.Δ.Ο.Χ. από υποψηφίους με τα
ανωτέρω προσόντα)
α) Άδεια χειριστή Μηχανημάτων Έργου (Μ.Ε.) ομάδας B ειδικότητας 4 του ΠΔ
113/2012 για τα Μ.Ε. 4.8 ή άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης
τεχνικών έργων ομάδας Γ΄ τάξης Γ΄ του ΠΔ 31/1990.
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
Σελίδα 6 από 18

ΑΔΑ: ΩΚΜΚ7Λ6-ΖΝΣ

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

Τίτλος σπουδών και
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα
τουλάχιστον έξι (6) μηνών, μετά την απόκτηση της παραπάνω άδειας μηχανοδηγούχειριστή.
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ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ
Για τα θερμικά μηχανήματα γίνονται δεκτές και οι αντίστοιχες άδειες μηχανοδηγών
χειριστών μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων, που χορηγήθηκαν βάσει του π.δ.
22/1976. Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι είναι κάτοχοι επαγγελματικής άδειας
οδήγησης αλλοδαπής, για να γίνουν δεκτοί πρέπει να προσκομίσουν βεβαίωση της
αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων «περί
ισοδυναμίας και αντιστοιχίας της άδειας οδήγησης αλλοδαπής με τις επαγγελματικές
άδειες οδήγησης ημεδαπής».
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
α) Δίπλωμα επαγγελματικής κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) 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 Τ.Ε.Ε. ειδικότητας Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου ή
απολυτήριος τίτλος ενιαίου πολυκλαδικού λυκείου τμήματος Μηχανικών
αυτοκινήτων ή τεχνικής επαγγελματικής σχολής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
ειδικότητας Μηχανών Αυτοκινήτου ή Απολυτήριος τίτλος σχολής Μαθητείας του
Ο.Α.Ε.Δ. του ν. 1346/83 ειδικότητας Μηχανοτεχνίτη αυτοκινήτου ή συναφούς
ειδικότητας,
δηλαδή:
Ηλεκτρολογικών
συστημάτων
αυτοκινήτου
ή
Ηλεκτρομηχανικών Συστημάτων και Αυτοματισμού Αυτοκινήτου Τ.Ε.Ε. ή
Ηλεκτρικού συστήματος Αυτοκινήτου Τ.Ε.Σ. δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή
Ηλεκτροτεχνίτη Αυτοκινήτων Σχολής Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. του ν. 1346/1983 ή
Ηλεκτρολόγου Αυτοκινήτων Οχημάτων ή Τεχνικού Μηχανοτρονικής Ι.Ε.Κ. ή άλλος
ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης
ειδικότητας.
Σε περίπτωση που οι, κατά περίπτωση, θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με
έναν από τους ανωτέρω τίτλους σπουδών, θα καλυφθούν από υποψήφιους που
κατέχουν οποιοδήποτε απολυτήριο τίτλο σπουδών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή
άλλο ισότιμο τίτλο σχολών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
Σε περίπτωση που οι, κατά περίπτωση, θέσεις δεν καλυφθούν από υποψήφιους, θα
καλυφθούν από υποψηφίους που αποδεικνύουν τριετή (3) εμπειρία ή εμπειρία έξι (6)
μηνών στην αντίστοιχη, κατά περίπτωση, ειδικότητα, μετά την απαιτούμενη, κατά
περίπτωση, επαγγελματική άδεια οδήγησης και διαθέτουν απολυτήριο τίτλο 3ταξίου
Γυμνασίου ή απολυτήριο Δημοτικού σχολείου (για υποψηφίους που έχουν
αποφοιτήσει μέχρι και το 1980) 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 ή άλλο ισότιμο τίτλο της
αλλοδαπής.
β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ( Γ´ κατηγορίας)
Σημείωση: Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι είναι κάτοχοι επαγγελµατικής άδειας
οδήγησης αλλοδαπής, για να γίνουν δεκτοί πρέπει να προσκοµίσουν βεβαίωση της
αρµόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων «περί
ισοδυναµίας και αντιστοιχίας της άδειας οδήγησης αλλοδαπής µε τις επαγγελµατικές
άδειες οδήγησης ηµεδαπής»
Σελίδα 7 από 18

ΑΔΑ: ΩΚΜΚ7Λ6-ΖΝΣ

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

Τίτλος σπουδών και
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα
γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.)
ΠΡΟΣΟΧΗ: Για την άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ΄ κατηγορίας από 10
Σεπτεμβρίου 2014 απαιτείται υποχρεωτικά η προσκόμιση του Πιστοποιητικού
Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.).
Προκειμένου για την απόδειξη κατοχής του Πιστοποιητικού Επαγγελματικής
Ικανότητας (Π.Ε.Ι.) απαιτείται:
είτε η κατοχή Δελτίου Επιμόρφωσης Οδηγού, το οποίο να είναι σε ισχύ και το
οποίο εκδίδεται από τη Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφ. Ενότητας
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.
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ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση αντικατάστασης άδειας, για την ενσωμάτωση μίας ή
περισσοτέρων κατηγοριών ή υποκατηγοριών κατοχής του Πιστοποιητικού
Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.) και εφόσον προκύπτουν λόγοι καθυστέρησης
της διαδικασίας επανέκδοσής της, γίνεται δεκτή και η βεβαίωση της αρμόδιας
υπηρεσίας
της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών στην οποία, πρέπει να αναφέρονται:
• Το ονοματεπώνυμο και το όνομα πατρός του αιτούντος τη βεβαίωση
• Ο αριθμός της άδειας οδήγησης, την οποία κατέχει, καθώς και η ισχύς της (έναρξη,
λήξη)
• Η κατηγορία ή υποκατηγορία Π.Ε.Ι. που του έχει χορηγηθεί και απαιτείται από την
ανακοίνωση, καθώς και η ισχύς του (έναρξη – λήξη) και να επιβεβαιώνεται ότι η
άδεια βρίσκεται σε διαδικασία επανέκδοσής της, λόγω ενσωμάτωσης κατηγορίας ή
υποκατηγορίας Π.Ε.Ι.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Σε περίπτωση που η Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών της
οικείας Περιφ. Ενότητας δεν έχει προχωρήσει στη συγκρότηση επιτροπής για τις
εξετάσεις του ανωτέρω πιστοποιητικού (Π.Ε.Ι.), 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.
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ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
α) Δίπλωμα επαγγελματικής κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) 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 Τ.Ε.Ε. ειδικότητας Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου ή
απολυτήριος τίτλος ενιαίου πολυκλαδικού λυκείου τμήματος Μηχανικών
αυτοκινήτων ή τεχνικής επαγγελματικής σχολής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
ειδικότητας Μηχανών Αυτοκινήτου ή Απολυτήριος τίτλος σχολής Μαθητείας του
Ο.Α.Ε.Δ. του ν. 1346/83 ειδικότητας Μηχανοτεχνίτη αυτοκινήτου ή συναφούς
Σελίδα 8 από 18

ΑΔΑ: ΩΚΜΚ7Λ6-ΖΝΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός θέσης
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Τίτλος σπουδών και
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα
ειδικότητας,
δηλαδή:
Ηλεκτρολογικών
συστημάτων
αυτοκινήτου
ή
Ηλεκτρομηχανικών Συστημάτων και Αυτοματισμού Αυτοκινήτου Τ.Ε.Ε. ή
Ηλεκτρικού συστήματος Αυτοκινήτου Τ.Ε.Σ. δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή
Ηλεκτροτεχνίτη Αυτοκινήτων Σχολής Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. του ν. 1346/1983 ή
Ηλεκτρολόγου Αυτοκινήτων Οχημάτων ή Τεχνικού Μηχανοτρονικής Ι.Ε.Κ. ή άλλος
ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης
ειδικότητας.
Σε περίπτωση που οι, κατά περίπτωση, θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με
έναν από τους ανωτέρω τίτλους σπουδών, θα καλυφθούν από υποψήφιους που
κατέχουν οποιοδήποτε απολυτήριο τίτλο σπουδών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή
άλλο ισότιμο τίτλο σχολών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
Σε περίπτωση που οι, κατά περίπτωση, θέσεις δεν καλυφθούν από υποψήφιους, θα
καλυφθούν από υποψηφίους που αποδεικνύουν τριετή (3) εμπειρία ή εμπειρία έξι (6)
μηνών στην αντίστοιχη, κατά περίπτωση, ειδικότητα, μετά την απαιτούμενη, κατά
περίπτωση, επαγγελματική άδεια οδήγησης και διαθέτουν απολυτήριο τίτλο 3ταξίου
Γυμνασίου ή απολυτήριο Δημοτικού σχολείου (για υποψηφίους που έχουν
αποφοιτήσει μέχρι και το 1980) 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 ή άλλο ισότιμο τίτλο της
αλλοδαπής.
β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου (Γ΄ κατηγορία και άνω)
Σημείωση: Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι είναι κάτοχοι επαγγελµατικής άδειας
οδήγησης αλλοδαπής, για να γίνουν δεκτοί πρέπει να προσκοµίσουν βεβαίωση της
αρµόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων «περί
ισοδυναµίας και αντιστοιχίας της άδειας οδήγησης αλλοδαπής µε τις επαγγελµατικές
άδειες οδήγησης ηµεδαπής»
γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.)
δ) Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου Οδηγού, η οποία είναι σε ισχύ
ΠΡΟΣΟΧΗ: Για την άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ’ κατηγορίας από 10
Σεπτεμβρίου 2014 απαιτείται υποχρεωτικά η προσκόμιση του Πιστοποιητικού
Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.).
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 τη Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφ. Ενότητας
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 Πιστοποιητικού
Σελίδα 9 από 18

ΑΔΑ: ΩΚΜΚ7Λ6-ΖΝΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός θέσης
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Τίτλος σπουδών και
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα
Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.) και εφόσον προκύπτουν λόγοι καθυστέρησης
της διαδικασίας επανέκδοσής της, γίνεται δεκτή και η βεβαίωση της αρμόδιας
υπηρεσίας της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών στην οποία, πρέπει να
αναφέρονται:
• Το ονοματεπώνυμο και το όνομα πατρός του αιτούντος τη βεβαίωση
• Ο αριθμός της άδειας οδήγησης, την οποία κατέχει, καθώς και η ισχύς της (έναρξη,
λήξη)
• Η κατηγορία ή υποκατηγορία Π.Ε.Ι. που του έχει χορηγηθεί και απαιτείται από την
ανακοίνωση, καθώς και η ισχύς του (έναρξη – λήξη) και να επιβεβαιώνεται ότι η
άδεια βρίσκεται σε διαδικασία επανέκδοσής της, λόγω ενσωμάτωσης κατηγορίας ή
υποκατηγορίας Π.Ε.Ι.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Σε περίπτωση που η Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών της
οικείας Περιφ. Ενότητας δεν έχει προχωρήσει στη συγκρότηση επιτροπής για τις
εξετάσεις του ανωτέρω πιστοποιητικού (Π.Ε.Ι.), 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.

107, 109, 115

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
α) Δίπλωμα επαγγελματικής κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) 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 Τ.Ε.Ε. ειδικότητας Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου ή
απολυτήριος τίτλος ενιαίου πολυκλαδικού λυκείου τμήματος Μηχανικών
αυτοκινήτων ή τεχνικής επαγγελματικής σχολής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
ειδικότητας Μηχανών Αυτοκινήτου ή Απολυτήριος τίτλος σχολής Μαθητείας του
Ο.Α.Ε.Δ. του ν. 1346/83 ειδικότητας Μηχανοτεχνίτη αυτοκινήτου ή συναφούς
ειδικότητας,
δηλαδή:
Ηλεκτρολογικών
συστημάτων
αυτοκινήτου
ή
Ηλεκτρομηχανικών Συστημάτων και Αυτοματισμού Αυτοκινήτου Τ.Ε.Ε. ή
Ηλεκτρικού συστήματος Αυτοκινήτου Τ.Ε.Σ. δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή
Ηλεκτροτεχνίτη Αυτοκινήτων Σχολής Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. του ν. 1346/1983 ή
Ηλεκτρολόγου Αυτοκινήτων Οχημάτων ή Τεχνικού Μηχανοτρονικής Ι.Ε.Κ. ή άλλος
ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης
ειδικότητας.
Σε περίπτωση που οι, κατά περίπτωση, θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με
έναν από τους ανωτέρω τίτλους σπουδών, θα καλυφθούν από υποψήφιους που
κατέχουν οποιοδήποτε απολυτήριο τίτλο σπουδών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή
άλλο ισότιμο τίτλο σχολών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
Σε περίπτωση που οι, κατά περίπτωση, θέσεις δεν καλυφθούν από υποψήφιους, θα
καλυφθούν από υποψηφίους που αποδεικνύουν τριετή (3) εμπειρία ή εμπειρία έξι (6)
μηνών στην αντίστοιχη, κατά περίπτωση, ειδικότητα, μετά την απαιτούμενη, κατά
περίπτωση, επαγγελματική άδεια οδήγησης και διαθέτουν απολυτήριο τίτλο 3ταξίου
Γυμνασίου ή απολυτήριο Δημοτικού σχολείου (για υποψηφίους που έχουν
Σελίδα 10 από 18

ΑΔΑ: ΩΚΜΚ7Λ6-ΖΝΣ

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

Τίτλος σπουδών και
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα
αποφοιτήσει μέχρι και το 1980) 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 ή άλλο ισότιμο τίτλο της
αλλοδαπής.
β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ( Γ´ κατηγορίας)
Σημείωση: Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι είναι κάτοχοι επαγγελµατικής άδειας
οδήγησης αλλοδαπής, για να γίνουν δεκτοί πρέπει να προσκοµίσουν βεβαίωση της
αρµόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων «περί
ισοδυναµίας και αντιστοιχίας της άδειας οδήγησης αλλοδαπής µε τις επαγγελµατικές
άδειες οδήγησης ηµεδαπής»
γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.)

107, 109, 115

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για την άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ΄ κατηγορίας από 10
Σεπτεμβρίου 2014 απαιτείται υποχρεωτικά η προσκόμιση του Πιστοποιητικού
Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.).
Προκειμένου για την απόδειξη κατοχής του Πιστοποιητικού Επαγγελματικής
Ικανότητας (Π.Ε.Ι.) απαιτείται:
είτε η κατοχή Δελτίου Επιμόρφωσης Οδηγού, το οποίο να είναι σε ισχύ και το οποίο
εκδίδεται από τη Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφ. Ενότητας 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 Πιστοποιητικού
Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.) και εφόσον προκύπτουν λόγοι καθυστέρησης
της διαδικασίας επανέκδοσής της, γίνεται δεκτή και η βεβαίωση της αρμόδιας
υπηρεσίας
της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών στην οποία, πρέπει να αναφέρονται:
• Το ονοματεπώνυμο και το όνομα πατρός του αιτούντος τη βεβαίωση
• Ο αριθμός της άδειας οδήγησης, την οποία κατέχει, καθώς και η ισχύς της (έναρξη,
λήξη)
• Η κατηγορία ή υποκατηγορία Π.Ε.Ι. που του έχει χορηγηθεί και απαιτείται από την
ανακοίνωση, καθώς και η ισχύς του (έναρξη – λήξη) και να επιβεβαιώνεται ότι η
άδεια βρίσκεται σε διαδικασία επανέκδοσής της, λόγω ενσωμάτωσης κατηγορίας ή
υποκατηγορίας Π.Ε.Ι.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Σε περίπτωση που η Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών της
οικείας Περιφ. Ενότητας δεν έχει προχωρήσει στη συγκρότηση επιτροπής για τις
εξετάσεις του ανωτέρω πιστοποιητικού (Π.Ε.Ι.), 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.
Σελίδα 11 από 18

ΑΔΑ: ΩΚΜΚ7Λ6-ΖΝΣ

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

Τίτλος σπουδών και
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
α) Άδεια χειριστή Μηχανημάτων Έργου (Μ.Ε.) ομάδας B ειδικότητας 3 του ΠΔ
113/2012 για τα Μ.Ε. 3.5 ή άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης
τεχνικών έργων ομάδας Z΄ τάξης Γ΄ του Π.Δ. 31/1990
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 Ο.Α.Ε.Δ. του Ν.1346/83 ή
άλλος ισότιμος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης
ειδικότητας. Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος Ι.Ε.Κ. 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.
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ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον δεν καταστεί δυνατή η σύναψη σύμβασης Ι.Δ.Ο.Χ. από υποψηφίους με τα
ανωτέρω προσόντα)
α) Άδεια χειριστή Μηχανημάτων Έργου (Μ.Ε.) ομάδας B ειδικότητας 3 του Π.Δ.
113/2012 για τα Μ.Ε. 3.5 ή άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης
τεχνικών έργων ομάδας Z΄ τάξης Γ΄ του Π.Δ. 31/1990
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.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον δεν καταστεί δυνατή η σύναψη σύμβασης Ι.Δ.Ο.Χ. από υποψηφίους με τα
ανωτέρω προσόντα)
α) Άδεια χειριστή Μηχανημάτων Έργου (Μ.Ε.) ομάδας B ειδικότητας 3 του ΠΔ
113/2012 για τα Μ.Ε. 3.5 ή άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης
τεχνικών έργων ομάδας Z΄ τάξης Γ΄ του ΠΔ 31/1990
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 μηχανοδηγούχειριστή.
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ΑΔΑ: ΩΚΜΚ7Λ6-ΖΝΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός θέσης
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Τίτλος σπουδών και
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον δεν καταστεί δυνατή η σύναψη σύμβασης Ι.Δ.Ο.Χ. από υποψηφίους με τα
ανωτέρω προσόντα)
α) Άδεια χειριστή Μηχανημάτων Έργου (Μ.Ε.) ομάδας B ειδικότητας 3 του Π.Δ.
113/2012 για τα Μ.Ε. 3.5 ή άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης
τεχνικών έργων ομάδας Z΄ τάξης Γ΄ του Π.Δ. 31/1990
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 μηχανοδηγούχειριστή.
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ
Για τα θερμικά μηχανήματα γίνονται δεκτές και οι αντίστοιχες άδειες μηχανοδηγών
χειριστών μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων, που χορηγήθηκαν βάσει του π.δ.
22/1976. Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι είναι κάτοχοι επαγγελματικής άδειας
οδήγησης αλλοδαπής, για να γίνουν δεκτοί πρέπει να προσκομίσουν βεβαίωση της
αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων «περί
ισοδυναμίας και αντιστοιχίας της άδειας οδήγησης αλλοδαπής με τις επαγγελματικές
άδειες οδήγησης ημεδαπής».
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ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
α) Άδεια χειριστή Μηχανημάτων Έργου (Μ.Ε.) ομάδας B ειδικότητας 1 του ΠΔ
113/2012 για τα Μ.Ε. 1.5 ή άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης
τεχνικών έργων ομάδας Ε΄ τάξης Γ΄ του ΠΔ 31/1990.
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 Ο.Α.Ε.Δ. του Ν.1346/83 ή
άλλος ισότιμος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης
ειδικότητας. Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος Ι.Ε.Κ. 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.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον δεν καταστεί δυνατή η σύναψη σύμβασης Ι.Δ.Ο.Χ. από υποψηφίους με τα
ανωτέρω προσόντα)
α) Άδεια χειριστή Μηχανημάτων Έργου (Μ.Ε.) ομάδας B ειδικότητας 1 του ΠΔ
113/2012 για τα Μ.Ε. 1.5 ή άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός θέσης

Τίτλος σπουδών και
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα
τεχνικών έργων ομάδας Ε΄ τάξης Γ΄ του ΠΔ 31/1990.
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.
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ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον δεν καταστεί δυνατή η σύναψη σύμβασης Ι.Δ.Ο.Χ. από υποψηφίους με τα
ανωτέρω προσόντα)
α) Άδεια χειριστή Μηχανημάτων Έργου (Μ.Ε.) ομάδας B ειδικότητας 1 του ΠΔ
113/2012 για τα Μ.Ε. 1.5 ή άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης
τεχνικών έργων ομάδας Ε΄ τάξης Γ΄ του Π.Δ. 31/1990.
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 μηχανοδηγούχειριστή.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον δεν καταστεί δυνατή η σύναψη σύμβασης Ι.Δ.Ο.Χ. από υποψηφίους με τα
ανωτέρω προσόντα)
α) Άδεια χειριστή Μηχανημάτων Έργου (Μ.Ε.) ομάδας B ειδικότητας 1 του ΠΔ
113/2012 για τα Μ.Ε. 1.5 ή άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης
τεχνικών έργων ομάδας Ε΄ τάξης Γ΄ του ΠΔ 31/1990.
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 μηχανοδηγούχειριστή.
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ
Για τα θερμικά μηχανήματα γίνονται δεκτές και οι αντίστοιχες άδειες μηχανοδηγών
χειριστών μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων, που χορηγήθηκαν βάσει του π.δ.
22/1976. Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι είναι κάτοχοι επαγγελματικής άδειας
οδήγησης αλλοδαπής, για να γίνουν δεκτοί πρέπει να προσκομίσουν βεβαίωση της
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός θέσης

Τίτλος σπουδών και
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα
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αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων «περί
ισοδυναμίας και αντιστοιχίας της άδειας οδήγησης αλλοδαπής με τις επαγγελματικές
άδειες οδήγησης ημεδαπής».
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ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
α) Άδεια χειριστή Μηχανημάτων Έργου (Μ.Ε.) ομάδας Β, ειδικότητας 1 του ΠΔ
113/2012 για τα Μ.Ε. 1.3 ή άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης
τεχνικών έργων ομάδας Β΄ τάξης Γ΄ του Π.Δ. 31/1990.
β) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική,
γ) Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος τίτλος Ι.Ε.Κ. 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 Ο.Α.Ε.Δ. του Ν.1346/83 ή
άλλος ισότιμος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης
ειδικότητας. Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος Ι.Ε.Κ. 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.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον δεν καταστεί δυνατή η σύναψη σύμβασης Ι.Δ.Ο.Χ. από υποψηφίους με τα
ανωτέρω προσόντα)
α) Άδεια χειριστή Μηχανημάτων Έργου (Μ.Ε.) ομάδας Β ειδικότητας 1 του Π.Δ.
113/2012 για τα Μ.Ε. 1.3 ή άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης
τεχνικών έργων ομάδας Β΄ τάξης Γ΄ του Π.Δ. 31/1990.
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.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον δεν καταστεί δυνατή η σύναψη σύμβασης Ι.Δ.Ο.Χ. από υποψηφίους με τα
ανωτέρω προσόντα)
α) Άδεια χειριστή Μηχανημάτων Έργου (Μ.Ε.) ομάδας Β ειδικότητας 1 του ΠΔ
113/2012 για τα Μ.Ε. 1.3 ή άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης
τεχνικών έργων ομάδας Β΄ τάξης Γ΄ του ΠΔ 31/1990.
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
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός θέσης

Τίτλος σπουδών και
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα
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 μηχανοδηγούχειριστή.
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ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον δεν καταστεί δυνατή η σύναψη σύμβασης Ι.Δ.Ο.Χ. από υποψηφίους με τα
ανωτέρω προσόντα)
α) Άδεια χειριστή Μηχανημάτων Έργου (Μ.Ε.) ομάδας Β ειδικότητας 1 του Π.Δ.
113/2012 για τα Μ.Ε. 1.3 ή άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης
τεχνικών έργων ομάδας Β΄ τάξης Γ΄ του Π.Δ. 31/1990.
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 μηχανοδηγούχειριστή.
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ
Για τα θερμικά μηχανήματα γίνονται δεκτές και οι αντίστοιχες άδειες μηχανοδηγών
χειριστών μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων, που χορηγήθηκαν βάσει του π.δ.
22/1976. Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι είναι κάτοχοι επαγγελματικής άδειας
οδήγησης αλλοδαπής, για να γίνουν δεκτοί πρέπει να προσκομίσουν βεβαίωση της
αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων «περί
ισοδυναμίας και αντιστοιχίας της άδειας οδήγησης αλλοδαπής με τις επαγγελματικές
άδειες οδήγησης ημεδαπής».

Γενικά Προσόντα Πρόσληψης
Οι υποψήφιοι πρέπει :
1. Να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.
2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση καθηκόντων
της θέσης που επιλέγουν.
3. Να είναι Έλληνες πολίτες. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής έχουν και οι πολίτες
των άλλων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπό τους περιορισμούς του άρθρου 1 παρ.
1 του N.2431/1996 και Βορειοηπειρώτες, Κύπριοι Ομογενείς και Ομογενείς αλλοδαποί που
προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο, χωρίς να
απαιτείται πιστοποιητικό ελληνικής ιθαγένειας, υπό την προϋπόθεση ότι η ιδιότητά τους ως
Ελλήνων, κατά το γένος και τη συνείδηση, αποδεικνύεται με άλλους τρόπους (ν.δ.3832/1958).
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4. Για τους υποψηφίους χωρίς ελληνική ιθαγένεια απαιτείται η γνώση της ελληνικής γλώσσας σε
βαθμό επαρκή για την άσκηση των καθηκόντων της οικείας ειδικότητας, η οποία αποδεικνύεται
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ «ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ»στο «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου
(Σ.Ο.Χ.)» με σήμανση έκδοσης «23-08-2016», το οποίο βρίσκεται διαθέσιμο στον δικτυακό
τόπο του Α.Σ.Ε.Π. (www.asep.gr). Δεν απαιτείται η απόδειξη γνώσης της ελληνικής γλώσσας
για Βορειοηπειρώτες, Κύπριους Ομογενείς και Ομογενείς αλλοδαπούς που προέρχονται από την
Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο.
5. Δεν πρέπει να έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη,υποδικία,
δικαστική συμπαράσταση).
Κατά την επιλογή των υποψηφίων θα συνεκτιμώνται τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα τα
οποία κατά την κοινή πείρα μαρτυρούν καταλληλότητα των επιλεγόμενων για το συγκεκριμένο
έργο.
Υποβολή αιτήσεων και απαιτούμενα δικαιολογητικά:
Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται αυτοπροσώπως από τους ενδιαφερόμενους ως εξής:
α. Για τις θέσεις των εργοταξίων του Νομού Αιτωλοακαρνανίας (Ευήνου, Αμφιλοχίας και
Αγρινίου), με κωδικούς 111 έως 116, στη Διεύθυνση Διοικητικού-Οικονομικού Π.Ε.
Αιτωλοακαρνανίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Τμήμα Προσωπικού Π.Ε.
Αιτωλοακαρνανίας, Κύπρου 30 (Διοικητήριο), Ι.Π. Μεσολογγίου, τηλ. 26313-61215, 2631361657).
β. Για τις θέσεις του εργοταξίου Πύργου, με κωδικούς 108 έως 110, στη Διεύθυνση ΔιοικητικούΟικονομικού Π.Ε. Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Τμήμα Προσωπικού Π.Ε. Ηλείας,
Μανωλοπούλου 47(Διοικητήριο), Πύργος, τηλ. 26213-60356, 26213-60355.
γ. Για τις υπόλοιπες θέσεις, με κωδικούς 101 έως 107, στη Διεύθυνση Διοίκησης της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας (Τμήμα Οργάνωσης & Αξιοποίησης Ανθρώπινου Δυναμικού, Πανεπιστημίου
254 (Κτήριο Β΄) Τ.Κ. 26443 Πάτρα, τηλ. 2613-613 423, 2613-613 149).
Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την δημοσίευση της
παρούσας, δηλαδή έως και την 23/5/2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 επισυνάπτοντας άπαντες
τα κατωτέρω δικαιολογητικά:
1. Αίτηση στην οποία πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται, εκτός από τα προσωπικά στοιχεία του
υποψηφίου, το ΑΜΚΑ, ο ΑΦΜ & ΔΟΥ και ο Α.Μ. ΙΚΑ του υποψηφίου.
2. Πιστοποιητικό τίτλου σπουδών.
3. Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/86 ότι δεν έχουν καταδικαστεί (συμπεριλαμβάνεται στην αίτηση)
4. Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/86 ότι δεν έχουν απασχοληθεί στον φορέα μέσα στο 12μηνο
(συμπεριλαμβάνεται στην αίτηση).
5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
6. Φωτοτυπία ταυτότητας.
7. Αριθμό δελτίου ανεργίας (εφόσον υπάρχει).
8. Φωτοαντίγραφα των σχετικών αδειών (όπου απαιτούνται).
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Περίληψη της παρούσας να δημοσιευτεί σε μια τοπική εφημερίδα της έδρας της Π.Δ.Ε. και
ταυτόχρονα το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Π.Δ.Ε.
(www.pde.gov.gr), καθώς και στον πίνακα ανακοινώσεων του καταστήματος της Δ/νσης Διοίκησης
της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Πανεπιστημίου 254, Πάτρα) και να συνταχθεί πρακτικό
ανάρτησης.
Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ
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