
 1 

                                                                                         Αναρτητέο  στο Διαδίκτυο 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    Αλεξανδρούπολη,       01-10-2015 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α. Μ. & Θ.                                                     Αριθμ. Πρωτ. οικ.             4212 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΈΒΡΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ 
Ταχ.Δ/νση       : Καραολή & Δημητρίου 40                                                        
Ταχ.Κώδικας   : 681 00 - Αλεξ/πολη                                                                      
Πληροφορίες   : Αν. Κωτσιοπούλου                                                           
Τηλέφωνο       : 2551 3 50475                                               
Φαξ                 : 2551 3 50471                                        
e-mail               : prosopiko.evrou@pamth.gov.gr                                                                                    
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ   

ΔΙΜΗΝΗΣ  ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 
 

Ο  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 
 
Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 244 του Ν.3852/07-06-2010 (ΦΕΚ 87/τΑ΄/7-6-2010) «Νέα     

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα 

Καλλικράτης».  

2. Το Π.Δ. 144/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και 

Θράκης», που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 237/Α΄/27−12−2010. 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ.2 του Ν.2190/1994 (ΦΕΚ 28/Α’/03-03-1994), 

όπως  συμπληρώθηκε μεταγενέστερα με τις διατάξεις του άρθρου 20  παρ. 4 του 

Ν.2738/1999 (ΦΕΚ 180/Α’/09-09-1999) καθώς και της όμοιας του άρθρου 6 παρ.5 

του Ν.3146/2003 (ΦΕΚ 125/Α΄/23-05-2003).  

4. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 εδαφ. ιε’ του Ν.3812/2009 «Αναμόρφωση 

συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 

234/Α/28.12.2009). 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 22 του Ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική 

ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση – Ενσωμάτωση 

Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» (ΦΕΚ 85/Α/11-04-2012), σύμφωνα με τις οποίες εξαιρείται 

από την προηγούμενη έγκριση της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006 η πρόσληψη 

προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχιακών ή 

πρόσκαιρων αναγκών με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου της οποίας η 

διάρκεια δεν υπερβαίνει τους δύο μήνες μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα 

μηνών. 

6. Την αριθμ. 9/2015 (Πρακτικό 2/19-01-2015) απόφαση του Περιφερειακού 

Συμβουλίου Α.Μ.Θ με θέμα «Έγκριση πρόσληψης προσωπικού για την 

αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή πρόσκαιρων ή εποχιακών αναγκών της 
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Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, με σύμβαση εργασίας Ορισμένου 

Χρόνου δίμηνης διάρκειας για το έτος 2015». 

7. Την αριθμ. 1654/11-02-2015 (ΑΔΑ: 7ΧΗΠΟΡ1Υ–ΖΗ2) απόφαση του Γενικού 

Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας –Θράκης με την οποία 

ελέγχθηκε η νομιμότητα της υπ’ αρίθμ. 9/2015 απόφασης του Περιφερειακού 

Συμβουλίου. 

8. Την ανάγκη αντιμετώπισης κατεπειγουσών εκτάκτων και εποχικών αναγκών της 

Περιφερειακής Ενότητας Έβρου της Περιφέρειας Α.Μ.Θ., σε όλο το οδικό της 

δίκτυο, που παρουσιάζονται κυρίως κατά την χειμερινή περίοδο, όπως είναι αυτές 

του αποχιονισμού του οδικού δικτύου, της διαγράμμισης επούλωσης λάκκων, της 

επισκευής σήμανσης και στηθαίων ασφαλείας, (π.χ. λόγω πλημμυρών, 

χιονοπτώσεων), χωρίς να υπολείπονται και οι άλλες χρονικές περίοδοι (άνοιξη, 

καλοκαίρι, φθινόπωρο) καθώς δημιουργούνται πρόσθετες ανάγκες σε προσωπικό, 

κυρίως Χειριστών Μηχανημάτων Έργου, το οποίο η Περιφερειακή Ενότητα Έβρου 

δεν διαθέτει.  

9. Το γεγονός ότι έχουν προβλεφθεί πιστώσεις στον προϋπολογισμό οικονομικού 

έτους 2015 της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. - Περιφερειακής Ενότητας Έβρου στους  ΚΑΕ 

4072.0342.0001 και 4072.0352.0001. 

10. Τις υπ’ αριθμ. 1794/28-04-2015 (ΑΔΑ 73ΖΛ7ΛΒ-ΚΨΩ) και 1795/28-04-2015 (ΑΔΑ 

ΒΝ957ΛΒ-ΛΦ9) αποφάσεις διάθεσης-ανάληψης πίστωσης που καταχωρήθηκαν με 

τους α/α  488 και 487, στο βιβλίο εγκρίσεων και πληρωμής της ΥΔΕ  Ν. Έβρου 

αντίστοιχα . 

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ  

 

Την πρόσληψη εφτά (07) ατόμων με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου 

Χρόνου, δίμηνης  διάρκειας, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών και πρόσκαιρων 

αναγκών που προκύπτουν σε όλη την έκταση της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου της 

Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης  και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, 

έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα 

απαιτούμενα (τυπικά  και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β) : 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α : ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

 
α/α Υπηρεσία Έδρα 

υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια 
σύμβασης 

Αριθμός 
ατόμων 

 
1 

Δ/νση Τεχνικών Έργων 
Π.Ε. Έβρου Αλεξ/πολη 

ΔΕ Χειριστών Μηχ/των 
Έργων (προωθητήρα 
γαιών) 

2 μήνες 1 

 
2 

Δ/νση Τεχνικών Έργων 
Π.Ε. Έβρου Αλεξ/πολη ΔΕ Χειριστών Μηχ/των 

Έργων (ισοπεδωτή γαιών) 2 μήνες 2 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Α : ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

 
α/α Υπηρεσία Έδρα 

υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια 
σύμβασης 

Αριθμός 
ατόμων 

 
3 

Δ/νση Τεχνικών Έργων 
Π.Ε. Έβρου Αλεξ/πολη ΔΕ Χειριστών Μηχ/των 

Έργων (εκσκαφέα) 2 μήνες 1 

 
4 

Δ/νση Τεχνικών Έργων 
Π.Ε. Έβρου Αλεξ/πολη ΔΕ Χειριστών Μηχ/των 

Έργων (φορτωτή) 2 μήνες 1 

5 Δ/νση Τεχνικών Έργων 
Π.Ε. Έβρου Αλεξ/πολη ΔΕ Οδηγών Φορτηγών 2 μήνες 2 

ΣΥΝΟΛΟ 7 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

Για τη θέση ΔΕ Χειριστών Μηχ/των Έργων Προωθητήρα γαιών 

 ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 
α) Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων : 
1)Oμάδας Α΄ της 1ης Ειδικότητας για μηχανήματα Κατάταξης 1.4 [προωθητήρες γαιών 
παντός τύπου και συστήματος λειτουργίας (μπολτόζες)], που χορηγήθηκε βάσει του π.δ.  
113/2012 ή 
2) Ομάδας Ε’, Τάξης τουλάχιστον Γ’, που χορηγήθηκε βάσει του π.δ. 31/1990 ή 
3) Ομάδας Γ’, Τάξης τουλάχιστον Β’, που χορηγήθηκε βάσει του π.δ. 22/1976. 
β) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική,   
γ) Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος τίτλος ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α΄ ή Β' 
κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή 
Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή Σχολών Μαθητείας του 
ΟΑΕΔ του Ν.1346/83 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, 
αντίστοιχης ειδικότητας. Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος ΙΕΚ ή δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή 
αλλοδαπής υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλει βεβαίωση της αρμόδιας για την 
έκδοση της άδειας υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια μηχανοδηγού -χειριστή χορηγήθηκε βάσει 
του συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό και εμπειρίας. 
 
 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 
(Εφόσον δεν καταστεί δυνατή η σύναψη ΙΔΟΧ από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα) 
α) Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων : 
1) Oμάδας Α΄ της 1ης Ειδικότητας για μηχανήματα Κατάταξης 1.4 [προωθητήρες γαιών      
παντός τύπου και συστήματος λειτουργίας (μπολτόζες)], που χορηγήθηκε βάσει του π.δ.  
113/2012 ή 
2) Ομάδας Ε’, Τάξης τουλάχιστον Γ’, που χορηγήθηκε βάσει του π.δ. 31/1990 ή 
3) Ομάδας Γ’, Τάξης τουλάχιστον Β’, που χορηγήθηκε βάσει του π.δ. 22/1976. 
β) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική,  
γ) Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος, απολυτήριος τίτλος αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχολής 
της ημεδαπής ή ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολής της αλλοδαπής. Γίνεται επίσης δεκτός 
οποιοσδήποτε τίτλος αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής, 
υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλει βεβαίωση της αρμόδιας για την έκδοση της 
άδειας υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια μηχανοδηγού- χειριστή χορηγήθηκε βάσει του 
συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό και εμπειρίας.   
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ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:  
(Εφόσον δεν καταστεί δυνατή η σύναψη ΙΔΟΧ από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα) 
α) Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων : 
1) Ομάδας Α΄ της 1ης Ειδικότητας για μηχανήματα Κατάταξης 1.4 [προωθητήρες γαιών  
παντός τύπου και συστήματος λειτουργίας (μπολτόζες)], που χορηγήθηκε βάσει του π.δ.   
113/2012 ή 
2) Ομάδας Ε’, Τάξης τουλάχιστον Γ’, που χορηγήθηκε βάσει του π.δ. 31/1990 ή 
3) Ομάδας Γ’, Τάξης τουλάχιστον Β’, που χορηγήθηκε βάσει του π.δ. 22/1976. 
β) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική,  
γ) Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (δηλ. απολυτήριο τριταξίου 
γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο Δημοτικού 
Σχολείου), ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή 
απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, του 
άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και 
αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών, μετά την απόκτηση της παραπάνω άδειας 
μηχανοδηγού-χειριστή(*). 
 
 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:  
(Εφόσον δεν καταστεί δυνατή η σύναψη ΙΔΟΧ από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα) 
α) Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων : 
1) Ομάδας Α΄ της 1ης Ειδικότητας για μηχανήματα 1.4 [προωθητήρες γαιών παντός τύπου 
και συστήματος λειτουργίας (μπολτόζες)], που χορηγήθηκε βάσει του π.δ. 113/2012 
2) Ομάδας Ε’, Τάξης τουλάχιστον Γ’, που χορηγήθηκε βάσει του π.δ. 31/1990 ή 
3) Ομάδας Γ’, Τάξης τουλάχιστον Β’, που χορηγήθηκε βάσει του π.δ. 22/1976. 
β) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική,  
γ) Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (δηλ. απολυτήριο τριταξίου 
γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο Δημοτικού 
Σχολείου),ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή 
απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, του 
άρθρου 1 του Ν. 2817/2000  της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής  και 
αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον έξι  (6) μηνών, μετά την απόκτηση της παραπάνω άδειας 
μηχανοδηγού-χειριστή(*). 
 
(*)Επισημαίνουμε ότι, οι υποψήφιοι που κατείχαν άδεια την οποία αντικατέστησαν βάσει του 
Π.Δ.113/2012, εφόσον στη νέα άδεια δεν αναγράφεται αρχική άδεια και η 
ημεροχρονολογία κτήσης αυτής, οφείλουν να προσκομίσουν βεβαίωση της αρμόδιας 
Υπηρεσίας από την οποία να προκύπτουν τα ανωτέρω στοιχεία. Η εν λόγω βεβαίωση 
απαιτείται, προκειμένου να προσμετρηθεί το βαθμολογούμενο κριτήριο της εμπειρίας. 
 
 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ  
Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι είναι κάτοχοι επαγγελματικής άδειας οδήγησης 
αλλοδαπής, για να γίνουν δεκτοί πρέπει να προσκομίσουν βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας 
του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού (πρώην Υπ. Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων) «περί ισοδυναμίας και αντιστοιχίας της άδειας οδήγησης αλλοδαπής 
με τις επαγγελματικές άδειες οδήγησης ημεδαπής». 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

Για τη θέση  ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων ΄Εργων Ισοπεδωτή Γαιών 

ΑΔΑ: Ω59Ρ7ΛΒ-Η8Π



 5 

 ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 
α) Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων: 
1) Oμάδας Α΄ της 3ης Ειδικότητας για μηχανήματα Κατάταξης 3.5 [διαμορφωτές γαιών, 
οδών και διάνοιξης χανδάκων και ορυγμάτων παντός τύπου (ΓΚΡΕΙΝΤΕΡ)], που χορηγήθηκε 
βάσει του π.δ. 113/2012 ή 
2) Ομάδας Ζ’, Τάξης τουλάχιστον Γ’, που χορηγήθηκε βάσει του π.δ. 31/1990 ή 
3) Ομάδας Β’, Τάξης τουλάχιστον Β’, που χορηγήθηκε βάσει του π.δ. 22/1976.  
β) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική,   
γ) Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος τίτλος ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α΄ ή Β' 
κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή 
Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή Σχολών Μαθητείας του 
ΟΑΕΔ του Ν.1346/83 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, 
αντίστοιχης ειδικότητας. Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος ΙΕΚ ή δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή 
αλλοδαπής υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλει βεβαίωση της αρμόδιας για την 
έκδοση της άδειας υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια μηχανοδηγού -χειριστή χορηγήθηκε βάσει 
του συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό και εμπειρίας. 
 
 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 
(Εφόσον δεν καταστεί δυνατή η σύναψη ΙΔΟΧ από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα) 
α) Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων: 
1) Ομάδας Α΄ της 3ης Ειδικότητας για μηχανήματα 3.5 [διαμορφωτές γαιών, οδών και 
διάνοιξης χανδάκων και ορυγμάτων παντός τύπου (ΓΚΡΕΙΝΤΕΡ)], που χορηγήθηκε βάσει του 
π.δ. 113/2012 ή 
2)  Ομάδας Ζ’, Τάξης τουλάχιστον Γ’, που χορηγήθηκε βάσει του π.δ. 31/1990 ή 
3) Ομάδας Β’, Τάξης τουλάχιστον Β’, που χορηγήθηκε βάσει του π.δ. 22/1976.  
β) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική,  
γ) Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος, απολυτήριος τίτλος αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχολής 
της ημεδαπής ή ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολής της αλλοδαπής. Γίνεται επίσης δεκτός 
οποιοσδήποτε τίτλος αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής, 
υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλει βεβαίωση της αρμόδιας για την έκδοση της 
άδειας υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια μηχανοδηγού- χειριστή χορηγήθηκε βάσει του 
συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό και εμπειρίας.   
  
 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:  
(Εφόσον δεν καταστεί δυνατή η σύναψη ΙΔΟΧ από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα) 
α) Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων:  
1) Oμάδας Α΄ της 3ης Ειδικότητας για μηχανήματα Κατάταξης 3.5 [διαμορφωτές γαιών, 
οδών και διάνοιξης χανδάκων και ορυγμάτων παντός τύπου (ΓΚΡΕΙΝΤΕΡ)], που χορηγήθηκε 
βάσει του π.δ. 113/2012 ή 
2) Ομάδας Ζ’, Τάξης τουλάχιστον Γ’, που χορηγήθηκε βάσει του π.δ. 31/1990 ή 
3) Ομάδας Β’, Τάξης τουλάχιστον Β’, που χορηγήθηκε βάσει του π.δ. 22/1976.  
β) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική,  
γ) Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (δηλ. απολυτήριο τριταξίου 
γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο Δημοτικού 
Σχολείου), ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή 
απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, του 
άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και 
αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών, μετά την απόκτηση της παραπάνω άδειας 
μηχανοδηγού-χειριστή(*). 
 
 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:  
(Εφόσον δεν καταστεί δυνατή η σύναψη ΙΔΟΧ από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα) 
α) Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων : 
1) Oμάδας Α΄ της 3ης Ειδικότητας για μηχανήματα Κατάταξης 3.5 [διαμορφωτές γαιών, 
οδών και διάνοιξης χανδάκων και ορυγμάτων παντός τύπου (ΓΚΡΕΙΝΤΕΡ)], που χορηγήθηκε 
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βάσει του π.δ. 113/2012 ή 
2) Ομάδας Ζ’, Τάξης τουλάχιστον Γ’, που χορηγήθηκε βάσει του π.δ. 31/1990 ή 
3) Ομάδας Β’, Τάξης τουλάχιστον Β’, που χορηγήθηκε βάσει του π.δ. 22/1976.  
β) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική,  
γ) Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (δηλ. απολυτήριο τριταξίου 
γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο Δημοτικού 
Σχολείου),ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή 
απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, του 
άρθρου 1 του Ν. 2817/2000  της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής  και 
αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον έξι  (6) μηνών, μετά την απόκτηση της παραπάνω άδειας 
μηχανοδηγού-χειριστή. (*). 
 
(*)Επισημαίνουμε ότι, οι υποψήφιοι που κατείχαν άδεια την οποία αντικατέστησαν βάσει του 
Π.Δ.113/2012, εφόσον στη νέα άδεια δεν αναγράφεται αρχική άδεια και η 
ημεροχρονολογία κτήσης αυτής, οφείλουν να προσκομίσουν βεβαίωση της αρμόδιας 
Υπηρεσίας από την οποία να προκύπτουν τα ανωτέρω στοιχεία. Η εν λόγω βεβαίωση 
απαιτείται, προκειμένου να προσμετρηθεί το βαθμολογούμενο κριτήριο της εμπειρίας. 
 
 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ  
 Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι είναι κάτοχοι επαγγελματικής άδειας οδήγησης 
αλλοδαπής, για να γίνουν δεκτοί πρέπει να προσκομίσουν βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας 
του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού (πρώην Υπ. Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων) «περί ισοδυναμίας και αντιστοιχίας της άδειας οδήγησης αλλοδαπής 
με τις επαγγελματικές άδειες οδήγησης ημεδαπής». 
 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

Για τη θέση ΔΕ Χειριστών Μηχ/των Έργων Εκσκαφέα 

 ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 
α) Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων : 
1) Τουλάχιστον ομάδας Β΄ της 1ης Ειδικότητας για μηχανήματα Κατάταξης 1.3 (τσάπες 
αλυσότροχες και λαστιχοφόρες όλων των τύπων ως και τα σύνθετα εκσκαπτικά και φορτωτικά 
μηχανήματα τύπου JCB, CATERPILLAR, LEIBHERR, κ.λ.π.), που χορηγήθηκε βάσει του π.δ. 
113/2012 ή 
2) Ομάδας Β΄, Τάξης τουλάχιστον Γ’, που χορηγήθηκε βάσει του π.δ. 31/1990. 
β) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική,   
γ) Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος τίτλος ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α΄ ή Β' 
κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή 
Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή Σχολών Μαθητείας του 
ΟΑΕΔ του Ν.1346/83 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, 
αντίστοιχης ειδικότητας. Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος ΙΕΚ ή δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή 
αλλοδαπής υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλει βεβαίωση της αρμόδιας για την 
έκδοση της άδειας υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια μηχανοδηγού -χειριστή χορηγήθηκε βάσει 
του συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό και εμπειρίας. 
 
 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 
(Εφόσον δεν καταστεί δυνατή η σύναψη ΙΔΟΧ από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα) 
α) Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων : 
1) Τουλάχιστον ομάδας Β΄ της 1ης Ειδικότητας για μηχανήματα Κατάταξης 1.3 (τσάπες 
αλυσότροχες και λαστιχοφόρες όλων των τύπων ως και τα σύνθετα εκσκαπτικά και φορτωτικά 
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μηχανήματα τύπου JCB, CATERPILLAR, LEIBHERR, κ.λ.π.), που χορηγήθηκε βάσει του π.δ. 
113/2012 ή 
2) Ομάδας Β΄, Τάξης τουλάχιστον Γ’, που χορηγήθηκε βάσει του π.δ. 31/1990. 
β) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική,  
γ) Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος, απολυτήριος τίτλος αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχολής 
της ημεδαπής ή ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολής της αλλοδαπής. Γίνεται επίσης δεκτός 
οποιοσδήποτε τίτλος αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής, 
υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλει βεβαίωση της αρμόδιας για την έκδοση της 
άδειας υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια μηχανοδηγού- χειριστή χορηγήθηκε βάσει του 
συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό και εμπειρίας.   
  
 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:  
(Εφόσον δεν καταστεί δυνατή η σύναψη ΙΔΟΧ από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα) 
α) Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων : 
1) Τουλάχιστον ομάδας Β΄ της 1ης Ειδικότητας για μηχανήματα Κατάταξης 1.3 (τσάπες 
αλυσότροχες και λαστιχοφόρες όλων των τύπων ως και τα σύνθετα εκσκαπτικά και φορτωτικά 
μηχανήματα τύπου JCB, CATERPILLAR, LEIBHERR, κ.λ.π.), που χορηγήθηκε βάσει του π.δ. 
113/2012 ή 
2) Ομάδας Β΄, Τάξης τουλάχιστον Γ’, που χορηγήθηκε βάσει του π.δ. 31/1990. 
β) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική,  
γ) Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (δηλ. απολυτήριο τριταξίου 
γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο Δημοτικού 
Σχολείου), ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή 
απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, του 
άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και 
αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών, μετά την απόκτηση της παραπάνω άδειας 
μηχανοδηγού-χειριστή(*). 
 
 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:  
(Εφόσον δεν καταστεί δυνατή η σύναψη ΙΔΟΧ από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα) 
α) Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων:  
1) Τουλάχιστον ομάδας Β΄ της 1ης Ειδικότητας για μηχανήματα Κατάταξης 1.3 (τσάπες 
αλυσότροχες και λαστιχοφόρες όλων των τύπων ως και τα σύνθετα εκσκαπτικά και φορτωτικά 
μηχανήματα τύπου JCB, CATERPILLAR, LEIBHERR, κ.λ.π.), που χορηγήθηκε βάσει του π.δ. 
113/2012 ή 
2) Ομάδας Β΄, Τάξης τουλάχιστον Γ’, που χορηγήθηκε βάσει του π.δ. 31/1990. 
β) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική,  
γ) Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (δηλ. απολυτήριο τριταξίου 
γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο Δημοτικού 
Σχολείου),ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή 
απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, του 
άρθρου 1 του Ν. 2817/2000  της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής  και 
αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον έξι  (6) μηνών, μετά την απόκτηση της παραπάνω άδειας 
μηχανοδηγού-χειριστή. (*). 
 
(*)Επισημαίνουμε ότι, οι υποψήφιοι που κατείχαν άδεια την οποία αντικατέστησαν βάσει του 
Π.Δ.113/2012, εφόσον στη νέα άδεια δεν αναγράφεται αρχική άδεια και η 
ημεροχρονολογία κτήσης αυτής, οφείλουν να προσκομίσουν βεβαίωση της αρμόδιας 
Υπηρεσίας από την οποία να προκύπτουν τα ανωτέρω στοιχεία. Η εν λόγω βεβαίωση 
απαιτείται, προκειμένου να προσμετρηθεί το βαθμολογούμενο κριτήριο της εμπειρίας. 
 
 
 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ  
Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι είναι κάτοχοι επαγγελματικής άδειας οδήγησης 
αλλοδαπής, για να γίνουν δεκτοί πρέπει να προσκομίσουν βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας 
του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού (πρώην Υπ. Υποδομών, 
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Μεταφορών και Δικτύων) «περί ισοδυναμίας και αντιστοιχίας της άδειας οδήγησης αλλοδαπής 
με τις επαγγελματικές άδειες οδήγησης ημεδαπής». 

 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

Για τη θέση ΔΕ Χειριστών Μηχ/των Έργων Φορτωτή 

 ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 
α) Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων : 
1) Ομάδας Α΄ της 1ης Ειδικότητας για μηχανήματα Κατάταξης 1.5 (φορτωτές αλυσότροχοι 
και λαστιχοφόροι παντός τύπου), που χορηγήθηκε βάσει του π.δ. 113/2012 ή 
2) Ομάδας Ε΄, Τάξης τουλάχιστον Γ’, που χορηγήθηκε βάσει του π.δ. 31/1990. 
β) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική,   
γ) Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος τίτλος ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α΄ ή Β' 
κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή 
Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή Σχολών Μαθητείας του 
ΟΑΕΔ του Ν.1346/83 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, 
αντίστοιχης ειδικότητας. Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος ΙΕΚ ή δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή 
αλλοδαπής υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλει βεβαίωση της αρμόδιας για την 
έκδοση της άδειας υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια μηχανοδηγού -χειριστή χορηγήθηκε βάσει 
του συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό και εμπειρίας. 
 
 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 
(Εφόσον δεν καταστεί δυνατή η σύναψη ΙΔΟΧ από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα) 
α) Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων : 
1)Ομάδας Α΄ της 1ης Ειδικότητας για μηχανήματα Κατάταξης 1.5 (φορτωτές αλυσότροχοι 
και λαστιχοφόροι παντός τύπου), που χορηγήθηκε βάσει του π.δ. 113/2012 ή 
2) Ομάδας Ε΄, Τάξης τουλάχιστον Γ’, που χορηγήθηκε βάσει του π.δ. 31/1990. 
β) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική,  
γ) Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος, απολυτήριος τίτλος αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχολής 
της ημεδαπής ή ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολής της αλλοδαπής. Γίνεται επίσης δεκτός 
οποιοσδήποτε τίτλος αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής, 
υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλει βεβαίωση της αρμόδιας για την έκδοση της 
άδειας υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια μηχανοδηγού- χειριστή χορηγήθηκε βάσει του 
συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό και εμπειρίας.   
  
 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:  
(Εφόσον δεν καταστεί δυνατή η σύναψη ΙΔΟΧ από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα) 
α) Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων : 
1)Ομάδας Α΄ της 1ης Ειδικότητας για μηχανήματα Κατάταξης 1.5 (φορτωτές αλυσότροχοι 
και λαστιχοφόροι παντός τύπου), που χορηγήθηκε βάσει του π.δ. 113/2012 ή 
2) Ομάδας Ε΄, Τάξης τουλάχιστον Γ’, που χορηγήθηκε βάσει του π.δ. 31/1990. 
β) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική,  
γ) Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (δηλ. απολυτήριο τριταξίου 
γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο Δημοτικού 
Σχολείου), ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή 
απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, του 
άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και 
αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών, μετά την απόκτηση της παραπάνω άδειας 
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μηχανοδηγού-χειριστή(*). 
 
 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:  
(Εφόσον δεν καταστεί δυνατή η σύναψη ΙΔΟΧ από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα) 
α) Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων:  
1)Ομάδας Α΄ της 1ης Ειδικότητας για μηχανήματα Κατάταξης 1.5 (φορτωτές αλυσότροχοι 
και λαστιχοφόροι παντός τύπου), που χορηγήθηκε βάσει του π.δ. 113/2012 ή 
2) Ομάδας Ε΄, Τάξης τουλάχιστον Γ’, που χορηγήθηκε βάσει του π.δ. 31/1990. 
β) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική,  
γ) Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (δηλ. απολυτήριο τριταξίου 
γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο Δημοτικού 
Σχολείου),ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή 
απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, του 
άρθρου 1 του Ν. 2817/2000  της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής  και 
αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον έξι  (6) μηνών, μετά την απόκτηση της παραπάνω άδειας 
μηχανοδηγού-χειριστή. (*). 
 
(*)Επισημαίνουμε ότι, οι υποψήφιοι που κατείχαν άδεια την οποία αντικατέστησαν βάσει του 
Π.Δ.113/2012, εφόσον στη νέα άδεια δεν αναγράφεται αρχική άδεια και η 
ημεροχρονολογία κτήσης αυτής, οφείλουν να προσκομίσουν βεβαίωση της αρμόδιας 
Υπηρεσίας από την οποία να προκύπτουν τα ανωτέρω στοιχεία. Η εν λόγω βεβαίωση 
απαιτείται, προκειμένου να προσμετρηθεί το βαθμολογούμενο κριτήριο της εμπειρίας. 
 
 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ  
Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι είναι κάτοχοι επαγγελματικής άδειας οδήγησης 
αλλοδαπής, για να γίνουν δεκτοί πρέπει να προσκομίσουν βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας 
του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού (πρώην Υπ. Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων) «περί ισοδυναμίας και αντιστοιχίας της άδειας οδήγησης αλλοδαπής 
με τις επαγγελματικές άδειες οδήγησης ημεδαπής». 
 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

Για την θέση ΔΕ Οδηγών Φορτηγών 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 
α) Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ ειδικοτήτων: (α) Τεχνικού Αυτοκινήτων 
Οχημάτων ή (β) Εκπαιδευτή Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων ή Πτυχίου Α’ ή Β’ κύκλου 
σπουδών ΤΕΕ ειδικότητας Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου ή Απολυτήριος τίτλος 
Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου τμήματος Μηχανικών Αυτοκινήτων 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: 
-Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου ή 
-Ηλεκτρομηχανικών Συστημάτων και Αυτοματισμού Αυτοκινήτου ΤΕΕ ή 
-Ηλεκτρικού Συστήματος Αυτοκινήτου ΤΕΣ δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή 
-Ηλεκτροτεχνίτη Αυτοκινήτου Σχολής Μαθητείας ΟΑΕΔ του ν. 1346/1983 ή 
-Ηλεκτρολόγου Αυτοκινήτων Οχημάτων ή Τεχνικού Μηχανοτρονικής ΙΕΚ ή άλλος ισότιμος 
τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. 
 
β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης C (πρώην Γ΄) κατηγορίας.   
γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) για όσους απαιτείται, σύμφωνα με τις 
Συμπληρωματικές Διευκρινήσεις που ακολουθούν). 
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ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα) 
 
α)Οποιοσδήποτε απολυτήριος τίτλος σχολικής μονάδας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της 
ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής. 
β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης C (πρώην Γ΄) κατηγορίας.   
γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) για όσους απαιτείται, σύμφωνα με τις 
Συμπληρωματικές Διευκρινήσεις που ακολουθούν). 
 
 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα) 
 
α) Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δηλ. απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή 
για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου), ή 
ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος 
τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, του άρθρου 1 του 
Ν. 2817/2000  της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία 
τουλάχιστον τριών (3) ετών, μετά την απόκτηση της άδειας οδήγησης αυτοκινήτου. 
β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ΄ κατηγορίας.   
γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) για όσους απαιτείται, σύμφωνα με τις 
Συμπληρωματικές Διευκρινήσεις που ακολουθούν). 
 
 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:  
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα) 
α) Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δηλ. απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή 
για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου), ή 
ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος 
τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, του άρθρου 1 του 
Ν. 2817/2000  της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία 
τουλάχιστον έξι (6) μηνών, μετά την απόκτηση της άδειας οδήγησης αυτοκινήτου. 
β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης C (πρώην Γ΄) κατηγορίας.   
γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) για όσους απαιτείται, σύμφωνα με τις 
Συμπληρωματικές Διευκρινήσεις που ακολουθούν). 
 
 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ (σύμφωνα με την  απαιτούμενη κατά τα ανωτέρω 
άδεια οδήγησης αυτοκινήτου) 
 

Προκειμένου για την απόδειξη κατοχής του Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) 
απαιτείται: 

 
είτε η κατοχή Δελτίου Επιμόρφωσης Οδηγού, το οποίο να είναι σε ισχύ και το 
οποίο εκδίδεται από την Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής 
Ενότητας στην περιοχή της οποίας βρίσκεται η κατοικία του ενδιαφερομένου. 
 
είτε η καταχώρηση επί του εντύπου της άδειας οδήγησης του κοινοτικού αριθμού 
«95» δίπλα σε μία ή περισσότερες εκ των κατηγοριών ή υποκατηγοριών που κατέχει 
ο υποψήφιος και απαιτούνται από την ανακοίνωση.   
 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: 
 
1.    Για όσους οδηγούς έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες εκπαίδευσης για τη χορήγηση 
       Π.Ε.Ι. και δεν έχουν εκδοθεί οι νέες άδειες οδήγησης με τον κωδικό “95” πρέπει να 
       καταθέσουν βεβαιώσεις υποβολής των κατάλληλων δικαιολογητικών στην οποία να 
       αναγράφεται και η ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών. 
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2.    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 συγκοινωνιών. 

 
Σε περίπτωση που η Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφερειακής 
Ενότητας δεν έχει προχωρήσει στη συγκρότηση επιτροπής για τις εξετάσεις του 
ανωτέρω πιστοποιητικού (ΠΕΙ), ο υποψήφιος προκειμένου να γίνει δεκτός για τη θέση 
του ΟΔΗΓΟΥ της συγκεκριμένης ανακοίνωσης, πρέπει να προσκομίσει απαραιτήτως 
σχετικό έγγραφο της υπηρεσίας αυτής, στο οποίο να αναφέρεται η αδυναμία έκδοσης 
του ανωτέρω πιστοποιητικού εξ’ αφορμής της μη συγκρότησης της εν λόγω επιτροπής. 
Για τις άδειες οδήγησης αυτοκινήτων, όταν δεν προκύπτει η ημερομηνία της αρχικής 
κτήσης, της κατά την ανακοίνωση απαιτούμενης άδειας, αλλά μόνο η ημερομηνία λήξης της 
άδειας ή τυχόν πρόσφατης θεώρησης, πρέπει οι υποψήφιοι να συνυποβάλουν και σχετική 
βεβαίωση της οικείας υπηρεσίας συγκοινωνιών. 
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 
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 
του Υπουργείου Συγκοινωνιών «περί ισοδυναμίας και αντιστοιχίας της άδειας οδήγησης 
αλλοδαπής με τις επαγγελματικές άδειες οδήγησης ημεδαπής».  
 

 
Γενικά Προσόντα Πρόσληψης 

1. Οι υποψήφιοι να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών. 

2. Να έχουν την υγεία και την φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση 

καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν. 

3. Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα 

(καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση).  
 

Κατά την επιλογή των υποψηφίων θα συνεκτιμηθούν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα 

τα οποία κατά την κοινή πείρα μαρτυράνε καταλληλότητα των επιλεγομένων για το 

συγκεκριμένο έργο. 

 

Υποβολή αιτήσεων και απαιτούμενα δικαιολογητικά 
 

 Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν αίτηση, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα 

δικαιολογητικά, στην Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου 

(Τμήμα Προσωπικού και Μισθοδοσίας, 4ος όροφος – 6ο γραφείο, Καραολή και Δημητρίου 40, 

τ.κ. 68131 Αλεξ/πολη) εντός πέντε (05) εργάσιμων ημερών από την δημοσίευση της 

παρούσας, δηλ. 05/10/2015 έως και την 09/10/2015, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, 

επισυνάπτοντας στην αίτηση τα απαιτούμενα δικαιολογητικά: 
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1. Αίτηση στην οποία πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται, εκτός από τα προσωπικά 

στοιχεία του υποψηφίου, ο ΑΜΚΑ, ο ΑΦΜ και ο Α.Μ.ΙΚΑ του υποψηφίου. 
2. Φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού τίτλου σπουδών. Οι τίτλοι σπουδών αλλοδαπής θα 

πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση αυτών.  

3. Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/1986 ότι δεν έχει κώλυμα κατά το άρθρο 8 του 

Ν.3528/2007,Υπαλληλικός Κώδικας, (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση).  
4. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (ζητείται αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία) 

5. Φωτοαντίγραφο διπλής όψης Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας 

6. Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/1986 ότι δεν έχει απασχοληθεί στον φορέα μέσα στο 

12μηνο. 

7. Φωτοαντίγραφο της αντίστοιχης άδειας χειριστή μηχανημάτων έργου, της άδειας 

οδήγησης και Πιστ/κό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ). 

 

Περίληψη της παρούσας να δημοσιευτεί σε δύο τοπικές εφημερίδες της έδρας της 

Περιφερειακής Ενότητας Έβρου και ταυτόχρονα το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης να 

αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου www.peevrou.eu ,  στην 

ιστοσελίδα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης www.pamth.gov.gr , στο 

Διαδίκτυο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», στον πίνακα ανακοινώσεων του καταστήματος της 

Περιφερειακής Ενότητας Έβρου (Καραολή και Δημητρίου 40, τ.κ. 68131 Αλεξ/πολη)  και  

να συνταχθεί πρακτικό ανάρτησης. 

 

  
                                                                                      Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ  
                                                                                            ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  ΚΑΙ  ΘΡΑΚΗΣ 
 
 
                                                              
                                                                                                   ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
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