
  
 
                                                                                       ΑΔΑ: ΩΔΙΙΩΞΙ-ΥΞΜ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            Πάτρα  9/6/2021 
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ       Αρ. Πρωτ.: 26302 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ                                                                                                      
               

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 
Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΑΤΡΕΩΝ 

 
Έχοντας υπόψη: 
1) Την αριθμ. 349/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πατρέων περί καθορισμού  του 
αριθμού και των ειδικοτήτων του προσωπικού, συνολικού αριθμού σαράντα  έξι (46) ατόμων, που θα 
προσληφθεί με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών 
εποχικών αναγκών. 
2) Την αριθμ. 90485/3-6-2021 εγκριτική του Συντονιστή  Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. 
Ελλάδας και Ιονίου. 
3) Τις διατάξεις  του Π.Δ. 50/2001, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα Π.Δ/τα 347/03 (315 Α), 
44/2005 (63 Α), 116/06 (115 Α) και 146/07 (185 Α), καθώς και με τους Ν. 4115/13 (24 Α) και 4148/13 
(99 Α) (Κωδικοποίηση Προσοντολογίου). 

 
Ανακοινώνει την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού σαράντα έξι (46) ατόμων ήτοι: 

Τέσσερα (4) άτομα ΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτων (Βυτιοφόρα - μικρά Πυροσβεστικά 4Χ4), ένα (1) άτομο ΔΕ 
Χειριστών Μηχ/των Έργων [Προωθητής Γαιών(Μπουλντόζα)], ένα (1) άτομο ΔΕ Χειριστών Μηχ/των Έρ-
γων (συνολικής ισχύος άνω των 120 KW), τρία (3) άτομα ΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτων (Γ΄ κατηγορίας), δύο 
(2) άτομα ΔΕ Χειριστών Μηχ/των Έργων (Γεωργικού Ελκυστήρα-Τρακτέρ), επτά (7) άτομα ΔΕ Δενδροκη-
πουρών & είκοσι οκτώ (28) άτομα ΥΕ Εργατών Πυρασφάλειας, για την αντιμετώπιση της κατεπείγουσας 
εποχικής ανάγκης της Πολιτικής Προστασίας κατά την αντιπυρική περίοδο & Πυροπροστασία του διευρυ-
μένου Δήμου Πατρέων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/07 όπως αντικαταστάθηκε 
με τα άρθρα 41§2 του Ν. 4325/15 & 116 του Ν. 4547/2018:Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτι-
κών Υπαλλήλων, με τις οποίες «επιτρέπεται η πρόσληψη προσωπικού οποιασδήποτε ειδικότητας με σύμ-
βαση εργασίας ορισμένου χρόνου από τους ΟΤΑ για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαι-
ρων αναγκών, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν θα υπερβαίνει τους δύο 
(2) μήνες μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών. Κατ΄ εξαίρεση, η πρόσληψη προσωπικού της 
ανωτέρω κατηγορίας που απασχολείται στην πυρασφάλεια γίνεται με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου 
της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες ή  τέσσερις (4) μήνες μέσα σε συνολικό διάστη-
μα δώδεκα (12) μηνών, ως εξής:   
 

Ειδικότητα 

Τυπικά Προσόντα σύμφωνα με τις διατάξεις  του Π.Δ. 
50/2001, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα 

Π.Δ/τα 347/03 (315 Α), 44/2005 (63 Α), 116/06 (115 Α) και 
146/07 (185 Α), καθώς και με τους Ν. 4115/13 (24 Α) και 

4148/13 (99 Α). (Κωδικοποίηση Προσοντολογίου)  

Αριθμός Ημερομηνία Λήξης 

ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 
 ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ  

(ΒΥΤΙΟΦΟΡΑ - ΜΙΚΡΑ 
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ 4 Χ 4) 

 

 ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 
 
α) Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ ειδικοτήτων  Τεχνικού 
Αυτοκινήτων Οχημάτων ή  Εκπαιδευτή Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκι-
νήτων ή Εκπαιδευτή Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων και Μοτοσι-
κλετών ή πτυχίο Α' ή Β' κύκλου σπουδών ΤΕΕ ειδικότητας Μηχανών 
και Συστημάτων Αυτοκινήτου ή απολυτήριος τίτλος Ενιαίου Πολυ-
κλαδικού Λυκείου τμήματος Μηχανικών Αυτοκινήτων ή απολυτήριος 
τίτλος Επαγγελματικού Λυκείου ειδικότητας Τεχνικού Οχημάτων  ή 
ειδικότητας Μηχανικής Αυτοκινήτων του Τομέα Μηχανολογίας ή ειδι-
κότητας Μηχανικών και Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου 
του Τομέα Οχημάτων ή  Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης ειδικότητας Μηχανών Αυτοκινήτου ή Σχολής 
Μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν. 1346/1983 ειδικότητας Μηχανοτεχνίτη 
Αυτοκινήτου  ή συναφούς ειδικότητας, δηλαδή: Πτυχίο ή δίπλωμα ή 
απολυτήριος τίτλος Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου ή 
Ηλεκτρομηχανικών Συστημάτων και Αυτοματισμού Αυτοκινήτου ή 
Τεχνίτης Ηλεκτρολόγος Αυτοκινήτων Οχημάτων ή Ηλεκτρικού Συ-
στήματος Αυτοκινήτου ή Ηλεκτροτεχνίτη Αυτοκινήτου ή Τεχνιτών 
Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτων ή Τεχνιτών Μηχανών και 
Συστημάτων Αυτοκινήτου ή Ηλεκτρολόγου Αυτοκινήτων Οχημάτων ή 
Τεχνικού Μηχανοτρονικής ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτή-
ριος τίτλος ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματι-
κού Εκπαιδευτηρίου Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδι-
κού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Επαγγελματικής 
Σχολής ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευ-
σης ή Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν. 1346/1983 ή ν. 3475/2006  
ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδα-
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πής, αντίστοιχης ειδικότητας.  
β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ΄ 
ή (C) κατηγορίας (Π.Δ. 51/2012 όπως ισχύει). 
γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ).  
 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω 
προσόντα) 
 
α) Οποιοσδήποτε απολυτήριος τίτλος σχολικής μονάδας Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της 
αλλοδαπής .  
β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ΄ 
ή (C) κατηγορίας (Π.Δ. 51/2012 όπως ισχύει). 
γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ).  
 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω 
προσόντα) 
 
α) Απολυτήριος τίτλος  υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο 
τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι 
και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτή-
ριος  τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυ-
τήριος 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 τουλάχι-
στον τριών (3) ετών, μετά την απόκτηση της  άδειας οδήγησης 
αυτοκινήτου . 
β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ΄ 
ή (C) κατηγορίας (Π.Δ. 51/2012 όπως ισχύει). 
γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ).  
 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Γ΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω 
προσόντα) 
 
α) Απολυτήριος τίτλος  υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο 
τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι 
και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτή-
ριος  τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυ-
τήριος 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 τουλάχι-
στον έξι (6) μηνών, μετά την απόκτηση της  άδειας οδήγησης 
αυτοκινήτου.  
β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ΄ 
ή (C) κατηγορίας (Π.Δ. 51/2012 όπως ισχύει). 
γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ).  

 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ (σύμφωνα με την απαι-
τούμενη κατά τα ανωτέρω άδεια οδήγησης αυτοκινήτου) 
 

Προκειμένου για την απόδειξη κατοχής του Πιστοποιητικού Επαγγελ-
ματικής 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 Περιφέρειας  στην περιοχή της οποίας βρίσκεται η 
κατοικία του ενδιαφερομένου. 
είτε η καταχώρηση επί του εντύπου της άδειας οδήγησης του κοι-
νοτικού αριθμού «95» δίπλα σε μία ή περισσότερες εκ των κατη-
γοριών ή υποκατηγοριών που κατέχει ο υποψήφιος και απαιτούνται 
από την ανακοίνωση. 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση αντικατάστασης άδειας, για την ενσωμά-
τωση μίας ή περισσοτέρων κατηγοριών ή υποκατηγοριών κατοχής 
του ζητούμενου από την ανακοίνωση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής 
Ικανότητας (ΠΕΙ) και εφόσον προκύπτουν λόγοι καθυστέρησης της 
διαδικασίας επανέκδοσής της, γίνεται δεκτή και η ΒΕΒΑΙΩΣΗ της 
αρμόδιας υπηρεσίας της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών 
στην οποία να αναφέρονται: 

• Το ονοματεπώνυμο και το όνομα πατρός του αιτού-
ντος τη βεβαίωση 



  
 

• Ο αριθμός της άδειας οδήγησης την οποία κατέχει κα-
θώς και η νέα ισχύς της (έναρξη, λήξη) 

• Η κατηγορία ή υποκατηγορία ΠΕΙ που του έχει χορη-
γηθεί και απαιτείται από την ανακοίνωση, καθώς και η 
ισχύς του (έναρξη - λήξη) και να επιβεβαιώνεται ότι η 
άδεια βρίσκεται σε διαδικασία επανέκδοσής της, λόγω 
ενσωμάτωσης κατηγορίας ή υποκατηγορίας ΠΕΙ. 

Αυτονόητο είναι ότι οι υποψήφιοι πρέπει να προσκομίσουν 
οπωσδήποτε την απαιτούμενη από την ανακοίνωση άδεια 
οδήγησης.  

Για τις άδειες οδήγησης αυτοκινήτων, όταν δεν προκύπτει η 
ημερομηνία της αρχικής κτήσης, της κατά την ανακοίνωση απαιτού-
μενης άδειας, αλλά μόνο η ημερομηνία λήξης της άδειας ή τυχόν 
πρόσφατης θεώρησης, πρέπει οι υποψήφιοι να συνυποβάλουν και 
σχετική βεβαίωση της οικείας υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινω-
νιών. 
 
Σε περίπτωση αδυναμίας της αρμόδιας υπηρεσίας να χορηγήσει τη 
βεβαίωση αυτή, λόγω καταστροφής ή φθοράς των αρχείων της, αρ-
κεί : 

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

 η προσκόμιση Υπεύθυνης Δήλωσης κατά το άρθρο 8 
του ν.1599/1986 του υποψηφίου στην οποία να δη-
λώνει την ακριβή ημερομηνία αρχικής κτήσης της κα-
τηγορίας επαγγελματικής άδειας οδήγησης που ζητεί-
ται από την ανακοίνωση. 

Ισχύουσα άδεια οδήγησης που έχει εκδοθεί από κράτος − μέλος  
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή από τη Νορβηγία, ή από την Ισλανδία ή 
από το Λιχτενστάιν, εξακολουθεί να ισχύει στο ελληνικό έδαφος, ως 
έχει, εφόσον τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης της 
αντίστοιχης κατηγορίας άδειας οδήγησης του π.δ. 51/2012, όπως 
ισχύει (παρ. 6, άρθρο τρίτο, Ν. 4383/2016_ ΦΕΚ 72/20.4.2016/τ.Α΄). 
Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι είναι κάτοχοι επαγγελματικής ά-
δειας οδήγησης αλλοδαπής (εκτός κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης), για να γίνουν δεκτοί πρέπει να προσκομίσουν αντιστοιχία 
της άδειας οδήγησης αλλοδαπής με τις επαγγελματικές άδειες οδήγη-
σης ημεδαπής. 
 

ΔΕ ΟΔΗΓΟΙ 
 ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ  
(Γ΄ κατηγορίας) 

 

 ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 
α) Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ ειδικοτήτων  Τεχνικού 
Αυτοκινήτων Οχημάτων ή  Εκπαιδευτή Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκι-
νήτων ή Εκπαιδευτή Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων και Μοτοσι-
κλετών ή πτυχίο Α' ή Β' κύκλου σπουδών ΤΕΕ ειδικότητας Μηχανών 
και Συστημάτων Αυτοκινήτου ή απολυτήριος τίτλος Ενιαίου Πολυ-
κλαδικού Λυκείου τμήματος Μηχανικών Αυτοκινήτων ή απολυτήριος 
τίτλος Επαγγελματικού Λυκείου ειδικότητας Τεχνικού Οχημάτων  ή 
ειδικότητας Μηχανικής Αυτοκινήτων του Τομέα Μηχανολογίας ή ειδι-
κότητας Μηχανικών και Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου 
του Τομέα Οχημάτων ή  Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης ειδικότητας Μηχανών Αυτοκινήτου ή Σχολής 
Μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν. 1346/1983 ειδικότητας Μηχανοτεχνίτη 
Αυτοκινήτου  ή συναφούς ειδικότητας, δηλαδή: Πτυχίο ή δίπλωμα ή 
απολυτήριος τίτλος Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου ή 
Ηλεκτρομηχανικών Συστημάτων και Αυτοματισμού Αυτοκινήτου ή 
Τεχνίτης Ηλεκτρολόγος Αυτοκινήτων Οχημάτων ή Ηλεκτρικού Συ-
στήματος Αυτοκινήτου ή Ηλεκτροτεχνίτη Αυτοκινήτου ή Τεχνιτών 
Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτων ή Τεχνιτών Μηχανών και 
Συστημάτων Αυτοκινήτου ή Ηλεκτρολόγου Αυτοκινήτων Οχημάτων ή 
Τεχνικού Μηχανοτρονικής ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτή-
ριος τίτλος ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματι-
κού Εκπαιδευτηρίου Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδι-
κού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Επαγγελματικής 
Σχολής ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευ-
σης ή Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν. 1346/1983 ή ν. 3475/2006  
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ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδα-
πής, αντίστοιχης ειδικότητας.  
β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ΄ 
ή (C) κατηγορίας (Π.Δ. 51/2012 όπως ισχύει). 
γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ).  
δ) Κάρτα  Ψηφιακού  Ταχογράφου Οδηγού, η οποία  να  είναι  
σε  ισχύ. 
 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψηφίους/ες με τα ανωτέρω 
προσόντα) 
α) Οποιοσδήποτε απολυτήριος τίτλος σχολικής μονάδας Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της 
αλλοδαπής.  
β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ΄ 
ή (C) κατηγορίας (Π.Δ. 51/2012 όπως ισχύει). 
γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ). 
δ) Κάρτα  Ψηφιακού  Ταχογράφου Οδηγού, η οποία  να  είναι  
σε  ισχύ . 
 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψηφίους/ες με τα ανωτέρω 
προσόντα) 
 
α) Απολυτήριος τίτλος  υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο 
τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι 
και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμο απολυτή-
ριο τίτλο κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτή-
ριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κα-
τάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος 
ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχι-
στον τριών (3) ετών, μετά την απόκτηση της επαγγελματικής ά-
δειας οδήγησης αυτοκινήτου. 
β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ΄ 
ή (C) κατηγορίας (Π.Δ. 51/2012 όπως ισχύει). 
γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ). 
δ) Κάρτα  Ψηφιακού  Ταχογράφου Οδηγού, η οποία  να  είναι  
σε  ισχύ . 
 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Γ΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψηφίους/ες με τα ανωτέρω 
προσόντα) 
 
α) Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο 
τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι 
και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμο απολυτή-
ριο τίτλο κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτή-
ριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κα-
τάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος 
ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχι-
στον έξι (6) μηνών, μετά την απόκτηση της επαγγελματικής άδειας 
οδήγησης αυτοκινήτου. 
β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ΄ 
ή (C) κατηγορίας (Π.Δ. 51/2012 όπως ισχύει). 
γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ). 
δ) Κάρτα  Ψηφιακού  Ταχογράφου Οδηγού, η οποία  να  είναι  
σε  ισχύ . 
 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ (σύμφωνα με την απαι-
τούμενη κατά τα ανωτέρω άδεια οδήγησης αυτοκινήτου) 
 

Προκειμένου για την απόδειξη κατοχής του Πιστοποιητικού Επαγγελ-
ματικής 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 Περιφέρειας  στην περιοχή της οποίας βρίσκεται η 
κατοικία του ενδιαφερομένου. 
είτε η καταχώρηση επί του εντύπου της άδειας οδήγησης του κοι-



  
 

νοτικού αριθμού «95» δίπλα σε μία ή περισσότερες εκ των κατη-
γοριών ή υποκατηγοριών που κατέχει ο υποψήφιος και απαιτούνται 
από την ανακοίνωση. 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση αντικατάστασης άδειας, για την ενσωμά-
τωση μίας ή περισσοτέρων κατηγοριών ή υποκατηγοριών κατοχής 
του ζητούμενου από την ανακοίνωση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής 
Ικανότητας (ΠΕΙ) και εφόσον προκύπτουν λόγοι καθυστέρησης της 
διαδικασίας επανέκδοσής της, γίνεται δεκτή και η ΒΕΒΑΙΩΣΗ της 
αρμόδιας υπηρεσίας της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών 
στην οποία να αναφέρονται: 

• Το ονοματεπώνυμο και το όνομα πατρός του αιτού-
ντος τη βεβαίωση 

• Ο αριθμός της άδειας οδήγησης την οποία κατέχει κα-
θώς και η νέα ισχύς της (έναρξη, λήξη) 

• Η κατηγορία ή υποκατηγορία ΠΕΙ που του έχει χορη-
γηθεί και απαιτείται από την ανακοίνωση, καθώς και η 
ισχύς του (έναρξη - λήξη) και να επιβεβαιώνεται ότι η 
άδεια βρίσκεται σε διαδικασία επανέκδοσής της, λόγω 
ενσωμάτωσης κατηγορίας ή υποκατηγορίας ΠΕΙ. 

Αυτονόητο είναι ότι οι υποψήφιοι πρέπει να προσκομίσουν 
οπωσδήποτε την απαιτούμενη από την ανακοίνωση άδεια 
οδήγησης.  

Για τις άδειες οδήγησης αυτοκινήτων, όταν δεν προκύπτει η 
ημερομηνία της αρχικής κτήσης, της κατά την ανακοίνωση απαιτού-
μενης άδειας, αλλά μόνο η ημερομηνία λήξης της άδειας ή τυχόν 
πρόσφατης θεώρησης, πρέπει οι υποψήφιοι να συνυποβάλουν και 
σχετική βεβαίωση της οικείας υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινω-
νιών. 
 
Σε περίπτωση αδυναμίας της αρμόδιας υπηρεσίας να χορηγήσει τη 
βεβαίωση αυτή, λόγω καταστροφής ή φθοράς των αρχείων της, αρ-
κεί : 

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

 η προσκόμιση Υπεύθυνης Δήλωσης κατά το άρθρο 8 
του ν.1599/1986 του υποψηφίου στην οποία να δη-
λώνει την ακριβή ημερομηνία αρχικής κτήσης της κα-
τηγορίας επαγγελματικής άδειας οδήγησης που ζητεί-
ται από την ανακοίνωση. 

Ισχύουσα άδεια οδήγησης που έχει εκδοθεί από κράτος − μέλος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή από τη Νορβηγία, ή από την Ισλανδία ή από 
το Λιχτενστάιν, εξακολουθεί να ισχύει στο ελληνικό έδαφος, ως έχει, 
εφόσον τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης της αντί-
στοιχης κατηγορίας άδειας οδήγησης του π.δ. 51/2012, όπως ισχύει 
(παρ. 6,  άρθρο τρίτο, Ν. 4383/2016_ ΦΕΚ 72/20.4.2016/τ.Α΄). Στην 
περίπτωση που οι υποψήφιοι είναι κάτοχοι επαγγελματικής άδειας 
οδήγησης αλλοδαπής (εκτός κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης), για να γίνουν δεκτοί πρέπει να προσκομίσουν αντιστοιχία της 
άδειας οδήγησης αλλοδαπής με τις επαγγελματικές άδειες οδήγησης 
ημεδαπής. 

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧ/ΤΩΝ 
ΕΡΓΩΝ  (ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ  
ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ-ΤΡΑΚΤΕΡ) 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 
α) Άδεια οδηγού γεωργικού μηχανήματος 
      (διαξονικού ελκυστήρα τρακτέρ).  
β) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτερο-
βάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος 
ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας.  
 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Α’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω 
προσόντα) 
α) Άδεια οδηγού γεωργικού μηχανήματος ( διαξονικού ελκυστήρα 
τρακτέρ).  
β) Οποιοσδήποτε απολυτήριος τίτλος αναγνωρισμένης κατώτερης 
τεχνικής σχολής της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδα-
πής, ανεξαρτήτως ειδικότητας.   
 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 
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(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω 
προσόντα)  
α) Άδεια οδηγού γεωργικού μηχανήματος ( διαξονικού ελκυστήρα 
τρακτέρ).  
β) Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τρι-
ταξίου 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 Κατάρ-
τισης 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. 
 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω 
προσόντα) 
α) Άδεια οδηγού γεωργικού μηχανήματος ( διαξονικού ελκυστήρα 
τρακτέρ).  
β) Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τρι-
ταξίου 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 Κατάρ-
τισης 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. 

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧ/ΤΩΝ 
ΕΡΓΩΝ [ΠΡΟΩΘΗΤΗΣ 

 ΓΑΙΩΝ(ΜΠΟΥΛΝΤΟΖΑ)] 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:  
  α) Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος τίτλος ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου 
ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α'ή Β' κύκλου σπουδών ή 
Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή 
Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τε-
χνικών Επαγγελματικών Σχολών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχο-
λών μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή Ν.3475/2006 
ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδα-
πής, αντίστοιχης ειδικότητας. 
Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος ΙΕΚ ή Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικών μονά-
δων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψή-
φιος υποβάλλει βεβαίωση της αρμόδιας για την έκδοση της άδειας 
υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια μηχανοδηγού 
-χειριστή χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτε-
λώς είτε με συνυπολογισμό και εμπειρίας. 
β) Άδεια Μηχανοδηγού Χειριστή Μηχανημάτων εκτέλεσης 
τεχνικών έργων που λειτουργούν με κινητήρα εσωτερικής καύσης 
Τάξης Γ ́ της ομάδας Ε (́Π.Δ. 31/1990) ή άδεια χειριστή μηχανημάτων 
έργου (Μ.Ε.) ομάδας Α ́ ειδικότητας 1 του Π.Δ. 113/2012 για τα Μ.Ε. 
1.4 της κατάταξης του άρθρου 2 της υπ ́ αριθ. οικ. 1032/166/ 
Φ.Γ.9.6.4(Η)/5.3.2013 απόφασης του αρμόδιου Υφυπουργού, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει *, και 
γ) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ΄ 
ή (C) κατηγορίας (Π.Δ. 51/2012 όπως ισχύει). 
 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Α’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω 
προσόντα) 
α) Ομώνυμος ή αντίστοιχος τίτλος αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνι-
κής σχολής της ημεδαπής ή ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολής 
της αλλοδαπής. 
Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος αναγνωρισμένης κατώτε-
ρης τεχνικής σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής, υπό την προϋπόθε-
ση ότι ο υποψήφιος υποβάλλει βεβαίωση της αρμόδιας για την έκδο-
ση της άδειας υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια μηχανοδηγού-χειριστή 
χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με 
συνυπολογισμό και εμπειρίας. 
β) Άδεια Μηχανοδηγού Χειριστή Μηχανημάτων εκτέλεσης 
τεχνικών έργων που λειτουργούν με κινητήρα εσωτερικής καύσης 
Τάξης Γ ́ της ομάδας Ε (́Π.Δ. 31/1990) ή άδεια χειριστή μηχανημάτων 
έργου (Μ.Ε.) ομάδας Α ́ ειδικότητας 1 του Π.Δ. 113/2012 για τα Μ.Ε. 
1.4 της κατάταξης του άρθρου 2 της υπ ́ αριθ. οικ. 1032/166/ 
Φ.Γ.9.6.4(Η)/5.3.2013 απόφασης του αρμόδιου Υφυπουργού, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει*, και 
γ) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ΄ 
ή (C) κατηγορίας (Π.Δ. 51/2012 όπως ισχύει). 
 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Β’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω 
προσόντα) 
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α) Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απο-
λυτήριο τριτάξιου γυμνασίου ή για τους υποψηφίους που έχουν απο-
φοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού) ή ισοδύναμος 
απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή 
απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής  
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 Ν. 
2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και 
αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τριών (3)ετών, μετά την από-
κτηση της ανωτέρω άδεια μηχανοδηγού –χειριστή.  
β) Άδεια Μηχανοδηγού Χειριστή Μηχανημάτων εκτέλεσης 
τεχνικών έργων που λειτουργούν με κινητήρα εσωτερικής καύσης 
Τάξης Γ ́ της ομάδας Ε (́Π.Δ. 31/1990) ή άδεια χειριστή μηχανημάτων 
έργου (Μ.Ε.) ομάδας Α ́ ειδικότητας 1 του Π.Δ. 113/2012 για τα Μ.Ε. 
1.4 της κατάταξης του άρθρου 2 της υπ ́ αριθ. οικ. 1032/166/ 
Φ.Γ.9.6.4(Η)/5.3.2013 απόφασης του αρμόδιου Υφυπουργού, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει*, και 
γ) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ΄ 
ή (C) κατηγορίας (Π.Δ. 51/2012 όπως ισχύει). 
  
 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Γ΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω 
προσόντα) 
 
α) Απολυτήριος τίτλος  υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο 
τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι 
και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτή-
ριος  τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυ-
τήριος 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 τουλάχι-
στον έξι (6) μηνών, μετά την απόκτηση της ανωτέρω άδεια μηχα-
νοδηγού –χειριστή. 
β) Άδεια Μηχανοδηγού Χειριστή Μηχανημάτων εκτέλεσης 
τεχνικών έργων που λειτουργούν με κινητήρα εσωτερικής καύσης 
Τάξης Γ ́ της ομάδας Ε (́Π.Δ. 31/1990) ή άδεια χειριστή μηχανημάτων 
έργου (Μ.Ε.) ομάδας Α ́ ειδικότητας 1 του Π.Δ. 113/2012 για τα Μ.Ε. 
1.4 της κατάταξης του άρθρου 2 της υπ ́ αριθ. οικ. 1032/166/ 
Φ.Γ.9.6.4(Η)/5.3.2013 απόφασης του αρμόδιου Υφυπουργού, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει*, και 
γ) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ΄ 
ή (C) κατηγορίας (Π.Δ. 51/2012 όπως ισχύει). 
  
*ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Υποψήφιοι που κατείχαν άδεια την οποία αντικα-
τάστησαν βάσει του ΠΔ 113/12, εφόσον στην νέα αυτή άδεια δεν 
αναγράφεται αρχική άδεια και ημεροχρονολογία κτήσης αυτής, οφεί-
λουν να προσκομίσουν σχετική βεβαίωση της Αρμόδιας Υπηρεσίας 
από την οποία να προκύπτει τα ανωτέρω στοιχεία. 
 
Η εν λόγω βεβαίωση απαιτείται, προκειμένου να προσμετρη-
θεί το κριτήριο της εμπειρίας. 

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧ/ΤΩΝ 
ΕΡΓΩΝ (συνολικής ισχύος 

άνω των 120 KW)   

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:  
  α) Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος τίτλος ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου 
ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α'ή Β' κύκλου σπουδών ή 
Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή 
Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τε-
χνικών Επαγγελματικών Σχολών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχο-
λών μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή Ν.3475/2006 
ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδα-
πής, αντίστοιχης ειδικότητας. 
Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος ΙΕΚ ή Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικών μονά-
δων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψή-
φιος υποβάλλει βεβαίωση της αρμόδιας για την έκδοση της άδειας 
υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια μηχανοδηγού 
-χειριστή χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτε-
λώς είτε με συνυπολογισμό και εμπειρίας. 
β) Άδεια Μηχανοδηγού Χειριστή Μηχανημάτων εκτέλεσης 
τεχνικών έργων που λειτουργούν με κινητήρα εσωτερικής καύσης 
Τάξης Γ ́ της ομάδας Ι ́(Π.Δ. 31/1990) ή άδεια χειριστή μηχανημάτων 
έργου (Μ.Ε.) ομάδας Α ́ ειδικότητας 4 του Π.Δ. 113/2012 για τα Μ.Ε. 
4.4 της κατάταξης του άρθρου 2 της υπ ́ αριθ. οικ. 1032/166/ 
Φ.Γ.9.6.4(Η)/5.3.2013 απόφασης του αρμόδιου Υφυπουργού, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει *, και 
γ) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ΄ 
ή (C) κατηγορίας (Π.Δ. 51/2012 όπως ισχύει). 
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ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Α’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω 
προσόντα) 
α) Ομώνυμος ή αντίστοιχος τίτλος αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνι-
κής σχολής της ημεδαπής ή ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολής 
της αλλοδαπής. 
Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος αναγνωρισμένης κατώτε-
ρης τεχνικής σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής, υπό την προϋπόθε-
ση ότι ο υποψήφιος υποβάλλει βεβαίωση της αρμόδιας για την έκδο-
ση της άδειας υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια μηχανοδηγού-χειριστή 
χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με 
συνυπολογισμό και εμπειρίας. 
β) Άδεια Μηχανοδηγού Χειριστή Μηχανημάτων εκτέλεσης 
τεχνικών έργων που λειτουργούν με κινητήρα εσωτερικής καύσης 
Τάξης Γ ́ της ομάδας Ι ́(Π.Δ. 31/1990) ή άδεια χειριστή μηχανημάτων 
έργου (Μ.Ε.) ομάδας Α ́ ειδικότητας 4 του Π.Δ. 113/2012 για τα Μ.Ε.  
4.4 της κατάταξης του άρθρου 2 της υπ ́ αριθ. οικ. 1032/166/ 
Φ.Γ.9.6.4(Η)/5.3.2013 απόφασης του αρμόδιου Υφυπουργού, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει *, και 
γ) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ΄ 
ή (C) κατηγορίας (Π.Δ. 51/2012 όπως ισχύει). 
 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Β’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω 
προσόντα) 
α) Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απο-
λυτήριο τριτάξιου γυμνασίου ή για τους υποψηφίους που έχουν απο-
φοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού) ή ισοδύναμος 
απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή 
απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής  
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 Ν. 
2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και 
αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τριών (3)ετών, μετά την από-
κτηση της ανωτέρω άδεια μηχανοδηγού –χειριστή 
β) Άδεια Μηχανοδηγού Χειριστή Μηχανημάτων εκτέλεσης 
τεχνικών έργων που λειτουργούν με κινητήρα εσωτερικής καύσης 
Τάξης Γ ́ της ομάδας Ι ́(Π.Δ. 31/1990) ή άδεια χειριστή μηχανημάτων 
έργου (Μ.Ε.) ομάδας Α ́ ειδικότητας 4 του Π.Δ. 113/2012 για τα Μ.Ε. 
4.4 της κατάταξης του άρθρου 2 της υπ ́ αριθ. οικ. 1032/166/ 
Φ.Γ.9.6.4(Η)/5.3.2013 απόφασης του αρμόδιου Υφυπουργού, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει *, και 
γ)  Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ΄ 
ή (C) κατηγορίας (Π.Δ. 51/2012 όπως ισχύει). 
 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Γ΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω 
προσόντα) 
 
α) Απολυτήριος τίτλος  υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο 
τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι 
και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτή-
ριος  τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυ-
τήριος 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 τουλάχι-
στον έξι (6) μηνών, μετά την απόκτηση της ανωτέρω άδεια μηχα-
νοδηγού –χειριστή. 
β) Άδεια Μηχανοδηγού Χειριστή Μηχανημάτων εκτέλεσης 
τεχνικών έργων που λειτουργούν με κινητήρα εσωτερικής καύσης 
Τάξης Γ ́ της ομάδας Ι ́(Π.Δ. 31/1990) ή άδεια χειριστή μηχανημάτων 
έργου (Μ.Ε.) ομάδας Α ́ ειδικότητας 4 του Π.Δ. 113/2012 για τα Μ.Ε.  
4.4 της κατάταξης του άρθρου 2 της υπ ́ αριθ. οικ. 1032/166/ 
Φ.Γ.9.6.4(Η)/5.3.2013 απόφασης του αρμόδιου Υφυπουργού, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει *, και 
γ) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ΄ 
ή (C) κατηγορίας (Π.Δ. 51/2012 όπως ισχύει). 
 
*ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Υποψήφιοι που κατείχαν άδεια την οποία αντικα-
τάστησαν βάσει του ΠΔ 113/12, εφόσον στην νέα αυτή άδεια δεν 
αναγράφεται αρχική άδεια και ημεροχρονολογία κτήσης αυτής, οφεί-
λουν να προσκομίσουν σχετική βεβαίωση της Αρμόδιας Υπηρεσίας 
από την οποία να προκύπτει τα ανωτέρω στοιχεία. 
 
Η εν λόγω βεβαίωση απαιτείται, προκειμένου να προσμετρη-
θεί το κριτήριο της εμπειρίας. 



  
 

ΔΕ  
ΔΕΝΔΡΟΚΗΠΟΥΡΩΝ 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 
  
Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Φυτικής Παρα-
γωγής ή Κηποτεχνίας ή Φυτοτεχνικών Επιχειρήσεων-Αρχιτεκτονικής 
Τοπίου ή Τεχνικών Ανθοκομίας και Κηποτεχνίας ή Ανθοκομίας και 
Κηποτεχνίας ή Ανθοκηπουρικής ή Κηποτεχνικής ή Τεχνικός Ανθοκομί-
ας ή Ανθοκομίας-Κηποτεχνίας ή Θερμοκηπίων ή Τεχνιτών Θερμοκη-
πίων ή Τεχνικός Θερμοκηπίων ή Τεχνικός Θερμοκηπευτικών Κατα-
σκευών ή Τεχνικών Δενδροκομίας και Κηπευτικής ή Δασικής Παραγω-
γής ή Ειδικός Δασικής Προστασίας ή Δενδροκομίας ή Φυτών Μεγάλης 
Καλλιέργειας ή Τεχνικός Δενδροκομίας και Μεταποίησης-Επεξεργασίας 
Προϊόντων Ελιάς-Φιστικιάς ή Αμπελουργίας και Οινοτεχνίας ή Τεχνι-
τών Αμπελουργίας-Οινοτεχνίας ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απο-
λυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων : ΙΕΚ ή Τεχνικού  
Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου 
Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνι-
κής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής 
μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχο-
λικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.  
 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:  
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω 
προσόντα)  
Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος, απολυτήριος τίτλος αναγνωρισμένης 
κατώτερης τεχνικής σχολής της ημεδαπής ή ισότιμος και αντίστοιχος 
τίτλος σχολής της αλλοδαπής.  
 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:  
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω 
προσόντα)  
Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυ-
τήριο 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 Εκπαίδευ-
σης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή 
άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία 
τουλάχιστον τριών (3) ετών.  
 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:  
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω 
προσόντα)  
Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυ-
τήριο 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 Εκπαίδευ-
σης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή 
άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία του-
λάχιστον έξι (6) μηνών.  
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ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ  
ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Απολυτήριος τίτλος  υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξί-
ου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 

1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) 
28 
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Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών. 
 
 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ 
 
- Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της Αστυνομικής ταυτότητας. 
- Τίτλος σπουδών – αναφερόμενα  προσόντα για κάθε ειδικότητα. 
- Ισχύουσες επαγγελματικές άδειες, ΠΕΙ &  Κάρτα  Ψηφιακού  Ταχογράφου Οδηγού όπου απαιτείται. 
- Βεβαίωση εμπειρίας, όπου απαιτείται (προσκομίζοντας βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ή βεβαίωση  
  προϋπηρεσίας  σε φορείς Δημοσίου Τομέα. 
- Απογραφικό Δελτίο ΙΚΑ 
- Πιστοπ. Οικογ. Κατάστασης πρόσφατης έκδοσης (το συγκεκριμένο πιστοποιητικό μπορεί να εκδοθεί από τη δια      
   δικτυακή πύλη ermis.gov.grμε χρήση των προσωπικών κωδικών του ΤΑΧΙSΝΕΤ). 
-Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν έχουν κώλυμα υπέρβασης της 3μηνης απασχόλησης μέσα σε συνολικό 
  διάστημα δώδεκα (12) μηνών. 
- Για τον υποψήφιο χωρίς ελληνική ιθαγένεια, ο οποίος πρέπει να αποδείξει ότι γνωρίζει την ελληνική γλώσσα σε  
  βαθμό επαρκή για την άσκηση των καθηκόντων της επιδιωκόμενης ειδικότητας, Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας    



  
 
  (ν.2413/1996 άρθρο 10 παρ. 1) που χορηγείται από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας: α) Υπουργείο Παιδείας και  
  Θρησκευμάτων Ανδρέα Παπανδρέου 37, Τ.Κ. 151 80 Αθήνα, τηλ. 210−3443384 και β) Καραμαούνα 1, Πλ. Σκρά, Τ.Κ.  
  55132 Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310− 459101-5, των κατωτέρω επιπέδων: Α ΕΠΙΠΕΔΟ ή Α2 ΕΠΙΠΕΔΟ: Για την Κατηγορία  
  Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Υ.Ε.).Β ΕΠΙΠΕΔΟ ή Β1 ΕΠΙΠΕΔΟ: Για την Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.)  
   μη Διοικητικού Προσωπικού ή και   Εργατοτεχνικού Προσωπικού. 
 
 

Υποβολή αιτήσεων-Προθεσμία  
 
 
      Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την σχετική αίτηση, και να την υποβάλουν μαζί με τα συνημμένα 
δικαιολογητικά α) είτε ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ στο e-
mail:protodp@patras.gr & β) είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή απευθύνοντας την στη Διεύθυνση 
Διοικητικών Υπηρεσιών, Τμήμα Διαχ/σης Ανθρώπινου Δυναμικού, Μαιζώνος 108-26221 Πάτρα (τηλ. επικοινω-
νίας: 2613610291, 235), από  11/06/2021 έως και  17/06/2021.    
   
  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν την παρούσα Ανακοίνωση και  την σχετική αίτηση στο  site 
του Κοινωνικού Οργανισμού (Κ.Ο.Δ.Η.Π.) του Δήμου Πατρέων: www.kodip.gr. 
 
 
 
 
    Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ 
  
 
 
   ΚΩΣΤΑΣ ΠΕΛΕΤΙΔΗΣ 
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