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           ΝΕΟ: ΥΠΟΒΟΛΗ   ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ  ΔΗΛΩΣΗΣ   ΑΠΟ  ΟΛΟΥΣ   ΤΟΥΣ  ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ   
απασχολούμενους   και   μη   απασχολούμενους  στη   ΔΕΗ   ή   ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ    ΤΗΣ 

 (βλ. παρ. 3 της ενότητας   «ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ» της   παρούσας Ανακοίνωσης) 

 
 
 

 
Δ/νση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης                              

                                                                                                          ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:  01-02-2016 

Αριθμ. Πρωτ. :  1885 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ/ΔΕΗ 2/ 2016 

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 
σε Λιγνιτωρυχείο της ΔΕΗ Α.Ε. 

Η  ΔΗΜΟΣΙΑ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ  Α.Ε. 

       Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή 
προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28 Α΄), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 

2. Το στοιχείο Γ της παρ. 11 του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 το οποίο παραμένει σε ισχύ μετά την 
εφαρμογή της παρ. 28 του Ν.4057/2012 (ΦΕΚ 54 Α΄). 

3. Το άρθρο 29 του N. 3229/2004 «Εποπτεία της ιδιωτικής ασφάλισης, εποπτεία και έλεγχος τυχερών 
παιχνιδιών, εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 38 Α΄). 

4. Τις διατάξεις του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών  
Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» και ειδικότερα της 
παρ. 20.α. αυτού. 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 20 «Αποκλειστική προθεσμία για τη σύναψη συμβάσεων έκτακτου 
προσωπικού» του Ν. 4305/2014 (ΦΕΚ 237/τ.Α’/ 31/10/2014. 

6.   Την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ. /18/415/27-01-2016 Εγκριτική Απόφαση της Επιτροπής της παρ. 1 
του άρθρου 2 της ΠΥΣ: 33/2006 (Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα, ΦΕΚ 
280 Α), όπως  ισχύει. 

7.  Την υπ’ αριθμ. 17/2016 (με αρ. πρωτ.: ΔΑΝΠΟ/1775/29-01-2016) Απόφαση του Διευθύνοντος 

Συμβούλου της ΔΕΗ. 

8.  Το   υπ’  αριθμ.  Π140/43644/6903/10-09-2013  έγγραφο  του  Υπουργείου  Υποδομών,  Μεταφορών   
& Δικτύων περί μη υποχρέωσης κατοχής Π.Ε.Ι. από τους οδηγούς μεταφοράς επιβατών και 
εμπορευμάτων  της ΔΕΗ Α.Ε.. 

 9.  Το υπ’ αριθμ. ΔΟΣΕ/13/27-01-2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικού Σχεδιασμού και Ελέγχου 
της ΔΕΗ Α.Ε που  αφορά στην πρόβλεψη της δαπάνης για την πρόσληψη του προσωπικού καθώς 
και το υπ’ αριθμ. ΔΑΝΠΟ/1713/ 29-01-2016 διαβιβαστικό έγγραφο της Δ/νσης Ανθρωπίνων Πόρων & 
Οργάνωσης της ΔΕΗ Α.Ε.   

10.  Το υπ’ αριθμ. ΓΔ/ΟΡ/232/29-01-2016 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Ορυχείων αναφορικά με την  
κατανομή των θέσεων στο Λιγνιτικό Κέντρο Μεγαλόπολης. 
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11. Τo υπ’ αριθμ. 1886/01-02-2016  έγγραφο της Δ/νσης Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης (σχετικά με 
τις εξειδικευμένες εμπειρίες για τους κωδικούς θέσεων 173 &178  αρίθμηση επικουρικών 
προσόντων, κλπ.).  

      12.Τον Κανονισμό Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ/ΔΕΗ)  με τις διατάξεις της εκάστοτε 
ισχύουσας νομοθεσίας. 

Α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι 

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εκατόν 
είκοσι εννέα (129) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της  Διεύθυνσης  

Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης, που εδρεύει στη Μεγαλόπολη του Νομού Αρκαδίας, για τις  
θέσεις που ακολουθούν (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν 
πρόσθετα) προσόντα όπως αναγράφονται στη συνέχεια : 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός 
θέσης 

Υπηρεσία 
Έδρα 

Υπηρεσίας 
Ειδικότητα 

Διάρκεια 
σύμβασης 

Αριθμός 
ατόμων 

151 
Διεύθυνση Λιγνιτικού  

Κέντρου  Μεγαλόπολης 
(ΔΛΚΜ) 

ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 

ΔΕ  
ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ - 
ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ 

8 ΜΗΝΕΣ 9 

152 
Διεύθυνση  Λιγνιτικού  

Κέντρου  Μεγαλόπολης 
(ΔΛΚΜ) 

ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 

ΔΕ          
ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ – 
ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ 

ΟΧΗΜΑΤΩΝ 
 

8ΜΗΝΕΣ 2 

153 
Διεύθυνση  Λιγνιτικού  

Κέντρου  Μεγαλόπολης 
(ΔΛΚΜ) 

ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 

ΔΕ       
ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ – 
ΤΕΧΝΙΤΕΣ  ΟΡΓΑΝΩΝ &  

ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ 

8ΜΗΝΕΣ 2 

154 
Διεύθυνση  Λιγνιτικού  

Κέντρου  Μεγαλόπολης 
(ΔΛΚΜ) 

ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 

ΔΕ                         
ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΟΜΙΚΩΝ 
ΕΡΓΩΝ – ΤΕΧΝΙΤΕΣ 

ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΕΣ 
(ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΕΣ) 

 

8ΜΗΝΕΣ 1 

155 
Διεύθυνση  Λιγνιτικού  

Κέντρου  Μεγαλόπολης 
(ΔΛΚΜ) 

ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 
ΔΕ                       

ΤΕΧΝΙΚΟΙ  ΟΡΥΧΕΙΩΝ 
8 ΜΗΝΕΣ 15 

156 
Διεύθυνση  Λιγνιτικού  

Κέντρου  Μεγαλόπολης 
(ΔΛΚΜ) 

ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 

ΔΕ  
ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΥΧΕΙΩΝ – 

ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ  ΚΥΡΙΩΝ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

8 ΜΗΝΕΣ 8 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός 
θέσης 

Υπηρεσία 
Έδρα 

Υπηρεσίας 
Ειδικότητα 

Διάρκεια 
σύμβασης 

Αριθμός 
ατόμων 

159 
Διεύθυνση  Λιγνιτικού  

Κέντρου  Μεγαλόπολης 
(ΔΛΚΜ) 

ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 

ΔΕ           
ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΚΟΙ  

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ – 

ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ 

8 ΜΗΝΕΣ 30 

160 
Διεύθυνση  Λιγνιτικού  

Κέντρου  Μεγαλόπολης 
(ΔΛΚΜ) 

ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 

ΔΕ          
ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΚΟΙ  

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ – 

ΗΛΕΚΤΡΟΟΞΥΓΟ-
ΝΟΚΟΛΛΗΤΕΣ 

8 ΜΗΝΕΣ 
 
9 
 

161 

Διεύθυνση  Λιγνιτικού  
Κέντρου  Μεγαλόπολης 

(ΔΛΚΜ) 
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ  

ΔΕ                 
ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΚΟΙ  

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ – 

ΤΕΧΝΙΤΕΣ 
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ 

(ΤΟΡΝΑΔΟΡΟΙ) 

8 ΜΗΝΕΣ  2 

162 
Διεύθυνση  Λιγνιτικού  

Κέντρου  Μεγαλόπολης 
(ΔΛΚΜ) 

ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 

ΔΕ           
ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΚΟΙ  

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ – 

ΤΕΧΝΙΤΕΣ  ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

8 ΜΗΝΕΣ 8 

165 
Διεύθυνση  Λιγνιτικού  

Κέντρου  Μεγαλόπολης 
(ΔΛΚΜ) 

ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 
ΔΕ                       

ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ                         
Η/Υ         

8 ΜΗΝΕΣ 4 

167 
Διεύθυνση  Λιγνιτικού  

Κέντρου  Μεγαλόπολης 
(ΔΛΚΜ) 

ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 

ΔΕ 
ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΚΟΙ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ – 

ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΨΥΚΤΙΚΟΙ 

8 ΜΗΝΕΣ 2 

169 

 
Διεύθυνση  Λιγνιτικού  

Κέντρου  Μεγαλόπολης 
(ΔΛΚΜ) 

ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 

ΔΕ 
ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΟΜΙΚΩΝ 
ΕΡΓΩΝ – ΤΕΧΝΙΤΕΣ 

ΞΥΛΟΥΡΓΟΙ 

8 ΜΗΝΕΣ 1 

172 
Διεύθυνση  Λιγνιτικού  

Κέντρου  Μεγαλόπολης 
(ΔΛΚΜ) 

ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 

ΔΕ 
ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧ/ΤΩΝ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

(ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ 
ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΑ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 

(ΚΛΑΡΚ) 

8 ΜΗΝΕΣ 2 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός 
θέσης 

Υπηρεσία 
Έδρα 

Υπηρεσίας 
Ειδικότητα 

Διάρκεια 
σύμβασης 

Αριθμός 
ατόμων 

173 
Διεύθυνση  Λιγνιτικού  

Κέντρου  Μεγαλόπολης 
(ΔΛΚΜ) 

ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 

ΔΕ                                
ΟΔΗΓΟΙ                          

(Χωρίς κάρτα ψηφιακού 
ταχογράφου) 

8 ΜΗΝΕΣ 7 

175 
Διεύθυνση  Λιγνιτικού  

Κέντρου  Μεγαλόπολης 
(ΔΛΚΜ) 

ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 

ΔΕ                            
ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

(ΓΕΡΑΝΟΠΡΟΩΘΗΤΩΝ 

8 ΜΗΝΕΣ 2 

178 
Διεύθυνση  Λιγνιτικού  

Κέντρου  Μεγαλόπολης 
(ΔΛΚΜ) 

ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 

ΔΕ                                
ΟΔΗΓΟΙ                          

(Με κάρτα ψηφιακού 
ταχογράφου) 

8 ΜΗΝΕΣ 18 

179 
Διεύθυνση  Λιγνιτικού  

Κέντρου  Μεγαλόπολης 
(ΔΛΚΜ) 

ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 

ΔΕ                            
ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

(ΠΡΟΩΘΗΤΗΡΩΝ ΚΑΙ  
ΦΟΡΤΩΤΩΝ) 

8 ΜΗΝΕΣ 1 

182 
Διεύθυνση  Λιγνιτικού  

Κέντρου  Μεγαλόπολης 
(ΔΛΚΜ) 

ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 

ΔΕ                            
ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

(ΓΚΡΕΪΝΤΕΡ) 

8 ΜΗΝΕΣ 1 

183 
Διεύθυνση  Λιγνιτικού  

Κέντρου  Μεγαλόπολης 
(ΔΛΚΜ) 

ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 
ΠΕ 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

8 ΜΗΝΕΣ 1 

184 
Διεύθυνση  Λιγνιτικού  

Κέντρου  Μεγαλόπολης 
(ΔΛΚΜ) 

ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 
ΠΕ 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

 
 
 
8 ΜΗΝΕΣ 

 
1 

185 
Διεύθυνση  Λιγνιτικού  

Κέντρου  Μεγαλόπολης 
(ΔΛΚΜ) 

ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 

ΠΕ 
ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΩΝ –  

ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ  
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

 
 
 
8 ΜΗΝΕΣ 

 
1 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός 
θέσης 

Υπηρεσία 
Έδρα 

Υπηρεσίας 
Ειδικότητα 

Διάρκεια 
σύμβασης 

Αριθμός 
ατόμων 

186 
Διεύθυνση  Λιγνιτικού  

Κέντρου  Μεγαλόπολης 
(ΔΛΚΜ) 

ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 
ΠΕ 

ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

 
 
 
8 ΜΗΝΕΣ 

1 

187 
Διεύθυνση  Λιγνιτικού  

Κέντρου  Μεγαλόπολης 
(ΔΛΚΜ) 

ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 

ΠΕ 
ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ  

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΟΙΚΟΝΟ- 
ΜΙΚΩΝ 

(ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ)  

 
 
8 ΜΗΝΕΣ 1 

 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Σύμφωνα με το άρθρο 20 «Αποκλειστική προθεσμία για τη σύναψη 
συμβάσεων εκτάκτου προσωπικού» του Ν. 4305/2014 (ΦΕΚ 237/τ.Α’/31-10-2014) η 
πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συντελείται υποχρεωτικά 
εντός αποκλειστικής προθεσμίας έξι (6) μηνών από την έκδοση της εγκριτικής απόφασης 
της Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ: 33/2006. Μετά την παρέλευση της 
προθεσμίας αυτής οι συμβάσεις δεν επιτρέπεται να συναφθούν.  
 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός θέσης 
Τίτλος σπουδών  

και  
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

151 
ΔΕ 

 ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ – 
ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 

1) Πτυχίο Ηλεκτρολογικού Τομέα ΙΕΚ ή Πτυχίο Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου 

Ηλεκτρολογικού Τομέα ή Απολυτήριο Τίτλο Κλάδου Ηλεκτρολογίας Ενιαίου 

Πολυκλαδικού Λυκείου ή Πτυχίο Μέσης Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής 

Ηλεκτρολογικών Ειδικοτήτων ή Πτυχίο ή Δίπλωμα Α΄ ή Β΄ Κύκλου Σπουδών 

Ηλεκτρολογικού Τομέα Τεχνικών Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων ή Πτυχίο 

Σχολών Μαθητείας Ο.Α.Ε.Δ. (Μέσης Στάθμης Ν. 1346/83) (ΦΕΚ 46/τ.Α΄) 

Ηλεκτρολογικών Ειδικοτήτων ή Πτυχίο άλλης ισότιμης Σχολής της ημεδαπής ή 

αλλοδαπής αντιστοίχου Κλάδου, Τομέα ή Ειδικότητας. 

2) Άδειες άσκησης επαγγέλματος Ηλεκτροτεχνίτη ειδικότητας Α΄, Γ΄ και ΣΤ’ 

Σταθμών Υποσταθμών ή Βεβαίωση αναγγελίας (Τεχνίτης Ηλεκτρολόγος Α΄ 

ειδικότητας) του Π.Δ. 108/2013*. 

 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι ανωτέρω Άδειες πρέπει να είναι σε ισχύ, σύμφωνα  
με   τις προβλεπόμενες  διατάξεις.  

 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω 

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

Κωδικός θέσης 
Τίτλος σπουδών  

και  
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

 
 
 
 
 
 

1) Πτυχίο αναγνωρισμένης κατώτερης Τεχνικής Σχολής ή αντίστοιχο Πτυχίο 

Σχολών Μαθητείας ΟΑΕΔ Ηλεκτρολογικής κατεύθυνσης ή Πτυχίο άλλης 

ισότιμης Σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντιστοίχου Κλάδου, Τομέα, 

Τμήματος ή Ειδικότητας. 

2) Άδειες άσκησης επαγγέλματος Ηλεκτροτεχνίτη ειδικότητας Α΄, Γ΄ και ΣΤ’ 

Σταθμών Υποσταθμών ή Βεβαίωση αναγγελίας (Τεχνίτης Ηλεκτρολόγος Α΄ 

ειδικότητας) του Π.Δ. 108/2013*. 
 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι ανωτέρω Άδειες πρέπει να είναι σε ισχύ, σύμφωνα  
με   τις προβλεπόμενες  διατάξεις.  

 

*ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Υποψήφιοι που κατείχαν άδεια την οποία αντικατέστησαν  

βάσει του Π.Δ. 108/2013, εφόσον στη βεβαίωση αναγγελίας δεν αναγράφεται η 

αρχική άδεια και η ημεροχρονολογία κτήσης αυτής, οφείλουν να 

προσκομίσουν σχετική βεβαίωση της αρμόδιας Υπηρεσίας από την οποία να 

προκύπτουν τα ανωτέρω στοιχεία. 

Η εν λόγω βεβαίωση απαιτείται, προκειμένου να προσμετρηθεί το 

βαθμολογούμενο κριτήριο της εμπειρίας. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

152 
ΔΕ  

ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ – 
ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ 

ΟΧΗΜΑΤΩΝ 
 
 
 
 

 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 
1)  Πτυχίο  ΙΕΚ Ηλεκτρολογικού Τομέα  ειδικότητας   Τεχν.  Αυτοκινήτων  
Οχημάτων  ή Απολυτήριο   Τίτλο  Κλάδου   Ηλεκτρολογίας  Ενιαίου  Πολυκλαδικού  
Λυκείου ειδικότητας Ηλεκτροτεχνίτη Αυτοκινήτων ή Πτυχίο Τεχνικών 
Επαγγελματικών Σχολών Ηλεκτρολογικών Ειδικοτήτων  ειδικότητας Ηλεκτρικού 
Συστήματος Αυτοκινήτου ή Πτυχίο Τεχν. Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων 
Ηλεκτρολογικού Τομέα ειδικότητας Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου ή 
Ηλεκτρομηχανικών Συστημάτων & Αυτοματισμού Αυτοκινήτου  Α΄ ή  Β΄ κύκλου  
σπουδών ή  Πτυχίο Σχολών Μαθητείας Ο.Α.Ε.Δ.(Μέσης Στάθμης Ν. 1346/83) 
(ΦΕΚ46/Τ.Α.) Ηλεκτρολογικών Ειδικοτήτων Ηλεκτροτεχνίτη  Αυτοκινήτων  ή Πτυχίο 
άλλης ισότιμης Σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής  αντίστοιχου  Κλάδου,  Τομέα  
ή  ειδικότητας.  
2) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Ηλεκτροτεχνίτη Αυτοκινήτων ή Βεβαίωση ορθής 
αναγγελίας ενάρξεως ασκήσεως επαγγέλματος τεχνίτη αυτοκινήτων 
ειδικότητας Ηλεκτροτεχνίτη. 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι ανωτέρω Άδειες πρέπει να είναι σε ισχύ, σύμφωνα  με   
τις προβλεπόμενες  διατάξεις.  

 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω 
προσόντα) 
1) Πτυχίο  αναγνωρισμένης  κατώτερης  Τεχνικής  Σχολής  ή  αντίστοιχο  πτυχίο  
Σχολών  Μαθητείας Ο.Α.Ε.Δ. Ηλεκτροτεχνίτη Αυτοκινήτων ή άλλης ισότιμης 
Σχολής της  ημεδαπής  ή  αλλοδαπής  αντίστοιχης ειδικότητας. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός θέσης 
Τίτλος σπουδών  

και  
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

2) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Ηλεκτροτεχνίτη Αυτοκινήτων ή Βεβαίωση 
ορθής αναγγελίας ενάρξεως ασκήσεως επαγγέλματος τεχνίτη αυτοκινήτων 
ειδικότητας Ηλεκτροτεχνίτη. 

 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι ανωτέρω Άδειες πρέπει να είναι σε ισχύ, σύμφωνα  με   
τις προβλεπόμενες  διατάξεις.  

 

 
 

153  
ΔΕ  

ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ – 
ΤΕΧΝΙΤΕΣ  ΟΡΓΑΝΩΝ 

ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ 

1)Άδεια άσκησης επαγγέλματος βοηθού Ραδιοτεχνίτη ή Βεβαίωση ορθής 
αναγγελίας ενάρξεως άσκησης επαγγέλματος  βοηθού Ραδιοτεχνίτη.  
2)Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος τίτλος ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελματικού 
Εκπαιδευτηρίου Α' ή Β' κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή 
Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολών μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή 
άλλος ισότιμος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης 
ειδικότητας. 
Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος ΙΕΚ ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή 
αλλοδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλλει βεβαίωση της 
αρμόδιας για την έκδοση  της άδειας υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια άσκησης 
επαγγέλματος ή βεβαίωση ορθής αναγγελίας χορηγήθηκε βάσει του 
συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό και εμπειρίας. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

154 
ΔΕ 

ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΟΜΙΚΩΝ 
ΕΡΓΩΝ – ΤΕΧΝΙΤΕΣ 

ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΕΣ 
(ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΕΣ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ΚΥΡΙΑ  ΠΡΟΣΟΝΤΑ : 
Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Ελαιοχρωματιστών ή 
Ελαιοχρωματιστή ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των 
παρακάτω σχολικών μονάδων : ΙΕΚ  ή  Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου 
Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή  Τεχνικού 
Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης  ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή άλλος ισότιμος 
τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.  

 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ : 
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω 
προσόντα) 
 Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος,  απολυτήριος τίτλος αναγνωρισμένης κατώτερης 
τεχνικής σχολής της ημεδαπής  ή ισότιμος και αντίστοιχος  τίτλος σχολής της 
αλλοδαπής.    

 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ : 
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω 
προσόντα)  
Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου 
γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 
απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμο απολυτήριο  τίτλο κατώτερης 
Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής 
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της 
ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία  
τουλάχιστον τριών (3) ετών.   
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός θέσης 
Τίτλος σπουδών  

και  
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

   
ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Γ΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ : 
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω 
προσόντα)  
Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου 
γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 
απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμο απολυτήριο  τίτλο κατώτερης 
Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής 
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της 
ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία  
τουλάχιστον έξι (6) μηνών. 

 
 

155 
ΔΕ 

ΤΕΧΝΙΚΟΙ   
ΟΡΥΧΕΙΩΝ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 

Πτυχίο ΙΕΚ Μηχανολογικού ή Ηλεκτρολογικού Τομέα ή Απολυτήριο Τεχνικού  

Επαγγελματικού  Λυκείου Μηχανολογικού ή Ηλεκτρολογικού Τομέα ή 

Απολυτήριο  Τίτλο Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου Κλάδου Μηχανολογίας ή 

Ηλεκτρολογίας  ή  Πτυχίο Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών Μηχανολογικών ή 

Ηλεκτρολογικών Ειδικοτήτων ή Απολυτήριος Τίτλος Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών των 

ΤΕΕ  Μηχ/κού  ή Ηλεκτρ/κού Τομέα ή Πτυχίο Σχολών Μαθητείας Ο.Α.Ε.Δ. 

(Μέσης Στάθμης Ν. 1346/83) (ΦΕΚ 46/τ.Α΄) Μηχανολογικών ή Ηλεκτρολογικών  

Ειδικοτήτων ή Πτυχίο  άλλης ισότιμης Σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής 

ειδικότητας Μηχανολογικού ή  Ηλεκτρολογικού Τομέα ή Πτυχίο άλλης ισότιμης 

Σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχου  Κλάδου, Τομέα ή  Ειδικότητας.   

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω 

προσόντα) 

Πτυχίο αναγνωρισμένης κατώτερης Τεχνικής Σχολής ή αντίστοιχο Πτυχίο 

Σχολών  Μαθητείας Ο.Α.Ε.Δ. Μηχανολογικής ή Ηλεκτρολογικής κατεύθυνσης 

ή Πτυχίο άλλης ισότιμης Σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχου Κλάδου, 

Τομέα Τμήματος ή ειδικότητας.   

   

 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω 

προσόντα) 

Οποιοδήποτε Πτυχίο ή Δίπλωμα ή Απολυτήριος τίτλος Δευτεροβάθμιας ή  

Μεταδευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος Τίτλος  

Σχολών της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως  ειδικότητας. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός θέσης 
Τίτλος σπουδών  

και  
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

156 
ΔΕ 

ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΥΧΕΙΩΝ – 
ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ  ΚΥΡΙΩΝ  

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 

1) Πτυχίο  ΙΕΚ  Μηχανολογικού ή  Ηλεκτρολογικού  Τομέα ή  Απολυτήριο Τεχνικού  

Επαγγελματικού Λυκείου Μηχανολογικού ή Ηλεκτρολογικού Τομέα ή 

Απολυτήριο Τίτλο Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου Κλάδου Μηχανολογίας ή  

Ηλεκτρολογίας ή Πτυχίο Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών Μηχανολογικών ή  

Ηλεκτρολογικών Ειδικοτήτων ή Απολυτήριο Τίτλο Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών των  

ΤΕΕ  Μηχανολογικού ή  Ηλεκτρολογικού Τομέα ή Πτυχίο Σχολών Μαθητείας  

Ο.Α.Ε.Δ. (Μέσης Στάθμης Ν. 1346/83) (ΦΕΚ 46/τ.Α΄) Μηχανολογικών ή 

Ηλεκτρολογικών  Ειδικοτήτων ή Πτυχίο άλλης ισότιμης Σχολής της ημεδαπής ή 

αλλοδαπής ειδικότητας Μηχανολογικού ή Ηλεκτρολογικού Τομέα ή Πτυχίο 

άλλης ισότιμης Σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχου Κλάδου, Τομέα 

ή  Ειδικότητας.   

2) Άδεια Μηχανοδηγού - Χειριστή Ηλεκτροκίνητων Μηχανημάτων Εκτέλεσης 

Τεχνικών Έργων ομάδας  Α΄ οποιασδήποτε τάξης  ή  Χειριστή  Μηχανημάτων 

Έργου (Μ.Ε.) ομάδας Α΄ ή Β, ειδικότητας 5 του Π.Δ. 113/12 για τα Μ.Ε.  5.5 

της κατάταξης του άρθρου 2 της υπ’  αριθμ. οικ. 1032/166/Φ.Γ. 9.6.4 (Η)/05-

03-2013 απόφασης του αρμοδίου  Υφυπουργού, όπως τροποποιήθηκε – 

συμπληρώθηκε με την υπ’ αριθ. οικ. 71993/301/Φ.113/3-7-2015 απόφαση 

του αρμοδίου Υπουργού*, 
 

 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι ανωτέρω Άδειες πρέπει να είναι σε ισχύ, σύμφωνα  με   τις 
προβλεπόμενες  διατάξεις. 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω 

προσόντα) 

1) Πτυχίο αναγνωρισμένης κατώτερης Τεχνικής Σχολής ή αντίστοιχο Πτυχίο  

Σχολών Μαθητείας Ο.Α.Ε.Δ. Μηχανολογικής ή Ηλεκτρολογικής 

κατεύθυνσης ή Πτυχίο άλλης ισότιμης Σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής 

αντίστοιχου Κλάδου, Τομέα Τμήματος ή ειδικότητας.     

 2) Άδεια Μηχανοδηγού - Χειριστή Ηλεκτροκίνητων Μηχανημάτων Εκτέλεσης 
Τεχνικών Έργων ομάδας  Α΄ οποιασδήποτε τάξης ή Χειριστή  Μηχανημάτων 
Έργου (Μ.Ε.) ομάδας Α΄ ή Β΄, ειδικότητας 5 του Π.Δ. 113/12 για τα Μ.Ε.  5.5 
της κατάταξης του άρθρου 2 της υπ’ αριθμ. οικ. 1032/166/Φ.Γ. 9.6.4 (Η)/05-
03-2013 απόφασης του αρμοδίου  Υφυπουργού, όπως τροποποιήθηκε – 
συμπληρώθηκε με την υπ’ αριθ. οικ. 71993/301/Φ.113/3.7.2015 απόφαση 

του αρμοδίου Υπουργού*, 
 

 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι ανωτέρω Άδειες πρέπει να είναι σε ισχύ, σύμφωνα  με   τις 
προβλεπόμενες  διατάξεις. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός θέσης 
Τίτλος σπουδών  

και  
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

 
 
 
 
 
 
 
 

*ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Υποψήφιοι που κατείχαν άδεια την οποία αντικατέστησαν 

βάσει του Π.Δ. 113/2012, εφόσον στην νέα αυτή  άδεια δεν αναγράφεται  

αρχική άδεια και η ημεροχρονολογία κτήσης αυτής, οφείλουν να 

προσκομίσουν  σχετική βεβαίωση της αρμόδιας Υπηρεσίας από την οποία να 

προκύπτει τα ανωτέρω στοιχεία. 

Η εν λόγω βεβαίωση απαιτείται, προκειμένου να προσμετρηθεί το 
βαθμολογούμενο κριτήριο της εμπειρίας. 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ: 

Για τα ηλεκτροκίνητα μηχανήματα γίνονται δεκτές και οι άδειες μηχανοδηγών 

χειριστών μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων, που χορηγήθηκαν βάσει 

του Β.Δ. της 07-06-1946, υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος προσκομίζει 

βεβαίωση της αρμόδιας για την έκδοση της άδειας Υπηρεσίας για την 

αντιστοιχία της άδειας μηχανοδηγού χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης 

τεχνικών έργων του  Β.Δ. της 07-06-1946, με τις ομάδες μηχανημάτων του Π.Δ. 

31/1990. 

 

 

 

 

 

 

 

 

159 

ΔΕ           

ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΚΟΙ  

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ – 

ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 

1) Πτυχίο  ΙΕΚ  Μηχανολογικού  Τομέα ή Πτυχίο  Τεχνικού  Επαγγελματικού  

Λυκείου  Μηχανολογικού  Τομέα   τμήματος  Βιομ/κών  Εγκατ/σεων και  

Βιομ/κής  παραγωγής  ή Απολυτήριος  Τίτλος  Κλάδου  Μηχανολογίας  Ενιαίου  

Πολυκλαδικού  Λυκείου   ή Πτυχίο  Τεχνικών  Επαγγελματικών  Σχολών  

Μηχανολογικών  Ειδικοτήτων  ή Πτυχίο  Τεχν.  Επαγγελματικών  

Εκπαιδευτηρίων  Μηχανολογικού  Τομέα  Α΄ ή  Β΄ κύκλου  σπουδών  ή Πτυχίο  

Σχολών  Μαθητείας  Ο.Α.Ε.Δ.  (Μέσης  Στάθμης  Ν. 1346/83)  (ΦΕΚ  46/Τ.Α.) 

Μηχανολογικών  Ειδικοτήτων  ή Πτυχίο  άλλης  ισότιμης  Σχολής  της  

ημεδαπής  ή  αλλοδαπής   αντίστοιχου  Κλάδου,  Τομέα  ή  ειδικότητας.  

 

2) Άδεια  άσκησης  επαγγέλματος Πρακτικού  Μηχανικού  Συντηρητή  τουλάχιστον  

Γ΄ Τάξης ή Εργοδηγού Μηχανικού 1ης ή 2ης Ειδικότητας του Π.Δ. 115/2012 

ή Αρχιτεχνίτη Μηχανικού 1ης ή 2ης Ειδικότητας του Π.Δ. 115/2012 ή 

Επαγγελματική άδεια (Βεβαίωση εγγραφής στο βιβλίο των Πτυχιούχων Μέσων 

Τεχνικών Σχολών ειδικότητας Μηχανολόγου) ή Βεβαίωση Αναγγελίας Τεχνίτη 

Μηχανικού του Π.Δ. 115/2012*.  

 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι ανωτέρω Άδειες πρέπει να είναι σε ισχύ, σύμφωνα  
με   τις προβλεπόμενες  διατάξεις.  

ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω 

προσόντα) 

  1) Πτυχίο αναγνωρισμένης κατώτερης Τεχνικής Σχολής ή αντίστοιχο Πτυχίο 

Σχολών  Μαθητείας  Ο.Α.Ε.Δ. Μηχανολογικής κατεύθυνσης ή Πτυχίο άλλης 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός θέσης 
Τίτλος σπουδών  

και  
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

 

 

 

 

 

 

 

ισότιμης Σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχου Κλάδου, Τομέα 

Τμήματος ή ειδικότητας.   

 2) Άδεια  άσκησης  επαγγέλματος Πρακτικού  Μηχανικού  Συντηρητή  

τουλάχιστον  Γ΄ Τάξης ή Εργοδηγού Μηχανικού 1ης ή 2ης Ειδικότητας του 

Π.Δ. 115/2012 ή Αρχιτεχνίτη Μηχανικού 1ης ή 2ης Ειδικότητας του Π.Δ. 

115/2012 ή Βεβαίωση Αναγγελίας Τεχνίτη Μηχανικού του Π.Δ. 115/2012*.  

 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι ανωτέρω Άδειες πρέπει να είναι σε ισχύ, σύμφωνα  με   
τις προβλεπόμενες  διατάξεις.  

*ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Υποψήφιοι που κατείχαν άδεια την οποία αντικατέστησαν 

βάσει του Π.Δ. 115/2012, εφόσον στη νέα αυτή άδεια ή βεβαίωση αναγγελίας 

δεν αναγράφεται η αρχική άδεια  και η ημεροχρονολογία κτήσης αυτής, 

οφείλουν να προσκομίσουν σχετική βεβαίωση της αρμόδιας Υπηρεσίας από την 

οποία να προκύπτει το ανωτέρω στοιχείο. 

Η εν λόγω βεβαίωση απαιτείται, προκειμένου να προσμετρηθεί το 

βαθμολογούμενο κριτήριο της εμπειρίας. 

 
                  
 
 
 
 
 
                  160 

ΔΕ   
ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΚΟΙ  

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ –  

ΗΛΕΚΤΡΟΟΞΥΓΟΝΟ 
ΚΟΛΛΗΤΕΣ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 
1) Πτυχίο ΙΕΚ Μηχανολογικού Τομέα ή Απολυτήριο  Τεχνικού  Επαγγελματικού  
Λυκείου  Μηχανολογικού  Τομέα  ή Απολυτήριο  Τίτλο  Κλάδου  Μηχανολογίας   
Ενιαίου  Πολυκλαδικού  Λυκείου ή  Πτυχίο  Τεχνικών  Επαγγελματικών  Σχολών  
Μηχανολογικών  Ειδικοτήτων  ή  Πτυχίο  Τεχνικών  Επαγγελματικών  
Εκπαιδευτηρίων  Μηχανολογικού  Τομέα  Α΄  ή  Β΄  κύκλου  σπουδών  ή Πτυχίο  
Σχολών  Μαθητείας  Ο.Α.Ε.Δ. (Μέσης  Στάθμης  Ν. 1346/83)  (ΦΕΚ  46/Τ.Α.)  
Μηχανολογικών  Ειδικοτήτων  ή  Πτυχίο  άλλης   ισότιμης Σχολής της ημεδαπής ή  
αλλοδαπής αντίστοιχου Κλάδου, Τομέα ή  Ειδικότητας. 
 
2)Άδειες άσκησης επαγγέλματος Ηλεκτροσυγκολλητή και Οξυγονοκολλητή Α΄ ή  
Β΄ Τάξεως  ή άδειες Αρχιτεχνίτη  Ηλεκτροσυγκολλητή και Οξυγονοκολλητή Α΄ 
ή Β΄ τάξεως  του Π.Δ.  115/2012*. 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι ανωτέρω Άδειες πρέπει να είναι σε ισχύ, σύμφωνα  με   τις 
προβλεπόμενες  διατάξεις. 

 
 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω 
προσόντα) 
 
1) Πτυχίο αναγνωρισμένης κατώτερης Τεχνικής Σχολής  ή αντίστοιχο πτυχίο 
Σχολών  Μαθητείας  Ο.Α.Ε.Δ Μηχανολογικής κατεύθυνσης ή  πτυχίο  άλλης 
ισότιμης Σχολής  της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχου Κλάδου, Τομέα 
Τμήματος ή ειδικότητας.  
2)Άδειες άσκησης επαγγέλματος Ηλεκτροσυγκολλητή και Οξυγονοκολλητή Α΄ ή Β΄ 
Τάξεως  ή άδειες Αρχιτεχνίτη  Ηλεκτροσυγκολλητή και Οξυγονοκολλητή Α΄ ή 
Β΄ τάξεως  του Π.Δ.  115/2012*. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός θέσης 
Τίτλος σπουδών  

και  
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                  160 
ΔΕ   

ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΚΟΙ  
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ –  
ΗΛΕΚΤΡΟΟΞΥΓΟΝΟ 

ΚΟΛΛΗΤΕΣ 
 
 
 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι ανωτέρω Άδειες πρέπει να είναι σε ισχύ, σύμφωνα  με   τις 
προβλεπόμενες  διατάξεις. 
 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω 
προσόντα) 

 
1) Οποιοδήποτε  Πτυχίο  ή Δίπλωμα  ή  Απολυτήριος  Τίτλος    Δευτεροβάθμιας   
ή  Μεταδευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης  της  ημεδαπής   ή  άλλος  ισότιμος   Τίτλος  
Σχολών της αλλοδαπής,  ανεξαρτήτως  ειδικότητας. 
2) Άδειες άσκησης επαγγέλματος Ηλεκτροσυγκολλητή και Οξυγονοκολλητή Α΄ ή 
Β΄ Τάξεως  ή άδειες Αρχιτεχνίτη  Ηλεκτροσυγκολλητή και Οξυγονοκολλητή Α΄ 
ή Β΄ τάξεως  του Π.Δ.  115/2012*.  

 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Γ΄  ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω 
προσόντα) 
1) Πτυχίο ΙΕΚ Μηχανολογικού Τομέα ή Απολυτήριο  Τεχνικού  Επαγγελματικού  
Λυκείου  Μηχανολογικού  Τομέα  ή Απολυτήριο  Τίτλο  Κλάδου  Μηχανολογίας   
Ενιαίου  Πολυκλαδικού  Λυκείου ή  Πτυχίο  Τεχνικών  Επαγγελματικών  Σχολών  
Μηχανολογικών  Ειδικοτήτων  ή  Πτυχίο  Τεχνικών  Επαγγελματικών  
Εκπαιδευτηρίων  Μηχανολογικού  Τομέα  Α΄  ή  Β΄  κύκλου  σπουδών  ή Πτυχίο  
Σχολών  Μαθητείας  Ο.Α.Ε.Δ. (Μέσης  Στάθμης  Ν. 1346/83)  (ΦΕΚ  46/Τ.Α.)  
Μηχανολογικών  Ειδικοτήτων  ή  Πτυχίο  άλλης   ισότιμης Σχολής της ημεδαπής ή  
αλλοδαπής αντίστοιχου Κλάδου, Τομέα ή  Ειδικότητας. 

 
2) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Ηλεκτροσυγκολλητή  Α΄ ή  Β΄ Τάξεως  ή άδεια 
Αρχιτεχνίτη  Ηλεκτροσυγκολλητή  Α΄ ή Β΄ τάξεως  του Π.Δ.  115/2012*. 
 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι ανωτέρω Άδειες πρέπει να είναι σε ισχύ, σύμφωνα  με   τις 
προβλεπόμενες  διατάξεις. 
 

 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Δ΄  ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω 
προσόντα) 
1) Οποιοδήποτε Πτυχίο ή  Δίπλωμα  ή  Απολυτήριος  Τίτλος Δευτεροβάθμιας ή 
Μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος  ισότιμος  Τίτλος 
Σχολών της  αλλοδαπής, ανεξαρτήτως  ειδικότητας.  
 
2) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Ηλεκτροσυγκολλητή  Α΄ ή  Β΄ Τάξεως  ή άδεια 
Αρχιτεχνίτη  Ηλεκτροσυγκολλητή  Α΄ ή Β΄ τάξεως  του Π.Δ.  115/2012*. 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι ανωτέρω Άδειες πρέπει να είναι σε ισχύ, σύμφωνα  με   τις 
προβλεπόμενες  διατάξεις. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός θέσης 
Τίτλος σπουδών  

και  
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Ε΄  ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω 
προσόντα) 
1) Πτυχίο αναγνωρισμένης κατώτερης Τεχνικής Σχολής ή αντίστοιχο πτυχίο 
Σχολών  Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ ή  άλλης ισότιμης Σχολής της ημεδαπής ή 
αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας ή Ενδεικτικό  Γ’ Τάξεως Εξατάξιας Σχολής 
Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης ή Απολυτήριο τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης, 
δηλαδή Απολυτήριο τριτάξιου Γυμνασίου ή για υποψήφιους που έχουν 
αποφοιτήσει μέχρι και το 1980, Απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου ή άλλος ισότιμος 
τίτλος της αλλοδαπής. 
 
2) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Ηλεκτροσυγκολλητή Α΄ ή Β΄ Τάξεως ή άδεια  
Αρχιτεχνίτη Ηλεκτροσυγκολλητή  Α΄ ή Β΄ τάξεως του Π.Δ.  115/2012*. 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι ανωτέρω Άδειες πρέπει να είναι σε ισχύ, σύμφωνα  με   τις 
προβλεπόμενες  διατάξεις. 

 
*ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Υποψήφιοι που κατείχαν άδεια την οποία αντικατέστησαν βάσει 
του Π.Δ115/2012, εφόσον στην νέα αυτή άδεια δεν αναγράφεται η αρχική άδεια 
και η   ημεροχρονολογία κτήσης αυτής, οφείλουν να προσκομίσουν σχετική 
βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας από την οποία να προκύπτει τα ανωτέρω 
στοιχεία. 
Η εν λόγω βεβαίωση απαιτείται, προκειμένου να προσμετρηθεί το 
βαθμολογούμενο κριτήριο της εμπειρίας. 

 

 

 
 
 
 
 

161 
ΔΕ  

ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΚΟΙ  
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ – 
ΤΕΧΝΙΤΕΣ  

ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ 
(ΤΟΡΝΑΔΟΡΟΙ) 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 
Πτυχίο  ΙΕΚ  Μηχανολογικού  Τομέα   ή Πτυχίο  Τεχνικού  Επαγγελματικού  
Λυκείου  Μηχανολογικού  Τομέα   τμήματος  Βιομ/κών  Εγκατ/σεων και  Βιομ/κής  
παραγωγής  ή Απολυτήριο  Τίτλο  Κλάδου  Μηχανολογίας  Ενιαίου  Πολυκλαδικού  
Λυκείου ή Πτυχίο Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών Μηχανολογικών Ειδικοτήτων 
ή Πτυχίο  Τεχν. Επαγγελματικών  Εκπαιδευτηρίων  Μηχανολογικού  Τομέα  Α΄ ή  
Β΄ κύκλου  σπουδών  ή Πτυχίο  Σχολών  Μαθητείας  Ο.Α.Ε.Δ.  (Μέσης  Στάθμης  
Ν. 1346/83)  (ΦΕΚ  46/Τ.Α.) Μηχανολογικών  Ειδικοτήτων  ή Πτυχίο  άλλης 
ισότιμης  Σχολής της ημεδαπής  ή αλλοδαπής αντίστοιχου  Κλάδου,  Τομέα  ή  
ειδικότητας.  
 
 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω 
προσόντα) 
Πτυχίο  αναγνωρισμένης  κατώτερης Τεχνικής  Σχολής  ή  αντίστοιχο  πτυχίο  
Σχολών  Μαθητείας  Ο.Α.Ε.Δ.  Μηχανολογικής  κατεύθυνσης  ή πτυχίο  άλλης 
ισότιμης Σχολής  της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχου Κλάδου, Τομέα 
Τμήματος ή ειδικότητας.   
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός θέσης 
Τίτλος σπουδών  

και  
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

162 
ΔΕ 

ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΚΟΙ  
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ – 
ΤΕΧΝΙΤΕΣ  ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 
1) Πτυχίο  ΙΕΚ  Μηχανολογικού  Τομέα  ειδικότητας   Τεχν.  Αυτοκινήτων  
Οχημάτων  ή Απολυτήριο  Τίτλο  Κλάδου Μηχανολογίας  Ενιαίου  Πολυκλαδικού  
Λυκείου  ειδικότητας Μηχανικών  Αυτοκινήτων  ή Πτυχίο Τεχνικών  
Επαγγελματικών Σχολών  Μηχανολογικών Ειδικοτήτων  ειδικότητας  Μηχανικών  
Αυτοκινήτων  ή  Μηχανών  Εσωτερικής  Καύσεως  (ΜΕΚ)  ή Πτυχίο  Τεχν. 
Επαγγελματικών  Εκπαιδευτηρίων  Μηχανολογικού  Τομέα ειδικότητας  Μηχανών  
&  Συστημάτων  Αυτοκινήτων  Α΄  ή  Β΄ κύκλου  σπουδών  ή Πτυχίο  Σχολών  
Μαθητείας Ο.Α.Ε.Δ. (Μέσης  Στάθμης  Ν. 1346/83) (ΦΕΚ 46/Τ.Α.) Μηχανολογικών  
Ειδικοτήτων  Μηχανοτεχνίτη  Αυτοκινήτων  ή  Μηχανών  Εσωτερικής  Καύσεως 
(ΜΕΚ)  ή Πτυχίο  άλλης  ισότιμης  Σχολής  της  ημεδαπής  ή  αλλοδαπής   
αντίστοιχου  Κλάδου,  Τομέα  ή  ειδικότητας. 
 
2) Άδεια  άσκησης επαγγέλματος Μηχανοτεχνίτη Αυτοκινήτων  ή  Βεβαίωση 
ορθής αναγγελίας ενάρξεως ασκήσεως επαγγέλματος τεχνίτη αυτοκινήτων 
ειδικότητας Μηχανοτεχνίτη. 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι ανωτέρω Άδειες πρέπει να είναι σε ισχύ, σύμφωνα  με   τις 
προβλεπόμενες  διατάξεις. 
 
 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω 
προσόντα) 
1)Πτυχίο  αναγνωρισμένης   κατώτερης  Τεχνικής  Σχολής  ή  αντίστοιχο  πτυχίο  
Σχολών  Μαθητείας  Ο.Α.Ε.Δ.  Μηχανοτεχνίτη Αυτοκινήτων  ή  πτυχίο  άλλης 
ισότιμης Σχολής  της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχου Κλάδου, Τομέα 
Τμήματος ή ειδικότητας. 
 2) Άδεια  άσκησης επαγγέλματος Μηχανοτεχνίτη Αυτοκινήτων ή Βεβαίωση 
ορθής αναγγελίας ενάρξεως ασκήσεως επαγγέλματος τεχνίτη αυτοκινήτων 
ειδικότητας Μηχανοτεχνίτη. 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι ανωτέρω Άδειες πρέπει να είναι σε ισχύ, σύμφωνα  με   τις 
προβλεπόμενες  διατάξεις. 
 

 

165 
ΔΕ                   

ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ  Η/Υ 

α)Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Ι.Ε.Κ. οποιασδήποτε ειδικότητας του 
τομέα Πληροφορικής ή  
β)Πτυχίο Α' ή Β' κύκλου Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου: (i) 
οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Πληροφορικής-Δικτύων Η/Υ ή  (ii) ειδικότητας 
Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων ή Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών 
Συστημάτων και Δικτύων του Ηλεκτρονικού Τομέα ή  
γ)Απολυτήριος τίτλος: (i) κλάδου Πληροφορικής Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου, ή  
(ii) τμήματος Προγραμματιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Τεχνικού 
Επαγγελματικού Λυκείου ή (iii) ειδικότητας Υπαλλήλων  Χειριστών Η/Υ  Τεχνικής 
Επαγγελματικής Σχολής ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικής μονάδας 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή αλλοδαπής. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός θέσης 
Τίτλος σπουδών  

και  
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

                  167 
ΔΕ 

ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΚΟΙ  
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ – 
ΤΕΧΝΙΤΕΣ  ΨΥΚΤΙΚΟΙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 
1) Πτυχίο  ΙΕΚ  Μηχανολογικού  Τομέα  ειδικότητας  Τεχνικός   Εγκαταστάσεων  
Ψύξης  Αερισμού  & Κλιματισμού ή Πτυχίο  Τεχνικού  Επαγγελματικού  Λυκείου 
Μηχανολογικού Τομέα τμήματος Θερμικών & Ψυκτικών  Εγκαταστάσεων ή 
Απολυτήριο  Τίτλο  Κλάδου Μηχανολογίας Ενιαίου  Πολυκλαδικού Λυκείου 
ειδικότητας Ψυκτικών Εγκαταστάσεων & Κλιματισμού ή Πτυχίο Τεχνικών  
Επαγγελματικών  Σχολών  Μηχανολογικών  Ειδικοτήτων  ειδικότητας  Ψυκτικών  
Εγκαταστάσεων ή Πτυχίο Τεχν. Επαγγελματικών  Εκπαιδευτηρίων  
Μηχανολογικού  Τομέα  Α΄ ή  Β΄ κύκλου  σπουδών  ειδικότητας  Ψυκτικών  
Εγκαταστάσεων & Κλιματισμού  ή Πτυχίο  Σχολών  Μαθητείας  Ο.Α.Ε.Δ.  (Μέσης  
Στάθμης  Ν. 1346/83)  (ΦΕΚ  46/Τ.Α.) Μηχανολογικών  Ειδικοτήτων  ειδικότητας  
Ψυκτικών  Εγκαταστάσεων & Κλιματισμού   ή Πτυχίο  άλλης  ισότιμης  Σχολής  της  
ημεδαπής  ή  αλλοδαπής   αντίστοιχου  Κλάδου,  Τομέα  ή  ειδικότητας. 
 
2)Άδεια άσκησης επαγγέλματος Τεχνικού Ψυκτικών Εγκαταστάσεων 2ης  
ειδικότητας ή  Άδεια εργοδηγού ψυκτικού του Π.Δ.1/2013*.   

 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι ανωτέρω Άδειες πρέπει να είναι σε ισχύ, σύμφωνα  με   τις 
προβλεπόμενες  διατάξεις. 
 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω 
προσόντα) 
1)Πτυχίο  ΙΕΚ  Μηχανολογικού  Τομέα  ειδικότητας  Τεχνικός  Εγκαταστάσεων  
Ψύξης  Αερισμού & Κλιματισμού ή Πτυχίο Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου  
Μηχανολογικού  Τομέα   τμήματος  Θερμικών  &  Ψυκτικών  Εγκαταστάσεων   ή 
Απολυτήριο Τίτλο  Κλάδου  Μηχανολογίας  Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου 
ειδικότητας Ψυκτικών Εγκαταστάσεων & Κλιματισμού ή Πτυχίο Τεχνικών  
Επαγγελματικών  Σχολών  Μηχανολογικών  Ειδικοτήτων  ειδικότητας  Ψυκτικών  
Εγκαταστάσεων ή Πτυχίο Τεχν. Επαγγελματικών  Εκπαιδευτηρίων  
Μηχανολογικού  Τομέα Α΄ ή  Β΄ κύκλου  σπουδών ειδικότητας Ψυκτικών 
Εγκαταστάσεων & Κλιματισμού  ή Πτυχίο  Σχολών  Μαθητείας  Ο.Α.Ε.Δ. (Μέσης  
Στάθμης Ν. 1346/83)  (ΦΕΚ  46/Τ.Α.) Μηχανολογικών  Ειδικοτήτων  ειδικότητας  
Ψυκτικών  Εγκαταστάσεων & Κλιματισμού   ή Πτυχίο  άλλης ισότιμης Σχολής της 
ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχου Κλάδου, Τομέα ή  ειδικότητας . 
2)Άδεια άσκησης επαγγέλματος Τεχνικού Ψυκτικών Εγκαταστάσεων  1ης  
ειδικότητας ή  Άδεια αρχιτεχνίτη ψυκτικού του Π.Δ. 1/2013*.  

 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι ανωτέρω Άδειες πρέπει να είναι σε ισχύ, σύμφωνα  με   τις 
προβλεπόμενες  διατάξεις. 

 
*ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: 
Υποψήφιοι που κατείχαν άδεια την οποία αντικατέστησαν βάσει του Π.Δ. 1/2013, 
εφόσον στη νέα αυτή άδεια δεν αναγράφεται η αρχική άδεια  και η 
ημεροχρονολογία κτήσης αυτής, οφείλουν να προσκομίσουν σχετική βεβαίωση 
της αρμόδιας υπηρεσίας από την οποία να προκύπτουν τα ανωτέρω στοιχεία.  
Η εν λόγω βεβαίωση απαιτείται, προκειμένου να προσμετρηθεί το 
βαθμολογούμενο κριτήριο της εμπειρίας. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός θέσης 
Τίτλος σπουδών  

και  
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

 
169 
ΔΕ 

ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΟΜΙΚΩΝ 
ΕΡΓΩΝ – ΤΕΧΝΙΤΕΣ 

ΞΥΛΟΥΡΓΟΙ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 
Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας   Ξυλουργών - Επιπλοποιών ή 
Ξυλουργoύ ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω 
σχολικών μονάδων : ΙΕΚ  ή  Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ 
κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή  Τεχνικού Επαγγελματικού 
Λυκείου ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  ή 
σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής 
μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. 
 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω 
προσόντα) 
Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος,  απολυτήριος τίτλος αναγνωρισμένης κατώτερης 
τεχνικής σχολής της ημεδαπής  ή ισότιμος και αντίστοιχος  τίτλος σχολής της 
αλλοδαπής. 
 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω 
προσόντα) 
Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου 
γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 
απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος  τίτλος κατώτερης 
Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής 
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της 
ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία  
τουλάχιστον τριών (3) ετών.   

 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω 
προσόντα) 
Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου 
γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 
απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος  τίτλος κατώτερης 
Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής 
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της 
ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία  
τουλάχιστον έξι (6) μηνών.   

 
172 
ΔΕ                          

ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧ/ΤΩΝ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  

(ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ 
ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΑ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 

(ΚΛΑΡΚ) 
 
 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 
1) Πτυχίο  ΙΕΚ  Μηχανολογικού  Τομέα   ή  Απολυτήριο  Τεχνικού   
Επαγγελματικού   Λυκείου  Μηχανολογικού   Τομέα  τμήματος  Βιομ/κών  
Εγκαταστάσεων  και  Βιομ/κής  Παραγωγής  ή  Απολυτήριο  Τίτλο  Ενιαίου  
Πολυκλαδικού  Λυκείου  Κλάδου  Μηχανολογίας ή Πτυχίο Τεχνικών 
Επαγγελματικών Σχολών Μηχανολογικών  Ειδικοτήτων ή Απολυτήριο  Τίτλο  Α΄ ή  
Β΄ κύκλου σπουδών των ΤΕΕ  Μηχανολογικού  Τομέα    ή  Πτυχίο  Σχολών  
Μαθητείας  Ο.Α.Ε.Δ.  (Μέσης  Στάθμης  Ν. 1346/83) (ΦΕΚ  46/Τ.Α.) 
Μηχανολογικών  Ειδικοτήτων   ή Πτυχίο  άλλης  ισότιμης   Σχολής  της  ημεδαπής  
ή  αλλοδαπής  ειδικότητας  Μηχανολογικού  Τομέα.   
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός θέσης 
Τίτλος σπουδών  

και  
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
                  
 

2) Άδεια  Μηχανοδηγού Χειριστή  Μηχανημάτων Εκτέλεσης Τεχνικών Έργων που  
λειτουργούν με κινητήρα  εσωτερικής  καύσης Ομάδας  ΙΑ΄ οποιασδήποτε  Τάξης     
(Π.Δ. 31/90) ή  άδεια  Χειριστή  Μηχανημάτων Έργου (Μ.Ε.) ομάδας  Α΄ ή Β΄,  
ειδικότητας 2  του  Π.Δ. 113/12, για τα Μ.Ε.  2.7 της  κατάταξης του  άρθρου 2 
της  αριθμ. οικ. 1032/166/Φ.Γ. 9.6.4 (Η)/ 06-03-2013 απόφασης του αρμόδιου 
Υφυπουργού, όπως τροποποιήθηκε-συμπληρώθηκε με την υπ’ αριθ. 
οικ.71993/301/Φ.113/3.7.2015 απόφαση του αρμοδίου Υπουργού *. 
 
3) Άδεια  οδήγησης αυτοκινήτου  τουλάχιστον  ερασιτεχνική  Β/Β (Να ισχύει). 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι ανωτέρω Άδειες πρέπει να είναι σε ισχύ, σύμφωνα  με   τις 
προβλεπόμενες  διατάξεις. 

 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω 
προσόντα) 
 
1)Πτυχίο αναγνωρισμένης κατώτερης Τεχνικής Σχολής  ή αντίστοιχο πτυχίο 
Σχολών  Μαθητείας   Ο.Α.Ε.Δ Μηχανολογικής κατεύθυνσης ή πτυχίο  άλλης 
ισότιμης Σχολής  της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχου Κλάδου, Τομέα 
Τμήματος ή ειδικότητας.  
 
2) Άδεια  Μηχανοδηγού Χειριστή  Μηχανημάτων Εκτέλεσης Τεχνικών Έργων που  
λειτουργούν με κινητήρα  εσωτερικής  καύσης Ομάδας  ΙΑ΄ οποιασδήποτε  Τάξης     
(Π.Δ. 31/90) ή  άδεια  Χειριστή  Μηχανημάτων Έργου (Μ.Ε.) ομάδας  Α΄ ή Β΄,  
ειδικότητας 2  του  Π.Δ. 113/12, για τα Μ.Ε.  2.7 της  κατάταξης του  άρθρου 2 
της  αριθμ. οικ. 1032/166/Φ.Γ. 9.6.4 (Η)/ 06-03-2013 απόφασης του αρμόδιου 
Υφυπουργού, όπως τροποποιήθηκε-συμπληρώθηκε με την υπ’ αριθ. 
οικ.71993/301/Φ.113/3.7.2015 απόφαση του αρμοδίου Υπουργού *. 
 
3) Άδεια  οδήγησης αυτοκινήτου  τουλάχιστον  ερασιτεχνική  Β/Β (Να ισχύει). 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι ανωτέρω Άδειες πρέπει να είναι σε ισχύ, σύμφωνα  με   τις 
προβλεπόμενες  διατάξεις. 

 
 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα  ανωτέρω 
προσόντα) 
1) Οποιοδήποτε Πτυχίο ή Δίπλωμα  ή  Απολυτήριος  Τίτλος  Δευτεροβάθμιας   ή  
Μεταδευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης  της  ημεδαπής  ή άλλος ισότιμος  Τίτλος  
Σχολών της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως  ειδικότητας. 
 
2) Άδεια Μηχανοδηγού Χειριστή Μηχανημάτων Εκτέλεσης Τεχνικών Έργων που  
λειτουργούν με κινητήρα εσωτερικής  καύσης Ομάδας  ΙΑ΄ οποιασδήποτε  Τάξης         
(Π.Δ. 31/90) ή  άδεια  Χειριστή  Μηχανημάτων Έργου (Μ.Ε.) ομάδας  Α΄ ή Β΄,  
ειδικότητας 2  του  Π.Δ. 113/12, για τα Μ.Ε.  2.7 της  κατάταξης του  άρθρου 2 
της   αριθμ. οικ. 1032/166/Φ.Γ. 9.6.4 (Η)/ 06-03-2013 απόφασης του αρμόδιου 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός θέσης 
Τίτλος σπουδών  

και  
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Υφυπουργού, όπως τροποποιήθηκε-συμπληρώθηκε με την υπ’ αριθ. 
οικ.71993/301/Φ.113/3.7.2015 απόφαση του αρμοδίου Υπουργού *.. 
 
3) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου  τουλάχιστον  ερασιτεχνική  Β/Β (Να ισχύει).  
ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι ανωτέρω Άδειες πρέπει να είναι σε ισχύ, σύμφωνα  με   τις 
προβλεπόμενες  διατάξεις. 

 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Γ΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:  
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω 
προσόντα) 
1) Πτυχίο αναγνωρισμένης κατώτερης Τεχνικής Σχολής ή αντίστοιχο πτυχίο 
Σχολών  Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ ή  άλλης ισότιμης Σχολής της ημεδαπής ή 
αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας ή Ενδεικτικό  Γ’ Τάξεως Εξατάξιας Σχολής 
Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης ή Απολυτήριο τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης, 
δηλαδή Απολυτήριο τριτάξιου Γυμνασίου ή για υποψήφιους που έχουν 
αποφοιτήσει μέχρι και το 1980, Απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου της ημεδαπής ή 
άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής.  

 
2) Άδεια Μηχανοδηγού Χειριστή  Μηχανημάτων Εκτέλεσης Τεχνικών Έργων που  
λειτουργούν με κινητήρα  εσωτερικής  καύσης  Ομάδας  ΙΑ΄ οποιασδήποτε Τάξης   
(Π.Δ. 31/90) ή  άδεια  Χειριστή  Μηχανημάτων Έργου (Μ.Ε.) ομάδας  Α΄ ή Β΄,  
ειδικότητας 2  του  Π.Δ. 113/12, για τα Μ.Ε.  2.7 της  κατάταξης του  άρθρου 2 
της  αριθμ. οικ. 1032/166/Φ.Γ. 9.6.4 (Η)/ 06-03-2013 απόφασης του αρμόδιου 
Υφυπουργού, όπως τροποποιήθηκε-συμπληρώθηκε με την υπ’ αριθ. 
οικ.71993/301/Φ.113/3.7.2015 απόφαση του αρμοδίου Υπουργού *. 
 
3) Άδεια  οδήγησης αυτοκινήτου  τουλάχιστον  ερασιτεχνική  Β/Β (Να ισχύει). 
 
 
*ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Υποψήφιοι που κατείχαν άδεια την οποία αντικατέστησαν βάσει 
του Π.Δ113/2012, εφόσον στην νέα αυτή άδεια δεν αναγράφεται η αρχική άδεια 
και η ημεροχρονολογία κτήσης αυτής, οφείλουν να προσκομίσουν σχετική 
βεβαίωση της αρμόδιας  υπηρεσίας από την οποία να προκύπτει το ανωτέρω 
στοιχείο. 
Η εν λόγω βεβαίωση απαιτείται, προκειμένου να προσμετρηθεί το 
βαθμολογούμενο κριτήριο της εμπειρίας. 

 
 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η εμπειρία για την ειδικότητα αυτή υπολογίζεται μετά την 
απαιτούμενη άδεια μηχανοδηγού χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης έργων. 

 
 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ: 
Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι είναι κάτοχοι επαγγελματικής άδειας οδήγησης 
αλλοδαπής, για να γίνουν δεκτοί πρέπει να προσκομίσουν βεβαίωση της 
αρμόδιας υπηρεσίας του «περί ισοδυναμίας και αντιστοιχίας της άδειας οδήγησης 
αλλοδαπής με τις επαγγελματικές άδειες οδήγησης ημεδαπής».   
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός θέσης 
Τίτλος σπουδών  

και  
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

173 

ΔΕ 

ΟΔΗΓΟΙ                            

(Χωρίς κάρτα 

ψηφιακού  

ταχογράφου) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 
1)Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ ειδικοτήτων: (α) Τεχνικού 

Αυτοκινήτων Οχημάτων ή (β) Εκπαιδευτή Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων ή 

Εκπαιδευτή Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων και Μοτοσικλετών ή  

Πτυχίο Α' ή Β' κύκλου σπουδών ΤΕΕ ειδικότητας Μηχανών και Συστημάτων 

Αυτοκινήτου ή 

Απολυτήριος τίτλος Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου τμήματος Μηχανικών 

Αυτοκινήτων ή  

Απολυτήριος τίτλος Επαγγελματικού Λυκείου ειδικότητας Τεχνικού Οχημάτων ή 

ειδικότητας Μηχανικής Αυτοκινήτων του Τομέα Μηχανολογίας ή ειδικότητας 

Μηχανικών και Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου του Τομέα Οχημάτων ή 

Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ειδικότητας 

Μηχανών Αυτοκινήτου ή  

Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν. 1346/1983 ειδικότητας Μηχανοτεχνίτη 

Αυτοκινήτου ή συναφούς ειδικότητας, δηλαδή: πτυχίο ή δίπλωμα ή Απολυτήριος 

τίτλος Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου ή 

Ηλεκτρομηχανικών Συστημάτων και Αυτοματισμού Αυτοκινήτου ή  

Τεχνίτης Ηλεκτρολόγος Αυτοκινήτων Οχημάτων ή  

Ηλεκτρικού Συστήματος Αυτοκινήτου ή Ηλεκτροτεχνίτη Αυτοκινήτου ή Τεχνιτών 

Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτων ή  

Τεχνιτών Μηχανών και Συστημάτων Αυτό κινήτου ή  

Ηλεκτρολόγου Αυτοκινήτων Οχημάτων ή Τεχνικού Μηχανοτρονικής ή αντίστοιχο 

πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού 

Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου 

Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Σχολής 

Επαγγελματικής Κατάρτισης ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικής 

Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του 

ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή Ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής 

μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. 

2) Ισχύουσες επαγγελματικές άδειες οδήγησης αυτοκινήτου Γ΄ (C) και  Δ΄ (D) 

κατηγορίας.  

3) Εξειδικευμένη εμπειρία έξι (6) τουλάχιστον μηνών στη μεταφορά γαιωδών 

υλικών και προσωπικού σε μονάδες εξόρυξης πετρωμάτων. 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω 

προσόντα) 

1) Οποιοσδήποτε απολυτήριος τίτλος σχολικής μονάδας Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής.  

2) Ισχύουσες επαγγελματικές άδειες οδήγησης αυτοκινήτου Γ΄ (C) και  Δ΄ (D) 

κατηγορίας. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός θέσης 
Τίτλος σπουδών  

και  
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Εξειδικευμένη εμπειρία έξι (6) τουλάχιστον μηνών στη μεταφορά γαιωδών 

υλικών και προσωπικού σε μονάδες εξόρυξης πετρωμάτων. 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω 

προσόντα) 

1) Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου 
Γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 
απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος  τίτλος κατώτερης 
Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής 
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 
της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και εξειδικευμένη 
εμπειρία τριών (3) τουλάχιστον ετών στη μεταφορά γαιωδών υλικών και 
προσωπικού σε μονάδες εξόρυξης πετρωμάτων, μετά την απόκτηση των 
αδειών οδήγησης αυτοκινήτου. 

2) Ισχύουσες επαγγελματικές άδειες οδήγησης αυτοκινήτου Γ΄ (C) και  Δ΄ (D)  

κατηγορίας.  

ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Γ΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω 

προσόντα) 

1) Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου 
Γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 
απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος  τίτλος κατώτερης 
Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής 
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 
της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και εξειδικευμένη 
εμπειρία ενός (1) τουλάχιστον έτους στη μεταφορά γαιωδών υλικών και 
προσωπικού σε μονάδες εξόρυξης πετρωμάτων, μετά την απόκτηση των 
αδειών οδήγησης αυτοκινήτου. 

2) Ισχύουσες επαγγελματικές άδειες οδήγησης αυτοκινήτου Γ΄ (C) και  Δ΄ (D)  

κατηγορίας. 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Δ΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω 
προσόντα) 

1) Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου 
Γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 
απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος  τίτλος κατώτερης 
Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής 
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 
της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία 
τριών (3) τουλάχιστον ετών, μετά την απόκτηση των αδειών οδήγησης 
αυτοκινήτου. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός θέσης 
Τίτλος σπουδών  

και  
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

2) Ισχύουσες επαγγελματικές άδειες οδήγησης αυτοκινήτου Γ΄ (C) και  Δ΄ (D)  

κατηγορίας. 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Ε΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω 
προσόντα) 

1) Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου 
Γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 
απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος  τίτλος κατώτερης 
Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής 
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 
της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία 
έξι (6) τουλάχιστον μηνών, μετά την απόκτηση των αδειών οδήγησης 
αυτοκινήτου. 

2) Ισχύουσες επαγγελματικές άδειες οδήγησης αυτοκινήτου Γ΄ (C) και  Δ΄ (D)  
κατηγορίας. 

Προσοχή: Η εμπειρία για την ειδικότητα αυτή υπολογίζεται μετά από την 

απόκτηση των αδειών οδήγησης αυτοκινήτου Γ΄ (C) και  Δ΄ (D)  κατηγορίας. 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ: (Σχετικά με τις ανωτέρω άδειες οδήγησης αυτοκινήτου) 

Για τις άδειες οδήγησης αυτοκινήτων, όταν δεν προκύπτει η ημερομηνία της 
αρχικής κτήσης, της κατά την ανακοίνωση απαιτούμενης άδειας, αλλά μόνο η 
ημερομηνία λήξης της άδειας ή τυχόν πρόσφατης θεώρησης, πρέπει οι υποψήφιοι 
να συνυποβάλουν και σχετική βεβαίωση της οικείας  υπηρεσίας Μεταφορών και 
Επικοινωνιών. 

Σε περίπτωση αδυναμίας της αρμόδιας Υπηρεσίας να χορηγήσει την βεβαίωση 
αυτή, λόγω καταστροφής ή φθοράς των αρχείων της, αρκεί : 

 η προσκόμιση της βεβαίωσης της Υπηρεσίας αυτής στην οποία να αναφέρεται ο 
λόγος αδυναμίας καθώς και 

 η προσκόμιση Υπεύθυνης Δήλωσης κατά το άρθρο 8 του Ν.1599/1986 του    
υποψηφίου στην οποία να δηλώνει την ακριβή ημερομηνία αρχικής κτήσης της 
κατηγορίας επαγγελματικής άδειας οδήγησης που ζητείται από την προκήρυξη. 

 

Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι είναι κάτοχοι επαγγελματικής άδειας οδήγησης 
αλλοδαπής, για να γίνουν δεκτοί πρέπει να προσκομίσουν βεβαίωση της 
αρμόδιας Υπηρεσίας «περί ισοδυναμίας και αντιστοιχίας της άδειας οδήγησης 
αλλοδαπής με τις επαγγελματικές άδειες οδήγησης ημεδαπής». 
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Κωδικός θέσης 
Τίτλος σπουδών  

και  
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

175 
ΔΕ                    

ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ  
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ  

ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΕΡΓΩΝ 
(ΓΕΡΑΝΟΠΡΟΩΘΗ-

ΤΩΝ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 
1) Πτυχίο  ΙΕΚ  Μηχανολογικού ή  Ηλεκτρολογικού  Τομέα ή  Απολυτήριο Τεχνικού  
Επαγγελματικού   Λυκείου  Μηχανολογικού  ή  Ηλεκτρολογικού  Τομέα  ή 
Απολυτήριο  Τίτλο  Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου  Κλάδου Μηχανολογίας ή  
Ηλεκτρολογίας   ή  Πτυχίο  Τεχνικών  Επαγγελματικών  Σχολών  Μηχανολογικών ή  
Ηλεκτρολογικών Ειδικοτήτων ή Απολυτήριο Τίτλο Α΄ ή Β΄ κύκλου  σπουδών  των  
ΤΕΕ  Μηχανολογικού ή  Ηλεκτρολογικού   Τομέα  ή  Πτυχίο  Σχολών Μαθητείας  
Ο.Α.Ε.Δ.  (Μέσης  Στάθμης  Ν. 1346/83) (ΦΕΚ  46/Τ.Α.) Μηχανολογικών ή 
Ηλεκτρολογικών  Ειδικοτήτων ή  Πτυχίο άλλης ισότιμης Σχολής  της ημεδαπής ή 
αλλοδαπής ειδικότητας  Μηχανολογικού ή  Ηλεκτρολογικού Τομέα ή  Πτυχίο άλλης 
ισότιμης Σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχου  Κλάδου, Τομέα ή  
Ειδικότητας.   
2) Άδειες Μηχανοδηγού Χειριστή Μηχανημάτων Εκτέλεσης Τεχνικών Έργων που  
λειτουργούν με κινητήρα εσωτερικής καύσης  των Ομάδων Γ΄ &  Ε΄ 
οποιασδήποτε Τάξης   (Π.Δ. 31/90) ή  άδεια  Χειριστή  Μηχανημάτων Έργου 
(Μ.Ε.) ομάδας   Α΄ ή Β΄,  ειδικότητας 1 & 2  του  Π.Δ. 113/12, για τα Μ.Ε.  1.4,  
2.1, 2.2  και 2.3   της  κατάταξης του  άρθρου 2 της   αριθμ. οικ. 1032/166/Φ.Γ. 
9.6.4 (Η)/05-03-2013 απόφασης του αρμόδιου Υφυπουργού, όπως 
τροποποιήθηκε - συμπληρώθηκε με την υπ’ αριθ. οικ.71993/301/ 
Φ.113/3.7.2015  απόφαση του αρμοδίου Υπουργού *. 
 
3) Άδεια  οδήγησης αυτοκινήτου  τουλάχιστον  ερασιτεχνική  Β/Β (Να ισχύει). 
 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω 
προσόντα) 
1)  Πτυχίο  αναγνωρισμένης   κατώτερης   Τεχνικής  Σχολής  ή  αντίστοιχο  πτυχίο  
Σχολών  Μαθητείας  Ο.Α.Ε.Δ. Μηχανολογικής  ή  Ηλεκτρολογικής 
κατεύθυνσης ή πτυχίο  άλλης ισότιμης Σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής 
αντίστοιχου Κλάδου, Τομέα Τμήματος ή ειδικότητας.     
2) Άδειες Μηχανοδηγού Χειριστή Μηχανημάτων Εκτέλεσης Τεχνικών Έργων που  
λειτουργούν με κινητήρα εσωτερικής καύσης των Ομάδων Γ΄ &  Ε΄ οποιασδήποτε 
Τάξης   (Π.Δ. 31/90) ή  άδεια  Χειριστή  Μηχανημάτων Έργου (Μ.Ε.) ομάδας                  
Α΄ ή Β΄,  ειδικότητας 1 & 2  του  Π.Δ. 113/12, για τα Μ.Ε.  1.4,  2.1, 2.2  και  2.3    
της  κατάταξης του  άρθρου 2 της  αριθμ. οικ. 1032/166/Φ.Γ. 9.6.4 (Η)/05-03-
2013απόφασης του αρμόδιου Υφυπουργού, όπως τροποποιήθηκε-
συμπληρώθηκε με την υπ’ αριθ. οικ.71993/301/Φ.113/3.7.2015 απόφαση του 
αρμοδίου Υπουργού *. 
 
3) Άδεια  οδήγησης αυτοκινήτου  τουλάχιστον  ερασιτεχνική  Β/Β (Να ισχύει). 

 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω 
προσόντα) 
 
1) Οποιοδήποτε Πτυχίο ή Δίπλωμα ή Απολυτήριος Τίτλος  Δευτεροβάθμιας  ή  
Μεταδευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης  της  ημεδαπής ή  άλλος ισότιμος  Τίτλος  
Σχολών της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως  ειδικότητας. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός θέσης 
Τίτλος σπουδών  

και  
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

2) Άδειες Μηχανοδηγού Χειριστή Μηχανημάτων Εκτέλεσης Τεχνικών Έργων που  
λειτουργούν με κινητήρα εσωτερικής καύσης των Ομάδων Γ΄ &  Ε΄ οποιασδήποτε 
Τάξης (Π.Δ. 31/90) ή  άδεια Χειριστή Μηχανημάτων Έργου (Μ.Ε.) ομάδας                  
Α΄ ή Β΄, ειδικότητας 1 & 2  του  Π.Δ. 113/12, για τα Μ.Ε. 1.4,  2.1, 2.2  και 2.3    
της  κατάταξης του άρθρου 2 της  αριθμ. οικ. 1032/166/Φ.Γ. 9.6.4 (Η)/05-03-
2013απόφασης του αρμόδιου Υφυπουργού, όπως τροποποιήθηκε-
συμπληρώθηκε με την υπ’ αριθ. οικ.71993/301/Φ.113/3.7.2015 απόφαση του 
αρμοδίου Υπουργού *. 
 
3) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου  τουλάχιστον  ερασιτεχνική  Β/Β (Να ισχύει).  
 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Γ΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω 
προσόντα) 

 
1) Πτυχίο αναγνωρισμένης κατώτερης Τεχνικής Σχολής ή αντίστοιχο πτυχίο 
Σχολών  Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ ή  άλλης ισότιμης Σχολής της ημεδαπής ή 
αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας ή Ενδεικτικό  Γ’ Τάξεως Εξατάξιας Σχολής 
Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης ή Απολυτήριο τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης, 
δηλαδή Απολυτήριο τριτάξιου Γυμνασίου ή για υποψήφιους που έχουν 
αποφοιτήσει μέχρι και το 1980, Απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου της ημεδαπής ή 
άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής.  
 
2) Άδειες  Μηχανοδηγού  Χειριστή  Μηχανημάτων Εκτέλεσης  Τεχνικών  Έργων 
που  λειτουργούν  με  κινητήρα  εσωτερικής  καύσης των Ομάδων Γ΄ &  Ε΄ 
οποιασδήποτε Τάξης   (Π.Δ. 31/90) ή  άδεια  Χειριστή  Μηχανημάτων Έργου 
(Μ.Ε.) ομάδας                  Α΄ ή Β΄,  ειδικότητας 1 & 2  του  Π.Δ. 113/12, για τα 
Μ.Ε.  1.4,  2.1, 2.2  και 2.3    της  κατάταξης του  άρθρου 2 της  αριθμ. οικ. 
1032/166/Φ.Γ. 9.6.4 (Η)/ 05-03-2013 απόφασης του αρμόδιου Υφυπουργού, 
όπως τροποποιήθηκε-συμπληρώθηκε με την υπ’ αριθ. 
οικ.71993/301/Φ.113/3.7.2015 απόφαση του αρμοδίου Υπουργού *. 
 
 3) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου  τουλάχιστον  ερασιτεχνική  Β/Β (Να ισχύει).  

 
*ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Υποψήφιοι που κατείχαν άδεια την οποία αντικατέστησαν βάσει 
του Π.Δ113/2012, εφόσον στην νέα αυτή άδεια δεν αναγράφεται η αρχική άδεια 
και η ημεροχρονολογία κτήσης αυτής, οφείλουν να προσκομίσουν σχετική 
βεβαίωση της αρμόδιας  υπηρεσίας από την οποία να προκύπτει το ανωτέρω 
στοιχείο. 
Η εν λόγω βεβαίωση απαιτείται, προκειμένου να προσμετρηθεί το 
βαθμολογούμενο κριτήριο της εμπειρίας. 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η εμπειρία για την ειδικότητα αυτή υπολογίζεται μετά την 
απαιτούμενη άδεια μηχανοδηγού χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης έργων. 

     
    ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ: 

Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι είναι  κάτοχοι επαγγελματικής  άδειας  

οδήγησης αλλοδαπής, για να γίνουν δεκτοί  πρέπει να  προσκομίσουν βεβαίωση  



 
 
 

24/45 

Δ.Λ.Κ.Μ   222 00 Μεγαλόπολη, Τηλ: 27910 25045    FAX :27910 24564   www.dei.gr 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός θέσης 
Τίτλος σπουδών  

και  
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

της  αρμόδιας υπηρεσίας «περί ισοδυναμίας και  αντιστοιχίας  της άδειας 

οδήγησης αλλοδαπής με τις επαγγελματικές άδειες  οδήγησης  ημεδαπής». 
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ΔΕ 

ΟΔΗΓΟΙ    

(Με κάρτα ψηφιακού 
ταχογράφου)    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 
1))Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ ειδικοτήτων: (α) Τεχνικού 

Αυτοκινήτων Οχημάτων ή (β) Εκπαιδευτή Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων ή 

Εκπαιδευτή Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων και Μοτοσικλετών ή  

Πτυχίο Α' ή Β' κύκλου σπουδών ΤΕΕ ειδικότητας Μηχανών και Συστημάτων 

Αυτοκινήτου ή 

Απολυτήριος τίτλος Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου τμήματος Μηχανικών 

Αυτοκινήτων ή  

Απολυτήριος τίτλος Επαγγελματικού Λυκείου ειδικότητας Τεχνικού Οχημάτων ή 

ειδικότητας Μηχανικής Αυτοκινήτων του Τομέα Μηχανολογίας ή ειδικότητας 

Μηχανικών και Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου του Τομέα Οχημάτων ή 

Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ειδικότητας 

Μηχανών Αυτοκινήτου ή  

Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν. 1346/1983 ειδικότητας Μηχανοτεχνίτη 

Αυτοκινήτου ή συναφούς ειδικότητας, δηλαδή: πτυχίο ή δίπλωμα ή Απολυτήριος 

τίτλος Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου ή 

Ηλεκτρομηχανικών Συστημάτων και Αυτοματισμού Αυτοκινήτου ή  

Τεχνίτης Ηλεκτρολόγος Αυτοκινήτων Οχημάτων ή  

Ηλεκτρικού Συστήματος Αυτοκινήτου ή Ηλεκτροτεχνίτη Αυτοκινήτου ή Τεχνιτών 

Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτων ή  

Τεχνιτών Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου ή  

Ηλεκτρολόγου Αυτοκινήτων Οχημάτων ή Τεχνικού Μηχανοτρονικής ή αντίστοιχο 

πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού 

Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου 

Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Σχολής 

Επαγγελματικής Κατάρτισης ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικής 

Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του 

ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή Ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής 

μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.       

2) Ισχύουσες επαγγελματικές άδειες οδήγησης αυτοκινήτου Γ΄ (C) και Δ΄(D) 

κατηγορίας.  

3) Εξειδικευμένη εμπειρία έξι (6) τουλάχιστον μηνών στη μεταφορά γαιωδών 
υλικών και προσωπικού σε μονάδες εξόρυξης πετρωμάτων. 

4) Κάρτα  Ψηφιακού  Ταχογράφου Οδηγού, η οποία  να  είναι  σε  ισχύ . 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω 

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

Κωδικός θέσης 
Τίτλος σπουδών  

και  
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

1) Οποιοσδήποτε απολυτήριος τίτλος σχολικής μονάδας Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής.  

   2)Ισχύουσες επαγγελματικές άδειες οδήγησης αυτοκινήτου Γ΄ (C) και Δ΄ (D)  

κατηγορίας. 

3) Εξειδικευμένη εμπειρία έξι (6) τουλάχιστον μηνών στη μεταφορά γαιωδών 
υλικών και προσωπικού σε μονάδες εξόρυξης πετρωμάτων. 

4) Κάρτα  Ψηφιακού  Ταχογράφου Οδηγού, η οποία  να  είναι  σε  ισχύ. 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω 

προσόντα) 

1) Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου 

Γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 

απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος  τίτλος κατώτερης 

Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής 

Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 

της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και εξειδικευμένη 

εμπειρία τριών (3) τουλάχιστον ετών στη μεταφορά γαιωδών υλικών και 

προσωπικού σε μονάδες εξόρυξης πετρωμάτων, μετά την απόκτηση των 

αδειών οδήγησης αυτοκινήτου. 

  2)  Ισχύουσες επαγγελματικές άδειες οδήγησης αυτοκινήτου Γ΄  (C) και Δ΄ (D)  

κατηγορίας. 

  3) Κάρτα  Ψηφιακού  Ταχογράφου Οδηγού, η οποία  να  είναι  σε  ισχύ. 

 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Γ΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω 

προσόντα) 

1) Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου 

Γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 

απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος  τίτλος κατώτερης 

Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής 

Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 

της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και εξειδικευμένη 

εμπειρία ενός (1) τουλάχιστον έτους στη μεταφορά γαιωδών υλικών και 

προσωπικού σε μονάδες εξόρυξης πετρωμάτων, μετά την απόκτηση των 

αδειών οδήγησης αυτοκινήτου. 

     2) Ισχύουσες επαγγελματικές άδειες οδήγησης αυτοκινήτου Γ΄  (C) και Δ΄(D)  
κατηγορίας. 

    3) Κάρτα  Ψηφιακού  Ταχογράφου Οδηγού, η οποία  να  είναι  σε  ισχύ. 
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Κωδικός θέσης 
Τίτλος σπουδών  

και  
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

 
 
 
                                                                                                                             

ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Δ΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω 
προσόντα) 
1) Απολυτήριος τίτλος  υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου 
γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 
απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος  τίτλος κατώτερης 
Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής 
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της 
ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τριών 
(3) τουλάχιστον ετών, μετά την απόκτηση των αδειών οδήγησης αυτοκινήτου. 

 
2) Ισχύουσες επαγγελματικές άδειες οδήγησης αυτοκινήτου Γ΄ (C) και Δ΄ (D) 
κατηγορίας. 

3) Κάρτα  Ψηφιακού  Ταχογράφου Οδηγού, η οποία  να  είναι  σε  ισχύ. 

 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Ε΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω 
προσόντα) 
1) Απολυτήριος τίτλος  υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου 
γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 
απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος  τίτλος κατώτερης 
Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής 
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της 
ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία έξι (6) 
τουλάχιστον μηνών, μετά την απόκτηση των αδειών οδήγησης αυτοκινήτου. 
2) Ισχύουσες επαγγελματικές άδειες οδήγησης αυτοκινήτου Γ΄  (C) και Δ΄ (D)  
κατηγορίας. 

3) Κάρτα  Ψηφιακού  Ταχογράφου Οδηγού, η οποία  να  είναι  σε  ισχύ.   

Προσοχή : Η εμπειρία για την ειδικότητα αυτή υπολογίζεται μετά από την 

απόκτηση των αδειών οδήγησης αυτοκινήτου Γ΄ (C)  και Δ΄ (D)  κατηγορίας.  

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ: (Σχετικά με τις ανωτέρω άδειες οδήγησης αυτοκινήτου) 

Για τις άδειες οδήγησης αυτοκινήτων, όταν δεν προκύπτει η ημερομηνία της 

αρχικής κτήσης, της κατά την ανακοίνωση απαιτούμενης άδειας, αλλά μόνο η 

ημερομηνία λήξης της άδειας ή τυχόν πρόσφατης θεώρησης, πρέπει οι 

υποψήφιοι να συνυποβάλουν και σχετική βεβαίωση της οικείας υπηρεσίας 

Μεταφορών και Επικοινωνιών. 

Σε περίπτωση αδυναμίας της αρμόδιας Υπηρεσίας να χορηγήσει την βεβαίωση 
αυτή, λόγω καταστροφής ή φθοράς των αρχείων της, αρκεί : 

 η προσκόμιση της βεβαίωσης της Υπηρεσίας αυτής στην οποία να αναφέρεται ο 
λόγος αδυναμίας καθώς και 

 η προσκόμιση Υπεύθυνης Δήλωσης κατά το άρθρο 8 του Ν.1599/1986 του    
υποψηφίου στην οποία να δηλώνει την ακριβή ημερομηνία αρχικής κτήσης της 
κατηγορίας επαγγελματικής άδειας οδήγησης που ζητείται από την προκήρυξη. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός θέσης 
Τίτλος σπουδών  

και  
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι είναι κάτοχοι επαγγελματικής άδειας οδήγησης 
αλλοδαπής, για να γίνουν δεκτοί πρέπει να προσκομίσουν βεβαίωση της 
αρμόδιας Υπηρεσίας «περί ισοδυναμίας και αντιστοιχίας της άδειας οδήγησης 
αλλοδαπής με τις επαγγελματικές άδειες οδήγησης ημεδαπής». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

179 
ΔΕ                    

ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ  
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ  

ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΕΡΓΩΝ 
(ΠΡΟΩΘΗΤΗΡΩΝ ΚΑΙ  

ΦΟΡΤΩΤΩΝ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 

1) Πτυχίο ΙΕΚ Μηχανολογικού ή Ηλεκτρολογικού Τομέα ή Απολυτήριο Τεχνικού  

Επαγγελματικού Λυκείου Μηχανολογικού ή Ηλεκτρολογικού Τομέα ή 

Απολυτήριο Τίτλο Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου Κλάδου Μηχανολογίας ή  

Ηλεκτρολογίας ή Πτυχίο Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών Μηχανολογικών ή  

Ηλεκτρολογικών Ειδικοτήτων ή Απολυτήριο Τίτλο Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών  των  

ΤΕΕ  Μηχανολογικού ή  Ηλεκτρολογικού   Τομέα  ή  Πτυχίο  Σχολών Μαθητείας  

Ο.Α.Ε.Δ. (Μέσης Στάθμης Ν. 1346/83) (ΦΕΚ 46/τ.Α΄) Μηχανολογικών ή 

Ηλεκτρολογικών  Ειδικοτήτων ή  Πτυχίο άλλης ισότιμης Σχολής  της ημεδαπής ή 

αλλοδαπής ειδικότητας Μηχανολογικού ή Ηλεκτρολογικού Τομέα ή Πτυχίο 

άλλης ισότιμης Σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχου  Κλάδου, Τομέα 

ή  Ειδικότητας.   

2) Άδεια Μηχανοδηγού Χειριστή Μηχανημάτων Εκτέλεσης Τεχνικών Έργων που  

λειτουργούν με κινητήρα εσωτερικής καύσης Τάξης Γ΄ ή Β΄ ή Α΄ της Ομάδας  Ε΄   

(Π.Δ. 31/90) ή άδεια Χειριστή Μηχανημάτων Έργου (Μ.Ε.) ομάδας Α΄,  

ειδικότητας 1  του  Π.Δ. 113/12, για τα Μ.Ε.  1.4 και 1.5 της  κατάταξης του 

άρθρου 2 της υπ’ αριθμ. οικ. 1032/166/Φ.Γ. 9.6.4 (Η)/05-03-2013 απόφασης 

του αρμοδίου  Υφυπουργού, όπως τροποποιήθηκε – συμπληρώθηκε με 

την υπ’ αριθ. οικ. 71993/301/Φ.113/3-7-2015 απόφαση του αρμοδίου 

Υπουργού*, 

  3) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου τουλάχιστον ερασιτεχνική  Β/Β (Να ισχύει). 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι ανωτέρω άδειες πρέπει να είναι σε ισχύ, σύμφωνα με τις 
προβλεπόμενες διατάξεις. 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω 
προσόντα) 

1)  Πτυχίο  αναγνωρισμένης   κατώτερης   Τεχνικής  Σχολής  ή  αντίστοιχο  Πτυχίο  

Σχολών Μαθητείας Ο.Α.Ε.Δ. Μηχανολογικής ή Ηλεκτρολογικής 

κατεύθυνσης ή Πτυχίο άλλης ισότιμης Σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής 

αντίστοιχου Κλάδου, Τομέα Τμήματος ή ειδικότητας.     

2)  Άδεια Μηχανοδηγού Χειριστή Μηχανημάτων Εκτέλεσης Τεχνικών Έργων που  

λειτουργούν με κινητήρα εσωτερικής καύσης Τάξης Γ΄ ή Β΄ ή Α΄ της Ομάδας  Ε΄    

(Π.Δ. 31/90) ή άδεια Χειριστή Μηχανημάτων Έργου (Μ.Ε.) ομάδας Α΄,  

ειδικότητας 1 του  Π.Δ. 113/12, για τα Μ.Ε.  1.4 και 1.5 της κατάταξης του 
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Κωδικός θέσης 
Τίτλος σπουδών  

και  
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

άρθρου 2 της  υπ’  αριθμ. οικ. 1032/166/Φ.Γ. 9.6.4 (Η)/05-03-2013 

απόφασης του αρμοδίου  Υφυπουργού, όπως τροποποιήθηκε – 

συμπληρώθηκε με την υπ’ αριθ. οικ. 71993/301/Φ.113/3.7.2015 απόφαση 

του αρμοδίου Υπουργού*, 

3) Άδεια  οδήγησης αυτοκινήτου  τουλάχιστον  ερασιτεχνική  Β/Β (Να ισχύει). 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι ανωτέρω άδειες πρέπει να είναι σε ισχύ, σύμφωνα με τις 
προβλεπόμενες διατάξεις. 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω 
προσόντα) 

1) Οποιοδήποτε Πτυχίο ή Δίπλωμα ή Απολυτήριος τίτλος Δευτεροβάθμιας ή  

Μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος Τίτλος  

Σχολών της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως  ειδικότητας. 

2) Άδεια Μηχανοδηγού Χειριστή Μηχανημάτων Εκτέλεσης Τεχνικών Έργων που  

λειτουργούν με κινητήρα εσωτερικής καύσης Τάξης Γ΄ ή Β΄ ή Α΄ της Ομάδας  Ε΄    

(Π.Δ. 31/90) ή άδεια Χειριστή Μηχανημάτων Έργου (Μ.Ε.) ομάδας Α΄,  

ειδικότητας 1  του  Π.Δ. 113/12,για  τα Μ.Ε.  1.4 και 1.5 της κατάταξης του 

άρθρου 2 της υπ’ αριθμ. οικ. 1032/166/Φ.Γ. 9.6.4 (Η)/05-03-2013 απόφασης 

του αρμοδίου  Υφυπουργού, όπως τροποποιήθηκε – συμπληρώθηκε με 

την υπ’ αριθ. οικ. 71993/301/Φ.113/3.7.2015 απόφαση του αρμοδίου 

Υπουργού*, 

3) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου  τουλάχιστον  ερασιτεχνική  Β/Β (Να ισχύει).  

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι ανωτέρω άδειες πρέπει να είναι σε ισχύ, σύμφωνα με τις 
προβλεπόμενες διατάξεις. 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Γ΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω 
προσόντα) 

1) Πτυχίο αναγνωρισμένης κατώτερης Τεχνικής Σχολής ή αντίστοιχο Πτυχίο 

Σχολών Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. ή άλλης ισότιμης Σχολής της ημεδαπής ή 

αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας ή Ενδεικτικό Γ’ Τάξεως Εξατάξιας Σχολής 

Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης ή Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης, 

δηλαδή Απολυτήριο τριτάξιου Γυμνασίου ή, για υποψήφιους που έχουν 

αποφοιτήσει μέχρι και το 1980, Απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου της ημεδαπής 

ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής.  

2) Άδεια Μηχανοδηγού Χειριστή Μηχανημάτων Εκτέλεσης Τεχνικών Έργων που  

λειτουργούν με κινητήρα εσωτερικής καύσης Τάξης Γ΄ ή Β ή Α΄ της Ομάδας  Ε΄   

(Π.Δ. 31/90) ή άδεια Χειριστή Μηχανημάτων Έργου (Μ.Ε.) ομάδας Α΄,  

ειδικότητας 1 του Π.Δ. 113/12, για τα Μ.Ε.  1.4 και 1.5 της  κατάταξης του 

άρθρου 2 της υπ’ αριθμ. οικ. 1032/166/Φ.Γ. 9.6.4 (Η)/05-03-2013 απόφασης 

του αρμοδίου  Υφυπουργού, όπως τροποποιήθηκε – συμπληρώθηκε με 
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Κωδικός θέσης 
Τίτλος σπουδών  

και  
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

την υπ’ αριθ. οικ. 71993/301/Φ.113/3-7-2015 απόφαση του αρμοδίου 

Υπουργού*, 

3)  Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου  τουλάχιστον  ερασιτεχνική  Β/Β (Να ισχύει).  

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι ανωτέρω άδειες πρέπει να είναι σε ισχύ, σύμφωνα με τις 
προβλεπόμενες διατάξεις. 

 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Δ΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:  

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω 
προσόντα) 

1) Πτυχίο  ΙΕΚ  Μηχανολογικού ή  Ηλεκτρολογικού  Τομέα ή  Απολυτήριο Τεχνικού  

Επαγγελματικού Λυκείου Μηχανολογικού ή Ηλεκτρολογικού Τομέα ή 

Απολυτήριο Τίτλο Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου Κλάδου Μηχανολογίας ή  

Ηλεκτρολογίας ή Πτυχίο Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών Μηχανολογικών ή  

Ηλεκτρολογικών Ειδικοτήτων ή Απολυτήριο Τίτλο Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών  των  

ΤΕΕ Μηχανολογικού ή Ηλεκτρολογικού Τομέα ή Πτυχίο Σχολών Μαθητείας  

Ο.Α.Ε.Δ. (Μέσης Στάθμης Ν. 1346/83) (ΦΕΚ 46/τ.Α΄) Μηχανολογικών ή 

Ηλεκτρολογικών  Ειδικοτήτων ή Πτυχίο άλλης ισότιμης Σχολής της ημεδαπής ή 

αλλοδαπής ειδικότητας Μηχανολογικού ή Ηλεκτρολογικού Τομέα ή Πτυχίο 

άλλης ισότιμης Σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχου  Κλάδου, Τομέα 

ή  Ειδικότητας.  

2) Άδεια Μηχανοδηγού Χειριστή Μηχανημάτων Εκτέλεσης Τεχνικών Έργων που  

λειτουργούν με κινητήρα εσωτερικής καύσης Τάξης   Δ΄  της Ομάδας  Ε΄ (Π.Δ. 

31/90) ή άδεια Χειριστή Μηχανημάτων Έργου (Μ.Ε.) ομάδας  Β΄, 

ειδικότητας 1 του Π.Δ. 113/12, για τα Μ.Ε.  1.4 και 1.5 της  κατάταξης του 

άρθρου 2 της υπ’  αριθμ. οικ. 1032/166/Φ.Γ.9.6.4 (Η)/ 05-03-2013 απόφασης 

του αρμοδίου  Υφυπουργού, όπως τροποποιήθηκε – συμπληρώθηκε με 

την υπ’ αριθ. οικ. 71993/301/Φ.113/3.7.2015 απόφαση του αρμοδίου 

Υπουργού*, 

  

3) Άδεια  οδήγησης αυτοκινήτου  τουλάχιστον  ερασιτεχνική  Β/Β (Να ισχύει). 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι ανωτέρω άδειες πρέπει να είναι σε ισχύ, σύμφωνα με τις 
προβλεπόμενες διατάξεις. 

 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Ε΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω 
προσόντα) 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός θέσης 
Τίτλος σπουδών  

και  
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1)  Πτυχίο  αναγνωρισμένης   κατώτερης   Τεχνικής  Σχολής  ή  αντίστοιχο  Πτυχίο  

Σχολών Μαθητείας Ο.Α.Ε.Δ. Μηχανολογικής ή Ηλεκτρολογικής 

κατεύθυνσης ή Πτυχίο άλλης ισότιμης Σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής 

αντίστοιχου Κλάδου, Τομέα Τμήματος ή ειδικότητας.     

2) Άδεια Μηχανοδηγού Χειριστή Μηχανημάτων Εκτέλεσης Τεχνικών Έργων που  

λειτουργούν με κινητήρα εσωτερικής καύσης Τάξης  Δ΄  της Ομάδας Ε΄(Π.Δ. 

31/90) ή άδεια Χειριστή Μηχανημάτων Έργου (Μ.Ε.) ομάδας Β΄,  

ειδικότητας 1 του  Π.Δ. 113/12, για τα Μ.Ε.  1.4 και 1.5 της  κατάταξης του 

άρθρου 2 της υπ’  αριθμ. οικ. 1032/166/Φ.Γ. 9.6.4 (Η)/ 05-03-2013 

απόφασης του αρμοδίου Υφυπουργού, όπως τροποποιήθηκε – 

συμπληρώθηκε με την υπ’ αριθ. οικ. 71993/301/Φ.113/3.7.2015 απόφαση 

του αρμοδίου Υπουργού*, 

 3) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου τουλάχιστον ερασιτεχνική  Β/Β (Να ισχύει).  

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι ανωτέρω άδειες πρέπει να είναι σε ισχύ, σύμφωνα με τις 
προβλεπόμενες διατάξεις. 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Ζ΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω 
προσόντα) 

1) Οποιοδήποτε Πτυχίο ή Δίπλωμα ή Απολυτήριος Τίτλος Δευτεροβάθμιας ή  

Μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος Τίτλος  

Σχολών της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως  ειδικότητας. 

2) Άδεια Μηχανοδηγού Χειριστή Μηχανημάτων Εκτέλεσης Τεχνικών Έργων που  

λειτουργούν με κινητήρα εσωτερικής καύσης  Τάξης  Δ΄  της Ομάδας Ε΄ (Π.Δ. 

31/90) ή άδεια  Χειριστή  Μηχανημάτων Έργου (Μ.Ε.) ομάδας Β΄, 

ειδικότητας 1 του Π.Δ. 113/12, για τα Μ.Ε.  1.4 και 1.5   της κατάταξης του 

άρθρου 2 της υπ’  αριθμ. οικ. 1032/166/Φ.Γ.9.6.4 (Η)/ 05-03-2013 απόφασης 

του αρμοδίου  Υφυπουργού, όπως τροποποιήθηκε – συμπληρώθηκε με 

την υπ’ αριθ. οικ. 71993/301/Φ.113/3-7-2015 απόφαση του αρμοδίου 

Υπουργού*, 

3) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου τουλάχιστον ερασιτεχνική Β/Β (Να ισχύει).  

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι ανωτέρω άδειες πρέπει να είναι σε ισχύ, σύμφωνα με τις 
προβλεπόμενες διατάξεις. 

 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Η΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω  

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

Κωδικός θέσης 
Τίτλος σπουδών  

και  
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

1) Πτυχίο αναγνωρισμένης κατώτερης Τεχνικής Σχολής ή αντίστοιχο Πτυχίο 

Σχολών Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. ή άλλης ισότιμης Σχολής της ημεδαπής ή 

αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας ή Ενδεικτικό  Γ’ Τάξεως Εξατάξιας Σχολής 

Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης ή Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης, 

δηλαδή Απολυτήριο τριτάξιου Γυμνασίου ή, για υποψήφιους που έχουν 

αποφοιτήσει μέχρι και το 1980, Απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου της ημεδαπής 

ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής.  

2) Άδεια Μηχανοδηγού Χειριστή Μηχανημάτων Εκτέλεσης Τεχνικών Έργων που  

λειτουργούν με κινητήρα εσωτερικής καύσης Τάξης  Δ΄ της Ομάδας  Ε΄ (Π.Δ. 

31/90) ή άδεια Χειριστή Μηχανημάτων Έργου (Μ.Ε.) ομάδας Β΄, 

ειδικότητας 1 του Π.Δ. 113/12, για τα Μ.Ε.  1.4 και 1.5 της  κατάταξης του 

άρθρου 2 της υπ’ αριθμ. οικ. 1032/166/Φ.Γ.9.6.4 (Η)/ 05-03-2013 απόφασης 

του αρμοδίου  Υφυπουργού, όπως τροποποιήθηκε – συμπληρώθηκε με 

την υπ’ αριθ. οικ. 71993/301/Φ.113/3-7-2015 απόφαση του αρμοδίου 

Υπουργού*, 

 

3) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου τουλάχιστον ερασιτεχνική  Β/Β (Να ισχύει).  

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι ανωτέρω άδειες πρέπει να είναι σε ισχύ, σύμφωνα με τις 
προβλεπόμενες διατάξεις. 

 

*ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Υποψήφιοι που κατείχαν άδεια την οποία αντικατέστησαν βάσει 

του Π.Δ. 113/2012, εφόσον στην νέα αυτή άδεια δεν αναγράφεται η αρχική 

άδεια και η ημεροχρονολογία κτήσης αυτής, οφείλουν να προσκομίσουν 

σχετική βεβαίωση της αρμόδιας  Υπηρεσίας από την οποία να προκύπτει το 

ανωτέρω στοιχείο. 

Η εν λόγω βεβαίωση απαιτείται, προκειμένου να προσμετρηθεί το 

βαθμολογούμενο κριτήριο της εμπειρίας. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η εμπειρία για την ειδικότητα αυτή υπολογίζεται μετά την 
απαιτούμενη άδεια μηχανοδηγού χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης έργων. 

 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ: 

Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι είναι  κάτοχοι επαγγελματικής  άδειας  οδήγησης 
αλλοδαπής, για να γίνουν δεκτοί  πρέπει να  προσκομίσουν βεβαίωση  της  
αρμόδιας Υπηρεσίας «περί ισοδυναμίας και  αντιστοιχίας  της άδειας οδήγησης 
αλλοδαπής με τις επαγγελματικές άδειες  οδήγησης  ημεδαπής». 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός θέσης 
Τίτλος σπουδών  

και  
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

182 
ΔΕ                    

ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ  
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ  

ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΕΡΓΩΝ 
(ΓΚΡΕΙΝΤΕΡ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 

1) Πτυχίο ΙΕΚ Μηχανολογικού ή Ηλεκτρολογικού Τομέα ή Απολυτήριο Τεχνικού  

Επαγγελματικού Λυκείου Μηχανολογικού ή Ηλεκτρολογικού Τομέα ή 

Απολυτήριο Τίτλο Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου Κλάδου Μηχανολογίας ή  

Ηλεκτρολογίας ή Πτυχίο Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών Μηχανολογικών ή  

Ηλεκτρολογικών Ειδικοτήτων ή Απολυτήριο Τίτλο Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών  των  

ΤΕΕ  Μηχανολογικού ή  Ηλεκτρολογικού   Τομέα  ή  Πτυχίο  Σχολών Μαθητείας  

Ο.Α.Ε.Δ. (Μέσης Στάθμης Ν. 1346/83) (ΦΕΚ 46/τ.Α΄) Μηχανολογικών ή 

Ηλεκτρολογικών  Ειδικοτήτων ή  Πτυχίο άλλης ισότιμης Σχολής  της ημεδαπής ή 

αλλοδαπής ειδικότητας Μηχανολογικού ή Ηλεκτρολογικού Τομέα ή Πτυχίο 

άλλης ισότιμης Σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχου  Κλάδου, Τομέα 

ή  Ειδικότητας.   

2) Άδεια Μηχανοδηγού Χειριστή Μηχανημάτων Εκτέλεσης Τεχνικών Έργων που  

λειτουργούν με κινητήρα εσωτερικής καύσης Τάξης Γ΄ ή Β΄ ή Α΄ της Ομάδας Ζ΄    

(Π.Δ. 31/90) ή άδεια Χειριστή Μηχανημάτων Έργου (Μ.Ε.) ομάδας Α΄,  

ειδικότητας 3  του  Π.Δ. 113/12, για τα Μ.Ε. 3.5  της  κατάταξης του άρθρου 

2 της υπ’  αριθμ. οικ. 1032/166/Φ.Γ. 9.6.4 (Η)/05-03-2013 απόφασης του 

αρμοδίου  Υφυπουργού, όπως τροποποιήθηκε – συμπληρώθηκε με την 

υπ’ αριθ. οικ. 71993/301/Φ.113/3-7-2015 απόφαση του αρμοδίου 

Υπουργού*, 

3) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου τουλάχιστον ερασιτεχνική  Β/Β (Να ισχύει). 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι ανωτέρω άδειες πρέπει να είναι σε ισχύ, σύμφωνα με τις 
προβλεπόμενες διατάξεις. 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω 
προσόντα) 

1)  Πτυχίο  αναγνωρισμένης   κατώτερης   Τεχνικής  Σχολής  ή  αντίστοιχο  Πτυχίο  

Σχολών Μαθητείας Ο.Α.Ε.Δ. Μηχανολογικής ή Ηλεκτρολογικής 

κατεύθυνσης ή Πτυχίο άλλης ισότιμης Σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής 

αντίστοιχου Κλάδου, Τομέα Τμήματος ή ειδικότητας.     

2)  Άδεια Μηχανοδηγού Χειριστή Μηχανημάτων Εκτέλεσης Τεχνικών Έργων που  

λειτουργούν με κινητήρα εσωτερικής καύσης Τάξης Γ΄ ή Β΄ ή Α΄ της Ομάδας Ζ΄       

(Π.Δ. 31/90) ή άδεια Χειριστή Μηχανημάτων Έργου (Μ.Ε.) ομάδας Α΄,  

ειδικότητας 3 του  Π.Δ. 113/12, για τα Μ.Ε.  3.5   της κατάταξης του άρθρου 

2 της υπ’  αριθμ. οικ. 1032/166/Φ.Γ. 9.6.4 (Η)/05-03-2013 απόφασης του 

αρμοδίου  Υφυπουργού, όπως τροποποιήθηκε – συμπληρώθηκε με την 

υπ’ αριθ. οικ. 71993/301/Φ.113/3-7-2015 απόφαση του αρμοδίου 

Υπουργού*, 

3) Άδεια  οδήγησης αυτοκινήτου  τουλάχιστον  ερασιτεχνική  Β/Β (Να ισχύει). 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός θέσης 
Τίτλος σπουδών  

και  
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι ανωτέρω άδειες πρέπει να είναι σε ισχύ, σύμφωνα με τις 
προβλεπόμενες διατάξεις. 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω 
προσόντα) 

1) Οποιοδήποτε Πτυχίο ή Δίπλωμα ή Απολυτήριος τίτλος Δευτεροβάθμιας ή  

Μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος Τίτλος  

Σχολών της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως  ειδικότητας. 

2) Άδεια Μηχανοδηγού Χειριστή Μηχανημάτων Εκτέλεσης Τεχνικών Έργων που  

λειτουργούν με κινητήρα εσωτερικής καύσης Τάξης Γ΄ ή Β΄ ή Α΄ της Ομάδας Ζ΄       

(Π.Δ. 31/90) ή άδεια Χειριστή Μηχανημάτων Έργου (Μ.Ε.) ομάδας Α΄,  

ειδικότητας 3  του  Π.Δ. 113/12,για  τα Μ.Ε. 3.5  της κατάταξης του άρθρου 

2 της υπ’  αριθμ. οικ. 1032/166/Φ.Γ. 9.6.4 (Η)/05-03-2013 απόφασης του 

αρμοδίου  Υφυπουργού, όπως τροποποιήθηκε – συμπληρώθηκε με την 

υπ’ αριθ. οικ.71993/301/Φ.113/3-7-2015 απόφαση του αρμοδίου 

Υπουργού*, 

3) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου  τουλάχιστον  ερασιτεχνική  Β/Β (Να ισχύει).  

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι ανωτέρω άδειες πρέπει να είναι σε ισχύ, σύμφωνα με τις 
προβλεπόμενες διατάξεις. 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Γ΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω 
προσόντα) 

1) Πτυχίο αναγνωρισμένης κατώτερης Τεχνικής Σχολής ή αντίστοιχο Πτυχίο 

Σχολών Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. ή άλλης ισότιμης Σχολής της ημεδαπής ή 

αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας ή Ενδεικτικό Γ’ Τάξεως Εξατάξιας Σχολής 

Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης ή Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης, 

δηλαδή Απολυτήριο τριτάξιου Γυμνασίου ή, για υποψήφιους που έχουν 

αποφοιτήσει μέχρι και το 1980, Απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου της ημεδαπής 

ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής.  

2) Άδεια Μηχανοδηγού Χειριστή Μηχανημάτων Εκτέλεσης Τεχνικών Έργων που  

λειτουργούν με κινητήρα εσωτερικής καύσης Τάξης Γ΄ ή Β ή Α΄ της Ομάδας Ζ΄       

(Π.Δ. 31/90) ή άδεια Χειριστή Μηχανημάτων Έργου (Μ.Ε.) ομάδας Α΄,  

ειδικότητας 3 του Π.Δ. 113/12, για τα Μ.Ε. 3.5 της  κατάταξης του άρθρου 2 

της υπ’  αριθμ. οικ. 1032/166/Φ.Γ. 9.6.4 (Η)/05-03-2013 απόφασης του 

αρμοδίου  Υφυπουργού, όπως τροποποιήθηκε – συμπληρώθηκε με την 

υπ’ αριθ. οικ. 71993/301/Φ.113/3-7-2015 απόφαση του αρμοδίου 

Υπουργού*, 

3)  Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου  τουλάχιστον  ερασιτεχνική  Β/Β (Να ισχύει).  
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός θέσης 
Τίτλος σπουδών  

και  
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι ανωτέρω άδειες πρέπει να είναι σε ισχύ, σύμφωνα με τις 
προβλεπόμενες διατάξεις. 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Δ΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:  

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω 
προσόντα) 

1) Πτυχίο  ΙΕΚ  Μηχανολογικού ή  Ηλεκτρολογικού  Τομέα ή  Απολυτήριο Τεχνικού  
Επαγγελματικού Λυκείου Μηχανολογικού ή Ηλεκτρολογικού Τομέα ή 
Απολυτήριο Τίτλο Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου Κλάδου Μηχανολογίας ή  
Ηλεκτρολογίας ή Πτυχίο Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών Μηχανολογικών ή  
Ηλεκτρολογικών Ειδικοτήτων ή Απολυτήριο Τίτλο Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών  των  
ΤΕΕ Μηχανολογικού ή Ηλεκτρολογικού Τομέα ή Πτυχίο Σχολών Μαθητείας  
Ο.Α.Ε.Δ. (Μέσης Στάθμης Ν. 1346/83) (ΦΕΚ 46/τ.Α΄) Μηχανολογικών ή 
Ηλεκτρολογικών  Ειδικοτήτων ή Πτυχίο άλλης ισότιμης Σχολής της ημεδαπής ή 
αλλοδαπής ειδικότητας Μηχανολογικού ή Ηλεκτρολογικού Τομέα ή Πτυχίο 
άλλης ισότιμης Σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχου  Κλάδου, Τομέα 
ή  Ειδικότητας.  

2) Άδεια Μηχανοδηγού Χειριστή Μηχανημάτων Εκτέλεσης Τεχνικών Έργων που  

λειτουργούν με κινητήρα εσωτερικής καύσης Τάξης   Δ΄  της Ομάδας Ζ΄   (Π.Δ. 

31/90) ή άδεια Χειριστή Μηχανημάτων Έργου (Μ.Ε.) ομάδας  Β΄, 

ειδικότητας 3 του Π.Δ. 113/12, για τα Μ.Ε. 3.5  της  κατάταξης του άρθρου 2 

της υπ’ αριθμ. οικ. 1032/166/Φ.Γ.9.6.4 (Η)/ 05-03-2013 απόφασης του 

αρμοδίου  Υφυπουργού, όπως τροποποιήθηκε – συμπληρώθηκε με την 

υπ’ αριθ. οικ. 71993/301/Φ.113/3-7-2015 απόφαση του αρμοδίου 

Υπουργού*, 

 3) Άδεια  οδήγησης αυτοκινήτου  τουλάχιστον  ερασιτεχνική  Β/Β (Να ισχύει). 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι ανωτέρω άδειες πρέπει να είναι σε ισχύ, σύμφωνα με τις 
προβλεπόμενες διατάξεις. 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Ε΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω 
προσόντα) 

1)  Πτυχίο  αναγνωρισμένης   κατώτερης   Τεχνικής  Σχολής  ή  αντίστοιχο  Πτυχίο  
Σχολών Μαθητείας Ο.Α.Ε.Δ. Μηχανολογικής ή Ηλεκτρολογικής 
κατεύθυνσης ή Πτυχίο άλλης ισότιμης Σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής 
αντίστοιχου Κλάδου, Τομέα Τμήματος ή ειδικότητας.     

2) Άδεια Μηχανοδηγού Χειριστή Μηχανημάτων Εκτέλεσης Τεχνικών Έργων που  
λειτουργούν με κινητήρα εσωτερικής καύσης Τάξης  Δ΄  της Ομάδας Ζ΄     (Π.Δ. 
31/90) ή άδεια Χειριστή Μηχανημάτων Έργου (Μ.Ε.) ομάδας Β΄,  
ειδικότητας 3 του  Π.Δ. 113/12, για τα Μ.Ε. 3.5  της  κατάταξης του άρθρου 
2 της υπ’  αριθμ. οικ. 1032/166/Φ.Γ. 9.6.4 (Η)/ 05-03-2013 απόφασης του 
αρμοδίου  Υφυπουργού, όπως τροποποιήθηκε – συμπληρώθηκε με την 
υπ’ αριθ. οικ. 71993/301/Φ.113/3-7-2015 απόφαση του αρμοδίου 
Υπουργού*, 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός θέσης 
Τίτλος σπουδών  

και  
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

3) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου τουλάχιστον ερασιτεχνική  Β/Β (Να ισχύει).  

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι ανωτέρω άδειες πρέπει να είναι σε ισχύ, σύμφωνα με τις 
προβλεπόμενες διατάξεις. 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Ζ΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω 
προσόντα) 

1) Οποιοδήποτε Πτυχίο ή Δίπλωμα ή Απολυτήριος Τίτλος Δευτεροβάθμιας ή  

Μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος Τίτλος  

Σχολών της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως  ειδικότητας. 

2) Άδεια Μηχανοδηγού Χειριστή Μηχανημάτων Εκτέλεσης Τεχνικών Έργων που  

λειτουργούν με κινητήρα εσωτερικής καύσης  Τάξης  Δ΄  της Ομάδας Ζ΄   (Π.Δ. 

31/90) ή άδεια  Χειριστή  Μηχανημάτων Έργου (Μ.Ε.) ομάδας Β΄, 

ειδικότητας 3 του Π.Δ. 113/12, για τα Μ.Ε. 3.5   της κατάταξης του άρθρου 2 

της  υπ’  αριθμ. οικ. 1032/166/Φ.Γ.9.6.4 (Η)/ 05-03-2013 απόφασης του 

αρμοδίου  Υφυπουργού, όπως τροποποιήθηκε – συμπληρώθηκε με την 

υπ’ αριθ. οικ. 71993/301/Φ.113/3-7-2015 απόφαση του αρμοδίου  

Υπουργού* , 

 

3) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου τουλάχιστον ερασιτεχνική Β/Β (Να ισχύει). 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι ανωτέρω άδειες πρέπει να είναι σε ισχύ, σύμφωνα με τις 
προβλεπόμενες διατάξεις. 

 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Η΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω 
προσόντα) 

1) Πτυχίο αναγνωρισμένης κατώτερης Τεχνικής Σχολής ή αντίστοιχο Πτυχίο 
Σχολών Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. ή άλλης ισότιμης Σχολής της ημεδαπής ή 
αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας ή Ενδεικτικό  Γ’ Τάξεως Εξατάξιας Σχολής 
Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης ή Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης, 
δηλαδή Απολυτήριο τριτάξιου Γυμνασίου ή, για υποψήφιους που έχουν 
αποφοιτήσει μέχρι και το 1980, Απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου της ημεδαπής 
ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής.  

2) Άδεια Μηχανοδηγού Χειριστή Μηχανημάτων Εκτέλεσης Τεχνικών Έργων που  
λειτουργούν με κινητήρα εσωτερικής καύσης Τάξης  Δ΄ της Ομάδας Ζ΄  (Π.Δ. 
31/90) ή άδεια Χειριστή Μηχανημάτων Έργου (Μ.Ε.) ομάδας Β΄, 
ειδικότητας 3 του Π.Δ. 113/12, για τα Μ.Ε. 3.5  της  κατάταξης του άρθρου 2 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός θέσης 
Τίτλος σπουδών  

και  
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

της υπ’  αριθμ. οικ. 1032/166/Φ.Γ.9.6.4 (Η)/ 05-03-2013, απόφασης του 
αρμοδίου  Υφυπουργού, όπως τροποποιήθηκε – συμπληρώθηκε με την 
υπ’ αριθ. οικ. 71993/301/Φ.113/3-7-2015 απόφαση του αρμοδίου 

Υπουργού*, 

 

3) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου τουλάχιστον ερασιτεχνική  Β/Β (Να ισχύει).  

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι ανωτέρω άδειες πρέπει να είναι σε ισχύ, σύμφωνα με τις 
προβλεπόμενες διατάξεις. 

*ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Υποψήφιοι που κατείχαν άδεια την οποία αντικατέστησαν βάσει 

του Π.Δ. 113/2012, εφόσον στην νέα αυτή άδεια δεν αναγράφεται η αρχική 

άδεια και η ημεροχρονολογία κτήσης αυτής, οφείλουν να προσκομίσουν 

σχετική βεβαίωση της αρμόδιας  Υπηρεσίας από την οποία να προκύπτει το 

ανωτέρω στοιχείο. 

Η εν λόγω βεβαίωση απαιτείται, προκειμένου να προσμετρηθεί το 

βαθμολογούμενο κριτήριο της εμπειρίας. 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η εμπειρία για την ειδικότητα αυτή υπολογίζεται μετά την 

απαιτούμενη άδεια μηχανοδηγού χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης έργων. 

 

 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ: 

Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι είναι  κάτοχοι επαγγελματικής  άδειας  οδήγησης 
αλλοδαπής, για να γίνουν δεκτοί  πρέπει να  προσκομίσουν βεβαίωση  της  
αρμόδιας Υπηρεσίας «περί ισοδυναμίας και  αντιστοιχίας  της άδειας οδήγησης 
αλλοδαπής με τις επαγγελματικές άδειες  οδήγησης  ημεδαπής».  

 
 
 

183 
ΠΕ 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

 
1) Πτυχίο ή δίπλωμα  Ηλεκτρολόγου Μηχανικού  ή Ηλεκτρολόγου Μηχανολόγου 
Μηχανικού ή Μηχανολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού 
και Μηχανικού Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Τεχνολογίας 
Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ ΑΕΙ ή το ομώνυμο 
πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου  (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων 
Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας 
πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου  (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή 
Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος 
σχολών της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.  
 
 
2) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου 
σπουδών.  
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός θέσης 
Τίτλος σπουδών  

και  
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

 
 
 

184 
ΠΕ 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

11))  ΠΠττυυχχίίοο  ήή  δδίίππλλωωμμαα    ΗΗλλεεκκττρροολλόόγγοουυ  ΜΜηηχχααννοολλόόγγοουυ  ΜΜηηχχααννιικκοούύ  ήή  ΜΜηηχχααννοολλόόγγοουυ  

ΗΗλλεεκκττρροολλόόγγοουυ  ΜΜηηχχααννιικκοούύ  ήή  ΜΜηηχχααννοολλόόγγοουυ  ΜΜηηχχααννιικκοούύ  ήή  ΜΜηηχχααννοολλόόγγοουυ  κκααιι  

ΑΑεερροοννααυυππηηγγοούύ  ΜΜηηχχααννιικκοούύ  ήή  ΜΜηηχχααννοολλόόγγοουυ  ΜΜηηχχααννιικκοούύ  ΒΒιιοομμηηχχααννίίααςς  ήή  ΝΝααυυππηηγγοούύ  

ΜΜηηχχααννοολλόόγγοουυ  ΜΜηηχχααννιικκοούύ    ήή  ΜΜηηχχααννιικκώώνν  ΔΔιιααχχεείίρριισσηηςς  ΕΕννεερργγεειιαακκώώνν  ΠΠόόρρωωνν  ΑΑΕΕΙΙ  ήή  ττοο  

οομμώώννυυμμοο  ππττυυχχίίοο  ήή  δδίίππλλωωμμαα  ΕΕλλλληηννιικκοούύ  ΑΑννοοιικκττοούύ  ΠΠααννεεππιισσττηημμίίοουυ    ((ΕΕ..ΑΑ..ΠΠ))  ΑΑΕΕΙΙ  ήή  

ΠΠρροογγρρααμμμμάάττωωνν  ΣΣπποουυδδώώνν  ΕΕππιιλλοογγήήςς  ((ΠΠ..ΣΣ..ΕΕ))  ΑΑΕΕΙΙ  ήή  ττααυυττόόσσηημμοο  κκααττάά  ππεερριιεεχχόόμμεεννοο  

εειιδδιικκόόττηηττααςς  ππττυυχχίίοο  ήή  δδίίππλλωωμμαα  ΑΑΕΕΙΙ  ήή  ΕΕλλλληηννιικκοούύ  ΑΑννοοιικκττοούύ  ΠΠααννεεππιισσττηημμίίοουυ    ((ΕΕ..ΑΑ..ΠΠ))  

ΑΑΕΕΙΙ  ήή  ΠΠρροογγρρααμμμμάάττωωνν  ΣΣπποουυδδώώνν  ΕΕππιιλλοογγήήςς  ((ΠΠ..ΣΣ..ΕΕ))  ΑΑΕΕΙΙ  ττηηςς  ηημμεεδδααππήήςς  ήή  ιισσόόττιιμμοοςς  

ττίίττλλοοςς  σσχχοολλώώνν  ττηηςς  ααλλλλοοδδααππήήςς,,  ααννττίίσσττοοιιχχηηςς  εειιδδιικκόόττηηττααςς..    

  

22))  ΆΆδδεειιαα  άάσσκκηησσηηςς  εεππααγγγγέέλλμμααττοοςς  ΜΜηηχχααννιικκοούύ  ααννττίίσσττοοιιχχηηςς  εειιδδιικκόόττηηττααςς  ττοουυ  ττίίττλλοουυ  

σσπποουυδδώώνν.. 

 
 

185 
ΠΕ 

ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΩΝ –  
ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ  

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

1) Πτυχίο ή δίπλωμα Μηχανικού Μεταλλείων Μεταλλουργών με ειδικεύσεις: α) 
Μηχανικού Μεταλλείων ή Μεταλλειολόγου ή β) Μεταλλουργού Μηχανικού ή 
Μηχανικών Ορυκτών Πόρων ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού 
Ανοικτού Πανεπιστημίου  (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) 
ΑΕΙ ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή 
Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου  (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών 
Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, 
αντίστοιχης ειδικότητας.  
 
2) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου 
σπουδών. 

 
 
 

186 
ΠΕ 

ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

11))  ΠΠττυυχχίίοο  ήή  δδίίππλλωωμμαα  ΑΑγγρροοννόόμμοουυ  ΤΤοοπποογγρράάφφοουυ  ΜΜηηχχααννιικκοούύ  ήή  ΤΤοοπποογγρράάφφοουυ  

ΜΜηηχχααννιικκοούύ  ΑΑΕΕΙΙ  ήή  ττοο  οομμώώννυυμμοο  ππττυυχχίίοο  ήή  δδίίππλλωωμμαα  ΕΕλλλληηννιικκοούύ  ΑΑννοοιικκττοούύ  ΠΠααννεεππιισσττηημμίίοουυ    

((ΕΕ..ΑΑ..ΠΠ))  ΑΑΕΕΙΙ  ήή  ΠΠρροογγρρααμμμμάάττωωνν  ΣΣπποουυδδώώνν  ΕΕππιιλλοογγήήςς  ((ΠΠ..ΣΣ..ΕΕ))  ΑΑΕΕΙΙ  ήή  ττααυυττόόσσηημμοο  κκααττάά  

ππεερριιεεχχόόμμεεννοο  εειιδδιικκόόττηηττααςς  ππττυυχχίίοο  ήή  δδίίππλλωωμμαα  ΑΑΕΕΙΙ  ήή  ΕΕλλλληηννιικκοούύ  ΑΑννοοιικκττοούύ  

ΠΠααννεεππιισσττηημμίίοουυ    ((ΕΕ..ΑΑ..ΠΠ))  ΑΑΕΕΙΙ  ήή  ΠΠρροογγρρααμμμμάάττωωνν  ΣΣπποουυδδώώνν  ΕΕππιιλλοογγήήςς  ((ΠΠ..ΣΣ..ΕΕ))  ΑΑΕΕΙΙ  ττηηςς  

ηημμεεδδααππήήςς  ήή  ιισσόόττιιμμοοςς  ττίίττλλοοςς  σσχχοολλώώνν  ττηηςς  ααλλλλοοδδααππήήςς,,  ααννττίίσσττοοιιχχηηςς  εειιδδιικκόόττηηττααςς..  

  

22))  ΆΆδδεειιαα  άάσσκκηησσηηςς  εεππααγγγγέέλλμμααττοοςς  ΜΜηηχχααννιικκοούύ  ααννττίίσσττοοιιχχηηςς  εειιδδιικκόόττηηττααςς  ττοουυ  ττίίττλλοουυ  

σσπποουυδδώώνν.. 

 
187 
ΠΕ 

ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ  
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΟΙΚΟΝΟ- 

ΜΙΚΩΝ 
(ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ) 

Πτυχίο ή δίπλωμα Αστικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης (από 1998 μετονομάστηκε 
σε Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης) ή Βιομηχανικής Διοίκησης και 
Τεχνολογίας (πρώην Τεχνολογίας και Συστημάτων Παραγωγής) ή Δημόσιας 
Διοίκησης με κατεύθυνση Δημόσιας Οικονομικής ή Δημόσιας Διοίκησης (το οποίο 
ίσχυε μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 1996-1997) ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών 
και Πολιτικών Σπουδών (από Μάιο 2008 μετονομάστηκε σε Διεθνών και 
Ευρωπαϊκών Σπουδών) με κατεύθυνση Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών 
Σπουδών ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών ή Διεθνών και 
Ευρωπαϊκών Σπουδών με κατεύθυνση Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών 
Σχέσεων ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (πρώην Διεθνών και Ευρωπαϊκών 
Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών) με κατεύθυνση Διεθνών και Ευρωπαϊκών 
Οικονομικών Σπουδών ή Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξης ή Διοίκησης 
Επιχειρήσεων ή Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών ή Διοίκησης 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός θέσης 
Τίτλος σπουδών  

και  
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων   ή Επιχειρησιακής Έρευνας και 
Μάρκετινγκ ή Επιχειρησιακής Έρευνας και Στρατηγικής Πωλήσεων  (Marketing)  ή 
Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ή Λογιστικής Χρηματοοικονομικής και Ποσοτικής 
Ανάλυσης ή Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας ή Μάρκετινγκ και Διοίκησης Λειτουργιών ή 
Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων ή Ναυτιλιακών Σπουδών ή Ναυτιλίας και 
Επιχειρηματικών Υπηρεσιών ή Οικονομικής Επιστήμης ή Οικονομικής και 
Περιφερειακής Ανάπτυξης  ή Οικονομικών Επιστημών ή Οικονομικής και Διοίκησης 
Τουρισμού ή Οργάνωσης και Διαχείρισης Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (από 2006 
μετονομάστηκε σε Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων) ή 
Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού 
ή Περιφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης ή Στατιστικής ή Στατιστικής και 
Αναλογιστικής Επιστήμης ή Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης ή   Στατιστικής 
και Αναλογιστικών - Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών ή Τεχνολογίας και 
Συστημάτων Παραγωγής ή Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής ΑΕΙ ή το 
ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) ΑΕΙ ή 
Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΑΕΙ της ημεδαπής η ισότιμος τίτλος 
σχολών  της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. 
 

 
 

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων  πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών. 

ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ 

Α. Οι υποψήφιοι που διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα κατατάσσονται σε πίνακες κατά ειδικότητα με 

βάση το κριτήριο της εντοπιότητας με την εξής σειρά: 

 Για όλες τις θέσεις και κωδικούς: 

(1) Προηγούνται οι Δημότες των Τοπικών Κοινοτήτων Μαραθούσας, Ανθοχωρίου, Θωκνίας, Κάτω 

Καρυών, Ισώματος Καρυών, Πλάκας, Σούλου, Τριπόταμου, Χωρέμιου,  Περιβολίων, Ίσαρη, 

Καστανοχωρίου, τέως οικισμός Ψαθίου, οικισμός Απιδίτσας, (τοπικής κοινότητας χωρέμη), 

οικισμός Ορεστείου (Δημοτικής Ενότητας Μεγαλόπολης) και Δημοτική Κοινότητα Μεγαλόπολης 

της Δημοτικής Ενότητας Μεγαλόπολης και οι Δημότες των Τοπικών Κοινοτήτων Κυπαρισσίων, 

Μαυριών, Κατσίμπαλη της Δημοτικής Ενότητας Γόρτυνος του Δήμου Μεγαλόπολης, από τις 

οποίες απαλλοτριώθηκαν ή αγοράσθηκαν εκτάσεις για τις εγκαταστάσεις και τις ανάγκες 

ανάπτυξης του Λιγνιτωρυχείου Μεγαλόπολης.  (Α' βαθμός εντοπιότητας) 

(2) Έπονται οι Δημότες των υπόλοιπων Δημοτικών/Τοπικών Κοινοτήτων των Δημοτικών Ενοτήτων  

Μεγαλόπολης και Γόρτυνος  του Δήμου Μεγαλόπολης. (Β' βαθμός εντοπιότητας) 

(3) Έπονται οι Δημότες των πλησιέστερων στις εγκαταστάσεις των Λιγνιτωρυχείων των Δημοτικών 

Ενοτήτων Φαλαισίας και Τρικολώνων. (Γ' βαθμός εντοπιότητας) 

(4) Έπονται οι Δημότες των υπόλοιπων Δημοτικών Ενοτήτων των Δήμων του Νομού Αρκαδίας.           

(Δ' βαθμός εντοπιότητας). 

(5) Έπονται οι Δημότες των Δήμων όλων των Νομών της χώρας. (Ε' βαθμός εντοπιότητας) 
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Β. Για την απόδειξη της εντοπιότητας οι υποψήφιοι οφείλουν να προσκομίσουν πιστοποιητικό (ή 

βεβαίωση) πρόσφατης έκδοσης (όχι παλαιότερο των δύο μηνών από την ημερομηνία υποβολής 

της αίτησης συμμετοχής) του Δήμου ότι είναι Δημότες του συγκεκριμένου Δήμου με ρητή σ’ 

αυτό αναφορά της Δημοτικής Ενότητας ή/και της Τοπικής/Δημοτικής Κοινότητας, σύμφωνα με τα 

ανωτέρω, κατά περίπτωση, επίπεδα εντοπιότητας.   

 

Οι υποψήφιοι χωρίς ελληνική ιθαγένεια που είναι πολίτες Κράτους – Μέλους της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, προκειμένου να αποδείξουν την ιδιότητα του δημότη, οφείλουν να προσκομίσουν βεβαίωση 

μόνιμης κατοικίας από τον οικείο Δήμο, πρόσφατης έκδοσης (όχι παλαιότερης των δύο μηνών από την 

ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής), στην οποία να αναγράφεται ότι διαμένουν μόνιμα σε 

συγκεκριμένη Δημοτική ή Τοπική Κοινότητα ή Δημοτική Ενότητα των ως άνω δήμων, κατά τον ελάχιστο 

χρόνο που ορίζεται από την κείμενη νομοθεσία και απαιτείται για την εγγραφή ελλήνων πολιτών στα 

δημοτολόγια αυτών. 

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

Η σειρά κατάταξης των υποψηφίων που έχουν την ίδια εντοπιότητα καθορίζεται μεταξύ τους με τα 

ακόλουθα κριτήρια: 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
 

  1. ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ (200 μονάδες για 4 μήνες ανεργίας και 75 μονάδες ανά μήνα ανεργίας άνω των 4 μηνών, με ανώτατο όριο τους 
12 μήνες) 

μήνες 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 και άνω 

μονάδες 0 0 0 200 275 350 425 500 575 650 725 800 

 
       2. ή 3. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ Η΄ ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (50 μονάδες για κάθε τέκνο) 

αριθμός τέκνων 3* 4 5 6 7 8 9 10 11 12 …. 

μονάδες 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 …. 

      Αφορά μόνο τις ειδικές περιπτώσεις πολυτεκνίας με τρία (3) τέκνα     
 
       4. ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ (30 μονάδες για καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα και 50 μονάδες για το τρίτο) 

αριθμός τέκνων 1 2 3 

μονάδες 30 60 110 

 
       5. ή 6. ΓΟΝΕΑΣ Η΄ ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (50 μονάδες για κάθε τέκνο)  

αριθμός τέκνων 1 2 3 4 5 …. 

μονάδες 50 100 150 200 250 …. 

 
5. ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ  (για ΠΕ και ΤΕ οι μονάδες του βασικού τίτλου με 2 δεκαδικά ψηφία πολλαπλασιάζονται με το 40, ενώ για ΔΕ   

   με το 20) 

κατηγορίες  

ΠΕ & ΤΕ 
5 … 5,5 … 6 … 6,5 … 7 … 7,5 … 8 … 8,5 … 9 … 9,5 … 10 

κατηγορία 

ΔΕ 
10 … 11 … 12 … 13 … 14 … 15 … 16 … 17 … 18 … 19 … 20 

μονάδες 200 … 220 … 240 … 260 … 280 … 300 … 320 … 340 … 360 … 380 … 400 

 
       8. ΕΜΠΕΙΡΙΑ  (7 μονάδες ανά μήνα εμπειρίας και έως 60 μήνες) 

μήνες εμπειρίας 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 … 57 58 59 
60 και 
άνω 

μονάδες 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 77 84 91 98 … 399 406 413 420 
 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΠΕ  ΚΑΙ ΔΕ                   
(ΚΩΔΙΚΟΙ ΘΕΣΕΩΝ: 151, 152, 153, 154,155,156, 159, 160, 161, 162, 165, 167, 169, 172, 173, 175, 178, 
179, 182, 183, 184, 185, 186 & 187) 
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Ως βαθμολογούμενη εμπειρία για τους παρακάτω κωδικούς θέσεων νοείται η απασχόληση με σχέση 

εργασίας ή σύμβαση έργου στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργα 

συναφή με το αντικείμενο των προς πλήρωση θέσεων. 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ 

 

 154, 155,161,165,169, & 

187   

Η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά τη λήψη του βασικού τίτλου σπουδών 

με τον οποίο οι υποψήφιοι μετέχουν στη διαδικασία επιλογής.  

Για την απόδειξη της εμπειρίας αυτής βλ. δικαιολογητικά περίπτωση Β ή 

Ειδικές περιπτώσεις απόδειξης εμπειρίας του Παραρτήματος 

ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ/ΔΕΗ) - 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IΙ., στοιχείο 17.  Πιστοποιητικά απόδειξης εμπειρίας. 

151, 152, 153, 159, 160, 

162,167, 183, 184, 185 & 

186  

Η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά την απόκτηση της ζητούμενης, κατά 

περίπτωση, από την παρούσα ανακοίνωση άδειας άσκησης 

επαγγέλματος ή άλλης επαγγελματικής άδειας. (Για τις άδειες ή 

βεβαιώσεις των Π.Δ. 113/2012 ή Π.Δ.  115/2012 ή Π.Δ. 108/2013 ή Π.Δ. 

1/2013  βλέπε σχετική  Επισήμανση στα αντίστοιχα Προσόντα).   

Για την απόδειξη της εμπειρίας αυτής βλ. δικαιολογητικά περίπτωση Α(1) ή 

Ειδικές περιπτώσεις απόδειξης εμπειρίας του Παραρτήματος 

ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ/ΔΕΗ) - 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IΙ., στοιχείο 17.  Πιστοποιητικά απόδειξης εμπειρίας. 

156,172,175,179 &182 

Η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά την απόκτηση της ζητούμενης, κατά 

περίπτωση, από την παρούσα ανακοίνωση άδειας άσκησης 

επαγγέλματος ή άλλης επαγγελματικής άδειας.  

(Για τις άδειες χειριστών μηχανημάτων έργων που εκδόθηκαν βάσει του 
Π.Δ.113/2012 και της απόφασης με αριθμ. οικ. 1032 /166/ Φ.Γ.9.6.4. 
(Η)/5.3.2013, όπως τροποποιήθηκε - συμπληρώθηκε με την απόφαση υπ’ 
αριθμ. οικ. 71993/301/Φ113/3-7-2015, βλέπε σχετική Επισήμανση στα 
αντίστοιχα προσόντα). 

Για την απόδειξη της εμπειρίας αυτής βλ. δικαιολογητικά περίπτωση Α(1) ή 

Ειδικές περιπτώσεις απόδειξης εμπειρίας του Παραρτήματος ανακοινώσεων 

Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ/ΔΕΗ) - ΚΕΦΑΛΑΙΟ IΙ., στοιχείο 

17. Πιστοποιητικά απόδειξης εμπειρίας. 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ  ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ   

(κωδικοί θέσεων: 173 & 178 ) 

Για τα Κύρια Προσόντα και τα Προσόντα Α΄, Β΄ και  Γ΄  Επικουρίας: 

Ως βαθμολογούμενη εμπειρία για τους παρακάτω κωδικούς θέσεων νοείται η απασχόληση με σχέση 
εργασίας ή σύμβαση έργου στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργα 
του είδους της εξειδικευμένης εμπειρίας που ορίζεται  στην παρούσα ανακοίνωση ως τυπικό προσόν 
πρόσληψης. 

Πέραν του είδους και του χρονικού διαστήματος της εξειδικευμένης εμπειρίας που ορίζεται από 

την παρούσα ανακοίνωση ως τυπικό προσόν πρόσληψης, βαθμολογείται επίσης και η εμπειρία 

που διαθέτουν οι υποψήφιοι  σε καθήκοντα ή έργα συναφή με το αντικείμενο των  προς πλήρωση 

θέσεων, για το υπολειπόμενο χρονικό διάστημα και μέχρι συμπληρώσεως του βαθμολογούμενου 

κριτηρίου των συνολικά πέντε (5) ετών εμπειρίας. 
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Για τα Προσόντα  Δ΄ και  Ε΄ Επικουρίας: 

Ως βαθμολογούμενη εμπειρία για τους παρακάτω κωδικούς θέσεων νοείται η απασχόληση με σχέση 

εργασίας ή σύμβαση έργου στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργα 

συναφή με το αντικείμενο των προς πλήρωση θέσεων. 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ 

 

 

 

 

 

173 & 178 

 

 

 

 

 

 

Για τα Κύρια Προσόντα και τα Προσόντα Α΄, Β΄ και  Γ΄ Επικουρίας: 

Η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά την απόκτηση των ζητουμένων, από 

την παρούσα ανακοίνωση αδειών οδήγησης αυτοκινήτου Γ΄ (C) και Δ΄ (D) 

Κατηγορίας.  

Για την απόδειξη της εξειδικευμένης εμπειρίας βλ. δικαιολογητικά 

περίπτωση Α (1) και Α (2) αθροιστικά ή Ειδικές Περιπτώσεις απόδειξης 

εμπειρίας του Παραρτήματος ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας 

Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ/ΔΕΗ) - ΚΕΦΑΛΑΙΟ IΙ., στοιχείο 17. Πιστοποιητικά 

απόδειξης εμπειρίας.  

Για την απόδειξη της εμπειρίας στο αντικείμενο της θέσης βλ. 

δικαιολογητικά περίπτωση Α(1) ή Ειδικές περιπτώσεις απόδειξης 

εμπειρίας του Παραρτήματος ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας 

Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ/ΔΕΗ) - ΚΕΦΑΛΑΙΟ IΙ., στοιχείο 17. Πιστοποιητικά 

απόδειξης εμπειρίας. 

Για τα Προσόντα  Δ΄ και  Ε΄  Επικουρίας: 

Η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά την απόκτηση των ζητουμένων, από 

την παρούσα ανακοίνωση αδειών οδήγησης αυτοκινήτου Γ΄ (C)  και Δ΄  

(D) Κατηγορίας.  

Για την απόδειξη της εμπειρίας στο αντικείμενο της θέσης βλ. 

δικαιολογητικά περίπτωση Α(1) ή Ειδικές περιπτώσεις απόδειξης 

εμπειρίας του Παραρτήματος ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας 

Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ/ΔΕΗ) - ΚΕΦΑΛΑΙΟ IΙ., στοιχείο 17. Πιστοποιητικά 

απόδειξης εμπειρίας. 

 
Οι τρόποι υπολογισμού της εμπειρίας για όλες τις ειδικότητες περιγράφονται αναλυτικά στο 
«Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ/ΔΕΗ) για την πρόσληψη σε 
Λιγνιτωρυχεία, Σταθμούς Παραγωγής (ΑΗΣ/ΥΗΣ) και αυτόνομους και τοπικούς Σταθμούς Παραγωγής των 

νησιών (ΑΣΠ/ΤΣΠ) της ΔΕΗ ΑΕ» (βλ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ I., ενότητα Ε., υποενότητα «ΤΡΟΠΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ»).   

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των λοιπών 
ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να προσκομίσουν όλα τα  απαιτούμενα από την παρούσα 
ανακοίνωση και το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ/ΔΕΗ) για 
την πρόσληψη σε Λιγνιτωρυχεία, Σταθμούς Παραγωγής (ΑΗΣ/ΥΗΣ) και αυτόνομους και τοπικούς 
Σταθμούς Παραγωγής των νησιών (ΑΣΠ/ΤΣΠ) της ΔΕΗ ΑΕ» δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στην ενότητα «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του Κεφαλαίου ΙΙ του 
ανωτέρω Παραρτήματος. 
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ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ: 

1. Όλοι οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν την υγεία και φυσική καταλληλότητα που θα τους επιτρέπει την  
εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν. 

2. Τονίζεται ιδιαιτέρως ότι οι υποψήφιοι που θα προσληφθούν θα απασχοληθούν αποκλειστικά και μόνο 
στις εργασίες για τις οποίες προσλαμβάνονται. 

 

► Για τις θέσεις με κωδικό 155 oι υποψήφιοι θα απασχοληθούν στο σύστημα εκσκαφής, μεταφοράς  
και  απόθεσης λιγνίτη και συγκεκριμένα : 

       είτε στην επιτήρηση, τον καθαρισμό και την υποστήριξη των Ταινιοδρόμων,    

είτε στην επιτήρηση, καθαρισμό και επέμβαση σε οποιοδήποτε σημείο των Κυρίων Μηχανημάτων 
(Καδοφόρου Εκσκαφέα, Ταινιοχήματος, Καλωδιοχήματος, Αποθέτη Λιγνίτη, Αποθέτη Αγόνων,  
Απολήπτη Λιγνίτη), υπό την επίβλεψη αδειούχου Χειριστή Ηλεκτροκίνητων Εκσκαπτικών  
Μηχανημάτων. 

 
► Για όλες τις θέσεις  οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν θα υποβληθούν στις απαραίτητες ιατρικές 

εξετάσεις (προληπτικός – περιοδικός έλεγχος υγείας) και εφόσον κριθούν κατάλληλοι θα 
προσληφθούν. Σε αντίθετη  περίπτωση θα προσλαμβάνονται οι επόμενοι κατά σειρά επιτυχίας με 
την ίδια διαδικασία. 

 
► Για τις θέσεις με κωδικό 156, 172, 173, 175, 178, 179 & 182 οι  υποψήφιοι    που   θα  επιλεγούν    

για τις  ειδικότητες, Τεχνικοί  Ορυχείων – Χειριστές  Κυρίων Μηχανημάτων, Χειριστές 
Μηχανημάτων Τεχνικών Έργων (Ανυψωτικά Περονοφόρα Μηχανήματα (Κλαρκ), Οδηγοί (Χωρίς  
κάρτα ψηφιακού  ταχογράφου), Χειριστές Μηχανημάτων Τεχνικών Έργων (Γερανοπροωθητήρων),  
Οδηγοί (Με κάρτα ψηφιακού  ταχογράφου), Χειριστές  Μηχανημάτων Τεχνικών  Έργων 
(Προωθητήρων και  Φορτωτών) και Χειριστές Μηχανημάτων Τεχνικών Έργων (Γκρέιντερ) θα  
υποβληθούν  στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις (έλεγχος δεξιοτήτων) και  εφόσον κριθούν 
κατάλληλοι θα  προσληφθούν.  Σε  αντίθετη  περίπτωση  θα  προσλαμβάνονται  οι  επόμενοι  κατά  
σειρά  επιτυχίας  με  την  ίδια  διαδικασία. 

 

3. ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι υποψήφιοι, σύμφωνα και με τα αναφερόμενα στην παρ.3 του Κεφαλαίου ΙΙ του 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ/ΔΕΗ (με ημερομηνία σήμανσης 21-05-2015), οφείλουν να 

υποβάλλουν και Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, στην οποία να δηλώνουν ότι δεν έχουν 

απασχοληθεί στη ΔΕΗ ΑΕ ή σε θυγατρικές της  και αν έχουν απασχοληθεί,  να δηλώνεται η 

εταιρεία απασχόλησης (ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ, ΑΔΜΗΕ ΑΕ, ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ), με οποιαδήποτε σχέση 

εργασίας (σύμβαση ορισμένου χρόνου 8μηνης διάρκειας, σύμβαση έργου, σύμβαση 60 

ημερομισθίων, εκτός πρακτικής άσκησης) κατά την τελευταία 3ετία, καθώς και τα χρονικά 

διαστήματα που απασχολήθηκαν. 

4. Η υποβολή τίτλων σπουδών Ανώτερης Εκπαιδευτικής βαθμίδας των αιτούμενων θα έχει ως 

αποτέλεσμα τον αποκλεισμό των υποψηφίων από την επιλογή.  

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας 

Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ/ΔΕΗ) για την πρόσληψη σε Λιγνιτωρυχεία, Σταθμούς Παραγωγής 

(ΑΗΣ/ΥΗΣ) και αυτόνομους και τοπικούς Σταθμούς Παραγωγής των νησιών (ΑΣΠ/ΤΣΠ) της ΔΕΗ 

ΑΕ». 
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ΠΡΟΣΟΧΗ :  Μετά  την  τελευταία  αναμόρφωση  του  ανωτέρω  Παραρτήματος με σήμανση έκδοσης 

«21-05-2015» επισημαίνεται τροποποίηση σχετικά με την ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟ 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΣΤΗ ΔΕΗ Ή ΣΕ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ  ΤΗΣ. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Δημοσίευση της ανακοίνωσης  

Περίληψη της παρούσας ανακοίνωσης, η οποία πρέπει να περιέχει υποχρεωτικά τα όρια ηλικίας και όλα 
τα στοιχεία του άρθρου 21 παρ. 8 του Ν. 2190/1994 (όπως ισχύει), να δημοσιευθεί σε δύο (2) ημερήσιες ή 
εβδομαδιαίες τοπικές εφημερίδες του Νομού Αρκαδίας, εφόσον εκδίδονται. Σε περίπτωση που εκδίδεται 
μία εφημερίδα (ημερήσια ή εβδομαδιαία) η δημοσίευση θα γίνει στην εφημερίδα αυτή δύο (2) φορές. 

Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης [μαζί με το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας 
Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ/ΔΕΗ) για την πρόσληψη σε Λιγνιτωρυχεία, Σταθμούς Παραγωγής (ΑΗΣ/ΥΗΣ) 
και αυτόνομους και τοπικούς Σταθμούς Παραγωγής των νησιών (ΑΣΠ/ΤΣΠ) της ΔΕΗ ΑΕ» με σήμανση  
έκδοσης «21-05-2015»]  να γίνει στο κατάστημα της Υπηρεσίας μας και στο χώρο των ανακοινώσεων           
του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Μεγαλόπολης, όπου εδρεύει η Υπηρεσία. Θα συνταχθεί και 
σχετικό πρακτικό ανάρτησης στο  φορέα (σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 9 του Ν. 2190/1994 όπως 
ισχύει), το οποίο θα αποσταλεί αυθημερόν στο ΑΣΕΠ είτε στο e-mail: sox@asep.gr είτε στο fax: 210 - 
6420368 ή 213-1319188. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση – υπεύθυνη δήλωση με κωδικό  ΕΝΤΥΠΟ 

ΑΣΕΠ ΣΟΧ.ΔΕΗ-ΛΙΓ/ΧΕΙΑ.ΑΗΣ/ΥΗΣ.ΑΣΠ/ΤΣΠ.1 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με  

άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφ’ όσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους 

θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της Υπηρεσίας 

μας στην ακόλουθη διεύθυνση: 

ΔΕΗ Α.Ε./Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης, Τ.Κ. 222 00 – ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 

απευθύνοντάς την στην Κεντρική Γραμματεία, υπ’ όψιν κας ΚΟΥΤΟΥΖΗ Βασιλικής ή  κας ΚΑΛΑΘΑ  

Αγγελικής ή  κου ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ Παναγιώτη (τηλ. επικοινωνίας: 27910-25045 εσωτερικό 33034, 

33020 αντίστοιχα).  

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση 

την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται 

στην αίτηση των υποψηφίων. 

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας 

προσωπικού (ΠΕ ή ΔΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή 

περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και 

αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία. 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και 
αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της 
ανάρτησής της στο κατάστημα της Υπηρεσίας μας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού 
καταστήματος του Δήμου Μεγαλόπολης, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης 
στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και  
εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας 
μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.  

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην Υπηρεσία μας στην 
ανωτέρω διεύθυνση,  β) στο διαδικτυακό τόπο της ΔΕΗ http://www.dei.gr,  γ) στο διαδικτυακό τόπο του 
ΑΣΕΠ  (www asep.gr).  και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Έντυπα 
αιτήσεων → Διαγωνισμών Φορέων → Εποχικού (ΣΟΧ), δ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης 

http://www.dei.gr/
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Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ’ όπου μέσω της 
διαδρομής: Σύνδεσμοι → Ανεξάρτητες και άλλες αρχές → ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα 
του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ 2 και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: 
Έντυπα αιτήσεων → Διαγωνισμών Φορέων → Εποχικού (ΣΟΧ). 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: Κατάταξη υποψηφίων 

Αφού η Υπηρεσία μας  επεξεργαστεί τις αιτήσεις των υποψηφίων, τους κατατάσσει βάσει των κριτηρίων 
του νόμου (όπως αναλυτικά αναφέρονται στο Παράρτημα της ανακοίνωσης). Η κατάταξη των 
υποψηφίων, βάσει της οποίας θα γίνει η τελική επιλογή για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας 
ορισμένου χρόνου, πραγματοποιείται ως εξής:  

1. Πρώτα απ΄ όλα οι υποψήφιοι κατατάσσονται στους πίνακες κατάταξης για τους κωδικούς  θέσης που 
έχουν επιλέξει με βάση το βαθμό εντοπιότητας που διαθέτουν (Α΄, Β΄, κ.ο.κ.).  

2. Μεταξύ των υποψηφίων με την ίδια εντοπιότητα προηγούνται οι έχοντες τα κύρια προσόντα και 
ακολουθούν οι έχοντες τα επικουρικά (Α΄, Β΄ επικουρίας κ.ο.κ.).  

3. Η σειρά κατάταξης μεταξύ αυτών που έχουν την ίδια εντοπιότητα και τα ίδια προσόντα (κύρια ή 
επικουρικά), γίνεται με βάση τη βαθμολογία που συγκεντρώνουν στα βαθμολογούμενα κριτήρια 
(χρόνος ανεργίας, πολυτεκνική ιδιότητας, αριθμός ανήλικων τέκνων, μονογονεϊκή ιδιότητας, βαθμός 
τίτλου σπουδών, εμπειρία). 

4. Στην περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων στη συνολική βαθμολογία προηγείται αυτός που έχει τις 
περισσότερες μονάδες στο πρώτο βαθμολογούμενο κριτήριο (χρόνος ανεργίας) και, αν αυτές 
συμπίπτουν, αυτός που έχει τις περισσότερες μονάδες στο δεύτερο κριτήριο (αριθμός τέκνων 
πολύτεκνης οικογένειας) και ούτω καθεξής. Αν εξαντληθούν όλα τα κριτήρια, η σειρά μεταξύ των 
υποψηφίων καθορίζεται με δημόσια κλήρωση. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: Ανάρτηση πινάκων και υποβολή ενστάσεων 

Μετά την κατάρτιση των πινάκων, η Υπηρεσία μας θα αναρτήσει, το αργότερο μέσα σε είκοσι (20) 
ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής, τους πίνακες 
κατάταξης των υποψηφίων στο κατάστημα των γραφείων μας, τους οποίους πρέπει να αποστείλει 
άμεσα για έλεγχο στο ΑΣΕΠ, ενώ θα συνταχθεί και σχετικό πρακτικό ανάρτησης (σύμφωνα με το 
άρθρο 21 παρ. 11 του Ν. 2190/1994 όπως ισχύει) το οποίο θα υπογραφεί από δύο (2) υπαλλήλους της 
Υπηρεσίας. Το πρακτικό αυτό θα αποσταλεί αυθημερόν στο ΑΣΕΠ είτε στο e-mail: sox@asep.gr είτε στο 
fax: 210-6467728 ή 213-1319188. 

Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης μέσα σε 
αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά), η οποία αρχίζει από 
την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους. Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή 
απευθείας στο ΑΣΕΠ (Πουλίου 6, Αθήνα, Τ.Θ. 14307, Τ.Κ. 11510) και, για να εξεταστεί, πρέπει να 
συνοδεύεται από αποδεικτικό καταβολής παραβόλου  πενήντα ευρώ (50 €) που έχει εκδοθεί είτε μέσω 
της εφαρμογής του ηλεκτρονικού παραβόλου (e–παράβολο), βλ. λογότυπο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ 
ΠΑΡΑΒΟΛΟ» στο διαδικτυακό τόπο  του ΑΣΕΠ (www.asep.gr), είτε από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία 
(Δ.Ο.Υ.). Ο υποψήφιος πρέπει να αναγράψει τον κωδικό/αριθμό  του παραβόλου στην ένσταση και να 
καταβάλει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παραβόλου μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων. 
Σε περίπτωση που η υποβληθείσα ένσταση γίνει δεκτή, το καταβληθέν ποσό επιστρέφεται στον 
ενιστάμενο. 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Οι υποψήφιοι οι οποίοι υποβάλλουν ένσταση θα πρέπει να αναγράφουν σ’ αυτή τα πλήρη 
στοιχεία της παρούσας ανακοίνωσης, δηλαδή: ΔΕΗ Α.Ε./Δ/ΝΣΗ ΛΙΓΝΙΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ, Αριθμ. Πρωτ. 1885 Ημερομηνία: 01-02-2016 (για την Ανακοίνωση ΣΟΧ/ΔΕΗ 2/2016). 

http://www.kep.gov.gr/
http://www.asep.gr/
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Η Υπηρεσία οφείλει να αποστείλει στο ΑΣΕΠ εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών φωτοαντίγραφα των 
αιτήσεων και των δικαιολογητικών των υποψηφίων που έχουν υποβάλει ένσταση κατά των πινάκων 
κατάταξης.  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ : Πρόσληψη 

Η Υπηρεσία προσλαμβάνει το προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 
αμέσως μετά την κατάρτιση των πινάκων κατάταξης των υποψηφίων. Τυχόν αναμόρφωση των πινάκων 
βάσει αυτεπάγγελτου ή κατ’ ένσταση ελέγχου του ΑΣΕΠ που συνεπάγεται ανακατάταξη των υποψηφίων, 
εκτελείται υποχρεωτικά από το φορέα, ενώ απολύονται οι υποψήφιοι που δεν δικαιούνται πρόσληψης 
βάσει της νέας κατάταξης. Οι απολυόμενοι λαμβάνουν τις αποδοχές που προβλέπονται για την 
απασχόλησή τους έως την ημέρα της απόλυσης, χωρίς οποιαδήποτε αποζημίωση από αιτία αυτή. 

Προσληφθέντες οι οποίοι αποχωρούν πριν από τη λήξη της σύμβασής τους αντικαθίστανται με άλλους 
από τους εγγεγραμμένους και διαθέσιμους στον πίνακα της οικείας ειδικότητας, κατά τη σειρά εγγραφής 
τους σε αυτόν. 

Σε κάθε περίπτωση, οι υποψήφιοι που προσλαμβάνονται είτε κατόπιν αναμόρφωσης των πινάκων από το 
ΑΣΕΠ είτε λόγω αντικατάστασης αποχωρούντων υποψηφίων, απασχολούνται για το υπολειπόμενο, 
κατά περίπτωση, χρονικό διάστημα και μέχρι συμπληρώσεως της εγκεκριμένης διάρκειας της σύμβασης 
εργασίας ορισμένου χρόνου.  

Υποψήφιοι που επιλέγονται για πρόσληψη, προκειμένου να ελεγχθεί, εκ νέου, το κώλυμα της οκτάμηνης 
απασχόλησης,  πρέπει κατά την ημέρα ανάληψης των καθηκόντων τους να υποβάλουν στο φορέα 
υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8 του Ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνουν ότι από την ημερομηνία 
υποβολής της αίτησης συμμετοχής τους στη διαδικασία έως και την ημερομηνία πρόσληψης δεν έχουν 
απασχοληθεί ή έχουν απασχοληθεί (δηλώνεται το χρονικό διάστημα και ο φορέας απασχόλησης) με 
σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση εποχιακών ή άλλων περιοδικών ή 
πρόσκαιρων αναγκών σε φορέα του δημόσιου ή ευρύτερου δημόσιου τομέα του άρθρου 1 παρ. 1 του 
ν.3812/2009. Σε περίπτωση μη υποβολής της ανωτέρω υπεύθυνης δήλωσης, η σχετική απόφαση 
πρόσληψης ανακαλείται. Εάν η δήλωση είναι ψευδής ή ανακριβής, η σύμβαση εργασίας είναι αυτοδικαίως 
άκυρη και η πρόσληψη ανακαλείται υποχρεωτικά. Στις ανωτέρω περιπτώσεις, οι επιλεγέντες ή 
προσληφθέντες υποψήφιοι αντικαθίστανται με άλλους από τους εγγεγραμμένους και διαθέσιμους στον 
πίνακα της οικείας ειδικότητας, κατά τη σειρά εγγραφής τους σε αυτόν.  

ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ της παρούσας ανακοίνωσης αποτελεί και το «Παράρτημα ανακοινώσεων 
Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ/ΔΕΗ) για την πρόσληψη σε Λιγνιτωρυχεία, 
Σταθμούς Παραγωγής (ΑΗΣ/ΥΗΣ) και αυτόνομους και τοπικούς Σταθμούς Παραγωγής των νησιών 
(ΑΣΠ/ΤΣΠ) της ΔΕΗ ΑΕ» με σήμανση έκδοσης «21-05-2015», το οποίο περιλαμβάνει: i) οδηγίες για 
τη συμπλήρωση της αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.ΔΕΗ-ΛΙΓ/ΧΕΙΑ. 
ΑΗΣ/ΥΗΣ.ΑΣΠ/ΤΣΠ.1 ii) επισημάνσεις σχετικά με τα προσόντα και τα βαθμολογούμενα κριτήρια 
κατάταξης των υποψηφίων σύμφωνα με τις ισχύουσες κανονιστικές ρυθμίσεις· και iii) τα 
δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έγκυρη συμμετοχή τους στη διαδικασία επιλογής.  

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στο Παράρτημα αυτό, μέσω των διαδικτυακών 
τόπων της ΔΕΗ ΑΕ (www.dei.gr), καθώς και του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) μέσω της ίδιας διαδρομής 
που ακολουθείται και για την αναζήτηση του εντύπου της αίτησης δηλαδή: Κεντρική σελίδα  
Έντυπα αιτήσεων  Διαγωνισμών φορέων  Εποχικό. 
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