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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ un' αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2021

γη τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
(Φο.Δ.Σ.Α) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1 Τις διατάξεις των άρθρων 37 έως και 42 του Ν 4765/2021 «Εκσυγχρονισμός του συστήματος 

προσλήψεων στον δημόσιο τομέα και ενίσχυση του Ανώτατου Συμβουλίου
Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 6/Τ.Α715-1-2021), όπως
ισχύει.
2.	Τις διατάξεις του άρθρου 107 του Ν. 4483/2017 (ΦΕΚ 107/Τ.Α /31-7-2017) με τις
οποίες αντικαταστάθηκαν οι όμοιες του άρθρου 12 παρ. 14 του Ν. 4071/2012 (Α'85).
όπως ισχύει.
3.	Τις διατάξεις του άρθρου δεύτερου του Ν.4528/2018 «Κύρωση Σύμβασης για τη λειτουργία 

του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 50/τ Α716-3-
2018).
4.	Την un' αριθ. 38/16-02-2021 (ορθή επανάληψη 2) απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής 

του Περιφερειακού Συνδέσμου Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων
(Φο.Δ.Σ.Α.) Κεντρικής Μακεδονίας με θέμα: «Προγραμματισμός πρόσληψης προσωπικού, 

έτους 2021, με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού 

χαρακτήρα (αρ. 107 Ν. 4483/2017) για τις ανάγκες της Υπηρεσίας».
5 Την υπ' αριθ. πρωτ. 26004/2-4-2021 (ΑΔΑ:6ΝΝ846ΜΤΛ6-2ΗΝ) απόφαση του Υπουργού 

Εσωτερικών, με την οποία εγκρίθηκε για τον Περιφερειακό Σύνδεσμο Φορέων Διαχείρισης 

Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α.) Κεντρικής Μακεδονίας η απασχόληση εβδομήντα 

οκτώ (78) ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, σε
υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα, σύμφωνα με το un' αριθ. πρωτ. 27761/09-04-
2021 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Έγκριση πρόσληψης προσωπικού
με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα».
Ανακοινώνει
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας
οκτώ (8) μηνών, συνολικά εβδομήντα οκτώ (78) ατόμων σε υπηρεσίες ανταποδοτικού
χαρακτήρα του Περιφερειακού Συνδέσμου Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων
(Φο.Δ.Σ.Α.) Κεντρικής Μακεδονίας, που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη 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):

ΠΙΜΑΚΑΙ Αι ΦΕΣΕΙΙ ΠΡΟΙΟΠΙΚΟΎ «vww»aOTM«é UM "'"ta" (crv* *t*mA AtonO

ατόμων

101. ■MMM**fcàXJL M.awwüie»fcpK 8 μήνες

102, ■•«■■■•««•AXA HA βιιΐΒοΑυιΙιιιι; Περιβάλλοντος Β μήνες

103,
Περιφερειακός

Ιόνββσμος ΦΟ.Λ.Ι.Α.
ΚκντρΜής M*m*0m4oç

8 μήνες

104,
Περιφερειακός

ΙυνΟεσμος «Ό Δ I.A. Π.Ε. θευαόλον!κης ne Γεωπόνων

105.
Περιφερειακός

Ιύνδεσμος Φο.Α.Σ_Λ-
Κεντρικετς Μακεδονίας

Π Ι. θεοεχαλονίκης
Πί Πολιτικών

• μήνα;

ioe. Π. t. θεσσαλονίκης
ΠΙ Μηχανολόγων

8 μήνες

107. Π.Ε. θεσσαλονίκης
Πβ Αγρονόμων
Τοπογράφων β μήνες

108. Σύνοεομος *o A Σ.Α
Kt ντρικής MoKttOovIoç

ïli. θεσσαλονίκης ΤΙ ΗΑε»τρονικών 8 μήνες

10t. Σύνδεσμος Φο.Δ.Σ.Α
Κεντρικής Μακεδονίας

Il Ε θεσσαλονίκης
Τΐ Πληροφορικής

(SOfTWARE + MARDWAB
I) «μήνα;

110.
Περιφερειακός

ΐΜΜΗς MAU Π.!. faOMftMlH«;
TE Μηχανολόγων • iWW«c

111. Π.Ε θεοιχιλον.κης Οχημάτων
8 μήνες

HZ fit IWMiMlMK TE Μηχανικών Εργων
Υποδομής

β μήνες

113.
Περιφερειακός

ΙύνΛατμος Φο.Δ-ΐ.Α.
Κεντρικής Mo KE ÔOVIOA,

Π.Ε. θεοοιιλονίκης TE ftoofiAtuTwv/
Νοσηλευτριών • μήνας

114. ΙΜΜΜΟΜΛΛ
Κεντρικής Μακεδονίας

Π.Ε- θεσσαλονίκης 8 μήνες

IIS. ϊύναεσμος Φο,β,.Σ.Α. Π.Ι. βκσσολονίκίκ
ΔΕ Τεχνιτών

8 μήνες

116.
Περιφερειακός

Σύνδεσμος Φο.Δ.Σ.Α.
KcvrpMAc Μακεδονίας

Π.Ε. θεσσαλονίκης βμήνκς

117.
Περιφερειακός

ΣύντΪεσμοςΦσΔ Σ.Α. Π.Ε. θεσσαλονίκης δε Χειριστών βμην»;

( Εργοτάξιο κ ο φορτηγό)

110.
flCpMPCPUOKOÇ

Σύνδεσμος Φο.Δ.Σ.Α. Π.Ε. θεσσαλονίκης ΔΕ Ηλεκτρολόγων β μήνες 3

Ht. Περιφερειακός
Σύνδεσμος Φο.Δ.Σ.Α

Κ εντ ρι κ ής Μοκεβονίος
Π.Ε. θεσσαλονίκης ΔΕ Τεχνιτών Υδραυλικών «Μήνες

120.
Περιφερειακός

Σύνδεσμος Φο.Δ.Σ.Α.
Κεντρικής Μακεδονίας Π.Ε. θεσσαλονίκης

ΔΕ Οδηγών
(κατ. Γ + Α)

(με κάρτα ψήφίοκοϋ
ταχογράφου )

«μην«ς

121.
Περιφερειακός

Σύνδεσμος Φο.Δ.Σ.Α.
Κεντρικής Μακεδονίας

Π.Ε θεσσαλονίκης
ΔΕ Οβηγάν

(κατ. Γ")
(με κάρτα ψηφιακού

ταχογράφου)
β μήνες

123.
Περιφερειακός

Σύνδεσμος Φο.Δ.Σ.Α.
Κεντρικής Μακεδονίας

Π.Ε. θεσσαλονίκης ΑΕ Διοικητικού β μήνες

123. I ύνβεσμος'φο .Δ*ϊ Α .

Κκντρικής Μοκεδονίος
Π.Ε. θεσσαλονίκης ΑΕ £ ποπτοι ν β μήνες

124.
Περιφερειακός

Σύνδεσμος Φο.Δ.Σ.Α. Π.Ε. Θεσσαλονίκης • μήνες 23

125.
Περίφερε ιοκός

Σύνδεσμος Φο.Δ.Σ.Α. Π.Ε. θεσσαλονίκης ΥΕ Φυλάκων βμΑ«ς 2

Συνολικός αριθμός θέσεων 7»

ΠΙΝΑΚΑΣ >: ΑΠΑΙΤΟΎΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ovo «οδικό θέσης )

Κωδικός βέσης
Τίτλος σπουδών

MM
λοιπά απαιτούμενο (τυπικά Α τυχόν πρόσθετο) ηροοόντο

101
ΠΕ ΧημκΜν

α)Πτυχίο ή δίπλωμα Χημικού Μηχανικού ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανακτού

Πονεπκτττ»κου (Ε. Α. Π.) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Τ. Ε.) ΑΕΙ Α ταυτόσημο «ατό

περιεχόμενο ειδικότητος πτυχίο ή «ηλ**μο ΑΕΙ ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε Α Π)

ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Ι.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της

αλλοδαπής, αντίστοιχης αδρότητας.

Ρ)Μοα άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου σπουδών

γ)Γνώαη Χορκτμού Η/Υ στα αντικείμενο: (I) fnt£/i>>Ooioc «τμίνων, (Κ) υπολογιστικών φύλλων και

(ft) υπηρεσιών διοδικτύου.

103

Γκοριβόλλοντος

α)Πτυχίο ή Δίπλωμα Μηχανικού Γκρφόλλοντος ΑΕΙ ή το ομώνυμο πταχτο ή οΊηλωμα Ελληνικού

Ανοικτού Πονεπκτπημίου (Ε A.n. > ΑΕΙ ή ΓΙρογρομμοτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ, Ε ; ΑΕΙ ή

ταυτόσημο κατά π ερ*εχόμενο εΛβΟττττος πτυχίο ή ΒίπΑωμο AB ή Ελληνικού Ανοκτού

ΓΙονετΜοτημίου (Ε Α Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Εκλογής (ΠΧΕ) ΑΕΙ της ημΕδαπής ή

ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, οντκττοιχης οσικόττττος.

«)Aôf ία άακηοης εΓκτγγελμοτος Μηχανικού σντίοτοίχης αοκύτητος του τίτλου οττουδών.

γ)Γ 'νώση Χαρκτμού Η/Υ στα ανηκαμενα: (I) εηεξεργοσίος κειμένων, (κ) υπολογιστικών φύλλων και

((η) υπηρεσιών διοδκτυου.

103

ο) Πτυχίο ή δίπλωμα Μαχονκτού Γκρ^όλλοντος ή Χημικού Μηχσνκιού ή Περφολλοντος ή

ΔιοχεΙριοης ΠιφιΒόλλοντος και Φυσικών Πόρων ή Γεωνροψκχ, ή Εηκττήυης της θάλοσοος ή

Επκττημων της θάλασσος ή Βιολογίας Α βιολογικών Εφορμογών και Τεχνολογιών Α Φυσικής ή
Φυσικών Επιστημών ή Εφαμυοσμενων Μοθημστικών και Φυσικών Επκττημών με κατεύθυνση
ΦυοτκοιΊ Εφαρμογών ή Χημείος ή Βκη<τιμε)ος ή Ιοτρκης Βκίχημείος ή Βισχημείσς κοι

Βκ)τεχνολογίος ή Σπουδών σης Φυσικές Επιστήμες ή διαντΛρκτης Αγροτικού Περ βοΑλοντα, η»
Φυσικών Πόρων ή Περφολλοντικής Χορτογροφκχ ή Εφορμοσμένης Ανροοκωλογίας ή Επιστήμων

και Πολιτισμού - Κατεύθυνση Επκττημών Περιβάλλοντος ή Οκεηνογραφκκ; και ΕΙολοοατων

Βκτεπκττημών ΑΕΊ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πονεπκττηυκχι (Ε Α.Π )
ΑΕΙ ή Προγρομμάτων Σπουδών Ετκλογής (Π.Ϊ.Ε. ) ΑΕΙ της ημιώαηης ή ιοοττμος ι+τλος σχολών της

ημεδαπής ή αλΑτιοσππς, αντίστοιχης ειδικότητος.

β) Την κατή περίπτωση πτυχίου άδειο οοκηοης επογγελμοτος Μηχανικού ανττοτοτχης ποιότητος
row τπ λου σπουδών γιο τους Μηχανικούς ή Βεβαίωση ιδιότητος μέλους της Ένωσης Ελλήνων

(ημκων (ν. 1804/1968 - ΦΕΚ 177 A725.R.19B6) για τους Χημικούς.

ν) Γνώση χειρισμού Η/Υ στα ανπκχίμιγο: (ο) ιτΜΕεργοσκχ κζιμένων, (Β) υπολογιστικών φύλλων

κα (γ) ΐΛτηρεοτών δκΛκτύου.

104

β) Πτυχίο ή δίπλωμα Γεωπόνου Τμήματος: Αγροτικής Ανόπτυςης ή Αγροτκής Οικονομίας και

ΑνάπτυΕης ή ΑΕκιποεησης Φυσικών Πόρων κο Γεωργικής Μηχανικής ή ΒκΤΓενγαΑαγίος ή Γεωπονίας

\ Γιωηονίσς Φυτικής και Ζωκής Παραγωγής ή Γεοχτοντας Φυτικής Παραγωγής και Αγροττκού

Περφολλοντος ή Γεωπονικής βκτιεχνολογίος ή Γεωργκσγ; βιολογίας un Βν^εχνολογτος ή

ή Επκττήμης Ζω«ής Γκχκτγωγής ή Επκττήμης Ζΰκκής rtapoyrjjfTy; κοι Υδ^οικολλκΐρν*ιών ή

Επιστήμης κοι Τεχνολογίας Τροφίμων ή Επιστήμης Τροφίμων κο Διατροφής του Ανθρωπου ή

Επκττήμης Φυτικής Γκίρογωγης ή ΖΐΛκής ΙΤορογωγής ή Φυτικής fkxxrïXJfVK ΑΕΙ ή το ομώνυμο

πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) Α£Ι ή Προγραμμάτων Σπουδών

Επιλογής (Π.Σ,Ε ; ΑΕΙ ή τουτόσημο κατά ncûKqtôuevo ειδικότητος πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή

Ελληνικού Ανοκαού Πανεπιστημίου (Ε ΑΠ.) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σηουόών Επιλογής (ΠΧΕ.) ΑΕΙ

της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, αντίστοιχης αδικότ ητος,

I) βεβαίωση Συνδρομής Νομίμων Προύησβέσεων ΒηρΕης Αοκηοης ταυ Γεωτι,χνικού

Επογγελμοτος εΑκότητος Γεωπόνου ή βε&οίωση Ασκησης Γεωτεχνικού Επαγγέλματος ειδικότητος

Γεωπόνου.

γ) Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενο: (ι) ε^Εεργσοίος κειμένων, (it) υπολογκΓπκών φύλλων

και (Μ) υπηρεσιών δηδκπύου.

10S
ΠΕ Πολιτικών

α) Πτυχίο ή δίπλωμα Γκιλπτκού Μηνρνκού ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού

Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Ι.Ε) Α£] ή

ταυτόσημο κατά περκϊΥΟμενο εΛκώτητος πτυχίο ή δίπλωμο ΑΕΙ ή EAAnvwoù Avoiktoù

lcivrnici ημίου (ΕΑΠ) ΑΕΙ ή Προγραυμάτων Σπουδών Επιλογής (Π i E) ΑΕΙ της ημεδαπής ή

οόττμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, αντίστοιχης εΛκοτητος,

Ι)Αδεια όσκησης Επογγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητος του τίτλου οττουδών.

γ) Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεΜττγασίος «ιμένων, (ϋ) υπολογιστικών φύλλων
κοι {ri)) υπηρεσιών διοδικτύου.

UM
ΠΕ Μηχανολόγων

α)Πτυχίο ή δίπλωμο Ηλεκτρολόγου Μηχανολόγου Μηχανικού ή Μηχανολόγου Ηλεκτρολόγου

Μηχανικού ή Μηχανολόγου Μηχανικού ή Μηχανολόγου κα» Αεροναυπηγού Μηχανικού ή

Μηχανολόγου Μηχανικού Βιομηχανίας ή Ναυπηγού Μηχανολόγου Μηχανικού ή Μηχανικών

Διοχειριπης Ενεργειακών Πόρων ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού

Ιίσνεπιοτημίου (ΕΑΠ) Atl ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ,Ε) ΑΕΙ ή ταυτόσημο
«ατά πβριεχάμενο ειδικότητας πτυχίο ή Δίπλωμα ΑΕΙ ή Ελληνικού Ανοικτού Πσνεττκτττιμίου

(ΕΑΠ) ΑΕΙ ή ηρο/ρομμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ,Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος

σχολών της ολλοδοπής, σντίσπ*χης εΛκότητας.
β)Αόιχι άσκησης επαγγέλματος Μηνοντκού αντίστοιχης ειδικότητος του τίτλου σπουδών.

γ)Γνωοη XnpKjuoù Μ/ν uro σνπκομενα: (ι) tnetjEpvac*"; κειμίνων, (H) υκιολογισπκών φύλλων «κ
(Iii) υπηρεσιών βκΛκτυου.

ΠΚ Αγρονάμων

α)Πτυχίθ ή δίπΑιήμη Αγρονόοου Τοηανηάιροιι Μπχσνικοί; ή Τοοονράφου Μινχονικού ΑΕΙ ή το
ομώνυμο πτυχίυ ή öifiXuipa ΕΛΛηνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε Α.Π) Α£Ι ή npOVpOpUOrcuv
Ιπουοών Επιλογής (Π.Ι.Ε) ΑΕΙ ή τουτόσημο «ατά otpicxàptvo «ιΟατΟτητας πτυχίο ή
einAMpa ΑΕΙ ή Ελληνικού Ανακτού ΠανεπκπημκΗΐ (ΕΑΠ) Α£] ή Προγραμμάτων χπουΟών

Επιλογής (Π.Σ,Ε ) ΑΕΙ της ηρι&οπής ή ιοώτιμος τίτλος σχολών της ολΑοΟσπήτ, οντ(στοίχος
ειδικότητος.
Ρ) ΑΔεια άσκησης ίπαγγτΑματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητος του τίτλου οποοδών.

γ>Γνώση Χειριομού Η/Ϋ οτα αντικείμενο: (ή ειιεξεργοσίος κείμενων, (ϋ) υπολογιστικών ψύλλων και

(in) υπηρεσιών ökäktuou.

ΙΟ·
TE ΗΛΕκτρον.κων

α) ΙΤτιιχϊο ή ΰίπλίιΐυο τμήματος Ηλεκτρονικής ή Ηλεκτρονικών Μηχσνικών Γ.Ε. TEI ή το ομώνυμο
πτυχίο ή Δίπλωμα Προνοομμύτων Ιπουδών ΕηιΑσγής (Π,Σ.Ε.) TEJ η οντκτττκχο κστΰ ειδικότητα
πτιιχίο ή Δίπλωμα ΤΕ3 ή Προγραμμώτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε ) ΤΕΙ της ι-Η^εδαπής ίι κτόπμος
τίιλος οχαΑων ττγ, η,ιεΛοηής ή ολλοΒοπης, οντίο«οιχτ)ς ει&ικόιητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο
κατά ειοικότητο πτοχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης
ιιδκΟτητος.

Ρ)Τνώοη Χϋριομού Μ(Ύ οτα αντιτείμίνο . <Ι) πιε Ε^ρνοσκν. κει μίνων, (H) υπολογιστικών φύλλων
και (W) υπηρεσιών ôioowtùou.

tot
T1 Πληροφορικής

(SOFTWAJU +HARDWA
Μ]

Πτυχίο Π δίπλωμα τμήματος Πληροφορικής ή Εφορμοσιιενης Πληροφορικής και Πολιιμέσιιιν ή
ΤπΑεπΛηροιίιορικης κοι Λκιικησης ή Αιοχείρκτης Πληροφορκ^ϊ ή Επιχειρηματικού Σχεδιασμού *«>

ΠληρσΦοριοκών Ιοοτημώτων ή Εφαρμογών Πληροφορικής στη βιοίκπση κοι στην Οικονομία ή
Βκιμηχσνικιίς Πληροφορικικ ή ΓτωπληρΟφορικής κοι Τοπογραφίας Γ) Πληροφορικής και

Επικοινίιϊνιών ή HATpoipopiKiic κιιι Τεχνολογίος Υπολογιοτών ή ΗλεκιμονΗΚιΛ· Υπολογιστικών

Ιυστημστων ή ΓςχνολογΙας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ή Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων

Η/Υ ή Τπλεπικοινων ιοκων ΙυστημΟτωκ κοι Δικτύων ή Επιχειρτισκικής Πληροφορικής ή Μηχανικών
Πληροφορικής Τ Ε π Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων I .E. ή Διοίκησης
Εηιχβοήσεων με κατεύθυνση Δβίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων ή Πολιτικών Μηχανικών Τ, Ε.

κοι Μηχανικών ΤοοονραφΙος *ut Γεωηληροφορικής Τ.Ε. με κοιεύθονση Μηχανικών ΤαηογρΟφίος
κοι Γεωηληροφορικής Τ.Ε Τ 13 ή Προγροιιμότι.ιν ΖπουΟιίιν Επιλογής (Π.Ι.Ε. ( Τ ΕΙ της ημεΟαιιής ή
ισοπμος τΠΑος σχολών της ημεδαπής η αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητος ή το ομώνυμο πτυχίο
ΚΑΤΕΕ ή οώπμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ϊΛκότητσς.

IIS
ΙΕ Μηχανολόγων

α)Πτυχίο ή δίπλωμο τμήματος Μττχονολογίος ή Μηχανολόγων Μηχανικών T E. ή Μηχανολόγων

Μηχανικών Τ.Ε. και Βιομηχανικού Σχεδιασμού Τ.Ε. με κστταιθυνση ΜττχανσΑσγων Μηχονκών Τ.Ε. ή

Μηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου Τ.Ε. κα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. με

κατεύθυνση Μηχανολόγο» Μηχανικοί Τ.Ε. ή Μηχανικών Ενεργειακής Τεχνολογίας Τ.Ε. με

ΜΤΓΐύθυνση Ενεργειακής Μηχανολογίας ΤΕ1 ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμο Προγραμμάτων
Σπουδών Επιλογής (Π.Ι.Ε.) ΤΟ ή αντίστοιχο κστύ ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμο ΤΈΙ ή

Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΧΕ.) ΤΈΙ της ημεδοπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της

ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητος ή το ομώνυμο ή σντκττοιχο κοτο ειδικότητα

πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή οόπμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

Ρ) Βεράίωση εγγραφής στο Βιβλίο των Πτυχιούχων Ανωτέρων Τεχνικών Σχολών ειδικότητος

Μηχανολόγου.

νΧΥώοη Χετοιομού Η/Υ οτα αντικείμενο: ίι) εηΕεργοοίςις κειμένων, (ϋ) υπολογιστικών φύλλων και

()Η) υπηρεσιών OKX>CTÙOU.
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TE Μηχανολογίας

Οχημάτων

α) Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Οχημάτων ή Μηχανολόγων Οχημάτων Τ.Ε. ΤΕΙ ή το ομώνυμο

πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΧΕ.) ΤΕΙ ή ογττατοεχρ κατά ειδικότητα

πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγρομυατων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε. ) ΤΈΙ της ημεδαπής ή ισότιμος

τίτλος σχολών της ημεδαπής ή ολλοδοπής, αντίστοιχης ειδικότητος ή το ομώνυμο ή σντκττοεχο

κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισόττμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής οντίοτοεχης

εκΝκότητος,

Ι) ' Αδρά Τεχνολόγου Μηχανικού Αιττοκτντττων ή Βερσίωση ορθής αναγγελίας Γνόρςεως

ασκήσεως επαγγέλματος τεχνίτη αιποιανήτων·μοτοσικλετών κοι μοτοποδηλάτων, με ειδικότητα

Τεχνολόγου Μηχανικού Αυτοκτνήτων.

γ) Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (Ι) επεξεργασίας κειμένων. (11) υπολογιστικών φύλλων
και (il) υπηρεσιών διοδικτύου
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Υποδομής)

α) Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος ΠολπΊκών Έργων Υποδομής ή Πολπτκών Μηχανικών Τ.Ε. με

κατεύθυνση Μττχσνικοί Υποδομών Τ.Ε. ή Πολιπκών Μηχανικών Τ.Ε. και Μηχανικών Τοπογραφίας

και Γεωπληροφορκυτς Τ.Ε. - Πολιτικοί Μηχανικοί Τ.Ε. με κατεύθυνση Μηχανικοί Υποδομών Τ.Ε.

ΤΕΙ ή το Ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα ηρογρονμοτων Σπουδών EnuVvttV: (Π.Σ.Ε.) ΤΈΙ ή αντίστοιχο
κατά ειδικότητα πτυχία ή δίπλωμα ΤΕΤ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΈΙ της

ημϊοΟηΥις ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδοπής ή αλλοδαπής, οντίοτοιχης ειδικότητας ή το

ομώνυμο ή αντίστοιχο κατό ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή κχτπμος τίτΑος της ημεδαπής ή αλλοδαπής,

αντίστοιχης εΛκόττττας.

Β) Γνώση Χαρκτμού Η/Υ οτα αντικείμενα: (I) επεξεργασίας κειμένων, (Η) υπολογκττικών φύλλων
και (Μ) υπηρεσιών δκιβΜτύου.
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TE ΝοοτγΑευτων/
Νοσηλευτριών

α)Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Νοσηλευτικής ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων

Σπουδών Επιλογής (ΠΧΕ.) ΤΈΙ ή αντίστοιχο κατό ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΈΙ ή

Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ,Ε.) ΤΈΙ της ημτδοπής ή ιοόττμος τίτλος σχολών της
πίΛβαπής ή αλλοδαπής,

οντίστοπίής ειδικότητος ή το ομώνυμο ή σντίστοτχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος

τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης εΛκότητος.
β)Αδειο οοκηαης επογγέλμοτος Νςισηλευτού - Ηοθτ>λεύτρτας ή ρεροίωση ότ> πληροί όλες τις
νόμιμες προυποβΐσεκ; για την άσκηση του εΓκτγγέλματσς NkxirjAf utou - ΝΚισηλευτριος

γ)Τσυτότητο μέλους της Ένωσης Νοσηλευτιμ*/τριών Ελλάδος (ΕΝΕΤ,η οποία να πνοι σε κτχύ ή

βεροίωση Ανανέωσης Εγγροφής στην Ένωση Νοσηλευτών Ελλόδος (ΕΝΕ) του τρέχοντος έτους ή

Βεβαίωση εγγραφής στην Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος (EHE), γιο όσους εγγράφονται για πρώτη

φορά, η οποίο

είναι σε ισχύ μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου του οτόμεναυ έτους από την ίκδοση της, σύμφωνα με

τα οριζόμενα στο άρθρο 4, nop.5 του v.3252/20Ο*
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Αυτοκινήτων

κυρία ΗΒΒΒΜΠϋΙ
α) Αδειο άακηοης επαγγέλματος Ι4ηχα ν ο τκχνίτ η auτοκ η ή των ή ftcßaU>on ορθής
ονπγγι λιος ενόρΕενς οοκηοεως επαγγέλματος τεχνίτη αυτοκίνητων ειδικότητος
Μηχονοτεχνιτη,
η 0 ομώνυμος ή οντίοτοιχος τίτλος ΙΕΚ ή Επογγελμοτικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού

Εκπαιδευτηρίου Α' ή Β* κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού

Επαγγελματικού Λυκείου ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικών Επογγελμοτβιών Σχολών

δευτεροβάθμιος εχτΜβευοτχ; ή ονολών μαβητχβς του ΟΑΕΔ του Ν. 1 346/1983 ή ν 3475/2006 ή

άλλος ισότιμος τίτλος σχολικών μονάδων της ημχδοπής ή αλλοδαπής, σντνττοιχτκ ειδικότητας.
Γίνεται επίσης δεκτός οοοκισδπποτε τίτλος ΙΕΚ ή δευττ^Μβοθμκχ, εκπαίδευσης ή όλλας ισόπυος

κα αντκττοτχος τίτλος σχολικών μονόδων της ημεδαπής ή ολλοδοπής, υπό την προϋπόθεση ότι
ο υτιοφήφκχ; υποβάλλει 8«βο·ωση της ciouoökk; νβ την έκδοση τττς άοοος ή ρΐβαίωσης,

υπηρεσίας όπ η ανωτέρω άδεια όοταχιης επαγγέλματος ή βε0αίωση ορθής ανογγελιος χορηγήθηκε

Βάσει του συγκεκριμένου τίτλου επτ αυτοτελώς επτ με σίΛντηλογτοτρό κοτ εμπορίας.

{Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υπΟφηφκτυς με τα ανωτέρω προσόντα)

α) Αδειο άσκησης εΓκτγγέλμστος Μ»|χονοΐ4χνττη ουΓΟΚικήτων ή Βεβαίωση ορθής
ονσγγελιος ενόρςε»*ς οσκησεως επαγγέλματος τεχνίτη αυτοκινήτων ειδικότητος

Β) 0 ομώνυμος ή αντίστοιχος, οπολυτήριος τίτλος οναγνωρκτμενης κοτώτερης τεχνικής σχολής

της ημεδαπής ή ισότιμος κο» σντίσττΛχος πτλος σχολής της αλλοδαπής Γίνεται επίσης δεκτός

οποιοσδήποτε τίτλος οικτγνωοισμένης κατώτερης τεχιηκής σχολής της ημεδαπής ή ολλοδοπής,

υπό την προυπόθεαη όη ο υΓΟψικρκχ, μποβάλλει Βεβαίωση της αρμόδκις γκ) την έκδοση της
όοειαςή Βεβαίωσης, υπηοεοίας, όπ η ανωτέρω άδεια οΐΐκησης επογγέλματος ή μεβοίωοη ορθής

σνογγελίος χορηγήθηκε Βάσει του συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε ρε συνυπολογισμό και

qjntipioc

ΠΡΟΧΟΚΤΑ r ΕΠΙΚΟΥΡΙΑ!:

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν οπό υποψηφίους με το ανωτέρω προσόντα)

α) Αδετο άσκησης επαγγέλματος ΜΜχανοιεχνίιιι ουτοκτνήτωκι ή Βεβαίωση ορθής
ανογγελιας ενόρςεως ασκήσεως επαγγέλματος τεχνίτη αυτοκινήτων ειδικό τητος
Μηχονοτεχνιτη,
fi) Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκποίδε.υσης ( απολυτήρκι τρπΌςίοιι γυμνασίου

ή γτα υποψηφίους που έχουν οποφοπήοο μέχρι και το 19Θ0 οποΑυτήριο δημοτικού σχολείου) ή

ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τιχνικής Σχολής του ΝΑ 580/1970 ή απολυτήριος

τίτλος Εργχβτηρκργ Ειδικής Επογγελματικής Εκιιαίδευσης κοι κοτορτκτης του άρθρου 1 του Ν.

2817/200Ό της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής «ι αντίστοιχη εμπειρία
τουλάχιστον τριών (3) ετών, μετά την απόκτηση της παραπάνω όδεκκ άσκησης επαγγέλματος

ή βεβαίωσης ορθής αναγγελίας.

ΠΡΟΙΑΤΗΤΑ Γ EraKPYPtAfc
(Εφόσον οι θέσεκ; δεν καλυφθούν οπό υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)

α) Αδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχονοτεχνιτη αυτοκινήτων ή Βεβαίωση ορθής
αναγγελίας εναρζεως οσκηαεως επσγγελματος τεχνίτη αυτοκινήτων ειδικότητος
Μηχονοτεχνιτη,
Β) Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης ( οπολυτήρκο τριταξίου γυμνασίου

ή γτα υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 οπολυτήρκτ δημοτικού σχολείου) ή

ισοοιινομος σπολυτήρκχ τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του ΝΛ. 580/1970 ή απολυτήριος

τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκτκ»δευσης κα Κοτόρττσης του οοθρου 1 του Ν.

2βΐ7,'2Ο0Ο της ημεΔοπής ή άλλος ισότιμος ητλυς τηε, ολλοδοπής και αντίστοιχη εμπειρία
τουλάχιστον κ£> (6) μηνών, μετά την απόττηση της παραπάνω άδετος άσκησης ίτντγγέλμστος

ή ρϊβαίωσης ορθής ανογγίλχκ.
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am nrqawrn!
α)Αδεια άσκησης επογγέλμοτος τεχνίτη μοτοσικλετών & μοτοποδηλάτων ή θεραίωοπ ορθής

ονσγγελίος ενάρΕεως οσκήαεως επσγγέλμοτος τεχνίτη μοτοσικλετών & μοτοποδηλάτων.

Ρ Κ) ομώνυμος ή σντϊεττινχος τίτλος ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού επαγγελματικού

Εκποιδευτηρίου Α' ή Β' κύκλου σπουδών ή Εντοϊου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού

Επαγγελματικού Λυκείου ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικών Επαγγε λμαπκών Σχολών

δευτεροβάθμιος εκπαίδευσης ή σχολών μοθητείος του ΟΑΕΔ του Ν, 1346/1963 ή Η. 3475/2006 ή

άλλος ισότιμος τίτλος σγολικών μονάδων της ημεόαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητος

Γίνεται επίσης δεκτός οποιοοόήποτε τίτλος ΙΕΚ ή δευτερορΟθμιος εκΓχιιόεοοης ή άλλος ισότιμος

«β σντίοτοτχος τίτλος σχολικών μονάδων της ι^μεδοπής ή αλλοδαπός, υπό την προϋπόθεση όπ
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ο υποψήφιος υποβάλλει βεβαίωση της αρμόδιος γτα την έκδοση της άδειας ή βεβαίωσης

unnpeoiOQ ότι η ανωτέρω άδεκϊ άσκησης ετισγγέλματος ή βεβαίωση ορθής ανσγγεΑίσς χορηγήθηκε
ι ταυ otiv*fκριμένου τίτλου fπ αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό και εμπειρίας

Εφόσον η θέση 8cv καλυφθεί οπό υποψήψκτ μι το ανωτέρω ηροοόντο

Αδεκι άσκησης εΓχιγγέλμστος τεχνίτη μστουικλετών μοτοειοδηλώτων ή Βεβαίωση ορθής

αναγγελίας ενάρξεως ασκήσεως er ιγγέλμττος τεχνίτη μοτοσικλετών μοτοποδηλάτων

β)0 ομώνυμος ή οντίστοιχος οπολ^τήρκκ τίτλος αναγνωρκτμένης κατώτερης τεχνικής σχολής της

ημεδαπής ή κτότκκχ κοι αντίστοιχος τίτλος σχολής της αλλοδαπής Πνετο επίσης δεκτός

Οποιοσδήποτε τίτλος οναννωρκιμένης κατ ώτερης τεχνικής σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής

uno την προϋπόθεση ότι ο υπονήψκχ υποβάλλει βεβαίωση της αρμόδιας για την έκδοση της
άδειας ή βεβαίωσης υπηρεσίας άτ η ανωτέρω άδεια άσκησης επαγγέλματος ή βεβαίωση ορθής

αναγγελίας χορηγήθηκε βάσει του ιτυγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό και

εμπειρίας

προ ont a t enpÎgypiAfc
Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψ φκ μι τα α υτέρω προσόντα

ο)Λ0ί<ι άσκησης επογγέλμοτος τεχνίτη μοτοσικλετών μοτοποδηλάτων ή Βεβαίωση ορθής

αναγγελίας ενάρξεως ασκήσεως επογγΐλειατος τεχνίτη μοτοσικλετών μοτοποδηλάτων

β)Απολυτήρ·ος τίτλος τουλάχιστον υποχ(ιεωπκής εκπαίδευσης απολυτήριο τρετοξίου γυμνασίου ή

για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει Jtxpi κοτ το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου ή

ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν Λ 580 1970 ή οπολιπήρος
Τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Εηαγγελμστχής Εκποίδευοτις κο Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν

281 7 2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία
τουλάχιστον τριών 3 ετών μετά πιγ απόκτηση της παραπάνω άδετος αοκηοης επαγγέλματος

ή βεβαίωσης ορθής ονογγελίας

προμητα c laaBoaogiti
Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί οπο υποψήφιο με τα ανωτέρω προσόντα

ο Αδεια άσκησης ετκτγγέλμστος τεχνίτη μοτοσικλετών a μοτοποδηλάτων ή Βεβαίωση ορθής

αναγγελίας ενάρξεως ασκήσεως οιογγέλμοτος τεχνίτη μοτοσικλετών μοτοποδήλατων

β Απολυτήριος τττλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή

γιο υποψηφίους που ίχουν αποφοιτήσει μέχρι κο το 19Θ0 απολυτήριο δημοτικού σχολείου ή

•σοδυναυος οπολυτήριος τττλος οτώτερης Τεχνικής Σχολής του H.H 580 1970 ή οιτολυτήρκχ
τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης η Κατάρτισης του άρθρου I του Ν

2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος κτόπιος τίτλος της αλλοδαπής

ΚΎΨΊΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

β Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητος Ιατρικών και Βιολογικών εργαστηρίων

Αιματολογικού Εργαστηρίου ή βοηθού Ιατρικών και Βιολογικών ί ργοο^ηρίων Αιματολογικού

Εργοστηρίου ή βοηθού Ιατρικών κα βιολογικών Εργαεττηρίων-θκτχημίκοΟ κοτ Μικροβιολογικού

Εργαστηρίου ή Ιατρικών Εργοετ ηρίων ή Ιατρικών κοτ Βιολογικών εργαστηρίων Βκτχημκαχι κα

Μκροβχ»λογια>ύ Εργαστηρίου ι βοηθών ίατρκών και Βιολογικών Εργαστηρίων ή Βοηθών

Ιατρικών Βιολογικών Ακτινολογικών Εργοεττηρίων και Φορμακείων ή Βοηθός Ιατρικών

Ερναοτηρίων ή βοηθάς Ιοτρβώ^-ΒκΛϊγικών Ερνοοτηρίων ή αντίστοιχο πτυχίο ή δκΛλεΰμο ή

ςκιολυτήριος τίτλος των παρακάτω οχολκεών μονάδων Ε Κ ή Εηογγελμοτικού Λυκείου ή

Τεχνικού Επογγιλμεττκού Ετοταιοευ τηρίου Α ή Β κύκλου σπουδών ή Ενιαίου ΠοΑυκλούκού

AuKckxi ή Τεχνικού ΕΓταγγελμσηκού Λυκείου ή ΕίΜγγιλματικης Ιχολής η Τεχνικής Επαγγελματικής

Σχολής δειπτροβόβυκκ ί^ϋτοίδιυσης ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν 1346/1983 ή Ν

3475/2006 ή άλλος ιοότνος τίτλος σχολκής μονάδος της ημεοσπής Λ ςιλλοοαηής αντχττοοτκ

β)Ι Αϊχτη Χειρκτρού Η/Υ στα αντικείμενο 0 επεξεργασίας καμένα W υηολογκτπκών φύλλων

η β μηνών μετά την ςκτάκτηση της ποροπάνω αδείας άτίκηοης ετιογγελμστσς

ή βεβοίωοης ορθής ανογγελίος

Εφόσον οι θίαεκ δεν καλυφθούν οπό υειοψηψκιυς με το ανωτέρω προσόντα

Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος εΛκοτητας krrpMaùv α βιολογικών Εργοοτηρίων

Aamttoaovwou Εργοοτηρίου ή Βοηθού Ιατρικών m βχτλογτκών Εργςκττηρίων-Ανοτολογικού

Εργοοτηρίου ή Βοηθού Ιατρικών κε Βιολογικών Ερναοτηρίων Βιοχημικού κατ Μικροβιολογικού

Εργοοτηριου ή Ιοτρκών Epvuaii|pMV ή Ιοτρκών και Βκαλογκών Εργαστηρίων Βοχημτκού NO

MiKpoßaoAormau Εργαστηρίου ή βςηθών Ιατρκών κοι Βιολογικών Εργαστηρίων ή Βοηθών

impmirf*etOïp&*4iamt0tÊ Εργοοτηρίων κατ Φαρμακείων ή βοηθός Ιατρικών

ερττχττηρκβν ή βοηθός 1οτρ*κύν-&ολσγτκών Εργοοτηρίων ή αντίοτοινο πτυχίο ή δτηλκίμο ή

ιειολυτήριος τίτλος των nopMOTu σχολκών μονάδων ΙΕΚ ή Επσγγελμσπκού Λυκείου ή
Τεχνικού Επαγγελματικού ΕκηοΛιτηρίου Α ή Β κύκλου σπουδών ή f vwkki ηολοκλοοκού

Λοβίου ή Τεχνικού εηογγελμοτιιαχί Λυκείου ή Εηονγελμστικής Σχολής ή Τεχνικής

6ηογνίΐλμοτι«ης Σνολής δειτεροβςθμκ w/τοκΥυοΓχ ή οχολής μοθητιίος του ΟΑ£Δ του Ν

1 46/1983 ή Ν 3475/3006 ή άλλος βάπμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή

αλλοοοηής σντκττοτχης εΛϋΟτητος

ο Ισχύουσα άδεια μηνονοδηγοΟ·χε>ριοτή μηχονημυτων κκτέλΕοης Τεχνικών έργων Οναβας
CT και T6ÇK Α εκϋμφωνο με το πΛ 31/1990 ή οδεκ3 χειρκττή μηνονημότων ίργου Μ Ε

ΟμάοοςΛ 3 Ειδικότητος ιου π.5 113/2012 για ΤΟ M.C 3.1 της κατά τσιπς του άρθρου 2

της μη'αρβ.οκ.1032/166/«·^.9.6.4(Η}/$.3.2013 ΕΚ 519Λ β'/6-3-2013 υπουργικής

οπόφοοης όπως ουτή τροινοπθηκε hot κτχυει

Ο ομώνυμος ή οντκπυιχχ τίτλος ΙΕΚ ή Επογγελρστικού Λυκείου ή Τεχπκοϋ Επογγελμοιικού

ΒστοκκαττηρΙου Α ή β κύκλου cx^ouôwv ή Ενκτίου ηολυκλοδ·«οο Λυκείου ή Τεχνβού

Γττετγνελμσπκού Λυκείου ή ίίπογγιλμςπτκής Σχολής ή Τιχνικών Επο»<γελματ>κων Σχολών

τχΜθάθμκχ εκποίδευοτις ή σχολών μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν 1346/19Θ3 ή Ν 347S/2006 ή

Αλλος ισότιμος τττλος σχολι«ων μ ινοδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντκττοιχιχ fιδικοτητας ο

οποίος οδηγεί στην οπα™ύντνη Οδετο οοκησης ογγέλμοτος

Γίνεται επίσης δεχτός οηοιοοοήποτε τίτλος ΙΕΚ ή μκτοαευτκροθότνος οαταίδευοτκ ή

VuTrr^x36öiJKK ο^ιοίοευοτις ή άλλος οοτνος και αντίστοιχος τίτλος σχολικών μονάδων της

ημεδαπής ή αλλοδαπής υπό την προθηόθκοη άτι ο υποψήφκχ υποβάλλει βεβαίωση της

αρμόδιας γη την έκδοση τικ άδειος ι^ηρεοίσς ότι η ανωτέρω άδεια μηχανοδηγού χαρκττή

χς<κτγήθηκε βόοα του ονγιακρφκνου τίτλου είτε αοτυτελώς είτε με οοννιηολογσμό κο qjncipiac

γ Ισχύουσα άδεκι οοήνησης παυνήτου cpMiHTU>wu ή εηογγελμοτκκή Υπουογτκή

οηώφοοη 3480/1979

Εφόσον οι θεοεχ δεν καλ κρθοο από υποψηφίους με το ανωτέρω πρσοόντο

α Ισχύοοαα άδεια μηχοιαΟΓγεύ-χειριστή μηνονημότων εκτέλεοης τεχντκών έργων Ομάβας
ΓΤ ία Τάξης Α ονμςκιινα με το π.δ 31/1990 ή άδειο χειρκττη μηχανημάτων έργου Μ Ε

ΟφχΜος Α Τ W/tml/Wm W ο 1 13/2012 γ το M.C 3.1 της κατάταξης του άρθρου 2

της jn αμ^.οικ 1032/Ι66,'Φ.Γ 9 6.4(Η]/5.3.2013 OCX 519/i.B 6-3-201 3 υπουργικής

απόφασης όπως ουτή τροηοηοήΟηκε κοτ ισχύει

β Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος απολυτήριος τίτλος ανογνωρημενης κατώτερος τεχνικής σχολής

της ημεδαπής ή βοπμος μ σν-κπτ»χος τίτλος σχολής της ολλαοοπής ο οποίος οδηγεί στην

οτκκτούμενη άδεκι άοκηοικ ε™ιγελμοτος

Πνεται ιπίσης δεκτός οποιοοοηποτΕ τίτλος ονογνωρημένης κατώτερης τεχνικής σχολής της

ημεδαπής ri ολλοδαπής οπό τη π^>ο0ηόβ«οη οιμτ υτιοψινριος υποβάλλει βεβαίωση της

αρμόοτος γτο την έχοοοη της οίοος υπηρεοίος όπ η ανωτέρω άδειο μηχσνοδηγού χειρκττή

χορηγήθηκε βόοΐΐ του ουικεκριυενου τίτλου tm αυτοτελώς είτε με οννυτηλοντονο κοι εμπειρίας

ofica οδήγησης ουτοκινήτου ή εποτΎΚλματτκή ιΎηουργική

απόφοση 3486/1979

Ειράσς>ν οι θέσεις Λί.ν καλικρθουν οπό υποψηφίους με το ανωτέρω προσιτά

ο Ισχύουσα όσε μηχονοδιτγoù χειρκττή μηχανημόπιΐν εκτέλεσης τεχνικών έργων 0
XT και Τάξης Α σύμφωνο με το π.δ 31/1990 ή άδειο χειριστή μηχανημάτων έργου Μ Ε

Ομάδας Α 3 ΕιΟικότητας του π.δ Π3/201Ζ γιο τα Μ Ε 3.1 της κοτάτοξης του άρθρου 2

της υπ ορ*.ο·κ,1032/1όο/Φ.Γ.9.6.4(Η)/5.3.20ΐ3 ΦΕΚ 519/Τ.Β 6-3-2013 υπουργικής

αποφοοιχ όπως αυτή τριιποποιήθΓ|κτ και icopifj

β Απολυτήριος τττλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίοκυσης δτιλ απολυτήριο τριτοξίου

γυμνασίου ή γκι υποψηφίεος που έχουν αποφοιτήσει μέχρι κοι το 1980 απολυτήριο δημοτικού

σχολείου ή ισοδύναμος αιτολυτήριος τίτλος κατώτερηΐ Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ 580/1970 ή

σπολυτήριος τττλος Εργοοτηρίων Ειδικής Εττογνελνατικής εκποίδεοοης κατ Κρτάρτιοης του άρθρου
ί I του Ν 2817/2000 της ημεδοπής ή άλλος ιοάπικχ τίτλος της α^λοδοτής κοι αντίστοιχη
i εμπειρία τουλάχιστον τρκψν 1 κτών μετά την οπόκτι>οη της ηοροιιανω άδειος

μηχανοδηγού χαριστή

ί γ Ισχύουοο Oda οδήνηοης αυτοκινήτου εμοοιτεχνική ή επαγγεΛμοττκή Υπουργική

I απόφαση 34Θ6/1979

ί Εφάοον οι Θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με το ανωτέρω προαοντο

α Ισχύουσα άδειο μιτχονοδηγού-χετριοτή μηχανημάτων Εκτέλεσης τεχντκών έργων 0
ΓΤ και Τάξης Α σύμφωνα με το π 6 31/1990 ή άδειο χειριστή μηχανημάτων έργου Μ Ε

ΙΟμάΛκΑ 3 Ειδικότητος του π.δ 113/2012 γιο ro MJE 3.1 της κατάταξης του άρθρου 2

i της υπ ορι8.αικ.1032/166/Φ.Γ.9.6.4ΐΗ)/5 3.2013 ΦΕΚ SI9/i.e'/6-3-20l3 υπουργικής

ί απόφασης όπως ουτή τροποποιήθηκε και κτχύει

β Απολυιήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρκωτ ς δηλ απολυτήριο ΤρποθΟυ

I
νομνοαίου ή γιο υποψήφιους που έχουν αποφοπήοει μέχρι και το 1980 απολυτήριο αημοτικου

Σχολείου ή ισοδύναμος οπολυτήριιχ τίτΛος κοτώτερης Τεχνικής ΐχολής του ΝΛ 580/1970 ή

αττολυτήμος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επάγγελμα™ής Εκτκιίδευοης κοι Κατάρτισης του άρθρου
1 του Ν 2817/2000 της ημιόοττής ή άλλος ισότιμος τττλος της αΑΑοδοπης κοι αντίστοιχη

I
εμπειρία τουλάχιστον ttf 6 μηνών μετά την απόκτηση της ποροπσνω άδεκκ μηχσνοδηγού

ί

χειρκττή

ν Ισχυουοα οδοο οδήγησης αυτοκινήτου εροοττεχντκή ή πογγκλμσττκη Υττουργική

t Ηλεκτρολόγων

οηοεροοη 3486/1979

f enmiHArm

νποφήφίοι που κατείχαν άδεια την οποίο ονττκοτίοτησαν βάσει τι

νέα ουτή άδεια δεν ονσγράφκτοι η ορχική àBao ot η ημκροχ
π.δ.113/2012 ίφόοον στη

ολονία κτήοης αντήκ
οφείλουν νο προοκομίοουν σχετική βεβοίωση της αρμόδιος uraytokx οπό την οποία να

προκύπτουν τα ανωτέρω στοιχείο

Η εν λόγω ΒεβπΙχπη απαιτείται προκείμενου νο προσμετρηθεί το βαθμολογούμενο
κριτήριο της εμπειρ*ΓΚ

Γιο τα θερμκπ μηχανήματα γίνονται δεχτές κοι οι άδειες μηχανοδηγών χαρκττών μηχσνημότων

εκτχλεοης τεχνικών έρνων που χοοηγήθηκπν βάσει του Π Λ 22/1976 ΦΕΚ 6/τ Α 712-1-1976

2 Ιοχυουοο άδεκι οδήγησης που έχει εκδοθεί οπό κρατος-υέλος της Ευρωπαϊκής Ενωσης ή οπό

τη Νορβηγία ή οπό την ΐσλονδίο ή οπό το Λιχτενοτάτν εξακολουθεί να ισχύει στο ελληνικό

έδοφος ως έχει εφόσον τηρούνται οι όροι κα οι ηρούποθέοος χορττγησης της αντίστοιχης

κατηγορίας άδειος εκνιγηττηςτου π.δ 51/2012 όπως κτχύει nop 6 άρθρο τρίτο Ν 4383/2016

CK 72/20-4-2016/τΑ Στην ηερκττωοη που υποφήφΚΜ ε κάτοχοι επαγγελματικής άδειος

οδήγησης ςμυνοδοπης εκτός κροτων-μελί*)ν της Ευρωπο/κής Ενωσης ντο να γίνουν δεκτοί πρέπει

νο Γτροσκομίσουν αντιστοιχία της άδειος οδήγηοιχ ολλοοοπήχ με τις επαγγελματικές αδε«ς
οόήγηοης ημεοαπης

α Ιοχύουσα άδειο άσκησης επαγγέλματος Εγχοτοοτατη ή Συντηρητή Ηλοπρολόγου 1 ή 2 ή

3 κατηγορίας Α ειδικόττπος ή Εγκοιοοτοτη ηλεκτρολόγου 1 ομάδος Α ειδικότητος του ει.δ

108/201 ί όπως ισχύει

Ο ομιjvuuoc ή αντίστοιχος τίτλος ΙΕΚ ή ΕηογγτΛμοτικού Λυκείου ή Τεχνκού Εηογγελμοτικού

Εκπαιδευτηρίου Α ή Β κύκλου οττουδων ή Evniou Γ>ολυκλοΛ*ου Λυκείου ή Τεχνικού

ΕπαγγΕλμοτικού Aukbou ή Ετιογνελμοτκής Σχολής ή Τεχνικών ΕηογγεΑμστικών Σχολών

δευτττχβόθμκχ εκικ^δευοης ή σχολών μοθτττεκχ του ΟΑΕο του Ν 1346/1963 ή Ν 347S/2006 ή

άλλος ιοοτνος τίτλος οχολκών μονοοων της ημεδοπηε ή ολλοδοπής οντίοτοιχης ειδικοτητας
Πνετοι επίσης δεκτός οηοιοσδήποτε τίτλος ΤΕΚ ή ίευτεροβύΟακχ εκηοίδεικτης ή άλλος ιοοημος
κα αντκττοτχος τττλος σχολικών μονοοων της ημεδαπής ή αλλοοαπης υπό την ηροΒοάΙφρη Απ

ο υποψήφκχ υποβάλλει βεβαίωση της αρμόδιας γτο την έκδοση της άδειας υετηρεσίοτ όπ η

ανωτέρω οοαο όοχηοης ετσγγελικτηχ χορηγήθηκε βόοετ ταμ ονιπτοα^μενου τίτλου Ετη

ουτοττελώς tm με οννοπονογισμό κοι ε^χκηρκις

ΒΒΟΜΜΙΑ ntBttBMl
Εφόσον οι θέσιχ δεν καλυφθούν αττά υποψηφίους με τα ανο/τέρω προσόντα

Ισχύουσα άδετο άσκησης επαγγέλματος Εγκοτοοτοτη ή Συντηρητή Ηλειαρολσγου Γ ή 2 ή

Τ κατηγορίας Α εΑκέητττος η Εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου Ι^ομόοαςΑ εκ>κθτητος του ει.8

108/2013 όπωςιττχύει

β 0 οοώνομος ή αντίστοιχος οοολυΓήριος τίτλςχ αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνι.Γκ σγολης

της ημβ&αηής ή κίότφος κατ οντκττοτχος τίτλος σχολής της αλλοδαπής

Πνττοτ ε.π ίσης δεκτός onOKWOn/iOTt τίτλος ανογνωρκτμένης πώτερης τεχνικής σχολής της
ημεδοπής ή ολλοδαι ης υπό την ηροΟπύ όπ ο υοοψήφκχ υπσμολλει ρχ^αίωοη της

ορμύδκχ γιο την έκδοση της άδειας υιτπρεοίος όπ η ετνωτέρω άδετα άοκικτης επαγγέλματος

χορηγήθηκε ΒΑοα του ον/ηκρμένου τίτλου cht αυτοτελώς επχ ut ουνοπολςητονό και έμπειρος

ngBtBâJKJiBMÊBBiÊâ
Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υττοφηφίαυς με το ανωτέρω ποοοόντα

α Ιειχύουαα όδετο άοκησης ετκτγγέλμοτος Εγκειιοετιετιΐ ή Συντηρητή Ηλεκτρολόγου ι ή ή

3 κεττηγορίος Α ειδικότητος ή Εγκστοοτάτη ηΑοπτχ>λύνου Ι ομάδος Α ειδικότητος του π.δ

108/2013 όπως κτχύει

Β Απολυτήριος τττλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπσίδειοης αηολιχτήρκ τρττσξίου γυμνασίου

ή γ υΓκιψήφίους που έχουν οποφοιτησο μέχρι και το I960 οηολυτήρτο Αημοτικού σχολείου ή

νοδυνομος αετολυτήρης τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του ΗΑ 580/1970 ή οτκτλυτήριος

τττλος Εργοοτηρίων Εκκ«ης Επαγγελματικής Ειεποτοεοοης και Κοτάστισπς του όρθρου 1 του Ν

2S17/2O00 της ημεοσπής ή άλλος αοττμος τίτλος της σΑΑοδοτής mm οντίοτοιχη εμπορία
τουλάχιστον τριών 3 ετών μετά την απόκτηση της παρατιάνω οδεοζ άσκησης επετγγέλικιτος

BtSBËBâ r mnmrwM
Εφόσον οι θίονς δεν ολυφθούν οπό υποψηφίους με το ανωτέρω προσόντα

α Ισχύουσα άδετα άσκησης επαγγέλματος Εγκοτοοτοτη ή ΐυντηρητή Ηλεκτρολόγου 1 ή 2 ή

3 κατηγορίας Λ ειδικότητος ή Εγκθΐυε/ιύιη ηλοετρολόγου Ι'ομάΟατ,Α ιΛκΟτητοςτου πΛ
108/2013 όπως κτχυει

ΑηΛλυτήριος τίτλος τουλάχιστον υτιοχρςωττκής εκττακνυοης οπολυτήριο τρετοξίου γυμνασίου

ή γτα υποψηφίους που έχουν αιβφοειήοχι μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου ή

κ>ς*ύνομος οπολυ*ηρκχ τττλος κατι.τττρης Τεχντκής Σχολής του ΝΑ 580/1970 ή απολυτήριος

τίτλος Εργοοτηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκιιοιοε υσπς και Κατάρτιοης του όρθρου 1 του Ν

2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος κχτημος τίτλος της αλλοδοπης μ οντκττυιχη εμπειρία

Γ Λ

τουλάχιστον έξι 6 μηνών μετά την απόκτηση της ποροπάνω άδειας άοιεηοης επαννέλμοτος

OCnlXHMAMZH
Υιτοψήφιοι που κατείχαν όοεια την οποία mttmmrtPHUm βάοο του π.δ 108/2013 φόοον στη
νέο αυτή άδεια Οκν ανογρόφκται η αρχική όδκια km η ημκροχ^ονολονία κτήοτκ out ής
οφείλουν νη ηροοκομίσοι σχετική βεβοιακτη της αρυΛΛίΩς υπηρεοκχ onö την οποίο νπ

προκύπτουν το ανωτέρω στοιχείο
Η εν λόγω βκβαί—ση a nantirai προκειμένου να προσμκτρηΜ το βαθμολογούμενο
κριτήρκ της εμπορίας

κυρία oeouiBM
α Ισχύουσα άδειο άσκπυης επαγγέλματος τεχνίτη υδραυλικού τουλάχιστον Α τάξης
ειδικότητας 1ης ή άδεια Αρχιτεχνίτη υδραυλικού του π.δ 112/2012 όπως κτχύει

β Ο ομώνυμος ή οντκττοιχος τίτλος ΙΕΚ ή Εηογγελμαπκού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελμαοκοΰ
Εκπαιδευτηρίου Α ή 8 κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού
ΕίΜγγελμοτικού Λυκείου ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών

δευττροβόθμκκ εκτηΜευαης ή σχολών μαθητείας του ΟΛΕΔ του Ν 1346/1983 ή Η 3475/2006 ή

άλλος ισότιμος τττλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητος
Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος ΙΕΚ ή δεε/τεροβάθμιος εκπαίδευσης ή άλλος ισότιμος
και ονιίστοιχος τίτλος σχολικών μονάδων αχ ημεδαπής ή αλλοδαπής υπό την προϋπόθεση άπ

Ο υποψήφιος υποβάλλει βεβαίωση πκ αρμόδιας γτο την έκδοση της άδειας υπηρεοίος άτι η

ανωτέρω άδεκι άσκησης εηογγέλμοτος χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμένου τίτλου drt
αυτοτελώς είτε με owυπολογισμό κοι εμε«ιρίος

ΠΡΟΙΡΗΤΛΛ tniKQTPlAJ
Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με το ανωτέρω προσόντα

α Ισχύουσα άδετα άσκησης ετογγέλμοτος τεχνίτη υδραυλικού τουλάχιστον Α τάξης ειδικότητας
1 ης ή άδεια Αρχιτεχνίτη υδοουλικού του π,δ 112/2012 όπως ισχύει
Ι Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος απολυτήρκτς τίτλος ανογνωρκιμένης καιώτεεκκς τεχνικής σχολής
της ημεδαπής ή ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολής της ολλοδοπής Γίνεται επίσης δεκτός

οποιοσδήποτε τίτλος ovavvtjpiaucvrK κοτώτερης τεχνικής σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής
υπό την προθπθΦκστι Οτι ο υποψήφιος υποβάλλει βεβαίωση της αρμόδιας νια την έκδοοη της
άδειας υπηρεσίας άτι η ανωτέρω άδεκι άσκησης Επαγγέλματος χορηγήθηκε βάσει του

συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό un εμπειρίος

vBMMu wmaaum
Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν οπό υποψπφκχκ με τα ανωτέρω προσόντα

α Ισχύθ4»σκ άδεο Οσκιχτης επαγγέλματος ιεχνίτη υδραυλικού τουλάχιστον Α τάξπς ειδικότητος
ΐηςή àfina Αρχιτεχνίτη υδραυλικού του π.6 1Ι2/2012 όπως ισχύκι

β Απολυτήριος τττλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπετίδευοης οπολυτήριο τριταξίου γΤΛίνασίου ή

γτο υποψτκρίους που έχουν εντοφοπήςκ μέχρι κοτ το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου ή

κτοουνουος οηολυτήρκχ τίτλος κοτώτερης Τεχγβής Σχολής του ΝΛ 58071970 ή οπολυτήρκχ

τίτλος Εργοοτηρίων Ειδικής Επογγελματικής Εκποίδευοης κοτ Κοτόρτοης του όρθρου 1 του Ν

2817/2000 της ημιοοπης ή άλλος κχότιμος τττλος της ολλοδοπης Μ οντίοτΟΓχη κμηκίμκΐ
τουλάχιστον τριών 3 ετών μετά την οπόκτηση της παραπάνω άδεκχ άσκησης επογγέλματος

rrwpHTn r fBuaauti
Εφόσον οι θέσεις δεν ολυφθούν από υποψηφίους με το ανωτέρω προσόντα

α Ισχύονοη άδεκι άοκηοτκ εττσγνέλματος τεχνίτη υδοουλικού τουλάχιστον Α τάξης εκ>κοτητος

1ης ή άδειο Αρχττίχνίιη υδραολΜού του π.δ 1 12/2012 όπως κτχύει

β Απολυτήριος τττλος τοε^λάχιοτον υποχρεωτικής jÊÊÊHÊÊ&Ê&ffj οπολυτήριο τριταξίου

γυμνασίου ή γτο υποψηφίους που έχουν αποφοιτηοει μέχρι κα το 1980 οηολυτήρκι δημοτικού

σχολείου ή αοουναμος αιιολυτήρκχ τττλος κοτώτερης ιεχνκβίς Σχολής του ΝΑ 580/1970 ή

απολυτήρκχ τττλος Εργοστηρκον Εκ>κής ΕπογγεΑμοτικής Εκποίδευοης και Κατόρτιαπς του άρθρου

1 του Μ 2817/2000 της ημεδοπής ή άλλος ισότιμος τττλος της ολλοδοπής και οντκττοτχη
θμτΚΦΒκΐ τοΜλώχτοτον έξι 6 μηνών μετό την οπόκτηστ της παραπάνω άδετος οοκησης

οΧηΑ*λμοτος

Υιτοψηφτοι που κατείχαν άδοο την οποία κπ—ιΘφιιιοχ»κ ι

νέα αυτή άδεκ Βκν ανογρΑφκτικ η οφχνκή Αδκκτ um η η

οφείλουν va vjoowhJkxxtv σχετική ρεβοίωση της ορμοδκχ υηηρεσκκ οπό την οποία να

προκύεττουν το αννπέρω enoncoo

Η εν λόγω βεφαίκκτη οποιττ:εται προκκιμένου νο προομετρηθεί το Βαθικνλογουμι

ατου ιι,Δ 112/2012 έφό

οχρονολογίο κτήοτκ α

ΚΤΠΛ ΠΤΜΟΙίΤΛι
κτχύουοσ οογγεΛμσηκή όδεεσ οδπνηοτις Γ ή C κοτηγορκχ π.δ 51 201 2 όπως ισχύει

Ρ Ισχύουσα εηαγγνλμοττκή άδετα οδήγησης Λ ή Ο κατηγορίας π δ 51/2012 όπως κτχύει

V δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ ειδικοτήτων Τεχνικού Αυτοκινήτων Οχημάτων ή

Ετατοκ5ευτή Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων ή Εκπαιδευτή ττβψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων και

Μοτοσικλετών ή πτυχίο Α ή Β κύκλου οηουβών TEE ίκχκότητας Μηχανών κοτ i ικττημότων

Αυτοκινήτου ή οπολυτήρκχ τίτλος Ενκτίου ΐΤςΛυκλοΛκού Λυκείου τμήματος Μηχανικών

Αυτοκινήτων ή απολυτήριος τττλος Ε ηογγελμσπκου Λυκείου εΛκότητος Τεχνκιου Οχημάτων ή

ίκ>Κ7Ττττος Μηχανικής Αυτοκινήτων του Τομέο Μηνονολογίος ή οοίκοτητας Μηχανικών κα
Ηλεκτρολογικών Ιυοτημοτων Αυτοκινήτου του Τομέο Οχημάτων ή Τιχνκής Επογγελμοττκής

Σχολής Δεαπεροβοείυχκ Εκιχιίδευσης ετδκαίττιτος Μηχανών Αυτοιανήτου ή Σχολής Μαθηττίος του

ΟΑΕΔτουν 1346/1983 εΛκΟτητος ϊεςτνοττχνττη Αυτοκτνήτου η συνοφους εΛκότητος

δηλοδή Πτυχίο ή δίπλωμα ή οηολυτήρκχ τττλος Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκίνητου ή

Ηλεκτρομηχανικών Συστημάτων κοτ Αυτοματισμού Αυτοκινήτου ή Τεχνίτης Ηλεκτρολόγος

Αυτοκτνητων Οχημάτων ή Ηλεκτρικού Συοτήμοτος Αυτοκτνήτου ή Ηλεκτροτεχνίτη Αυτοκινήτου ή

Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκτνήττιΐν ή Τεχνιτών Ηηχονών κοτ Ιυστημέπων

Αυτοκινήτου ή Ηλεκτρολόγου Αυτοκινήτων Οχημάτων ή Τεχνικού Μηχανοτρονικής ή αντκττοτχο

πτυχίο ή δίπλωμα ή οπολυτήριος τίτλος ΙΕΚ ή Επογγελμοτκαύ Aujidou ή Τεχνικού Εηογγελμοτικού

Εκποκ5ευτηρίοιι Α ή β κύκλου σπουδών ή Evwkxi ΓΥαλυκλοδίκού Λυκείου ή Τεχνψού

ξπογγελμοτκαχι Λυκείου ή Επογ>*\μοτκής Σχολής ή Τεχνβής Επαγγελματικής Σχολής

οοντΕΟΟρσβμτοχ exno 1346/1983 ή ν 3475/2006 ή

άλλος κχτπμος τίτλος σχολικής μονάδος της ημεδαπής ή αλλοδαπής οντίστοηιης εΛκόττττσς
β Τχστοποιηττκό ΕπογνχΑματτκής Ικονοτητος ΠΕΙ

Ο Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου Οδηγού η οποίο να είνοι ot κτχύ

Εφόσον οι θέσετε δεν καλυφθούν οπό ικν>μηο>ους με ΤΟ ονωτέρω προσοντο

α Ισχύουοο επονγελμστ».ή άδε.ιο οεντγησης Γ ή C κατηγορίας αδ 51/2012 όπως ισχύει

Μ Ισχύουοο ετχτγγτΛμοηκή οδεω οοήγτιοικ δ ή Ο κατηγορίας π δ 51/201 2 οποχ ισχύει

Τ Οποιοσδηηοττ onoAi/τήρκχ τττλος σχολικής μονάδος Δχχττιροβόβμκχ Εκποίδεικτης της
ημκδοπής ή ιοοττμος τίτλος σχολών της ολλοδοπής
9 Πκττοππιηηκο Ε ηογγΐλμοτικης Ικανεττητος ΠΕΙ

κ Κάρτα Φηφκτκού Ταχογράφου Οδηγού η οετοίο να οναι oc κτχύ

Εφόσον θέσεις δεν καλυφθούν από υποψτκρίους με τα ανωτέρω Γχχκτάντα

Ισχύουοο ετκτγγτλματκή άδοο οδήγησης Γ ή C κατηγορίας π.δ 51/2012 όπως ισχύει

n Ισχύουοο Βχτγγκλμοτκή άδεκι οδήγησης Δ ή D κατηγορίας π.δ 51/2012 όπως ισχύει

V Απολυτήρκχ τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης ΟΠΟλεπίχΜ τριταξίου γυμνασίου ή γτο

υποψηφίους που έχουν οττοφοπήοο μέχρι κοτ το 1980 οπολοτήρκ δπΑχητκού σχολχίικι ή

ισοδύναμοι οπολυτήρκχ τίτλος κστί.ιτερης Τεχνικής Σχολής του ΝΑ SB0/1970 ή απολιπήρεος

τίτλος Εργοοτηρίων Ειδκςής Ετκϊγγελμσηκής ΕκίχτίδευοΓκ και Κοτόρτιοης του άρθρου 1 του Ν

28 17/2000 της πέδησης ή άλλος ισότιμος τττλος της αλλοδαπής mm φΐηίοτφηιη εμπορύ
τουλάχιστον τριών 3 ετών μετό την απόκτηση της επαγγελματικής άδετος οδήγησης

ουτοκινήτου
β Πιστοποιητικό Εηαγνκλμτττκής Ικανότητος ΠΕΙ

Α Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου Οδηγού η οποία νο είναι σε κτχύ

rttPJEOMAX
Εφόσον α θέσεις δεν καλυφθούν οπό υποψηφίους μι τα ανωτέρω προσόντα

α Ισχύουσα ετχτγγελμοπκή άδετα οοήγηοτκ Γ ή C ωπτγομίας π.δ 51/2012 όπως ισχύα
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υποχρεωτικό η ιιροσκόυκτη iw l>W—1—É Επαννελυαττκης Ικονΐπητας ΠΕΙ

™πΑΗ»~-(ΐτιΐίπμ— umm

β Ισχύουσα ι.ιιογγτλματική όοεβτ οδήγησης Δ ή D κατηγορίας π δ 51/2012 όπ ισχύει

ν Απολυτήριοι τίτλος οττοχρεωοκής ικικχύευσης αηοΑι/τΑμβ τριταξίου γυυνοοίου ή γιο

unovnvlouç nou έχουν οπονοττήσο ptxt κ το Ι9β0 απολιττήρΜ δημοτικού σχολείου ή

ιοοούνομο —lMH*JMq tttAoç κατώτερης ΤεχνοΊς Σχολής του Μ S8CV1970 ή απολυτήρκχ

τίτλος Εργοστηρκνν Ει&κής Ρπογγιλμσ™τ>ς Εκπόρευσης MM Κατάρηοης του άρθρου 1 του Ν

2S17/20Q0 της ημ>βοηής ή άλλος χ>ημος τίτλος της αλλοδαπής νμ wrrhmnxn ninal
τουλάχιστον Ι IHWit were την απόκτηση της ειτα*γ<λμσ™ης οοεκχ οοΛτηοης

β ΓΤκιταποκτπκο Εηογννλμοτκής Ικανότητος ΠΕΙ

κ Κορτο W«p—û ΤαχονρΟνου Οδττγου η οποία να είναι οι κτχύ

του r nC οι Δ ή D κατηγορίας απαιτείται

Προκαυίνου yu ν απόδειξη κατοχής ταυ ίΤκτταποκιπκού Επογνελυεττκυχ Ικανότητος ΠΕΙ

ht η κατοχή ΑΕλτίου ηιμθρψΜθης Οβανον το οποίο να tivoi oc ισχύ moi to onok

or S την Υπηρεσία Μετοφορύν κοι EfWfOrvriMÜr της Περιφερείας στην περιοχή της οποίος

βρίσκεται η irmmo του ινδκτφερομενου

είτε η κιτπσχώρποη tm του cvnjnou της όοετας oonvnonc του WWÉ οριΟμού 95 Αίπλα

σε μίο ή περισσότερες ι ίων κστηνορύν ή υιτοκατηγορκύν που κατέχει ο υποψήφιος κο

από την ανοκοίνωοη

U ηιρίητωοη ανττκοτάαιοοηε όόεκχ για την ινοωυο'ωοη υιός ή περισσοτέρων

κσ^τιγορκύν ft urto«OTTTrop«ww κατοχής ταυ ζητοϋμτνου από τττν ανακοίνωση Γίκττοικιιητικού
ί πογγελμοτικής Ικανότητος ΠΕΙ και προσόν προκύπτουν λογαι καθυστέρησης της ftofWooioi

Επανέκδοσης της γίνεται δεκτή κen ηHI της αρμόδιος υπηρεοίσς της οκύθυναης

Μεταφορών και FimiwuivKjv στην οποίο νο ονοιρίριτνται
• Το ονοματεπώνυμο κο το όνομα πατρός ταυ οπούντος τη Βεβαίωση

Ο αριθμός της άδειας οδήγησης την οποία κατίχί ι καθώς Μ η ο ισχύς της
έναρξη λήξη

• Η κατηγορίο ή οποκατηγορια ΠΕΙ που του ίχι ι χορηγηβεί και οπαπτΝ από την

ανακοίνωση καθώς και η ισχύς του έναρξη λήξη και νο επιβεβαιώνεται ότι η άδετο

Ρρίσκεττ or onoMOOkl επονεκδοοης της λόγω ΐΓνοωμότωοης κατηγορίας ή

υποκατηγορίας ΠΕΙ

περίπτωση nou n υπηρεσία Μτττίφορων και επτκστνωνιων της οκαίας

Πιρκρίρυοκης Ενΰττττας Öcv έχει προχωρήσει στη ονγΐφότηοη cmrροπής γτο ης εξετάσεις
τον ονωτχρω τκεττοποκιτικού ΠΕΙ ο υποψήφιος προκειμένου να γίνει δεκτός γη τη θέση

του ΟαΗΓΟΥ της ουγηκρνένης ανακοίνωσης ηρΑπο να Μρ—ρ|— οχταροπήτως στ/ετικο

εννρορο της υπηρεσίος αυτής στο οποίο νο αναφέρεται η αουνομία έκδοσης του ανωτέρω

rOTonoKTTWoû ιξ Οφορυής mt μη ουγκρΰτηοης της rv λόγω επιτροπής

m τκ αοκιες οδήγησης αυτοκινήτων irruv ôfv προκύπτει η rjptpounvW της αρχικής κτήσης

της κστό ττγν ανοκοίνωοη οηαττοόμίνης αοοας αλλά μόνο η ημτ4Μμην>α λήξης της οοεος ή τυχόν

ηροοτρατης θκώρηοης npcwi ο υποψήφβι νο συνυποβολουν και σχτπκή βιβοΐωοη της οικζίος

οπηριοίας Μίτοφορών κοι ErtMOWtMsv

Li ί*μίπτωοη οδυνομιοί πχ ορμόδος υπηρΕΟΙΟς W χορηγήοη τη ρχύακοση αυτή λόγω

κοτοοτροφήτ ή φθοράς των αρχείων της αρκζί

η προσκόμιση της ρφοίωοης της υπηρεσίας συτής στην οποίο νο αναφέρεται ο

λόγος οουναμίος καθώς κα
• η προσκομοη Υπεύθυνης Δήλωσης κστώ το Ορθρο β του ν.ΐ599/19θ6 τον

νιτϋψηφίου στην οποία να δηλώνει την οκρτ0ή ημε^Χνηνίο αρχβής κτήοης της

κοτηγορίος e ΓκτγγεΑμστκής αοετας οοήγησης που ςητείται οπό την ΓΐροκΛρυΕη

Ιοχύουοο οοαο οΛήγησης nou έχει εκοοθεί οπό κρότος μέλος της Ευρωπαϊκής Ενωσης ή από τη

Nopfirryio ή οπό την Ισλσνβίο ή από το Λίχτενστύτν ι^οκολουθει νο κτχόπ στο λΑηνκο έοοφος

ως έχει εφόσον τηροίΛΤοι οι άρα και α προϋποθέσεις χορήγησης της αντίστοιχης κοτηνορίχ
οΛεος οόηγηοης του π δ 51/2012 όπως κτχύει nap 6 άρθρο τρίτο Ν 43S3/2016 Φ η,'70-4

2016Λ Ιττ ιωρίπιωμη Μ ΊΐίφήφίΒΐ είναι κ+τσχο ακιγγκλ««ιη«ής όοκΜς

α Ιοχύουοο επάγγελμαπκη àOcio οδήγησης Γ ή C κοτηνορίος π.β 51/2012 όπως ισχύει

I AJnAupO ΕησγγεΑμχττικής Κοτορηοης ΙΕΚ αδκβττήτων Τεχνκού Αυττ»τνήτων Οχημάτων ή

Εκπαβει/τή Υττοφοφίων Οδηγών Αυτοκινήτων ή ΕκπαΛευτή Υποψηφίων Οβηγών Αυτοκινήτων και

ΜοΓΟΟτκλίτών ή πτυχίο Α ή Β κύκλου σπουδών TEE ειδικότητας Μηχανών κα Συστημάτων

Αυτοκινήτου ή απολυτήριος τίτλος Ενιοκχι ΠοΛλκλοαΜού Αυκτοου τμήματος Μηχανικών

Αυτοκτνητων ή οπολυτήρκχ τίτλας Εηανγελματκού λυκείου οόκνίιιμος Τεχνκού Οχημάτων ή

ι Λκότη ιος Μηχανικής Αυτοκινήτων του Τομέα MnjruvoAoyKK ή ειόβώτητος MnvovMÙv κα

Μλ/κτρολογτκων ïuottkkttuw Αατακιγήτου του Τομέα Οχημάτων ή Τεχνικής Ετταγγελματικής

Σχολής Δηπεροροβρης Εκηοίοευοης εκτΜάιηιας Μπχανων Αυτοκίνητου ή Σχολής Μαθητείας του

ΟΑΕΔτουν 13*6/1983 οδκεοΊτρτκ MnvfjvorixvTTn Αιπτργήτου ή συναφούς οδκότητος

οπλαβή Πτυχίο ή δίπλωμα ή οπολυτήρκχ τίτλος fUtxTpoAoYKMV Ιυστημοτυν Αυτοκίνητου ή

I iVLKTpovnxovTKuw Συστημάτων κα Αυτοματισμού Αυτοκινήτου ή Τβχνττης Η«κτρολόγος

Αοτοκτνήτων Οχημάτων ή Ηλειττρκκού Γυοτήμστος Αυτοκτνήτου ή Ηλοτταττεχγίτη Αυτοκινήτου ή

Τιχνττών Ηλε τρολογτκων Ιυστημάτων Αυτοκινήτων ή Τεχνττών Μηχανών κα Συστημάτων

Αυτοκινήτου ή Ηλεκτρολόγοιι Αυτοκινήτων Οχημκττων ή Τιχνεεού ΜηχσνοτροΛκής ή οντίστΟΓχο

πτυχίο ή δίπλωμα ή απαλυτήρκχς τίτλος ΙΕΚ ή Επογγελμσπκού Λυκείου ή Τεχνικού ΕπογγεΑμστικού

ΕκττακΧΜτηρίου Α ή Β κύκλου σπουδών ή Ενκτκχ ΠολυκλιΛκου Λυκείου ή ΐιχνκου
ΕτηγγελματίΝού Αυκτοου ή Επαγγίλυοτίκής Σχολής ή Τεχνκής ΕηογγτΑματικής Σχολής

δευττροβοβμκχ ηΑΗΚ4%Ηκ^ΙΜκΡΐΚΜ0ΜΗΐΜ 1Χ6/19θ3ήν 347S/2O06 ή

άλλος κτοτιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεοοπής ή αλλοοοπής αντίστοιχτκ οόκόττττος

γ Γνττοπαπττκό τ^χτγνεΑμσπκής Ικυνάτιμας ΠΕΙ

β Κάρτα UiTKpKjKOu Ταχογράφου Οοπνού η οποίο va πνα 0 κτχυ

nfoiowTA WÊÊÊUÊÊ
Εφόσον οι θέαετς Αεν καλυφθούν οπό υποκκ,φίους υε τα ανωτέρω προσόντα

ν Ισχύουσα επογγελμσπκή άοαα οοη>τησης Γ ή C τητγορκχ π δ 51/2012 όπως κτχύει

Ρ Οηοβσδήποττ σπολιπήριος τίτλος σχολικής μονάδος Λ/ιmpntVrBt ικτς ΡκΤΜκϊευσης της

τμιΛσπιν η κχιπυος ιπλος σχολών Try ολλοΛοπής

γ Γκστοποκιτικό Επογγελμσπκής Ιβτνάττττος ΠΕΙ

β Κάρτα Ψηακοκού Ταντιγράφου Οδηγού η οποία να ανα σε κτχυ

rifSHMfT inmorgm
Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν οπό υποΐΜτΦβυς μ τα ανωτέρω προσόντα

α Ιοχύουοο επαγγελματική όσε οοήγηοης Γ ή C κοιηγομβς π δ 51/2012 όπως ισχύει

Β Απολυτήριος τ+τλος υποχρεωτικής rjaroiöruont οπολυτήρβ Tpnvjbiou γυμναβίσυ ή ντο

υποΐ|τηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι κα το 19Θ0 απολυτήρη δημοτικού σχολείου ή

κτοουνομος αηαλμτήρκχ τίτλος ττώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ 5ΒΟ/1970 ή σπολυτττρκχ

τίτλος Εργαστηρίων F ιβκής Εηογγελμαπκής FkhokVυσης κα κστόρτιοης του άρθρου 1 του Ν

2817/2000 της ημεβαπής ή tMÊçmbmfiçilÉm$^*kiÊméKimm6mmKl***tt
ισχιστον τριών 3 ετών μετά την απόκτηση της οκτνγελμοττκής όόεκχ οδήγησης

απτΛονήτου

γ Οκττσποκιτικό Επττγνελμσπκής Ικονάττττας ΠΕΙ

β κάρτα ΨηφκΜού Τςττογρόφου Οδηγού η οποία να είνα σε κτχύ

nKvvjnwT r wimttwmAw

Εφόσον α θέοτ3ς δεν καλυφθούν οπό υποφηφίους με το σνωτέρω προσόντα

α Ισχύουσα εηογγελμστική ά&ειο οδήγησης Γ ή C καιηγοριος η Λ 51/2012 όπως κτχύει

θ ΑτκχΚυτήρκχ τίτλος υποχρεωττκής ικπαίδευσπς απολυτήριο τρττοΟοο γνννασίου ή γτα

υποψηφίους nou έχουν αηοφατήοει μέχρι κα το 19Θ0 απολυτήριο Λημοπκου σχολείου ή

ιιτοόύνσμεχ οτκ^λυτήρκτς τίτλος κοτωτερης Τεχνικής Σχολής τιιυ Ν.Δ 5β0 ΙνΤΟ ή οπολυτήρκχ

τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής επαγγελματικής Εκπσίδευοης κα Κατόρπσος του άρθρου 1 του Μ

2 1 7/2000 της πυεοοηής ή άλλος κτάτιμος τίτλος της ολλοθοπής not οντίοιοιχη pli
τουλάχιστον Uf θ μηνών μετά την απόκτηση της επογνελμστεοχ άοοας οδπνησης

αυτοκινήτου

γ Πιστοποιητικό ΕΓΤΟγγελμΟτκής Ικανότητος ΠΕΙ

β Κάρτα Ψπτριακού Ταχογράφου Οδηγού η οποία να ova σε κτχύ

ΠΡΟΙΟΧΜ F ig την όδοο οοιγγησης αυτοηνήταυ Γ ή C κατηγορίας οπαπτιτοι υποχρεωτικό η

Πκττοποκγττκού Επαγγελματικής Ικανότητος ΠΕΙΠΟΟονάμκτη

ΪΤ7ΜΠΑΜΡΟ»«ΑΤΤΙΟΠ KTJTH»~TTvrrK ι

Προκτ^μενου γτα την απόοειςή κατοχής του Πκττοηαππκού Επαγγελματικής Ικανότητας ΠΕΙ

αποπεττο

ahn η κατοχή Δελτίου Επιμόρφωσης ΟΒηναω το οποίο νο είνα οε κτχύ κα το οποία εκδίδεται

από την Υπηρεσία Μεταφορών κα Επικοινωνιών της Περιφέρε Κ στην περιοχή της οποίος

θρϊσκετα η κατοκία του ενοκΐφερομένου
τ η καταχώρηση επί του έντυπου της αοετος οδήγησης του κοινοτικού αριθμού δίπλο

σε μία ή περκτοάτερες εκ των κατηγοριών ή υποκατηγοριών που κατέχει ο υποψήφιος και

απαιτούνται από την ανακοίνωση

ΓΤΓΡΙΡΛΤΙ Σε περίπτωση σντκατάστασπς όδεκχ γιο την ενσωμάτωση μίος ή ίεριοοοτέρων
κεπτγγοριών ή ϋποκατηγοριών κατοχής του ζητούμενου οπό την ανοκοίνωοη Γ>κΓΓοηοιητικού

Επογγελμοτικής Ικανότητος ΠΕΙ κα εφόσον ιτοοκύπτουν λόγοι καθικτΓτοπσης της διοδικοσιος

επσνεκοοοής της γίνεται δεκτή κα η ΒΕΒΑΙΩΣΗ της ορμόΟιας υπηρεσίος της Διεύθυνσης

Μεταφορών και ΕπκαΜνωνιών στην οποίο να αναφέροντα
• Το ονοματεπώνυμο κα το όνομα πατρός ίου τούντος η ρεμαίωση

• Ο αοιθιιος της άδετος οδήγησης την οποίο κοτΐχε καθώς κοι η νεο κτχύς της
έναρξη λήξη

• Μ κατηγορία ή υηοκεττττγορία ΠΕΙ που του έχα χορηγηθεί κα αηαητπα από την

ονοκοτνωοη ιτοθώς κα n ειχύς του έναρξη λήξη κα να εηιβεβοιώνε.το όπ η όδεκι

βρίσκεται σε διαδικασία ετκτνέιιδοσής της λόγω ενσωμάτωσης κοτηγορίος ή

υποκατηνορίος ΠΕΙ

Αυτονόητο είναι ότι αι υποψήφιοι πρέπει να προσκομίσουν οπωσδήποτε την

ΙΠΙΙΗΗΑΜΙΜι II ι ιερίοτωοη που η υπηρεοΐο Μεταφορών κοι Επικεκνωνιων ι ης οικε.ιος

Περκρερειοκής Ενότητας δεν έχει προχωρήσει στη συγκρότηση επιτροπής για τις εξετάσεις
του ανωτέρω πιστοποιητικού ΠΕΙ 0 υποψήφιος προκείμενου να γίνει δεκτός γιο τη θέση

του ΟΔΗΓΟΥ της συγκεκριμένης ανακοίνωσης πρέπει να προσκομίσει απαραιτήτως

στο οποίο νο αναφέρεται n αδυναμία έκι'οσης του ανωτέρω

πιστοποιητικού fi ςιφορμής της μη συγκρότησης της εν λόγω tnπ ροπής

Γισ ης άδειες οδήγησης ουτοκτνήτων στον δεν προκύπτει η ημερομην α της αρχικής κτήσης

την ανακοίνωση σποπούρενης όδεκχ αλλά μάνα η ημερομηνία λήξης της άδετος ή τυχόν

προσφστης θεώρησης πρέπει α υποψήφιοι να ουνυποράλουν κα σχετική Bcpotuor της οικείος

υπηρεσίος Μαοψορών και ίίηΗωίνωνιών

Σε περίπτωση αδυναμίας της αρμόδκχ υπηρεσίος να χορηγήσει τη Οεβοίωσπ αυτή λόγω

κσταστροφής ή φθοράς των αρχείων της αρκεί

n προσκόμιση της Βεραίωσης της υπηρεσίας αυτής στην σποία νσ ονοφέρετα ο

λόγος σδυνσμίος καθώς και

• η προσκόμιση Υτβ^θυνης Δήλωσης κοτά το άρθρο 8 του ν 1599 1986 του

υποψηφίου στην οποία νο δηλώνει την ακριβή ημερομηνία αρχικής κτήσης της

κατηγορίας επαγγελματικής όδεκχ ocVtvrKWK που ζητείται οπό την προκήρυξη

Ιοχύουοο άδειο οδήγησης που έχει εκδοθεί οπό κρότος μέλος της Ευρωπαϊκής Ενωσης ή από τη
Νορβηγία ή οπό την Ισλανδία ή από το Λεχτενστάτν εξακολουθεί να ισχύει στο ελληνικό έοοφος

ως έχει εφόσον τηρούνται οι όροι κα οι προϋποθέσεις χορήγΓίσης της οντχττοτγης κατηγορκχ

άδετος οδήγησης του π.δ 51/2012 όπως κτχύει nop 6 όρθρο τρίτο Ν 383/20ΐ6 ΦΕΚ 72/20-4

20I6/T.A Στην περίπτωση now υποψήφιοι είνοι κάτοχοι επαγγελματικής άδειος

οδήγησης αλλοδαπής εκτός κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης γτα να γίνουν
flu να πρέπει νο προσκομίσουν Γπτττστοηείο τικ σέ^Ρος οδήγησης oJUU)ôxw με τις
επαγγελματικές άδειες οοήγησης ημεδαπής

α Δίπλωμα Ετιονγελμστκής κατάρτισης 1.Ε.Κ οηοβοοόηοτι ειδικότητος του τομέα

Χρημοττχ»στωπκών κα Δκχκηπτκων Υπηρεσιών πρώην Οικονομιος κα Διοίκησης ή

Πτυχίο Β κύκλου Σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού ΕκποΛευτηριου ΤΣΕ ανεξάρτητα από

Πτυχίο Α κύκλου Σπουδών Τεχνικού Εηογγελμστικυύ Ειοτοκχυτηρίου TEE οποιασδήποτε

ε>β«οτΐττας του τομέα Οικονομίας κα Διοίκησης ή

Απολυτήριος τπλος
EvKjKHi Λυκείου ή

Ενκιίου ηολυτιλοαέκού Λυκείου ανεξάρτητο οπό κλάδο ή εΛκότητα ή

Τεχνικού Επογγελμετηκοό Λυκείου ανεξάρτητα οπό εΛκάττττα ή

Λυκείου Γενικής Κστεύθυνοης ή άλλος ισότιμος κα αντκττεχχος τίτλος ετχσλικής μσνοδος της

ημεδοπής ή αλλοδαπής κα επκπλάον Β γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενο ί επεξεργοετίας

κειμένων μ ϋοολογκτπκών φύλλων κα Μ υπηρεσιών δκΛκιύου

ΚιΤΙΑ ΠΡΜΟτΥΤΛί

123

ο Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή οττολυτήρκχ τίτλος Δευτεροράθμιας ή μ ταδευτερετΕΜΘμκχ

Εκπαίδευσης της Γ»«δοπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ολλαδάττής σνεξορτήτως ειδικότητος

Ρ)Γνωση xxipnuoü Η/Υ στα αντικείμενα I επεΕεργασίας καμένων υπολοντοτικών φύλλων κα
ϋί υετηρεσεύν οαΟικτύου

Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί οπό υποψήφιο με τα ανωτέρω πραετάντο

Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή οηολυτήρκχ τίτλος Δευτεροθάθμκχ ή Μτιοΰευτεροθάθμκχ

Ειτποκν.υστχ ττχ ημεδοπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής σνετ^ήτως εχ>άττττος

124,125

και ΥΕ Φυλάκων

Αεν μηοννιο οΒμ6 τυενκά προοοντα τελευταίο εδαεφκι πκρ στ nop 1 Αρθρα 40

TOV Ν 4765/2021

Οι υετον^χρηι των ονωτέρω ειδικοτήτων πρέπει να είνα πλκαος από 18 έως 65 ετών

Η σορό κατάταξης μεταξύ των υποψηφίων καθορίζετε με βάση τα ακόλουθο κριτήρια

MNAKAi utmwnmn mumm

ff AK.WTAI C200 ptr*tà γ*α 4 μ>|νι iMpyla νΛ μανΑβκ curt ιΚ^να τλρι*β 5~ι Μη Λ μΐ|Μν

1 i I Τ I t TU

ft TiAiYTAiOYin mwm m m*ÊHmi κφκ κκφγκκ pj κκνκαι tm m

i*HK 113 4 Β Τ I u
iao&k ω ίο no ιβο 200 3*0 m uo yjo

ΓΚΜττεκκοε γοκκαχ km t»vo»o ooattpxwmi omorextaM νμ
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Ot τρόίχχ υΓΧίλογιχίμοΟ της εμπειρίας yta τις ως άνω ειδικότητες Γ^γράφονται ανταλι/τικά στο
Παράρτημα ανακο*νώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου ΣΟΧ με σήμανση έκδοσης

10-6-2021 βλ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η 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 ρείλουν να υποβάλουν ταχυδρομικά με οτχττημένη
επιστολή όλα τα απαιτούμενα από την παρούσα Ανακοίνωση και το Παράρτημα οτνακωνώσεων
Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου ΣΟΧ με σήμανση έκδοσης 10-6-2021 δικαιολογητικά

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κεφάλαιο I ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
του ετνωτέρω Παραρτήματος

Δημοσίευση της ΑνΉκανιύχτης
Αντάρτηση της Ανακοί\Λλ>σης να γίνει στο διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ μετά την κωνοπούηση
της έγκρισης της στην υπηρεσία μας Εντός είκοσι 20 ημερών από την κοινοποίηση ή έγκριση
ή τροτκχκΐίησή της από το Α.Σ.Ε.Π η Ανακοίνωση μαζί με το Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων

εργαειίας Ορκτμένου Χρόνου ΣΟΧ με σήμανση έκδοσης 10-6-2021 και το Ειδικό
Παράρτημα Α1 Αιτοδειξης Χειρισμού H/V με σήμανση έκδοσης 17-5-2021 και την προθεσμία

υποβολής των ςπττ^τεων να αναρτηθούν στο διαδικτυακό τόπο του Περιφερειακού Συνδέσμου

Φορέων ώετχείριοης Στερεών Αποβλήτων Φο.ΣΑΑ Κεντρπκής Μςίτνεδονίας httpsifod
sakm.gr στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο των ανιακοινώσεων του δημοτικού
καταστήματος του δήμου στον οποίο εδρεύει η υπηρεσία Επιπλέον να αναρτηθεί και στο πρόγραμμα

Διαύγεια Για κάθε ανάρτηση που διενεργείται σε κατάστημα θα συνταχθεί και σχετικό
πρακτικό ανάρτησης σύμφωνα με την παρ 2 του άρθρου 41 του Ν 4765/2021 όπως ισχύει

το οποίο θα αποσταλεί αυθημερόν στο ΑΣΕΠ στο e-mail sox asep.gr
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να ουμτΑηρώσουν την αίτηση με κωδικό κατά περίττΓωση ΕΝΤΥΠΟ

ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ ή ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υτκϊβαλουν μαζί με τα απαιτούμενα από την
παρούσα Ανακοίνωση δικαιολογητικά ταχυδρομικά με συστημένη ξτκστολή στα γραφεία της
υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΦΟΔΣΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Φράγκων 6-8 54626
θεσσαλονίκη σπευθύνοντάς την στο Πρωτόκολλο της υπηρεσίας τηλ επικοινωνίας
2311236100
Το εμπρόθεσμο των αττησεων κρίνεται με βάση την ημερειιμηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής

ο οποίος μετά την αποσφράγιση του εττ^συνώιι ιειαι στην απηση των υποψηφίων
Επισημαίνεται ότι σύμχτχιινα με το νέο Ευρωπαϊκό Γενικό ΚανεπΛειμό Πρε*ττασίας Δεδομένων
EE 2016/679 γνωστό ως GDPR που ετέθη σε εφαρμογή τον Μάιο 2018 καθιερώνεται ενιαίο

νομικό πλαίσιο για την προστασία των npoouxiiwijv δεδομένων σε όλα τα κράτη μέλη της EE
Για το λόγο αυτό η συμμετοχή των υπεκρηφιων στη διαδικασία πρόσληψης με την οικειοθελή
υΓββολή αίτησης με τα συνημμένα σε αυτή δικαιολογητικά προς τον Φορέα συνετκίιγεται τη συναίνεση

του υΓίοψτκρίου για τη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
που τους αφορούν καθώς και για την ασφαλή διατήρηση τους σε αρχείο φυσικό ή ψηφιακό

για συγκεκριμένο σκοπό και για όσο χρόνο απαιτείται προκειμένου να λλοκληρωθουν οι νόμιμες
διαδικασίες πρόσληψης Οι φορείς οφείλουν να προστατεύουν τα προσωπικά στοτχεία των υποψηφίων

από τυχόν υποκλοπή προκειμένου να επιτυγχάνεται η ασφαλής επεξεργασία των δεδομένων

προσωπικού χαρακτήρα Οι υποψήφιοι δκττηρουν το δικαίωμα ανάκλησης της συναίνεσης
τους ανά πάσα στιγμή και κατόπιν υΓΟβολης σχετικής αίτησης προς το Φορέα
Η αίτηση συμμετοχής επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης και η ευθύνη της ορθής συμπλήρωσης
της είναι αποκλειστικά του υποψηφίου
Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας
προσωπικού ΠΕ ή TE ή ΔΕ ή ΥΕ Η σώρευση θέσεων διαφορετικών καττΛΛορνών πρετσωπικού
σε μία ή πξρ*σσοτερες αιτήσεις σιτνεησγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων
των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία ΚαΤ εξαίρεση σώρευση

θέσεων δύο κατηγοριών και συγκεκριμένα κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ επιτρέπεται μόνο όταν
στην ανακοίνωση προβλέπονται τόσο θέσεις κατηγορίας ΔΕ που μπορεί να καλυφθούν επικουρικώς

με εμπειρία και τίτλο υποχρεωτικής εκτιαίδευσης όσο και θέσεις κστττγορίας ΥΕ Στην περίπτωση

αυτή ο υποψήφιος της ΥΕ κατηγορίας θα χρησιμοποιήσει μία μόνο αίτηση στην οποία θα
αναγράφει κατά σειρά προτίμησης το σύνολο των θέσεων κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ που επιδιώκει

Η Γνροκ9εσυ*α υτιγοβολής των αιττ^τεων δεν μτι>ορεί να είναι μυφοτερη των δέκα 10 Γ)μερών υπολογιζόμενων

ημερολογιακά και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοοτευοης
της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησης της στον δικτυακό τόπο του Περιφερειακού

Συνδέσμου Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Φυ Δ.Σ Α Κεντρικής Μακεδονίας
https:fodsakm.gr στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο αναγνώσεων του δημοτικού

καταοττ^ματος του δήμου στον οποίο εδρεύει η υπηρεσία εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν
μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες Η ονωτέρω 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 υΓκ>ί»ήφισι μπορούν να σνσ<ητήσουν τα έντυπα των anryjewv α Στην υπηρεσία μας στην
ανωτέρω διεύθυνση και στο δικτυακό τόπο της υπηρεσίας μας nöpsrfoasakmgr β στο δικτυακό

τόπο του ΑΣΕΠ vvvw.asep.gr και οχιγκεκριμενα οικολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη
δοδρομή Πολίτες Έντυπα Δίοδικασίες Διαγωνισμών Φορέων Ορ Χρόνου ΣΟΧ γ στα κατά

τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών ΚΕΠ αλλά και στην ηλεκτρονική τους δΐξχιθυνση
wvvw.kep gov.gr an όπου μέσω της διαδρομής Σύνδεσμοι Ανεξάρτητες και άλλες αρχές

ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα
έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διοδρομής Πολίτες Έντυπα Διειδικασιες Διαγωνισμών

Φορέων Ορ Χρόνου ΣΟΧ
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 αΓκχτχόλησή τους έως την ημέρα της απόλυσης χωρίς οποιαδήποτε

ατκχ^ημίωση από την arria αυτή
Προσληφθέντες οι οποίοι αποχωρούν πριν από τη λήξη της σύμβασης 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 ΠΓχχτλομβανονται είτε κατόπιν αναμόρφωσης των πινάκων
από το ΑΣΕΠ είτε λόγω αντικατάστασης αποχωρούντων υιχχσηφίων απασχολούνται για το
υπολειπόμενο κατά περόττωση χρονικό διάστημα και μέχρι ουμηληοώσεως της εγκεκριμένης
διάρκειας της σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου
Η προθεσμία υποβολής των αΓΓήσεων ορίζεται από 1 7/08/2021 έως και 26/08/2021

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥΓΕΡΚΡΕΡΕΗΚΟΥΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΣΤΕΡΕΩΝΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΜίΧΑΗΛ ΓΕΡΑΝΗΣ

Πρόεδρος Δημοτυωύ Συμβουλίου
ΠυλαΙας-Χορνάπ
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