
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. Σέρρες, 08/06/2012
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΣΕΡΡΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 765

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ  1 / 2012
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Το Εργοστάσιο Σερρών 
της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης Α.Ε.

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή 

προσωπικού  και  ρύθμιση  θεμάτων διοίκησης»  (ΦΕΚ 28 Α),  όπως έχουν  τροποποιηθεί  και 
ισχύουν.

2. Τις διατάξεις του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών 
Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ 54 Α).

3.  Το αριθ. 1421/15-3-2012 έγγραφο της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης Α.Ε..
4. Το αριθ. 405/23-3-2012 έγγραφο της Αγροτικής Τράπεζας Ελλάδος.
5. Την αριθ. ΓΝ25/1-6-2012 γνωμοδότηση της Επιτροπής του άρθρου 28 παρ. 4 ν. 2190/1994 του 

Συμβουλίου της Επικρατείας.
6. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης Α.Ε.

Ανακοινώνει
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, 
συνολικά  εκατόν  πενήντα  (150)  ατόμων,  για  την  κάλυψη  εποχιακών  ή 
παροδικών αναγκών του εργοστασίου Σερρών της Ε.Β.Ζ.  Α.Ε.,  που εδρεύει 
στο Δήμο Σερρών και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα 
και  διάρκεια  σύμβασης,  αριθμού  ατόμων (βλ.  Πίνακα  Α΄),  με  τα  αντίστοιχα 
απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. Πίνακα Β΄):

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός
θέσης Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια 

σύμβασης
Αριθμός
ατόμων

401 Εργοστάσιο Σερρών 
της Ε.Β.Ζ. Α.Ε. Δήμος Σερρών ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΟΣ 8 2

402 Εργοστάσιο Σερρών 
της Ε.Β.Ζ. Α.Ε. Δήμος Σερρών ΔΕ ΒΟΗΘΟΣ 

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 8 1

403 Εργοστάσιο Σερρών 
της Ε.Β.Ζ. Α.Ε. Δήμος Σερρών ΥΕ ΓΕΩΡΓΟΕΡΓΑΤΕΣ 6 2

404 Εργοστάσιο Σερρών 
της Ε.Β.Ζ. Α.Ε. Δήμος Σερρών

ΔΕ ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ 
ΨΕΚΑΣΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ 
ΤΟΜΕΑ ΣΚΟΤΟΥΣΣΑΣ

6 3

405 Εργοστάσιο Σερρών 
της Ε.Β.Ζ. Α.Ε. Δήμος Σερρών

ΔΕ ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ 
ΨΕΚΑΣΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ 
ΤΟΜΕΑ ΣΤΡΥΜΟΝΟΣ

6 1

406 Εργοστάσιο Σερρών 
της Ε.Β.Ζ. Α.Ε. Δήμος Σερρών

ΔΕ ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ 
ΨΕΚΑΣΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ 

ΤΟΜΕΑ ΣΚΟΥΤΑΡΕΩΣ
6 1

Σελίδα 1 από 31



ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός
θέσης Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια 

σύμβασης
Αριθμός
ατόμων

407 Εργοστάσιο Σερρών 
της Ε.Β.Ζ. Α.Ε. Δήμος Σερρών

ΔΕ ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ 
ΨΕΚΑΣΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ 
ΤΟΜΕΑ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ

6 2

408 Εργοστάσιο Σερρών 
της Ε.Β.Ζ. Α.Ε. Δήμος Σερρών

ΔΕ ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ 
ΨΕΚΑΣΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ 

ΤΟΜΕΑ Ν. 
ΠΕΤΡΙΤΣΙΟΥ

6 1

409 Εργοστάσιο Σερρών 
της Ε.Β.Ζ. Α.Ε. Δήμος Σερρών

ΔΕ ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ 
ΨΕΚΑΣΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ 
ΤΟΜΕΑ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ

6 1

410 Εργοστάσιο Σερρών 
της Ε.Β.Ζ. Α.Ε. Δήμος Σερρών

ΔΕ ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ 
ΨΕΚΑΣΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ 

ΤΟΜΕΑ ΑΧΙΝΟΥ
6 1

411 Εργοστάσιο Σερρών 
της Ε.Β.Ζ. Α.Ε. Δήμος Σερρών

ΔΕ ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ 
ΨΕΚΑΣΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ 

ΤΟΜΕΑ ΤΡΑΓΙΛΟΥ
6 1

412 Εργοστάσιο Σερρών 
της Ε.Β.Ζ. Α.Ε. Δήμος Σερρών

ΔΕ ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ 
ΨΕΚΑΣΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ 

ΤΟΜΕΑ Ν. ΖΙΧΝΗΣ
6 2

413 Εργοστάσιο Σερρών 
της Ε.Β.Ζ. Α.Ε. Δήμος Σερρών Δ.Ε. ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΣ 5 6

414 Εργοστάσιο Σερρών 
της Ε.Β.Ζ. Α.Ε. Δήμος Σερρών ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟ-

ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΗΣ 5 14

415 Εργοστάσιο Σερρών 
της Ε.Β.Ζ. Α.Ε. Δήμος Σερρών

ΔΕ ΕΝΑΕΡΙΤΗΣ - 
ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛ-

ΛΗΤΗΣ
5 4

416 Εργοστάσιο Σερρών 
της Ε.Β.Ζ. Α.Ε. Δήμος Σερρών

ΔΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ – 
ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ 

ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ
5 8

417 Εργοστάσιο Σερρών 
της Ε.Β.Ζ. Α.Ε. Δήμος Σερρών

ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕ-
ΧΝΙΤΗΣ – ΗΛΕΚΤΡΟ-

ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΗΣ
5 8

418 Εργοστάσιο Σερρών 
της Ε.Β.Ζ. Α.Ε. Δήμος Σερρών ΥΕ ΤΕΧΝΙΤΗΣ 

ΤΑΙΝΙΟΔΡΟΜΩΝ 5 2

419 Εργοστάσιο Σερρών 
της Ε.Β.Ζ. Α.Ε. Δήμος Σερρών ΥΕ ΜΟΝΩΤΗΣ 5 4

420 Εργοστάσιο Σερρών 
της Ε.Β.Ζ. Α.Ε. Δήμος Σερρών

ΤΕ/ΔΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ – 
ΘΕΡΜΑΣΤΗΣ 

ΛΕΒΗΤΩΝ
5 5

421 Εργοστάσιο Σερρών 
της Ε.Β.Ζ. Α.Ε. Δήμος Σερρών

ΤΕ/ΔΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ – 
ΒΟΗΘΟΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗ 

ΣΤΡΟΒΙΛΩΝ
5 4

422 Εργοστάσιο Σερρών 
της Ε.Β.Ζ. Α.Ε. Δήμος Σερρών ΤΕ/ΔΕ 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ 5 7

423 Εργοστάσιο Σερρών 
της Ε.Β.Ζ. Α.Ε. Δήμος Σερρών ΤΕ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΤΗΣ/

ΔΕ ΡΑΔΙΟΤΕΧΝΙΤΗΣ 5 5

424 Εργοστάσιο Σερρών 
της Ε.Β.Ζ. Α.Ε. Δήμος Σερρών

ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΗΣ 
ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
5 2

Σελίδα 2 από 31



ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός
θέσης Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια 

σύμβασης
Αριθμός
ατόμων

425 Εργοστάσιο Σερρών 
της Ε.Β.Ζ. Α.Ε. Δήμος Σερρών

ΔΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ – 
ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 
ΞΗΡΑΣ ΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ

5 3

426 Εργοστάσιο Σερρών 
της Ε.Β.Ζ. Α.Ε. Δήμος Σερρών ΔΕ 

ΘΕΡΜΟΫΔΡΑΥΛΙΚΟΣ 5 1

427 Εργοστάσιο Σερρών 
της Ε.Β.Ζ. Α.Ε. Δήμος Σερρών ΔΕ ΟΙΚΟΔΟΜΟΣ 

ΞΥΛΟΤΥΠΩΝ 5 2

428 Εργοστάσιο Σερρών 
της Ε.Β.Ζ. Α.Ε. Δήμος Σερρών ΔΕ ΟΙΚΟΔΟΜΟΣ 

ΘΕΡΜΟΔΟΜΟΣ 5 2

429 Εργοστάσιο Σερρών 
της Ε.Β.Ζ. Α.Ε. Δήμος Σερρών ΔΕ ΟΙΚΟΔΟΜΟΣ 

ΣΙΔΗΡΟΥ ΟΠΛΙΣΜΟΥ 5 1

430 Εργοστάσιο Σερρών 
της Ε.Β.Ζ. Α.Ε. Δήμος Σερρών ΔΕ ΟΙΚΟΔΟΜΟΣ ΧΕΙ-

ΡΙΣΤΗΣ ΑΕΡΟΣΦΥΡΑΣ 5 1

431 Εργοστάσιο Σερρών 
της Ε.Β.Ζ. Α.Ε. Δήμος Σερρών Τ.Ε.Ι. ΔΟΜΙΚΩΝ 

ΕΡΓΩΝ 5 1

432 Εργοστάσιο Σερρών 
της Ε.Β.Ζ. Α.Ε. Δήμος Σερρών Τ.Ε. ΛΟΓΙΣΤΩΝ 8 1

433 Εργοστάσιο Σερρών 
της Ε.Β.Ζ. Α.Ε. Δήμος Σερρών Τ.Ε. ΛΟΓΙΣΤΩΝ- 

ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ 8 1

434 Εργοστάσιο Σερρών 
της Ε.Β.Ζ. Α.Ε. Δήμος Σερρών ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ 

ΦΟΡΤΩΤΗ 5 1

435 Εργοστάσιο Σερρών 
της Ε.Β.Ζ. Α.Ε. Δήμος Σερρών

ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ 
ΦΟΡΤΗΓΟΥ 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
5 2

436 Εργοστάσιο Σερρών 
της Ε.Β.Ζ. Α.Ε. Δήμος Σερρών ΥΕ ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙ-

ΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 5 2

437 Εργοστάσιο Σερρών 
της Ε.Β.Ζ. Α.Ε. Δήμος Σερρών ΥΕ ΕΡΓΑΤΗΣ 

ΧΗΜΕΙΟΥ 5 1

438 Εργοστάσιο Σερρών 
της Ε.Β.Ζ. Α.Ε. Δήμος Σερρών ΠΕ ΧΗΜΙΚΟΣ 8 1

439 Εργοστάσιο Σερρών 
της Ε.Β.Ζ. Α.Ε. Δήμος Σερρών ΠΕ ΧΗΜΙΚΟΣ 

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 8 1

440 Εργοστάσιο Σερρών 
της Ε.Β.Ζ. Α.Ε. Δήμος Σερρών

ΥΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ-ΧΕΙ-
ΡΙΣΤΗΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ 
ΤΕΥΤΛΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑ-
ΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΙΟΜΗ-

ΧΑΝΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ

5 4

441 Εργοστάσιο Σερρών 
της Ε.Β.Ζ. Α.Ε. Δήμος Σερρών

ΥΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ – 
ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΚΟΠΤΙΚΩΝ 

ΜΗΧΑΝΩΝ
5 4

442 Εργοστάσιο Σερρών 
της Ε.Β.Ζ. Α.Ε. Δήμος Σερρών

ΥΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ – 
ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΠΡΕΣΩΝ 
ΚΑΙ ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΟΥ 

ΠΟΛΤΟΥ
5 4

443 Εργοστάσιο Σερρών 
της Ε.Β.Ζ. Α.Ε. Δήμος Σερρών

ΥΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ – 
ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΠΡΕΣΩΝ – 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 
PELLETS

5 4

Σελίδα 3 από 31



ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός
θέσης Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια 

σύμβασης
Αριθμός
ατόμων

444 Εργοστάσιο Σερρών 
της Ε.Β.Ζ. Α.Ε. Δήμος Σερρών

ΥΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ- 
ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ 

ΑΣΒΕΣΤΟΚΑΜΙΝΟΥ
5 4

445 Εργοστάσιο Σερρών 
της Ε.Β.Ζ. Α.Ε. Δήμος Σερρών

ΥΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ – 
ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΧΥΜΟΥ
5 2

446 Εργοστάσιο Σερρών 
της Ε.Β.Ζ. Α.Ε. Δήμος Σερρών

ΥΕ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΗΣ 
ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΣΥΜΠΥ-
ΚΝΩΣΗΣ & ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 
ΥΠΕΡΥΨΗΛΗΣ 

ΠΙΕΣΗΣ

5 2

447 Εργοστάσιο Σερρών 
της Ε.Β.Ζ. Α.Ε. Δήμος Σερρών

ΥΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ – 
ΒΟΗΘΟΣ 

ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΣΗΣ
5 4

448 Εργοστάσιο Σερρών 
της Ε.Β.Ζ. Α.Ε. Δήμος Σερρών

ΥΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ – 
ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ 

ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΩΝ
5 4

449 Εργοστάσιο Σερρών 
της Ε.Β.Ζ. Α.Ε. Δήμος Σερρών ΥΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ – 

ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΦΙΛΤΡΩΝ 5 4

450 Εργοστάσιο Σερρών 
της Ε.Β.Ζ. Α.Ε. Δήμος Σερρών

ΥΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ – 
ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΞΗΡΑΝΤΗ-

ΡΙΟΥ ΖΑΧΑΡΗΣ
5 3

451 Εργοστάσιο Σερρών 
της Ε.Β.Ζ. Α.Ε. Δήμος Σερρών

ΔΕ ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ 
ΨΕΚΑΣΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ 

ΤΟΜΕΑ ΔΡΑΜΑΣ
8 1

452 Εργοστάσιο Σερρών 
της Ε.Β.Ζ. Α.Ε. Δήμος Σερρών

ΔΕ ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ 
ΨΕΚΑΣΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ 

ΤΟΜΕΑ ΞΑΝΘΗΣ
4 1

453 Εργοστάσιο Σερρών 
της Ε.Β.Ζ. Α.Ε. Δήμος Σερρών

ΔΕ ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ 
ΨΕΚΑΣΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ 

ΤΟΜΕΑ ΚΑΒΑΛΑΣ
3 1

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός θέσης
Τίτλος σπουδών 

και 
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

401 ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
1. Πτυχίο  ή  δίπλωμα  Γεωπόνου  Τμήματος  Φυτικής  Παραγωγής  ή  Επιστήμης  Φυτικής 
Παραγωγής ή Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος ή Γεωπονίας με 
κατεύθυνση  Φυτικής  Παραγωγής  ή  Γεωπονίας  με  κατευθύνσεις:  Φυτοπροστασίας  είτε 
Οπωροκηπευτικών  και  Αμπέλου  είτε  Φυτών  Μεγάλης  Καλλιέργειας  και  Οικολογίας  ή 
Γεωπονίας Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής με κατεύθυνση Φυτικής Παραγωγής ή Αγροτικής 
Ανάπτυξης  με  κατευθύνσεις:  Διαχείρισης  Φυτικής  Παραγωγής  είτε  Φυτοπροστασίας  και 
Περιβάλλοντος Α.Ε.Ι. ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου 
(Ε.Α.Π.)  Α.Ε.Ι.  ή  Προγραμμάτων  Σπουδών  Επιλογής  (Π.Σ.Ε.)  Α.Ε.Ι.  ή  ταυτόσημο  κατά 
περιεχόμενο  ειδικότητας πτυχίο  ή  δίπλωμα Α.Ε.Ι.  ή  Ελληνικού  Ανοικτού  Πανεπιστημίου 
(Ε.Α.Π.) Α.Ε.Ι. ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμος 
τίτλος σχολών της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας.
2. Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Γεωπόνου.
3. Μεταπτυχιακός τίτλος ειδίκευσης σε θέματα ολοκληρωμένης διαχείρισης καλλιεργειών ή 
περιβαλλοντικής πολιτικής και διαχείρισης.
4. Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

Σελίδα 4 από 31



ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός θέσης
Τίτλος σπουδών 

και 
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

5. Γνώση  Χειρισμού  Η/Υ  στα  αντικείμενα:  α)  επεξεργασίας  κειμένων  β)  υπολογιστικών 
φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου.
6. Ισχύουσα άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνικής κατηγορίας.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)
1. Πτυχίο  ή  δίπλωμα  Γεωπόνου  Τμήματος  Φυτικής  Παραγωγής  ή  Επιστήμης  Φυτικής 
Παραγωγής ή Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος ή Γεωπονίας με 
κατεύθυνση  Φυτικής  Παραγωγής  ή  Γεωπονίας  με  κατευθύνσεις:  Φυτοπροστασίας  είτε 
Οπωροκηπευτικών  και  Αμπέλου  είτε  Φυτών  Μεγάλης  Καλλιέργειας  και  Οικολογίας  ή 
Γεωπονίας Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής με κατεύθυνση Φυτικής Παραγωγής ή Αγροτικής 
Ανάπτυξης  με  κατευθύνσεις:  Διαχείρισης  Φυτικής  Παραγωγής  είτε  Φυτοπροστασίας  και 
Περιβάλλοντος Α.Ε.Ι. ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου 
(Ε.Α.Π.)  Α.Ε.Ι.  ή  Προγραμμάτων  Σπουδών  Επιλογής  (Π.Σ.Ε.)  Α.Ε.Ι.  ή  ταυτόσημο  κατά 
περιεχόμενο  ειδικότητας πτυχίο  ή  δίπλωμα Α.Ε.Ι.  ή  Ελληνικού  Ανοικτού  Πανεπιστημίου 
(Ε.Α.Π.) Α.Ε.Ι. ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμος 
τίτλος σχολών της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας.
2. Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Γεωπόνου.
3.  Εμπειρία τουλάχιστον  έξι  (6)  μηνών σε  θέματα εκτίμησης και  διαχείρισης  καλλιέργειας 
αγροτικών προϊόντων.
4. Καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας. 
5. Γνώση  Χειρισμού  Η/Υ  στα  αντικείμενα:  α)  επεξεργασίας  κειμένων  β)  υπολογιστικών 
φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου.
6. Ισχύουσα άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνικής κατηγορίας.
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1. Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Φυτικής Παραγωγής ή Φυτών Μεγάλης 
Καλλιέργειας ή Γεωργικών Βιομηχανιών ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος 
των παρακάτω σχολικών μονάδων: ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α΄ ή Β΄ 
κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή 
Τεχνικής  Επαγγελματικής  Σχολής  δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης  ή  Σχολής  Μαθητείας  του 
ΟΑΕΔ  του  Ν.  1346/1983  ή  άλλος  ισότιμος  τίτλος  σχολικής  μονάδας  της  ημεδαπής  ή 
αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. 
2. Εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών σε θέματα διαχείρισης μεγάλων καλλιεργειών.
3. Γνώση  Χειρισμού  Η/Υ  στα  αντικείμενα:  α)  επεξεργασίας  κειμένων  β)  υπολογιστικών 
φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου.
4. Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ΄+Ε΄ κατηγορίας. 
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1. Απολυτήριος  τίτλος  τουλάχιστον  υποχρεωτικής  εκπαίδευσης  (απολυτήριο  τριταξίου 
γυμνασίου  ή  για  υποψηφίους  που  έχουν  αποφοιτήσει  μέχρι  και  το  1980,  απολυτήριο 
δημοτικού σχολείου)  ή  ισοδύναμο απολυτήριο  τίτλο κατώτερης Τεχνικής Σχολής  του Ν.Δ. 
580/1970 ή απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του 
άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής.
2. Εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών σε γεωργικά πειράματα μεγάλων καλλιεργειών.
3. Ισχύουσα άδεια οδήγησης γεωργικών μηχανημάτων τύπου Α΄.

Σελίδα 5 από 31



ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός θέσης
Τίτλος σπουδών 

και 
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

404,405,406,407,
408,409,410,411,

412,451, 452 και 453

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
1. Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Φυτικής Παραγωγής ή Φυτών Μεγάλης 
Καλλιέργειας ή Γεωργικών Βιομηχανιών ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος 
των παρακάτω σχολικών μονάδων: ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α΄ ή Β΄ 
κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή 
Τεχνικής  Επαγγελματικής  Σχολής  δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης  ή  σχολής  μαθητείας  του 
ΟΑΕΔ  του  Ν.  1346/1983  ή  άλλος  ισότιμος  τίτλος  σχολικής  μονάδας  της  ημεδαπής  ή 
αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
2. Εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών σε ψεκασμούς μεγάλων καλλιεργειών.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα) 
1. Οποιοδήποτε  πτυχίο  ή  δίπλωμα  ή  απολυτήριος  τίτλος  δευτεροβάθμιας  ή 
μεταδευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης  της  ημεδαπής  ή  άλλος  ισότιμος  τίτλος  της  αλλοδαπής, 
ανεξαρτήτως ειδικότητας.
2. Εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών σε ψεκασμούς μεγάλων καλλιεργειών.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα) 
1. Απολυτήριος  τίτλος  τουλάχιστον  υποχρεωτικής  εκπαίδευσης  (απολυτήριο  τριτάξιου 
γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι το 1980 απολυτήριο δημοτικού 
σχολείου) ή ισοδύναμο απολυτήριο τίτλο κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή 
απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 
του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής.
2. Εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών σε ψεκασμούς μεγάλων καλλιεργειών.
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ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
1. Πτυχίο  ή  δίπλωμα  ή  απολυτήριος  τίτλος  ειδικότητας  Εφαρμοστηρίου  ή Βιομηχανικών 
Εγκαταστάσεων  ή  Βιομηχανικών  Εγκαταστάσεων  και  Βιομηχανικής  Παραγωγής  ή 
Εργαλειομηχανών  CNC  ή Εργαλειομηχανών  ή  Τεχνικός  Εργαλειομηχανών  Αριθμητικού 
Ελέγχου CNC ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών 
μονάδων :  ΙΕΚ  ή  Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή 
Ενιαίου  Πολυκλαδικού  Λυκείου  ή   Τεχνικού  Επαγγελματικού  Λυκείου  ή  Τεχνικής 
Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 
1346/1983  ή  άλλος  ισότιμος  τίτλος  σχολικής  μονάδας  της  ημεδαπής  ή  αλλοδαπής, 
αντίστοιχης ειδικότητας.
2. Εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών στη συντήρηση και επισκευή αντλιών υγρού δακτυλίου 
ή αεροσυμπιεστών ή μειωτήρων.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα) 
1. Ο  ομώνυμος  ή  αντίστοιχος,  απολυτήριος  τίτλος  αναγνωρισμένης  κατώτερης  τεχνικής 
σχολής της ημεδαπής ή ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολής της αλλοδαπής.
2. Εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών στη συντήρηση και επισκευή αντλιών υγρού δακτυλίου 
ή αεροσυμπιεστών ή μειωτήρων.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα) 
Απολυτήριος  τίτλος  τουλάχιστον  υποχρεωτικής  εκπαίδευσης  (απολυτήριο  τριταξίου 
γυμνασίου  ή  για  υποψηφίους  που  έχουν  αποφοιτήσει  μέχρι  και  το  1980  απολυτήριο 
δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμο απολυτήριο  τίτλο κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 
580/1970  ή  απολυτήριο  τίτλο  Εργαστηρίων  Ειδικής  Επαγγελματικής  Εκπαίδευσης  και 
Κατάρτισης  του  άρθρου  1  του  Ν.  2817/2000  της  ημεδαπής  ή  άλλος  ισότιμος  τίτλος  της 
αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών, εκ των οποίων έξι (6) 
μήνες  θα  αφορούν  στη  συντήρηση  και  επισκευή  αντλιών  υγρού  δακτυλίου  ή 
αεροσυμπιεστών ή μειωτήρων.
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ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
1. Άδεια άσκησης επαγγέλματος Ηλεκτροσυγκολλητή Α΄ τάξης.
2.  Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος τίτλος ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α' ή Β'  
κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή 

Σελίδα 6 από 31



ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός θέσης
Τίτλος σπουδών 

και 
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολών μαθητείας του 
ΟΑΕΔ  του  Ν.  1346/1983  ή  άλλος  ισότιμος  τίτλος  σχολικών  μονάδων  της  ημεδαπής  ή 
αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
Γίνεται  επίσης  δεκτός  οποιοσδήποτε  τίτλος  ΙΕΚ  ή  δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης  ή  άλλος 
ισότιμος  και  αντίστοιχος  τίτλος  σχολικών  μονάδων  της  ημεδαπής ή  αλλοδαπής,  υπό την 
προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλλει βεβαίωση της αρμόδιας για την έκδοση  της άδειας 
υπηρεσίας,  ότι  η  ανωτέρω  άδεια  άσκησης  επαγγέλματος  χορηγήθηκε  βάσει  του 
συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό και εμπειρίας.
3. Εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών σε συγκολλήσεις σε δίκτυα ατμού υψηλής πίεσης.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα) 
1. Άδεια άσκησης επαγγέλματος Ηλεκτροσυγκολλητή Α΄  τάξης.
2. Ο  ομώνυμος  ή  αντίστοιχος,  απολυτήριος  τίτλος  αναγνωρισμένης  κατώτερης  τεχνικής 
σχολής της ημεδαπής  ή ισότιμος και αντίστοιχος  τίτλος σχολής της αλλοδαπής.
Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχολής της 
ημεδαπής ή αλλοδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι  ο υποψήφιος υποβάλλει  βεβαίωση της 
αρμόδιας για την έκδοση της άδειας υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια άσκησης επαγγέλματος 
χορηγήθηκε  βάσει  του  συγκεκριμένου  τίτλου  είτε  αυτοτελώς  είτε  με  συνυπολογισμό  και 
εμπειρίας.
3. Εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών σε συγκολλήσεις σε δίκτυα ατμού υψηλής πίεσης.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα) 
1. Άδεια άσκησης επαγγέλματος Ηλεκτροσυγκολλητή Α΄ τάξης.
2.Απολυτήριος  τίτλος  τουλάχιστον  υποχρεωτικής  εκπαίδευσης  (απολυτήριο  τριταξίου 
γυμνασίου  ή  για  υποψηφίους  που  έχουν  αποφοιτήσει  μέχρι  και  το  1980  απολυτήριο 
δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμο απολυτήριο  τίτλο κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 
580/1970  ή  απολυτήριο  τίτλο  Εργαστηρίων  Ειδικής  Επαγγελματικής  Εκπαίδευσης  και 
Κατάρτισης  του  άρθρου  1  του  Ν.  2817/2000  της  ημεδαπής  ή  άλλος  ισότιμος  τίτλος  της 
αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών, εκ των οποίων έξι (6) 
μήνες  θα  αφορούν  σε  συγκολλήσεις  σε  δίκτυα  ατμού  υψηλής  πίεσης,  μετά  την 
απόκτηση της παραπάνω άδειας άσκησης επαγγέλματος.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα) 
1. Άδεια άσκησης επαγγέλματος Ηλεκτροσυγκολλητή Β΄ τάξης.
2.  Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος τίτλος ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α' ή Β'  
κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή 
Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολών μαθητείας του 
ΟΑΕΔ  του  Ν.  1346/1983  ή  άλλος  ισότιμος  τίτλος  σχολικών  μονάδων  της  ημεδαπής  ή 
αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
Γίνεται  επίσης  δεκτός  οποιοσδήποτε  τίτλος  ΙΕΚ  ή  δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης  ή  άλλος 
ισότιμος  και  αντίστοιχος  τίτλος  σχολικών  μονάδων  της  ημεδαπής ή  αλλοδαπής,  υπό την 
προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλλει βεβαίωση της αρμόδιας για την έκδοση  της άδειας 
υπηρεσίας,  ότι  η  ανωτέρω  άδεια  άσκησης  επαγγέλματος   χορηγήθηκε  βάσει  του 
συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό και εμπειρίας.
3. Εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών σε συγκολλήσεις σε δίκτυα ατμού υψηλής πίεσης.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Δ' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα) 
1. Άδεια άσκησης επαγγέλματος Ηλεκτροσυγκολλητή Β΄  τάξης.
2. Ο  ομώνυμος  ή  αντίστοιχος,  απολυτήριος  τίτλος  αναγνωρισμένης  κατώτερης  τεχνικής 
σχολής της ημεδαπής  ή ισότιμος και αντίστοιχος  τίτλος σχολής της αλλοδαπής.
Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχολής της 
ημεδαπής ή αλλοδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι  ο υποψήφιος υποβάλλει  βεβαίωση της 
αρμόδιας για την έκδοση της άδειας υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια άσκησης επαγγέλματος 
χορηγήθηκε  βάσει  του  συγκεκριμένου  τίτλου  είτε  αυτοτελώς  είτε  με  συνυπολογισμό  και 
εμπειρίας.
3. Εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών σε συγκολλήσεις σε δίκτυα ατμού υψηλής πίεσης.
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ΠΡΟΣΟΝΤΑ Ε' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα) 
1. Άδεια άσκησης επαγγέλματος Ηλεκτροσυγκολλητή Β΄ τάξης.
2.  Απολυτήριος  τίτλος  τουλάχιστον  υποχρεωτικής  εκπαίδευσης  (απολυτήριο  τριταξίου 
γυμνασίου  ή  για  υποψηφίους  που  έχουν  αποφοιτήσει  μέχρι  και  το  1980  απολυτήριο 
δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμο απολυτήριο  τίτλο κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 
580/1970  ή  απολυτήριο  τίτλο  Εργαστηρίων  Ειδικής  Επαγγελματικής  Εκπαίδευσης  και 
Κατάρτισης  του  άρθρου  1  του  Ν.  2817/2000  της  ημεδαπής  ή  άλλος  ισότιμος  τίτλος  της 
αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών, εκ των οποίων έξι (6) 
μήνες  θα  αφορούν  σε  συγκολλήσεις  σε  δίκτυα  ατμού  υψηλής  πίεσης,  μετά  την 
απόκτηση της παραπάνω άδειας άσκησης επαγγέλματος.
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ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
1. Άδεια άσκησης επαγγέλματος Ηλεκτροσυγκολλητή Α΄ τάξης.
2.  Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος τίτλος ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α' ή Β'  
κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή 
Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολών μαθητείας του 
ΟΑΕΔ  του  Ν.  1346/1983  ή  άλλος  ισότιμος  τίτλος  σχολικών  μονάδων  της  ημεδαπής  ή 
αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
Γίνεται  επίσης  δεκτός  οποιοσδήποτε  τίτλος  ΙΕΚ  ή  δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης  ή  άλλος 
ισότιμος  και  αντίστοιχος  τίτλος  σχολικών  μονάδων  της  ημεδαπής ή  αλλοδαπής,  υπό την 
προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλλει βεβαίωση της αρμόδιας για την έκδοση  της άδειας 
υπηρεσίας,  ότι  η  ανωτέρω  άδεια  άσκησης  επαγγέλματος   χορηγήθηκε  βάσει  του 
συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό και εμπειρίας.
3. Εμπειρία  τουλάχιστον  έξι  (6)  μηνών  εναερίτου-ηλεκτροσυγκολλητή  σε  βιομηχανικές 
μονάδες.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα) 
1. Άδεια άσκησης επαγγέλματος Ηλεκτροσυγκολλητή Α΄  τάξης.
2. Ο  ομώνυμος  ή  αντίστοιχος,  απολυτήριος  τίτλος  αναγνωρισμένης  κατώτερης  τεχνικής 
σχολής της ημεδαπής  ή ισότιμος και αντίστοιχος  τίτλος σχολής της αλλοδαπής.
Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχολής της 
ημεδαπής ή αλλοδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι  ο υποψήφιος υποβάλλει  βεβαίωση της 
αρμόδιας για την έκδοση της άδειας υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια άσκησης επαγγέλματος 
χορηγήθηκε  βάσει  του  συγκεκριμένου  τίτλου  είτε  αυτοτελώς  είτε  με  συνυπολογισμό  και 
εμπειρίας.
3. Εμπειρία  τουλάχιστον  έξι  (6)  μηνών  εναερίτου-ηλεκτροσυγκολλητή  σε  βιομηχανικές 
μονάδες..

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα) 
1. Άδεια άσκησης επαγγέλματος Ηλεκτροσυγκολλητή Α΄ τάξης.
2.  Απολυτήριος  τίτλος  τουλάχιστον  υποχρεωτικής  εκπαίδευσης  (απολυτήριο  τριταξίου 
γυμνασίου  ή  για  υποψηφίους  που  έχουν  αποφοιτήσει  μέχρι  και  το  1980  απολυτήριο 
δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμο απολυτήριο  τίτλο κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 
580/1970  ή  απολυτήριο  τίτλο  Εργαστηρίων  Ειδικής  Επαγγελματικής  Εκπαίδευσης  και 
Κατάρτισης  του  άρθρου  1  του  Ν.  2817/2000  της  ημεδαπής  ή  άλλος  ισότιμος  τίτλος  της 
αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών, εκ των οποίων έξι (6) 
μήνες θα αφορούν σε  εναερίτου-ηλεκτροσυγκολλητή σε βιομηχανικές μονάδες, μετά 
την απόκτηση της παραπάνω άδειας άσκησης επαγγέλματος .

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα) 
1. Άδεια άσκησης επαγγέλματος Ηλεκτροσυγκολλητή Β΄ τάξης.
2.  Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος τίτλος ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α' ή Β'  
κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή 
Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολών μαθητείας του 
ΟΑΕΔ  του  Ν.  1346/1983  ή  άλλος  ισότιμος  τίτλος  σχολικών  μονάδων  της  ημεδαπής  ή 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός θέσης
Τίτλος σπουδών 

και 
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
Γίνεται  επίσης  δεκτός  οποιοσδήποτε  τίτλος  ΙΕΚ  ή  δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης  ή  άλλος 
ισότιμος  και  αντίστοιχος  τίτλος  σχολικών  μονάδων  της  ημεδαπής ή  αλλοδαπής,  υπό την 
προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλλει βεβαίωση της αρμόδιας για την έκδοση  της άδειας 
υπηρεσίας,  ότι  η  ανωτέρω  άδεια  άσκησης  επαγγέλματος   χορηγήθηκε  βάσει  του 
συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό και εμπειρίας.
3. Εμπειρία  τουλάχιστον  έξι  (6)  μηνών  εναερίτου-ηλεκτροσυγκολλητή  σε  βιομηχανικές 
μονάδες.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Δ' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα) 
1. Άδεια άσκησης επαγγέλματος Ηλεκτροσυγκολλητή Β΄  τάξης.
2. Ο  ομώνυμος  ή  αντίστοιχος,  απολυτήριος  τίτλος  αναγνωρισμένης  κατώτερης  τεχνικής 
σχολής της ημεδαπής  ή ισότιμος και αντίστοιχος  τίτλος σχολής της αλλοδαπής.
Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχολής της 
ημεδαπής ή αλλοδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι  ο υποψήφιος υποβάλλει  βεβαίωση της 
αρμόδιας για την έκδοση της άδειας υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια άσκησης επαγγέλματος 
χορηγήθηκε  βάσει  του  συγκεκριμένου  τίτλου  είτε  αυτοτελώς  είτε  με  συνυπολογισμό  και 
εμπειρίας.
3.  Εμπειρία  τουλάχιστον  έξι  (6)  μηνών  εναερίτου-ηλεκτροσυγκολλητή  σε  βιομηχανικές 
μονάδες.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Ε' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα) 
1. Άδεια άσκησης επαγγέλματος Ηλεκτροσυγκολλητή Β΄ τάξης.
2.  Απολυτήριος  τίτλος  τουλάχιστον  υποχρεωτικής  εκπαίδευσης  (απολυτήριο  τριταξίου 
γυμνασίου  ή  για  υποψηφίους  που  έχουν  αποφοιτήσει  μέχρι  και  το  1980  απολυτήριο 
δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμο απολυτήριο  τίτλο κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 
580/1970  ή  απολυτήριο  τίτλο  Εργαστηρίων  Ειδικής  Επαγγελματικής  Εκπαίδευσης  και 
Κατάρτισης  του  άρθρου  1  του  Ν.  2817/2000  της  ημεδαπής  ή  άλλος  ισότιμος  τίτλος  της 
αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών, εκ των οποίων έξι (6) 
μήνες θα αφορούν σε  εναερίτου-ηλεκτροσυγκολλητή σε βιομηχανικές μονάδες,  μετά 
την απόκτηση της παραπάνω άδειας άσκησης επαγγέλματος.
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ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
1. Πτυχίο  ή  δίπλωμα  ή  απολυτήριος  τίτλος  ειδικότητας  Εργαλειομηχανών  CNC  ή 
Εργαλειομηχανών  ή  Τεχνικός  Εργαλειομηχανών  Αριθμητικού  Ελέγχου  CNC  ή  αντίστοιχο 
πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων : ΙΕΚ  ή  Τεχνικού 
Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή 
Τεχνικού  Επαγγελματικού  Λυκείου  ή  Τεχνικής  Επαγγελματικής  Σχολής  δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης   ή  σχολής  μαθητείας  του  ΟΑΕΔ του  Ν.  1346/1983 ή  άλλος  ισότιμος  τίτλος 
σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
2. Εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών σε συμβατικές εργαλειομηχανές.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα) 
1. Ο  ομώνυμος  ή  αντίστοιχος,   απολυτήριος  τίτλος  αναγνωρισμένης  κατώτερης  τεχνικής 
σχολής της ημεδαπής  ή ισότιμος και αντίστοιχος  τίτλος σχολής της αλλοδαπής.
2. Εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών σε συμβατικές εργαλειομηχανές.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα) 
Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου 
γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο 
δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμο απολυτήριο  τίτλο κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 
580/1970 ή απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και 
Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της 
αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών, εκ των οποίων έξι (6) 
μήνες θα αφορούν σε συμβατικές εργαλειομηχανές.

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
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1. Άδεια άσκησης επαγγέλματος Πρακτικού Μηχανικού ή Βεβαίωση εγγραφής στο βιβλίο των 
πτυχιούχων Μέσων Τεχνικών Σχολών του Μηχανολογικού τομέα.
2.  Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος τίτλος ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α' ή Β' 
κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή 
Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολών μαθητείας του 
ΟΑΕΔ  του  Ν.  1346/1983  ή  άλλος  ισότιμος  τίτλος  σχολικών  μονάδων  της  ημεδαπής  ή 
αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
Γίνεται  επίσης  δεκτός  οποιοσδήποτε  τίτλος  ΙΕΚ  ή  δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης  ή  άλλος 
ισότιμος  και  αντίστοιχος  τίτλος  σχολικών  μονάδων  της  ημεδαπής ή  αλλοδαπής,  υπό την 
προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλλει βεβαίωση της αρμόδιας, για την έκδοση  της άδειας 
ή βεβαίωσης, υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια άσκησης επαγγέλματος Πρακτικού Μηχανικού 
ή  βεβαίωση εγγραφής χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με 
συνυπολογισμό και εμπειρίας.
3. Άδεια ηλεκτροσυγκολλητή Α΄ ή Β΄ τάξης.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)
1. Άδεια άσκησης επαγγέλματος Πρακτικού Μηχανικού ή Βεβαίωση εγγραφής στο βιβλίο των 
πτυχιούχων Μέσων Τεχνικών Σχολών του Μηχανολογικού τομέα.
2. Ο  ομώνυμος  ή  αντίστοιχος,   απολυτήριος  τίτλος  αναγνωρισμένης  κατώτερης  τεχνικής 
σχολής της ημεδαπής  ή  ισότιμος και  αντίστοιχος  τίτλος σχολής της αλλοδαπής.  Γίνεται 
επίσης  δεκτός  οποιοσδήποτε  τίτλος  αναγνωρισμένης  κατώτερης  τεχνικής  σχολής  της 
ημεδαπής ή αλλοδαπής , υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλλει βεβαίωση της 
αρμόδιας, για την έκδοση  της άδειας ή βεβαίωσης, υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια άσκησης 
επαγγέλματος  Πρακτικού  Μηχανικού  ή   βεβαίωση  εγγραφής  χορηγήθηκε  βάσει  του 
συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό και εμπειρίας.
3. Άδεια ηλεκτροσυγκολλητή Α΄ ή Β΄ τάξης.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)
1. Άδεια άσκησης επαγγέλματος Πρακτικού Μηχανικού ή Βεβαίωση εγγραφής στο βιβλίο των 
πτυχιούχων Μέσων Τεχνικών Σχολών του Μηχανολογικού τομέα.
2.  Απολυτήριος  τίτλος  τουλάχιστον  υποχρεωτικής  εκπαίδευσης  (  απολυτήριο  τριταξίου 
γυμνασίου  ή  για  υποψηφίους  που  έχουν  αποφοιτήσει  μέχρι  και  το  1980  απολυτήριο 
δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμο απολυτήριο  τίτλο κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 
580/1970  ή  απολυτήριο  τίτλο  Εργαστηρίων  Ειδικής  Επαγγελματικής  Εκπαίδευσης  και 
Κατάρτισης  του  άρθρου  1  του  Ν.  2817/2000  της  ημεδαπής  ή  άλλος  ισότιμος  τίτλος  της 
αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών, μετά την απόκτηση της 
παραπάνω άδειας άσκησης επαγγέλματος Πρακτικού Μηχανικού ή της Βεβαίωσης εγγραφής 
στο βιβλίο των πτυχιούχων Μέσων Τεχνικών Σχολών του Μηχανολογικού τομέα.
3. Άδεια ηλεκτροσυγκολλητή Α΄ ή Β΄ τάξης.

418

1. Απολυτήριος  τίτλος  τουλάχιστον  υποχρεωτικής  εκπαίδευσης  (απολυτήριο  τριταξίου 
γυμνασίου  ή  για  υποψηφίους  που  έχουν  αποφοιτήσει  μέχρι  και  το  1980  απολυτήριο 
δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμο απολυτήριο  τίτλο κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 
580/1970  ή  απολυτήριο  τίτλο  Εργαστηρίων  Ειδικής  Επαγγελματικής  Εκπαίδευσης  και 
Κατάρτισης  του  άρθρου  1  του  Ν.  2817/2000  της  ημεδαπής  ή  άλλος  ισότιμος  τίτλος  της 
αλλοδαπής.
2. Εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών στη συντήρηση και συγκόλληση ελαστικών ταινιών.

419

1.  Απολυτήριος  τίτλος  τουλάχιστον  υποχρεωτικής  εκπαίδευσης  (απολυτήριο  τριταξίου 
γυμνασίου  ή  για  υποψηφίους  που  έχουν  αποφοιτήσει  μέχρι  και  το  1980  απολυτήριο 
δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμο απολυτήριο  τίτλο κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 
580/1970  ή  απολυτήριο  τίτλο  Εργαστηρίων  Ειδικής  Επαγγελματικής  Εκπαίδευσης  και 
Κατάρτισης  του  άρθρου  1  του  Ν.  2817/2000  της  ημεδαπής  ή  άλλος  ισότιμος  τίτλος  της 
αλλοδαπής.
2.  Εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών σε μονώσεις δικτύων και εξοπλισμού βιομηχανικών 
μονάδων.

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
1. Πτυχίο ή δίπλωμα Τμήματος Μηχανολογίας Τ.Ε.Ι. ή  Μηχανικού Εμπορικού Ναυτικού της 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός θέσης
Τίτλος σπουδών 

και 
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα
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Ακαδημίας  Εμπορικού  Ναυτικού ή των  Πρώην  Ανωτέρων  Δημόσιων  Σχολών  Εμπορικού 
Ναυτικού ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ 
ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα  πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων  Σπουδών Επιλογής 
(Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης 
ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της 
ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
2. Βεβαίωση εγγραφής στο Βιβλίο των Πτυχιούχων Ανωτέρων Τεχνικών Σχολών ειδικότητας 
Μηχανολόγου ή Δίπλωμα μηχανικού Γ΄ τάξης Εμπορικού Ναυτικού, κατά περίπτωση.
3. Εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών στη συντήρηση και λειτουργία βιομηχανικών λεβήτων.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)
1. Άδεια άσκησης επαγγέλματος Θερμαστή.
2. Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος τίτλος ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α' ή Β' 
κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή 
Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολών μαθητείας του 
ΟΑΕΔ  του  Ν.  1346/1983  ή  άλλος  ισότιμος  τίτλος  σχολικών  μονάδων  της  ημεδαπής  ή 
αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
Γίνεται  επίσης  δεκτός  οποιοσδήποτε  τίτλος  ΙΕΚ  ή  δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης  ή  άλλος 
ισότιμος  και  αντίστοιχος  τίτλος  σχολικών  μονάδων  της  ημεδαπής ή  αλλοδαπής,  υπό την 
προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλλει βεβαίωση της αρμόδιας για την έκδοση  της άδειας 
υπηρεσίας,  ότι  η  ανωτέρω  άδεια  άσκησης  επαγγέλματος  χορηγήθηκε  βάσει  του 
συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό και εμπειρίας.
3. Εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών στη συντήρηση και λειτουργία βιομηχανικών λεβήτων.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα) 
1. Άδεια άσκησης επαγγέλματος Θερμαστή.
2. Ο  ομώνυμος  ή  αντίστοιχος,   απολυτήριος  τίτλος  αναγνωρισμένης  κατώτερης  τεχνικής 
σχολής της ημεδαπής  ή ισότιμος και αντίστοιχος  τίτλος σχολής της αλλοδαπής.
Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχολής της 
ημεδαπής ή αλλοδαπής , υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλλει βεβαίωση της 
αρμόδιας για την έκδοση της άδειας υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια άσκησης επαγγέλματος 
χορηγήθηκε  βάσει  του  συγκεκριμένου  τίτλου  είτε  αυτοτελώς  είτε  με  συνυπολογισμό  και 
εμπειρίας.
3. Εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών στη συντήρηση και λειτουργία βιομηχανικών λεβήτων.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα) 
1. Άδεια άσκησης επαγγέλματος Θερμαστή.
2.  Απολυτήριος  τίτλος  τουλάχιστον  υποχρεωτικής  εκπαίδευσης  (απολυτήριο  τριταξίου 
γυμνασίου  ή  για  υποψηφίους  που  έχουν  αποφοιτήσει  μέχρι  και  το  1980  απολυτήριο 
δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμο απολυτήριο  τίτλο κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 
580/1970  ή  απολυτήριο  τίτλο  Εργαστηρίων  Ειδικής  Επαγγελματικής  Εκπαίδευσης  και 
Κατάρτισης  του  άρθρου  1  του  Ν.  2817/2000  της  ημεδαπής  ή  άλλος  ισότιμος  τίτλος  της 
αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών, εκ των οποίων έξι (6) 
μήνες  θα αφορούν στη συντήρηση και λειτουργία βιομηχανικών λεβήτων, μετά την 
απόκτηση της παραπάνω άδειας άσκησης επαγγέλματος.

421

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
1. Πτυχίο  ή  δίπλωμα  Τμήματος  Μηχανολογίας  Τ.Ε.Ι.  ή  το  ομώνυμο  πτυχίο  ή  δίπλωμα 
Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.)  ΤΕΙ   ή  αντίστοιχο  κατά  ειδικότητα  πτυχίο  ή 
δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων  Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος 
τίτλος  σχολών  της  ημεδαπής  ή  αλλοδαπής,  αντίστοιχης  ειδικότητας  ή  το  ομώνυμο  ή 
αντίστοιχο  κατά  ειδικότητα  πτυχίο  ΚΑΤΕΕ ή  ισότιμος  τίτλος  της  ημεδαπής  ή  αλλοδαπής, 
αντίστοιχης ειδικότητας.
2. Βεβαίωση εγγραφής στο Βιβλίο των Πτυχιούχων Ανωτέρων Τεχνικών Σχολών ειδικότητας 
Μηχανολόγου.
3. Εμπειρία  τουλάχιστον  έξι  (6)  μηνών  στη συντήρηση  και  λειτουργία  ατμοστροβίλων 
αντίθλιψης παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός θέσης
Τίτλος σπουδών 

και 
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)
1. Άδεια άσκησης επαγγέλματος Πρακτικού Μηχανικού ή Βεβαίωση εγγραφής στο βιβλίο των 
πτυχιούχων Μέσων Τεχνικών Σχολών του Μηχανολογικού τομέα.
2.  Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος τίτλος ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α' ή Β' 
κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή 
Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολών μαθητείας του 
ΟΑΕΔ  του  Ν.  1346/1983  ή  άλλος  ισότιμος  τίτλος  σχολικών  μονάδων  της  ημεδαπής  ή 
αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
Γίνεται  επίσης  δεκτός  οποιοσδήποτε  τίτλος  ΙΕΚ  ή  δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης  ή  άλλος 
ισότιμος  και  αντίστοιχος  τίτλος  σχολικών  μονάδων  της  ημεδαπής ή  αλλοδαπής,  υπό την 
προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλλει βεβαίωση της αρμόδιας, για την έκδοση  της άδειας 
ή βεβαίωσης, υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια άσκησης επαγγέλματος Πρακτικού Μηχανικού 
ή  βεβαίωση εγγραφής χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με 
συνυπολογισμό και εμπειρία.
3. Εμπειρία  τουλάχιστον  έξι  (6)  μηνών  στη συντήρηση  και  λειτουργία  ατμοστροβίλων 
αντίθλιψης παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)
1. Άδεια άσκησης επαγγέλματος Πρακτικού Μηχανικού ή Βεβαίωση εγγραφής στο βιβλίο των 
πτυχιούχων Μέσων Τεχνικών Σχολών του Μηχανολογικού τομέα.
2. Ο  ομώνυμος  ή  αντίστοιχος,   απολυτήριος  τίτλος  αναγνωρισμένης  κατώτερης  τεχνικής 
σχολής της ημεδαπής  ή ισότιμος και αντίστοιχος  τίτλος σχολής της αλλοδαπής. 
Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχολής της 
ημεδαπής ή αλλοδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι  ο υποψήφιος υποβάλλει  βεβαίωση της 
αρμόδιας, για την έκδοση της άδειας ή βεβαίωσης, υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια άσκησης 
επαγγέλματος  Πρακτικού  Μηχανικού  ή  βεβαίωση  εγγραφής  χορηγήθηκε  βάσει  του 
συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό και εμπειρίας.
3. Εμπειρία  τουλάχιστον  έξι  (6)  μηνών  στη συντήρηση  και  λειτουργία  ατμοστροβίλων 
αντίθλιψης παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)
1. Άδεια άσκησης επαγγέλματος Πρακτικού Μηχανικού ή Βεβαίωση εγγραφής στο βιβλίο των 
πτυχιούχων Μέσων Τεχνικών Σχολών του Μηχανολογικού τομέα.
2.  Απολυτήριος  τίτλος  τουλάχιστον  υποχρεωτικής  εκπαίδευσης  (  απολυτήριο  τριταξίου 
γυμνασίου  ή  για  υποψηφίους  που  έχουν  αποφοιτήσει  μέχρι  και  το  1980  απολυτήριο 
δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμο απολυτήριο  τίτλο κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 
580/1970  ή  απολυτήριο  τίτλο  Εργαστηρίων  Ειδικής  Επαγγελματικής  Εκπαίδευσης  και 
Κατάρτισης  του  άρθρου  1  του  Ν.  2817/2000  της  ημεδαπής  ή  άλλος  ισότιμος  τίτλος  της 
αλλοδαπής και  αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών εκ των οποίων έξι (6) 
μήνες  θα  αφορούν  στη συντήρηση  και  λειτουργία  ατμοστροβίλων  αντίθλιψης 
παραγωγής  ηλεκτρικής  ενέργειας, μετά  την  απόκτηση  της  παραπάνω  άδειας 
επαγγέλματος Πρακτικού Μηχανικού ή της Βεβαίωσης εγγραφής στο βιβλίο των πτυχιούχων 
Μέσων Τεχνικών Σχολών του Μηχανολογικού τομέα.
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ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
1. Πτυχίο  ή  δίπλωμα  τμήματος  Ηλεκτρολογίας  ΤΕΙ   ή  το  ομώνυμο  πτυχίο  ή  δίπλωμα 
Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.)  ΤΕΙ   ή  αντίστοιχο  κατά  ειδικότητα  πτυχίο  ή 
δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων  Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος 
τίτλος  σχολών  της  ημεδαπής  ή  αλλοδαπής,  αντίστοιχης  ειδικότητας  ή  το  ομώνυμο  ή 
αντίστοιχο  κατά  ειδικότητα  πτυχίο  ΚΑΤΕΕ ή  ισότιμος  τίτλος  της  ημεδαπής  ή  αλλοδαπής, 
αντίστοιχης ειδικότητας.
2. Άδεια άσκησης επαγγέλματος Ηλεκτρολόγου Μηχανικού (ΤΕ).

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

Κωδικός θέσης
Τίτλος σπουδών 

και 
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

1. Άδεια άσκησης επαγγέλματος Ηλεκτρολόγου Γ΄ και ΣΤ΄ ειδικότητας.
2. Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος τίτλος ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α' ή Β' 
κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή 
Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολών μαθητείας του 
ΟΑΕΔ  του  Ν.  1346/1983  ή  άλλος  ισότιμος  τίτλος  σχολικών  μονάδων  της  ημεδαπής  ή 
αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
Γίνεται  επίσης  δεκτός  οποιοσδήποτε  τίτλος  ΙΕΚ  ή  δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης  ή  άλλος 
ισότιμος  και  αντίστοιχος  τίτλος  σχολικών  μονάδων  της  ημεδαπής ή  αλλοδαπής,  υπό την 
προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλλει βεβαίωση της αρμόδιας για την έκδοση  της άδειας 
υπηρεσίας,  ότι  η  ανωτέρω  άδεια  άσκησης  επαγγέλματος   χορηγήθηκε  βάσει  του 
συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό και εμπειρίας.
3. Εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών σε χειρισμό ηλεκτρικών πινάκων ισχύος Μ.Τ. ή Υ.Τ.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα) 
1.  Άδεια άσκησης επαγγέλματος Ηλεκτρολόγου Γ΄ και ΣΤ΄ ειδικότητας. 
2. Ο  ομώνυμος  ή  αντίστοιχος,   απολυτήριος  τίτλος  αναγνωρισμένης  κατώτερης  τεχνικής 
σχολής της ημεδαπής  ή ισότιμος και αντίστοιχος  τίτλος σχολής της αλλοδαπής.
Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχολής της 
ημεδαπής ή αλλοδαπής , υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλλει βεβαίωση της 
αρμόδιας για την έκδοση της άδειας υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια άσκησης επαγγέλματος 
χορηγήθηκε  βάσει  του  συγκεκριμένου  τίτλου  είτε  αυτοτελώς  είτε  με  συνυπολογισμό  και 
εμπειρίας.
3. Εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών σε χειρισμό ηλεκτρικών πινάκων ισχύος Μ.Τ. ή Υ.Τ.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα) 
1. Άδεια άσκησης επαγγέλματος Ηλεκτρολόγου Γ΄ και ΣΤ΄ ειδικότητας.
2. Απολυτήριος  τίτλος  τουλάχιστον  υποχρεωτικής  εκπαίδευσης  (απολυτήριο  τριταξίου 
γυμνασίου  ή  για  υποψηφίους  που  έχουν  αποφοιτήσει  μέχρι  και  το  1980  απολυτήριο 
δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμο απολυτήριο  τίτλο κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 
580/1970  ή  απολυτήριο  τίτλο  Εργαστηρίων  Ειδικής  Επαγγελματικής  Εκπαίδευσης  και 
Κατάρτισης  του  άρθρου  1  του  Ν.  2817/2000  της  ημεδαπής  ή  άλλος  ισότιμος  τίτλος  της 
αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών, εκ των οποίων έξι (6) 
μήνες  θα  αφορούν σε  χειρισμό  ηλεκτρικών  πινάκων  ισχύος  Μ.Τ.  ή  Υ.Τ,  μετά  την 
απόκτηση της παραπάνω άδειας άσκησης επαγγέλματος.

423

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
1. Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Αυτοματισμού ή Ηλεκτρονικών ΤΕΙ  ή το ομώνυμο πτυχίο ή 
δίπλωμα  Προγραμμάτων  Σπουδών  Επιλογής  (Π.Σ.Ε.)  ΤΕΙ   ή  αντίστοιχο  κατά  ειδικότητα 
πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων  Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή 
ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή 
αντίστοιχο  κατά  ειδικότητα  πτυχίο  ΚΑΤΕΕ  ή  ισότιμος  τίτλος  της  ημεδαπής  ή  αλλοδαπής 
αντίστοιχης ειδικότητας.
2. Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα) 
Πτυχίο  ή δίπλωμα τμήματος Αυτοματισμού ή Ηλεκτρονικών ΤΕΙ  ή το ομώνυμο πτυχίο  ή 
δίπλωμα  Προγραμμάτων  Σπουδών  Επιλογής  (Π.Σ.Ε.)  ΤΕΙ   ή  αντίστοιχο  κατά  ειδικότητα 
πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων  Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή 
ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή 
αντίστοιχο  κατά  ειδικότητα  πτυχίο  ΚΑΤΕΕ  ή  ισότιμος  τίτλος  της  ημεδαπής  ή  αλλοδαπής 
αντίστοιχης ειδικότητας.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα) 
1. Άδεια άσκησης επαγγέλματος Ραδιοτεχνίτη Β΄. 
2.  Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος τίτλος ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α' ή Β'  
κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός θέσης
Τίτλος σπουδών 

και 
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολών μαθητείας του 
ΟΑΕΔ  του  Ν.  1346/1983  ή  άλλος  ισότιμος  τίτλος  σχολικών  μονάδων  της  ημεδαπής  ή 
αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
Γίνεται  επίσης  δεκτός  οποιοσδήποτε  τίτλος  ΙΕΚ  ή  δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης  ή  άλλος 
ισότιμος  και  αντίστοιχος  τίτλος  σχολικών  μονάδων  της  ημεδαπής ή  αλλοδαπής,  υπό την 
προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλλει βεβαίωση της αρμόδιας για την έκδοση  της άδειας 
υπηρεσίας,  ότι  η  ανωτέρω  άδεια  άσκησης  επαγγέλματος  χορηγήθηκε  βάσει  του 
συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό και εμπειρίας.
3. Εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών σε συντήρηση, επισκευή, ρύθμιση οργάνων ελέγχου 
(PID, συστημάτων SCADA, PLC, ενδεικτικά, καταγραφικά) σε βιομηχανικές μονάδες.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)
1. Άδεια άσκησης επαγγέλματος Ραδιοτεχνίτη Β΄. 
2. Ο  ομώνυμος  ή  αντίστοιχος,   απολυτήριος  τίτλος  αναγνωρισμένης  κατώτερης  τεχνικής 
σχολής της ημεδαπής  ή ισότιμος και αντίστοιχος  τίτλος σχολής της αλλοδαπής.
Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχολής της 
ημεδαπής ή αλλοδαπής,  υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλλει βεβαίωση της 
αρμόδιας για την έκδοση  της άδειας  υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια άσκησης επαγγέλματος 
χορηγήθηκε  βάσει  του  συγκεκριμένου  τίτλου  είτε  αυτοτελώς  είτε  με  συνυπολογισμό  και 
εμπειρίας.
3. Εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών σε συντήρηση, επισκευή, ρύθμιση οργάνων ελέγχου 
(PID, συστημάτων SCADA, PLC, ενδεικτικά, καταγραφικά) σε βιομηχανικές μονάδες.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Δ’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)
1. Άδεια άσκησης επαγγέλματος Ραδιοτεχνίτη Β΄.
2. Απολυτήριος  τίτλος  τουλάχιστον  υποχρεωτικής  εκπαίδευσης  (απολυτήριο  τριταξίου 
γυμνασίου  ή  για  υποψηφίους  που  έχουν  αποφοιτήσει  μέχρι  και  το  1980  απολυτήριο 
δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος  τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 
580/1970  ή  απολυτήριος  τίτλος  Εργαστηρίων  Ειδικής  Επαγγελματικής  Εκπαίδευσης  και 
Κατάρτισης  του  άρθρου  1  του  Ν.  2817/2000  της  ημεδαπής  ή  άλλος  ισότιμος  τίτλος  της 
αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών, εκ των οποίων έξι (6) 
μήνες  θα  αφορούν σε  συντήρηση,  επισκευή,  ρύθμιση  οργάνων  ελέγχου  (PID, 
συστημάτων  SCADA,  PLC,  ενδεικτικά, καταγραφικά) σε βιομηχανικές μονάδες, μετά 
την απόκτηση της παραπάνω άδειας άσκησης επαγγέλματος.
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ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
1. Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Γεωργικών Μηχανημάτων ή Αγροτικών 
Μηχανημάτων ή Τεχνικού Συντήρησης και Επισκευής Γεωργικών Μηχανημάτων ή αντίστοιχο 
πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων: ΙΕΚ ή Τεχνικού 
Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή 
Τεχνικού  Επαγγελματικού  Λυκείου  ή  Τεχνικής  Επαγγελματικής  Σχολής  δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης  ή  σχολής  μαθητείας  του  ΟΑΕΔ  του  Ν.  1346/1983ή  άλλος  ισότιμος  τίτλος 
σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας
2. Εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών στη συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων σποράς, 
ψεκασμών και συγκομιδής αγροτικών προϊόντων.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα) 
1. Ομώνυμος ή αντίστοιχος απολυτήριος τίτλος αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχολής 
της ημεδαπής ή ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολής της αλλοδαπής 
2. Εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών στη συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων σποράς, 
ψεκασμών και συγκομιδής αγροτικών προϊόντων.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα) 
Απολυτήριος  τίτλος  τουλάχιστον  υποχρεωτικής  εκπαίδευσης  (απολυτήριο  τριταξίου 
γυμνασίου  ή  για  υποψήφιους  που  έχουν  αποφοιτήσει  μέχρι  και  το  1980  απολυτήριο 
δημοτικού σχολείου)  ή  ισοδύναμο απολυτήριο  τίτλο κατώτερης Τεχνικής Σχολής  του Ν.Δ. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός θέσης
Τίτλος σπουδών 

και 
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

580/1970 ή απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του 
άρθρου  1  του  Ν.  2817/2000  της  ημεδαπής  ή  άλλος  ισότιμος  τίτλος  της  αλλοδαπής  και 
αντίστοιχη  εμπειρία  τουλάχιστον  τριών  (3)  ετών,  εκ  των  οποίων  έξι  (6)  μήνες  θα 
αφορούν στη συντήρηση και επισκευή γεωργικών μηχανημάτων σποράς, ψεκασμών 
και συγκομιδής αγροτικών προϊόντων.
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ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
1.  Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή ηλεκτροκίνητων μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων  Ε΄ 
ομάδας και τάξης Δ΄ , σύμφωνα με το Π.Δ.31/1990.
2. Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική.
3. Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος τίτλος ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α΄ ή Β΄ 
κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή 
Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολών μαθητείας του 
ΟΑΕΔ  του  Ν.  1346/1983  ή  άλλος  ισότιμος  τίτλος  σχολικών  μονάδων  της  ημεδαπής  ή 
αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
Γίνεται  επίσης  δεκτός  οποιοσδήποτε  τίτλος  ΙΕΚ  ή  δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης  ή  άλλος 
ισότιμος  και  αντίστοιχος  τίτλος  σχολικών  μονάδων  της  ημεδαπής ή  αλλοδαπής,  υπό την 
προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλλει βεβαίωση της αρμόδιας για την έκδοση  της άδειας 
υπηρεσίας,  ότι  η  ανωτέρω  άδεια  μηχανοδηγού  -  χειριστή  χορηγήθηκε  βάσει  του 
συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό και εμπειρίας.
4. Αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)
1. Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή ηλεκτροκίνητων μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων  Ε’ 
ομάδας και τάξης Δ΄, σύμφωνα με το Π.Δ.31/1990.
2.  Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική.
3. Ο  ομώνυμος  ή  αντίστοιχος,   απολυτήριος  τίτλος  αναγνωρισμένης  κατώτερης  τεχνικής 
σχολής της ημεδαπής  ή ισότιμος και αντίστοιχος  τίτλος σχολής της αλλοδαπής.
Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχολής της 
ημεδαπής ή αλλοδαπής,  υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλλει βεβαίωση της 
αρμόδιας για την έκδοση  της άδειας  υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια μηχανοδηγού - χειριστή 
χορηγήθηκε  βάσει  του  συγκεκριμένου  τίτλου  είτε  αυτοτελώς  είτε  με  συνυπολογισμό  και 
εμπειρίας.
4. Αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα) 
1.  Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή ηλεκτροκίνητων μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων Ε’ 
ομάδας και τάξης Δ΄, σύμφωνα με το Π.Δ.31/1990.
2. Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική.
3. Απολυτήριος  τίτλος  τουλάχιστον  υποχρεωτικής  εκπαίδευσης  (απολυτήριο  τριταξίου 
γυμνασίου  ή  για  υποψηφίους  που  έχουν  αποφοιτήσει  μέχρι  και  το  1980  απολυτήριο 
δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμο απολυτήριο  τίτλο κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 
580/1970  ή  απολυτήριο  τίτλο  Εργαστηρίων  Ειδικής  Επαγγελματικής  Εκπαίδευσης  και 
Κατάρτισης  του  άρθρου  1  του  Ν.  2817/2000  της  ημεδαπής  ή  άλλος  ισότιμος  τίτλος  της 
αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών, μετά την απόκτηση της 
παραπάνω άδειας μηχανοδηγού-χειριστή.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ:
Εφόσον η ανωτέρω άδεια μηχανοδηγού-χειριστή αφορά  θερμικά μηχανήματα τότε  γίνονται 
δεκτές και οι άδειες μηχανοδηγών χειριστών μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων, που 
χορηγήθηκαν βάσει του π.δ. 22/1976, υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος προσκομίζει  
βεβαίωση της αρμόδιας για την έκδοση της άδειας υπηρεσίας για την αντιστοιχία της άδειας 
μηχανοδηγού  χειριστή  μηχανημάτων  τεχνικών  έργων  του  π.δ.  22/1976,  με  τις  ομάδες 
μηχανημάτων του π.δ. 31/1990.
Εφόσον η ανωτέρω άδεια μηχανοδηγού-χειριστή αφορά  ηλεκτροκίνητα μηχανήματα  τότε 
γίνονται  δεκτές  και  οι  άδειες  μηχανοδηγών  χειριστών  μηχανημάτων  εκτέλεσης  τεχνικών 
έργων, που χορηγήθηκαν βάσει του Β.Δ της 7/6/1946, υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός θέσης
Τίτλος σπουδών 

και 
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

προσκομίζει  βεβαίωση  της  αρμόδιας  για  την  έκδοση  της  άδειας  υπηρεσίας  για  την 
αντιστοιχία της άδειας μηχανοδηγού χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων του 
Β.Δ της 7/6/1946, με τις ομάδες μηχανημάτων του π.δ. 31/1990.

Στην  περίπτωση  που  οι  υποψήφιοι  είναι  κάτοχοι  επαγγελματικής  άδειας  οδήγησης 
αλλοδαπής, για  να  γίνουν  δεκτοί  πρέπει  να  προσκομίσουν  βεβαίωση  της  αρμόδιας 
υπηρεσίας  του  Υπουργείου  Συγκοινωνιών  «περί  ισοδυναμίας  και  αντιστοιχίας  της  άδειας 
οδήγησης αλλοδαπής με τις επαγγελματικές άδειες οδήγησης ημεδαπής».
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ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
1. Άδεια άσκησης επαγγέλματος τεχνίτη υδραυλικού.
2.  Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος τίτλος ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α' ή Β' 
κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή 
Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολών μαθητείας του 
ΟΑΕΔ  του  Ν.  1346/1983  ή  άλλος  ισότιμος  τίτλος  σχολικών  μονάδων  της  ημεδαπής  ή 
αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
Γίνεται  επίσης  δεκτός  οποιοσδήποτε  τίτλος  ΙΕΚ  ή  δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης  ή  άλλος 
ισότιμος  και  αντίστοιχος  τίτλος  σχολικών  μονάδων  της  ημεδαπής ή  αλλοδαπής,  υπό την 
προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλλει βεβαίωση της αρμόδιας για την έκδοση  της άδειας 
υπηρεσίας,  ότι  η  ανωτέρω  άδεια  άσκησης  επαγγέλματος  χορηγήθηκε  βάσει  του 
συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό και εμπειρίας.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα) 
1. Άδεια άσκησης επαγγέλματος τεχνίτη υδραυλικού.
2. Ο  ομώνυμος  ή  αντίστοιχος,  απολυτήριος  τίτλος  αναγνωρισμένης  κατώτερης  τεχνικής 
σχολής της ημεδαπής  ή ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολής της αλλοδαπής.
Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχολής της 
ημεδαπής ή αλλοδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι  ο υποψήφιος υποβάλλει  βεβαίωση της 
αρμόδιας για την έκδοση της άδειας υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια άσκησης επαγγέλματος 
χορηγήθηκε  βάσει  του  συγκεκριμένου  τίτλου  είτε  αυτοτελώς  είτε  με  συνυπολογισμό  και 
εμπειρίας.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα) 
1. Άδεια άσκησης επαγγέλματος τεχνίτη υδραυλικού.
2.  Απολυτήριος  τίτλος  τουλάχιστον  υποχρεωτικής  εκπαίδευσης  (απολυτήριο  τριταξίου 
γυμνασίου  ή  για  υποψηφίους  που  έχουν  αποφοιτήσει  μέχρι  και  το  1980  απολυτήριο 
δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμο απολυτήριο  τίτλο κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 
580/1970  ή  απολυτήριο  τίτλο  Εργαστηρίων  Ειδικής  Επαγγελματικής  Εκπαίδευσης  και 
Κατάρτισης  του  άρθρου  1  του  Ν.  2817/2000  της  ημεδαπής  ή  άλλος  ισότιμος  τίτλος  της 
αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών, μετά την απόκτηση 
της παραπάνω άδειας άσκησης επαγγέλματος
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ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
1.  Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Εργασιών Οπλισμένου και  Αόπλου 
Σκυροδέματος ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών 
μονάδων :  ΙΕΚ  ή  Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή 
Ενιαίου πολυκλαδικού λυκείου ή  τεχνικού επαγγελματικού λυκείου ή τεχνικής επαγγελματικής 
σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή 
άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
2. Εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών σε καλουπώματα οικοδομών.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα) 
1. Ο  ομώνυμος  ή  αντίστοιχος,  απολυτήριος  τίτλος  αναγνωρισμένης  κατώτερης  τεχνικής 
σχολής της ημεδαπής  ή ισότιμος και αντίστοιχος  τίτλος σχολής της αλλοδαπής.
2. Εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών σε καλουπώματα οικοδομών.

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

Κωδικός θέσης
Τίτλος σπουδών 

και 
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

Απολυτήριος  τίτλος  τουλάχιστον  υποχρεωτικής  εκπαίδευσης  (απολυτήριο  τριταξίου 
γυμνασίου  ή  για  υποψηφίους  που  έχουν  αποφοιτήσει  μέχρι  και  το  1980  απολυτήριο 
δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμο απολυτήριο  τίτλο κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 
580/1970  ή  απολυτήριο  τίτλο  Εργαστηρίων  Ειδικής  Επαγγελματικής  Εκπαίδευσης  και 
Κατάρτισης  του  άρθρου  1  του  Ν.  2817/2000  της  ημεδαπής  ή  άλλος  ισότιμος  τίτλος  της 
αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών, εκ των οποίων έξι (6) 
μήνες θα αφορούν σε καλουπώματα οικοδομών.
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ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
1. Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Κτίστη ή Τοιχοποιών και Επιχρισμάτων 
ή Εργασιών Οπλισμένου  και  Αόπλου Σκυροδέματος  ή  Γυψαδόρος-Σοβατζής  ή  αντίστοιχο 
πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων : ΙΕΚ  ή  Τεχνικού 
Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή 
Τεχνικού  Επαγγελματικού  Λυκείου  ή  Τεχνικής  Επαγγελματικής  Σχολής  δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης   ή  σχολής  μαθητείας  του  ΟΑΕΔ του  Ν.  1346/1983 ή  άλλος  ισότιμος  τίτλος 
σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
2. Εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών σε θερμοδομές-πυροδομές.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα) 
1. Ο  ομώνυμος  ή  αντίστοιχος,   απολυτήριος  τίτλος  αναγνωρισμένης  κατώτερης  τεχνικής 
σχολής της ημεδαπής  ή ισότιμος και αντίστοιχος  τίτλος σχολής της αλλοδαπής.
2. Εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών σε θερμοδομές-πυροδομές.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα) 
Απολυτήριος  τίτλος  τουλάχιστον  υποχρεωτικής  εκπαίδευσης  (απολυτήριο  τριταξίου 
γυμνασίου  ή  για  υποψηφίους  που  έχουν  αποφοιτήσει  μέχρι  και  το  1980  απολυτήριο 
δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμο απολυτήριο  τίτλο κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 
580/1970  ή  απολυτήριο  τίτλο  Εργαστηρίων  Ειδικής  Επαγγελματικής  Εκπαίδευσης  και 
Κατάρτισης  του  άρθρου  1  του  Ν.  2817/2000  της  ημεδαπής  ή  άλλος  ισότιμος  τίτλος  της 
αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών, εκ των οποίων έξι (6) 
μήνες θα αφορούν σε θερμοδομές-πυροδομές.
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ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
1. Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Κτίστη ή Τοιχοποιών και Επιχρισμάτων 
ή Εργασιών Οπλισμένου  και  Αόπλου Σκυροδέματος  ή  Γυψαδόρος-Σοβατζής ή  αντίστοιχο 
πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων : ΙΕΚ  ή  Τεχνικού 
Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή 
Τεχνικού  Επαγγελματικού  Λυκείου  ή  Τεχνικής  Επαγγελματικής  Σχολής  δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης   ή  σχολής  μαθητείας  του  ΟΑΕΔ του  Ν.  1346/1983 ή  άλλος  ισότιμος  τίτλος 
σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
2. Εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών σε σιδερώματα οικοδομών.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα) 
1. Ο  ομώνυμος  ή  αντίστοιχος,   απολυτήριος  τίτλος  αναγνωρισμένης  κατώτερης  τεχνικής 
σχολής της ημεδαπής  ή ισότιμος και αντίστοιχος  τίτλος σχολής της αλλοδαπής.
2. Εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών σε σιδερώματα οικοδομών.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα) 
Απολυτήριος  τίτλος  τουλάχιστον  υποχρεωτικής  εκπαίδευσης  (απολυτήριο  τριταξίου 
γυμνασίου  ή  για  υποψηφίους  που  έχουν  αποφοιτήσει  μέχρι  και  το  1980  απολυτήριο 
δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμο απολυτήριο  τίτλο κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 
580/1970  ή  απολυτήριο  τίτλο  Εργαστηρίων  Ειδικής  Επαγγελματικής  Εκπαίδευσης  και 
Κατάρτισης  του  άρθρου  1  του  Ν.  2817/2000  της  ημεδαπής  ή  άλλος  ισότιμος  τίτλος  της 
αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών, εκ των οποίων έξι (6) 
μήνες θα αφορούν σε σιδερώματα οικοδομών.

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
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Κωδικός θέσης
Τίτλος σπουδών 

και 
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα
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1. Πτυχίο  ή  δίπλωμα  ή  απολυτήριος  τίτλος  ειδικότητας   Κτίστη  ή  Τοιχοποιών  και 
Επιχρισμάτων  ή Εργασιών Οπλισμένου και Αόπλου Σκυροδέματος ή Γυψαδόρος-Σοβατζής ή 
αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων : ΙΕΚ 
ή   Τεχνικού  Επαγγελματικού  Εκπαιδευτηρίου  Α’  ή  Β’  κύκλου  σπουδών  ή  Ενιαίου 
Πολυκλαδικού  Λυκείου  ή   Τεχνικού  Επαγγελματικού  Λυκείου  ή  Τεχνικής  Επαγγελματικής 
Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή 
άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
2. Εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών σε χειρισμό αερόσφυρας.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα) 
1. Ο  ομώνυμος  ή  αντίστοιχος,  απολυτήριος  τίτλος  αναγνωρισμένης  κατώτερης  τεχνικής 
σχολής της ημεδαπής  ή ισότιμος και αντίστοιχος  τίτλος σχολής της αλλοδαπής.
2. Εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών σε χειρισμό αερόσφυρας

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα) 
Απολυτήριος  τίτλος  τουλάχιστον  υποχρεωτικής  εκπαίδευσης  (απολυτήριο  τριταξίου 
γυμνασίου  ή  για  υποψηφίους  που  έχουν  αποφοιτήσει  μέχρι  και  το  1980  απολυτήριο 
δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμο απολυτήριο  τίτλο κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 
580/1970  ή  απολυτήριο  τίτλο  Εργαστηρίων  Ειδικής  Επαγγελματικής  Εκπαίδευσης  και 
Κατάρτισης  του  άρθρου  1  του  Ν.  2817/2000  της  ημεδαπής  ή  άλλος  ισότιμος  τίτλος  της 
αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών, εκ των οποίων έξι (6) 
μήνες θα αφορούν σε χειρισμό αερόσφυρας.
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ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
1.  Πτυχίο  ή  δίπλωμα τμήματος  Πολιτικών Δομικών Έργων  ΤΕΙ   ή  το  ομώνυμο πτυχίο  ή 
δίπλωμα  Προγραμμάτων  Σπουδών  Επιλογής  (Π.Σ.Ε.)  ΤΕΙ   ή  αντίστοιχο  κατά  ειδικότητα 
πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων  Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή 
ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή 
αντίστοιχο  κατά  ειδικότητα  πτυχίο  ΚΑΤΕΕ ή  ισότιμος  τίτλος  της  ημεδαπής  ή  αλλοδαπής, 
αντίστοιχης ειδικότητας.
2.  Γνώση  Χειρισμού  Η/Υ  στα  αντικείμενα:  (i)  επεξεργασίας  κειμένων,  (ii)  υπολογιστικών 
φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου.

432

1.  Πτυχίο  ή  δίπλωμα  τμήματος  Λογιστικής  ΤΕΙ   ή  το  ομώνυμο  πτυχίο  ή  δίπλωμα 
Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.)  ΤΕΙ   ή  αντίστοιχο  κατά  ειδικότητα  πτυχίο  ή 
δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων  Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος 
τίτλος  σχολών  της  ημεδαπής  ή  αλλοδαπής,  αντίστοιχης  ειδικότητας  ή  το  ομώνυμο  ή 
αντίστοιχο  κατά  ειδικότητα  πτυχίο  ΚΑΤΕΕ ή  ισότιμος  τίτλος  της  ημεδαπής  ή  αλλοδαπής, 
αντίστοιχης ειδικότητας.
2. Εμπειρία  τουλάχιστον  έξι  (6)  μηνών  σε  μηχανογραφημένο  λογιστήριο  βιομηχανικών 
μονάδων.

433

1 Άδεια άσκησης επαγγέλματος Λογιστή – Φοροτεχνικού Β΄ τάξης, η οποία αποδεικνύεται 
με  την  υποβολή  όλων  των  όψεων του  ΔΕΛΤΙΟΥ  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ  ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ 
ΛΟΓΙΣΤΗ- ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ, που εκδίδεται από το Ο.Ε.Ε.
2. Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΤΕΙ της 
ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος 
τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, το οποίο οδηγεί στην απόκτηση της ανωτέρω άδειας.
3. Γνώση  Χειρισμού  Η/Υ  στα  αντικείμενα:  α)  επεξεργασίας  κειμένων,  β)  υπολογιστικών 
φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου.
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ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
1. Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων (φορτωτές) ομάδας 
Ε΄ και τάξης Β΄ σύμφωνα με το Π.Δ.31/1990.
2. Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική.
3. Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος τίτλος ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α΄ ή Β΄ 
κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή 
Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολών μαθητείας του 
ΟΑΕΔ  του  Ν.  1346/1983  ή  άλλος  ισότιμος  τίτλος  σχολικών  μονάδων  της  ημεδαπής  ή 
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αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
Γίνεται  επίσης  δεκτός  οποιοσδήποτε  τίτλος  ΙΕΚ  ή  δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης  ή  άλλος 
ισότιμος  και  αντίστοιχος  τίτλος  σχολικών  μονάδων  της  ημεδαπής ή  αλλοδαπής,  υπό την 
προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλλει βεβαίωση της αρμόδιας για την έκδοση  της άδειας 
υπηρεσίας,  ότι  η  ανωτέρω  άδεια  μηχανοδηγού  -  χειριστή  χορηγήθηκε  βάσει  του 
συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό και εμπειρίας.
4. Αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)
1. Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων (Φορτωτές) ομάδας 
Ε΄ και τάξης Β΄ , σύμφωνα με το Π.Δ. 31/1990.
2.  Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική.
3. Ο  ομώνυμος  ή  αντίστοιχος,   απολυτήριος  τίτλος  αναγνωρισμένης  κατώτερης  τεχνικής 
σχολής της ημεδαπής  ή ισότιμος και αντίστοιχος  τίτλος σχολής της αλλοδαπής.
Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχολής της 
ημεδαπής ή αλλοδαπής,  υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλλει βεβαίωση της 
αρμόδιας για την έκδοση  της άδειας  υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια μηχανοδηγού - χειριστή 
χορηγήθηκε  βάσει  του  συγκεκριμένου  τίτλου  είτε  αυτοτελώς  είτε  με  συνυπολογισμό  και 
εμπειρίας.
4. Αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα) 
1. Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων (Φορτωτές) ομάδας 
Ε΄ και τάξης Β΄ , σύμφωνα με το Π.Δ. 31/1990.
2. Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική.
3. Απολυτήριος  τίτλος  τουλάχιστον  υποχρεωτικής  εκπαίδευσης  (απολυτήριο  τριταξίου 
γυμνασίου  ή  για  υποψηφίους  που  έχουν  αποφοιτήσει  μέχρι  και  το  1980  απολυτήριο 
δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμο απολυτήριο  τίτλο κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 
580/1970  ή  απολυτήριο  τίτλο  Εργαστηρίων  Ειδικής  Επαγγελματικής  Εκπαίδευσης  και 
Κατάρτισης  του  άρθρου  1  του  Ν.  2817/2000  της  ημεδαπής  ή  άλλος  ισότιμος  τίτλος  της 
αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών, μετά την απόκτηση της 
παραπάνω άδειας μηχανοδηγού-χειριστή.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ:
Εφόσον η ανωτέρω άδεια μηχανοδηγού-χειριστή αφορά  θερμικά μηχανήματα τότε  γίνονται 
δεκτές και οι άδειες μηχανοδηγών χειριστών μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων, που 
χορηγήθηκαν βάσει του π.δ. 22/1976, υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος προσκομίζει  
βεβαίωση της αρμόδιας για την έκδοση της άδειας υπηρεσίας για την αντιστοιχία της άδειας 
μηχανοδηγού  χειριστή  μηχανημάτων  τεχνικών  έργων  του  π.δ.  22/1976,  με  τις  ομάδες 
μηχανημάτων του π.δ. 31/1990.
Εφόσον η ανωτέρω άδεια μηχανοδηγού-χειριστή αφορά  ηλεκτροκίνητα μηχανήματα  τότε 
γίνονται  δεκτές  και  οι  άδειες  μηχανοδηγών  χειριστών  μηχανημάτων  εκτέλεσης  τεχνικών 
έργων, που χορηγήθηκαν βάσει του Β.Δ της 7/6/1946, υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος 
προσκομίζει  βεβαίωση  της  αρμόδιας  για  την  έκδοση  της  άδειας  υπηρεσίας  για  την 
αντιστοιχία της άδειας μηχανοδηγού χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων του 
Β.Δ της 7/6/1946, με τις ομάδες μηχανημάτων του π.δ. 31/1990.

Στην  περίπτωση  που  οι  υποψήφιοι  είναι  κάτοχοι  επαγγελματικής  άδειας  οδήγησης 
αλλοδαπής, για  να  γίνουν  δεκτοί  πρέπει  να  προσκομίσουν  βεβαίωση  της  αρμόδιας 
υπηρεσίας  του  Υπουργείου  Συγκοινωνιών  «περί  ισοδυναμίας  και  αντιστοιχίας  της  άδειας 
οδήγησης αλλοδαπής με τις επαγγελματικές άδειες οδήγησης ημεδαπής».
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ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
α) Δίπλωμα  Επαγγελματικής  Κατάρτισης  ΙΕΚ  ειδικοτήτων:  (α)  Τεχνικού  Αυτοκινήτων 
Οχημάτων ή (β) Εκπαιδευτή Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων ή 
Πτυχίο Α' ή Β' κύκλου σπουδών ΤΕΕ ειδικότητας Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου ή 
Απολυτήριος τίτλος Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου τμήματος Μηχανικών Αυτοκινήτων ή 
Τεχνικής  Επαγγελματικής  Σχολής  Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης  ειδικότητας  Μηχανών 
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Αυτοκινήτου ή 
Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν.  1346/1983 ειδικότητας Μηχανοτεχνίτη Αυτοκινήτου ή 
συναφούς ειδικότητας, δηλαδή:
- Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου ή 
- Ηλεκτρομηχανικών Συστημάτων και Αυτοματισμού Αυτοκινήτου ΤΕΕ ή
 -Ηλεκτρικού Συστήματος Αυτοκινήτου ΤΕΣ δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή 
- Ηλεκτροτεχνίτη Αυτοκινήτου Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν. 1346/1983 ή 
- Ηλεκτρολόγου Αυτοκινήτων Οχημάτων ή Τεχνικού Μηχανοτρονικής  ΙΕΚ ή άλλος ισότιμος 
τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ΄+Ε΄  κατηγορίας, και 
γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) για όσους απαιτείται, σύμφωνα με 
τις Συμπληρωματικές Διευκρινίσεις που ακολουθούν).

ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)
α) Οποιοσδήποτε απολυτήριος τίτλος σχολικής μονάδας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της 
ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής . 
β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ΄+Ε΄  κατηγορίας, και 
γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) για όσους απαιτείται, σύμφωνα με 
τις Συμπληρωματικές Διευκρινίσεις που ακολουθούν).

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  απολυτήριος   τίτλος  κατώτερης  Τεχνικής  Σχολής  του  Ν.Δ.  580/1970  ή 
απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του 
άρθρου  1  του  Ν.  2817/2000  της  ημεδαπής  ή  άλλος  ισότιμος  τίτλος  της  αλλοδαπής  και 
αντίστοιχη  εμπειρία  τουλάχιστον  τριών  (3)  ετών,  μετά  την  απόκτηση  της 
επαγγελματικής άδειας οδήγησης αυτοκινήτου.
β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ'+Ε΄  κατηγορίας και 
γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) για όσους απαιτείται, σύμφωνα με 
τις Συμπληρωματικές Διευκρινίσεις που ακολουθούν). 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ (σύμφωνα με την απαιτούμενη κατά τα ανωτέρω 
άδεια οδήγησης αυτοκινήτου)
Υποψήφιοι οι οποίοι απέκτησαν άδεια οδήγησης αυτοκινήτου της κατηγορίας Γ΄  ή Γ’+ Ε 
από  την 10η Σεπτεμβρίου 2009 και μετά απαιτείται να προσκομίσουν πλέον της άδειας 
οδήγησης αυτοκινήτου και Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) μεταφοράς 
εμπορευμάτων, σύμφωνα με το π.δ. 74/2008 (ΦΕΚ 112/18.6.2008 τ. Α΄).  Σύμφωνα με το 
ίδιο π.δ. όσοι υποψήφιοι απέκτησαν μία από τις ανωτέρω άδειες οδήγησης μέχρι και την 9η 

Σεπτεμβρίου 2009 εξαιρούνται από την υποβολή του ανωτέρω πιστοποιητικού μέχρι και 
την  9η Σεπτεμβρίου  2014  την  επομένη  της  οποίας  απαιτείται  το  ανωτέρω 
πιστοποιητικό.

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

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

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Σε περίπτωση που η υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας 
Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης δεν  έχει προχωρήσει στη συγκρότηση επιτροπής για τις 
εξετάσεις του ανωτέρω πιστοποιητικού (ΠΕΙ), ο υποψήφιος προκειμένου να γίνει δεκτός 
για  τη  θέση  του  ΟΔΗΓΟΥ  της  συγκεκριμένης  ανακοίνωσης,  πρέπει  να  προσκομίσει 
απαραιτήτως  σχετικό  έγγραφο  της  υπηρεσίας  αυτής,  στο  οποίο  να  αναφέρεται  η 
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αδυναμία έκδοσης του ανωτέρω πιστοποιητικού εξ’  αφορμής της μη συγκρότησης της εν 
λόγω επιτροπής.
Για  τις  άδειες  οδήγησης  αυτοκινήτων,  όταν  δεν  προκύπτει  η  ημερομηνία  της  αρχικής 
κτήσης, της κατά την προκήρυξη απαιτούμενης άδειας, αλλά μόνο η ημερομηνία λήξης της 
άδειας ή τυχόν πρόσφατης θεώρησης, πρέπει οι υποψήφιοι να συνυποβάλουν και σχετική 
βεβαίωση της οικείας υπηρεσίας συγκοινωνιών.
Σε περίπτωση αδυναμίας της αρμόδιας υπηρεσίας να χορηγήσει την βεβαίωση αυτή, λόγω 
καταστροφής ή φθοράς των αρχείων της, αρκεί :
α)  η προσκόμιση της βεβαίωσης της υπηρεσίας αυτής στην οποία να αναφέρεται ο λόγος 
αδυναμίας καθώς και 
β)  η προσκόμιση Υπεύθυνης Δήλωσης κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986 του υποψηφίου 
στην  οποία  να  δηλώνει  την  ακριβή  ημερομηνία  αρχικής  κτήσης  της  κατηγορίας 
επαγγελματικής άδειας οδήγησης που ζητείται από την προκήρυξη.

Στην  περίπτωση  που  οι  υποψήφιοι  είναι  κάτοχοι  επαγγελματικής  άδειας  οδήγησης 
αλλοδαπής, για  να  γίνουν  δεκτοί  πρέπει  να  προσκομίσουν  βεβαίωση  της  αρμόδιας 
υπηρεσίας  του  Υπουργείου  Συγκοινωνιών  «περί  ισοδυναμίας  και  αντιστοιχίας  της  άδειας 
οδήγησης αλλοδαπής με τις επαγγελματικές άδειες οδήγησης ημεδαπής».
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Απολυτήριος  τίτλος  τουλάχιστον  υποχρεωτικής  εκπαίδευσης  (απολυτήριο  τριταξίου 
γυμνασίου  ή  για  υποψηφίους  που  έχουν  αποφοιτήσει  μέχρι  και  το  1980  απολυτήριο 
δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμο απολυτήριο  τίτλο κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 
580/1970  ή  απολυτήριο  τίτλο  Εργαστηρίων  Ειδικής  Επαγγελματικής  Εκπαίδευσης  και 
Κατάρτισης  του  άρθρου  1  του  Ν.  2817/2000  της  ημεδαπής  ή  άλλος  ισότιμος  τίτλος  της 
αλλοδαπής.
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1. Απολυτήριος  τίτλος  τουλάχιστον  υποχρεωτικής  εκπαίδευσης  (απολυτήριο  τριταξίου 
γυμνασίου  ή  για  υποψηφίους  που  έχουν  αποφοιτήσει  μέχρι  και  το  1980  απολυτήριο 
δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμο απολυτήριο  τίτλο κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 
580/1970  ή  απολυτήριο  τίτλο  Εργαστηρίων  Ειδικής  Επαγγελματικής  Εκπαίδευσης  και 
Κατάρτισης  του  άρθρου  1  του  Ν.  2817/2000  της  ημεδαπής  ή  άλλος  ισότιμος  τίτλος  της 
αλλοδαπής.
2.  Εμπειρία  τουλάχιστον  έξι  (6)  μηνών  σε  θέματα  συντήρησης  και  χειρισμού  σταθμού 
αφαλάτωσης νερού λεβήτων.

438

1.  Πτυχίο  ή  δίπλωμα Χημείας  ΑΕΙ  ή  το  ομώνυμο πτυχίο  ή  δίπλωμα Ελληνικού  Ανοικτού 
Πανεπιστημίου  (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ  της ημεδαπής 
ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
2.  Βεβαίωση ιδιότητας μέλους της Ένωσης Ελλήνων Χημικών (ν.  1804/1988 –  ΦΕΚ 177 
Α’/25.8.1988).
3. Εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών σε αναλυτικά εργαστήρια βιομηχανιών τροφίμων. 
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1.  Πτυχίο ή δίπλωμα Χημικού Μηχανικού ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού 
Ανοικτού Πανεπιστημίου  (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ ή 
ταυτόσημο  κατά  περιεχόμενο  ειδικότητας  πτυχίο  ή  δίπλωμα  ΑΕΙ  ή  Ελληνικού  Ανοικτού 
Πανεπιστημίου  (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής 
ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
2. Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου σπουδών.
3. Εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών σε αναλυτικά εργαστήρια βιομηχανιών τροφίμων.
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1. Απολυτήριος  τίτλος  τουλάχιστον  υποχρεωτικής  εκπαίδευσης  (απολυτήριο  τριταξίου 
γυμνασίου  ή  για  υποψηφίους  που  έχουν  αποφοιτήσει  μέχρι  και  το  1980  απολυτήριο 
δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμο απολυτήριο  τίτλο κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 
580/1970  ή  απολυτήριο  τίτλο  Εργαστηρίων  Ειδικής  Επαγγελματικής  Εκπαίδευσης  και 
Κατάρτισης  του  άρθρου  1  του  Ν.  2817/2000  της  ημεδαπής  ή  άλλος  ισότιμος  τίτλος  της 
αλλοδαπής.
2. Εμπειρία  τουλάχιστον  έξι  (6)  μηνών  σε  συντήρηση  και  χειρισμό  Βιομηχανικών 
Εγκαταστάσεων πλύσης τεύτλων και εγκαταστάσεων καθαρισμού βιομηχανικού νερού.

1. Απολυτήριος  τίτλος  τουλάχιστον  υποχρεωτικής  εκπαίδευσης  (απολυτήριο  τριταξίου 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός θέσης
Τίτλος σπουδών 

και 
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα
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γυμνασίου  ή  για  υποψηφίους  που  έχουν  αποφοιτήσει  μέχρι  και  το  1980  απολυτήριο 
δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμο απολυτήριο  τίτλο κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 
580/1970  ή  απολυτήριο  τίτλο  Εργαστηρίων  Ειδικής  Επαγγελματικής  Εκπαίδευσης  και 
Κατάρτισης  του  άρθρου  1  του  Ν.  2817/2000  της  ημεδαπής  ή  άλλος  ισότιμος  τίτλος  της 
αλλοδαπής.
2. Εμπειρία  τουλάχιστον  έξι  (6)  μηνών  στη  συντήρηση  και  λειτουργία  ειδικών  κοπτικών 
μηχανών περιστρεφόμενου δίσκου.

442

1. Απολυτήριος  τίτλος  τουλάχιστον  υποχρεωτικής  εκπαίδευσης  (απολυτήριο  τριταξίου 
γυμνασίου  ή  για  υποψηφίους  που  έχουν  αποφοιτήσει  μέχρι  και  το  1980  απολυτήριο 
δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμο απολυτήριο  τίτλο κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 
580/1970  ή  απολυτήριο  τίτλο  Εργαστηρίων  Ειδικής  Επαγγελματικής  Εκπαίδευσης  και 
Κατάρτισης  του  άρθρου  1  του  Ν.  2817/2000  της  ημεδαπής  ή  άλλος  ισότιμος  τίτλος  της 
αλλοδαπής.
2. Εμπειρία  τουλάχιστον  έξι  (6)  μηνών  στη  συντήρηση  και  χειρισμό  πρεσών  και 
περιστρεφόμενων ξηραντηρίων ζωοτροφών.
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1. Απολυτήριος  τίτλος  τουλάχιστον  υποχρεωτικής  εκπαίδευσης  (απολυτήριο  τριταξίου 
γυμνασίου  ή  για  υποψηφίους  που  έχουν  αποφοιτήσει  μέχρι  και  το  1980  απολυτήριο 
δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμο απολυτήριο  τίτλο κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 
580/1970  ή  απολυτήριο  τίτλο  Εργαστηρίων  Ειδικής  Επαγγελματικής  Εκπαίδευσης  και 
Κατάρτισης  του  άρθρου  1  του  Ν.  2817/2000  της  ημεδαπής  ή  άλλος  ισότιμος  τίτλος  της 
αλλοδαπής.
2. Εμπειρία  τουλάχιστον  έξι  (6)  μηνών  σε  συντήρηση  και  χειρισμό  μηχανημάτων 
επεξεργασίας υποπροϊόντων μορφής PELLETS.
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1. Απολυτήριος  τίτλος  τουλάχιστον  υποχρεωτικής  εκπαίδευσης  (απολυτήριο  τριταξίου 
γυμνασίου  ή  για  υποψηφίους  που  έχουν  αποφοιτήσει  μέχρι  και  το  1980  απολυτήριο 
δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμο απολυτήριο  τίτλο κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 
580/1970  ή  απολυτήριο  τίτλο  Εργαστηρίων  Ειδικής  Επαγγελματικής  Εκπαίδευσης  και 
Κατάρτισης  του  άρθρου  1  του  Ν.  2817/2000  της  ημεδαπής  ή  άλλος  ισότιμος  τίτλος  της 
αλλοδαπής.
2. Εμπειρία   τουλάχιστον  έξι  (6)  μηνών  σε  συντήρηση  και  χειρισμό  Βιομηχανικών 
ασβεστοκαμίνων.

445

1. Απολυτήριος  τίτλος  τουλάχιστον  υποχρεωτικής  εκπαίδευσης  (απολυτήριο  τριταξίου 
γυμνασίου  ή  για  υποψηφίους  που  έχουν  αποφοιτήσει  μέχρι  και  το  1980  απολυτήριο 
δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμο απολυτήριο  τίτλο κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 
580/1970  ή  απολυτήριο  τίτλο  Εργαστηρίων  Ειδικής  Επαγγελματικής  Εκπαίδευσης  και 
Κατάρτισης  του  άρθρου  1  του  Ν.  2817/2000  της  ημεδαπής  ή  άλλος  ισότιμος  τίτλος  της 
αλλοδαπής.
2. Εμπειρία   τουλάχιστον  έξι  (6)  μηνών  στη  συντήρηση  και  λειτουργία  μηχανημάτων 
καθαρισμού χυμού ζάχαρης.
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1. Απολυτήριος  τίτλος  τουλάχιστον  υποχρεωτικής  εκπαίδευσης  (απολυτήριο  τριταξίου 
γυμνασίου  ή  για  υποψηφίους  που  έχουν  αποφοιτήσει  μέχρι  και  το  1980  απολυτήριο 
δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμο απολυτήριο  τίτλο κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 
580/1970  ή  απολυτήριο  τίτλο  Εργαστηρίων  Ειδικής  Επαγγελματικής  Εκπαίδευσης  και 
Κατάρτισης  του  άρθρου  1  του  Ν.  2817/2000  της  ημεδαπής  ή  άλλος  ισότιμος  τίτλος  της 
αλλοδαπής.
2. Εμπειρία   τουλάχιστον  έξι  (6)  μηνών  στη  συντήρηση  και  λειτουργία  μηχανημάτων 
συμπύκνωσης χυμού και μηχανημάτων υψηλής πίεσης καθαρισμού αυλοφόρων εναλλακτών 
θερμότητας.
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1. Απολυτήριος  τίτλος  τουλάχιστον  υποχρεωτικής  εκπαίδευσης  (απολυτήριο  τριταξίου 
γυμνασίου  ή  για  υποψηφίους  που  έχουν  αποφοιτήσει  μέχρι  και  το  1980  απολυτήριο 
δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμο απολυτήριο  τίτλο κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 
580/1970  ή  απολυτήριο  τίτλο  Εργαστηρίων  Ειδικής  Επαγγελματικής  Εκπαίδευσης  και 
Κατάρτισης  του  άρθρου  1  του  Ν.  2817/2000  της  ημεδαπής  ή  άλλος  ισότιμος  τίτλος  της 
αλλοδαπής.
2. Εμπειρία   τουλάχιστον  έξι  (6)  μηνών  στη  συντήρηση  και  λειτουργία  μηχανημάτων 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός θέσης
Τίτλος σπουδών 

και 
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

κρυστάλλωσης ζάχαρης.
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1. Απολυτήριος  τίτλος  τουλάχιστον  υποχρεωτικής  εκπαίδευσης  (απολυτήριο  τριταξίου 
γυμνασίου  ή  για  υποψηφίους  που  έχουν  αποφοιτήσει  μέχρι  και  το  1980  απολυτήριο 
δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμο απολυτήριο  τίτλο κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 
580/1970  ή  απολυτήριο  τίτλο  Εργαστηρίων  Ειδικής  Επαγγελματικής  Εκπαίδευσης  και 
Κατάρτισης  του  άρθρου  1  του  Ν.  2817/2000  της  ημεδαπής  ή  άλλος  ισότιμος  τίτλος  της 
αλλοδαπής.
2. Εμπειρία  τουλάχιστον έξι (6) μηνών σε συντήρηση και λειτουργία φυγοκεντρικών μηχανών 
βιομηχανικών μονάδων.
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1. Απολυτήριος  τίτλος  τουλάχιστον  υποχρεωτικής  εκπαίδευσης  (απολυτήριο  τριταξίου 
γυμνασίου  ή  για  υποψηφίους  που  έχουν  αποφοιτήσει  μέχρι  και  το  1980  απολυτήριο 
δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμο απολυτήριο  τίτλο κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 
580/1970  ή  απολυτήριο  τίτλο  Εργαστηρίων  Ειδικής  Επαγγελματικής  Εκπαίδευσης  και 
Κατάρτισης  του  άρθρου  1  του  Ν.  2817/2000  της  ημεδαπής  ή  άλλος  ισότιμος  τίτλος  της 
αλλοδαπής.
2. Εμπειρία  τουλάχιστον έξι (6) μηνών σε συντήρηση και χειρισμό βιομηχανικών φίλτρων.
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1. Απολυτήριος  τίτλος  τουλάχιστον  υποχρεωτικής  εκπαίδευσης  (απολυτήριο  τριταξίου 
γυμνασίου  ή  για  υποψηφίους  που  έχουν  αποφοιτήσει  μέχρι  και  το  1980  απολυτήριο 
δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμο απολυτήριο  τίτλο κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 
580/1970  ή  απολυτήριο  τίτλο  Εργαστηρίων  Ειδικής  Επαγγελματικής  Εκπαίδευσης  και 
Κατάρτισης  του  άρθρου  1  του  Ν.  2817/2000  της  ημεδαπής  ή  άλλος  ισότιμος  τίτλος  της 
αλλοδαπής.
2. Εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών σε συντήρηση και χειρισμό βιομηχανικών ξηραντηρίων

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

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
Η σειρά κατάταξης μεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

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

μήνες 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 και άνω
μονάδες 0 0 0 200 275 350 425 500 575 650 725 800

       2. ή 3. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ Η΄ ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (50 μονάδες για κάθε τέκνο)
αριθμός τέκνων 3* 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ….

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

      *αφορά μόνο τις ειδικές περιπτώσεις πολυτεκνίας με τρία (3) τέκνα    

       4. ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ (30 μονάδες για καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα και 50 μονάδες για το τρίτο)
αριθμός τέκνων 1 2 3
μονάδες 30 60 110

       5. ή 6. ΓΟΝΕΑΣ Η΄ ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (50 μονάδες για κάθε τέκνο) 
αριθμός τέκνων 1 2 3 4 5 ….

μονάδες 50 100 150 200 250 ….

        7. ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ  (για ΠΕ και ΤΕ οι μονάδες του βασικού τίτλου με 2 δεκαδικά ψηφία πολλαπλασιάζονται με το 40, ενώ για ΔΕ με το 20)
κατηγορίες  ΠΕ & ΤΕ 5 … 5,5 … 6 … 6,5 … 7 … 7,5 … 8 … 8,5 … 9 … 9,5 … 10
κατηγορία ΔΕ 10 … 11 … 12 … 13 … 14 … 15 … 16 … 17 … 18 … 19 … 20
μονάδες 200 … 220 … 240 … 260 … 280 … 300 … 320 … 340 … 360 … 380 … 400

       8. ΕΜΠΕΙΡΙΑ  (7 μονάδες ανά μήνα εμπειρίας και έως 60 μήνες)
μήνες εμπειρίας 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 … 57 58 59 60 και άνω

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

ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ
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1)Για τη θέση με κωδικό 451, προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων, που ανήκουν στον ίδιο 
πίνακα προσόντων,  ανεξάρτητα  από το  σύνολο των μονάδων που συγκεντρώνουν,  οι 
μόνιμοι κάτοικοι όλων των δήμων του Νομού Δράμας.

2)Για τη θέση με κωδικό 452, προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων, που ανήκουν στον ίδιο 
πίνακα προσόντων,  ανεξάρτητα  από το  σύνολο των μονάδων που συγκεντρώνουν,  οι 
μόνιμοι κάτοικοι όλων των δήμων του Νομού Ξάνθης.

3)Για τη θέση με κωδικό 453 δεν ισχύει η εντοπιότητα.
4)Για όλες τις υπόλοιπες θέσεις  προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων, που ανήκουν στον 

ίδιο πίνακα προσόντων, ανεξάρτητα από το σύνολο των μονάδων που συγκεντρώνουν, οι 
μόνιμοι κάτοικοι όλων των δήμων του Νομού Σερρών.

ΕΜΠΕΙΡΙΑ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΠΕ, ΤΕ ΚΑΙ ΔΕ
Ως βαθμολογούμενη εμπειρία για τους παρακάτω κωδικούς θέσεων νοείται η απασχόληση με σχέση 
εργασίας ή σύμβαση έργου στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργα 
συναφή  με  το  γνωστικό  αντικείμενο  του  τίτλου  σπουδών  ή  με  το  αντικείμενο  των  προς 
πλήρωση θέσεων.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ

423 (κύρια και Α΄ 
επικουρική περίπτωση 

προσόντων) και 431

Η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά τη λήψη του βασικού τίτλου σπουδών με 
τον οποίο οι υποψήφιοι μετέχουν στη διαδικασία επιλογής. 
Για την απόδειξη της εμπειρίας αυτής βλ. δικαιολογητικά περίπτωση Β ή Ειδικές 
περιπτώσεις  απόδειξης  εμπειρίας του  Παραρτήματος  ανακοινώσεων 
Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) -  ΚΕΦΑΛΑΙΟ  IΙ.,  στοιχείο 18. 
Πιστοποιητικά απόδειξης εμπειρίας.

422 (κύρια περίπτωση 
προσόντων), 425, 426, 434 

και 435

Η  εμπειρία  λαμβάνεται  υπόψη  μετά  την  απόκτηση της ζητούμενης,  κατά 
περίπτωση, από την παρούσα ανακοίνωση  άδειας άσκησης επαγγέλματος ή 
άλλης επαγγελματικής άδειας. 
Για  την  απόδειξη  της  εμπειρίας  αυτής  βλ.  δικαιολογητικά  περίπτωση Α(1) ή 
Ειδικές περιπτώσεις απόδειξης εμπειρίας του Παραρτήματος ανακοινώσεων 
Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) -  ΚΕΦΑΛΑΙΟ  IΙ.,  στοιχείο 18. 
Πιστοποιητικά απόδειξης εμπειρίας.

417

Η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά την ημερομηνία εγγραφής στο βιβλίο των 
πτυχιούχων Μέσων Τεχνικών Σχολών του Μηχανολογικού τομέα, η οποία 
προκύπτει από την υποβολή της σχετικής βεβαίωσης,  ή. μετά την απόκτηση 
της ζητούμενης άδειας Πρακτικού Μηχανικού, κατά περίπτωση.
Για την απόδειξη της εμπειρίας βλ. δικαιολογητικά  περίπτωση Α(1) ή Ειδικές 
περιπτώσεις απόδειξης  εμπειρίας του  Παραρτήματος  ανακοινώσεων 
Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) - ΚΕΦΑΛΑΙΟ  IΙ.,  στοιχείο 18. 
Πιστοποιητικά απόδειξης εμπειρίας.

401 (κύρια περίπτωση 
προσόντων)

Η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη: πριν και μετά την απόκτηση της ζητούμενης 
από την ανακοίνωση Άδειας άσκησης επαγγέλματος (Γεωτεχνικού), ως εξής: 
Χρόνος εμπειρίας που έχει διανυθεί από την λήψη του πτυχίου μέχρι και 29-6-
2002 λαμβάνεται   υπόψη  ως  εμπειρία  (διότι  μέχρι  την  ημερομηνία  αυτή  δεν 
απαιτείτο άδεια άσκησης επαγγέλματος). 
Για την απόδειξη της εμπειρίας αυτής βλ. δικαιολογητικά περίπτωση Β ή Ειδικές 
περιπτώσεις  απόδειξης  εμπειρίας του  Παραρτήματος  ανακοινώσεων 
Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) -  ΚΕΦΑΛΑΙΟ  IΙ.,  στοιχείο 18. 
Πιστοποιητικά απόδειξης εμπειρίας.
Ο χρόνος  εμπειρίας που  έχει  διανυθεί  από  30-6-2002 και  μετά λαμβάνεται 
υπόψη ως εμπειρία  μόνο εφόσον έχει διανυθεί με άδεια  (π.δ. 344/2000 και 
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π.δ. 117/2001) και προσμετρείται μετά τη λήψη αυτής. 
Για  την  απόδειξη  της  εμπειρίας  αυτής  βλ.  δικαιολογητικά  περίπτωση Α(1)  ή 
Ειδικές περιπτώσεις απόδειξης εμπειρίας του Παραρτήματος ανακοινώσεων 
Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) -  ΚΕΦΑΛΑΙΟ  IΙ.,  στοιχείο 18. 
Πιστοποιητικά απόδειξης εμπειρίας.

Για όσους έχουν συνεχόμενη προϋπηρεσία που άρχισε πριν  την 30-6-2002 
και απέκτησαν άδεια σε μεταγενέστερο χρόνο (μετά την 30-6-2002) και πάντως 
πριν  τη  λήξη  της  προθεσμίας  υποβολής των  αιτήσεων,  προκειμένου  να  γίνει 
δεκτή όλη αυτή η προϋπηρεσία ως εμπειρία, πρέπει να δηλώσουν σε χωριστή 
υπεύθυνη δήλωση τη χρονική διάρκεια της εμπειρίας τους. 
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Όταν δεν προκύπτει  η ημερομηνία αρχικής κτήσης της άδειας 
Γεωτεχνικού  και  προκειμένου  για  τον  υπολογισμό  των  μηνών  εμπειρίας,  ο 
υποψήφιος  πρέπει  να  συνυποβάλει  σχετική  βεβαίωση του ΓΕΩΤΕΕ,  από την 
οποία να προκύπτει η ημερομηνία αρχικής κτήσης  αυτής.

433

Η εμπειρία λαμβάνεται  υπόψη  πριν και  μετά την απόκτηση της ζητούμενης 
από  την  ανακοίνωση  Άδειας  άσκησης  επαγγέλματος Λογιστή  - 
Φοροτεχνικού, ως εξής: 

Χρόνος εμπειρίας που έχει διανυθεί από τη λήψη του πτυχίου μέχρι και 31-12-
1998  λαμβάνεται υπόψη (διότι  μέχρι την ημερομηνία αυτή δεν απαιτείτο άδεια 
άσκησης επαγγέλματος Λογιστή – Φοροτεχνικού). 
Για την απόδειξη της εμπειρίας αυτής βλ. δικαιολογητικά περίπτωση Β ή Ειδικές 
περιπτώσεις  απόδειξης  εμπειρίας του  Παραρτήματος  ανακοινώσεων 
Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) -  ΚΕΦΑΛΑΙΟ  IΙ.,  στοιχείο 18. 
Πιστοποιητικά απόδειξης εμπειρίας.

Ο  χρόνος  εμπειρίας  που  έχει  διανυθεί από  1-1-1999  και  μετά  λαμβάνεται 
υπόψη μόνο εφόσον έχει διανυθεί με άδεια (π.δ. 340/1998) και προσμετρείται 
μετά τη λήψη αυτής. 
Για  την  απόδειξη  της  εμπειρίας  αυτής  βλ.  δικαιολογητικά  περίπτωση Α(1)  ή 
Ειδικές περιπτώσεις απόδειξης εμπειρίας του Παραρτήματος ανακοινώσεων 
Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) -  ΚΕΦΑΛΑΙΟ  IΙ.,  στοιχείο 18. 
Πιστοποιητικά απόδειξης εμπειρίας.

Ως βαθμολογούμενη εμπειρία για τους παρακάτω κωδικούς θέσεων νοείται η απασχόληση με σχέση 
εργασίας ή σύμβαση έργου στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργα 
του είδους της εξειδικευμένης εμπειρίας που ορίζεται  στην παρούσα ανακοίνωση ως τυπικό προσόν 
πρόσληψης.
 Πέραν του είδους και του χρονικού διαστήματος της εξειδικευμένης εμπειρίας που ορίζεται από 
την  παρούσα  ανακοίνωση  ως  τυπικό  προσόν  πρόσληψης  για  τις  ανωτέρω  ειδικότητες, 
βαθμολογείται επίσης και η εμπειρία που διαθέτουν οι υποψήφιοι σε καθήκοντα ή έργα συναφή 
με  το  γνωστικό  αντικείμενο  του  τίτλου  σπουδών  ή  με  το  αντικείμενο  των  προς  πλήρωση 
θέσεων,  για  το  υπολειπόμενο  χρονικό  διάστημα  και  μέχρι  συμπληρώσεως  του 
βαθμολογούμενου κριτηρίου των συνολικά πέντε (5) ετών εμπειρίας.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ

402, 404, 405,406, 407, 
408, 409, 410, 411, 412, 
413, 416, 424, 427, 428, 
429, 430, 432, 451, 452 

και 453

Η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά τη λήψη του βασικού τίτλου σπουδών με τον 
οποίο οι υποψήφιοι μετέχουν στη διαδικασία επιλογής. 
Για  την  απόδειξη  τόσο  της  εξειδικευμένης  εμπειρίας  όσο  και  της  εμπειρίας  στο 
αντικείμενο  της  θέσης  ή  στο  γνωστικό  αντικείμενο  του  τίτλου  σπουδών βλ. 
δικαιολογητικά  περίπτωση  Β ή  Ειδικές  περιπτώσεις  απόδειξης  εμπειρίας του 
Παραρτήματος  ανακοινώσεων  Συμβάσεων  εργασίας  Ορισμένου  Χρόνου  (ΣΟΧ)  - 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ IΙ., στοιχείο 18. Πιστοποιητικά απόδειξης εμπειρίας.
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414, 415, 420 (Α΄, Β΄ και 
Γ΄ επικουρική περίπτω-

ση προσόντων), 422 
(Α΄, Β΄ και Γ΄ επικουρική 

περίπτωση προσό-
ντων), 423 (Β΄, Γ΄ και Δ΄ 
επικουρική περίπτωση 

προσόντων)και 439

Η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά την απόκτηση της ζητούμενης, κατά περίπτωση, 
από  την  παρούσα  ανακοίνωση  άδειας  άσκησης  επαγγέλματος  ή  άλλης 
επαγγελματικής άδειας. 

Για την απόδειξη της εξειδικευμένης εμπειρίας βλ. δικαιολογητικά περίπτωση Α (1) και 
Α (2) αθροιστικά ή Ειδικές Περιπτώσεις απόδειξης εμπειρίας του Παραρτήματος 
ανακοινώσεων  Συμβάσεων  εργασίας  Ορισμένου  Χρόνου  (ΣΟΧ)  -  ΚΕΦΑΛΑΙΟ  IΙ., 
στοιχείο 18. Πιστοποιητικά απόδειξης εμπειρίας. 
Για την απόδειξη της εμπειρίας στο αντικείμενο της θέσης ή στο γνωστικό αντικείμενο 
του  τίτλου  σπουδών βλ.  δικαιολογητικά  περίπτωση  Α(1) ή  Ειδικές περιπτώσεις 
απόδειξης  εμπειρίας του  Παραρτήματος  ανακοινώσεων  Συμβάσεων  εργασίας 
Ορισμένου  Χρόνου  (ΣΟΧ)  -  ΚΕΦΑΛΑΙΟ  IΙ.,  στοιχείο  18.  Πιστοποιητικά  απόδειξης 
εμπειρίας.

420 (κύρια περίπτωση 
προσόντων)

Η  εμπειρία  λαμβάνεται  υπόψη  μετά  την  ημερομηνία  εγγραφής  στο  βιβλίο  των 
πτυχιούχων  Ανωτέρων  Τεχνικών  Σχολών  ειδικότητας  Μηχανολόγου,  η  οποία 
προκύπτει  από την  υποβολή της σχετικής  βεβαίωσης,  ή.  μετά την απόκτηση του 
ζητούμενου  Διπλώματος  Μηχανικού  Γ΄  τάξης  Εμπορικού  Ναυτικού, κατά 
περίπτωση.

Για την απόδειξη της εξειδικευμένης εμπειρίας βλ. δικαιολογητικά περίπτωση Α (1) και 
Α (2) αθροιστικά ή Ειδικές Περιπτώσεις απόδειξης εμπειρίας του Παραρτήματος 
ανακοινώσεων  Συμβάσεων  εργασίας  Ορισμένου  Χρόνου  (ΣΟΧ)  -  ΚΕΦΑΛΑΙΟ  IΙ., 
στοιχείο 18. Πιστοποιητικά απόδειξης εμπειρίας. 

Για την απόδειξη της εμπειρίας στο αντικείμενο της θέσης ή στο γνωστικό αντικείμενο 
του  τίτλου σπουδών  βλ.  δικαιολογητικά περίπτωση  Α(1) ή Ειδικές περιπτώσεις 
απόδειξης  εμπειρίας του  Παραρτήματος  ανακοινώσεων  Συμβάσεων  εργασίας 
Ορισμένου  Χρόνου  (ΣΟΧ)  -  ΚΕΦΑΛΑΙΟ  IΙ.,  στοιχείο  18.  Πιστοποιητικά  απόδειξης 
εμπειρίας.

421

Η  εμπειρία  (στην  κύρια  περίπτωση  προσόντων), λαμβάνεται  υπόψη  μετά  την 
ημερομηνία εγγραφής στο βιβλίο των πτυχιούχων Ανωτέρων Τεχνικών Σχολών 
ειδικότητας  Μηχανολόγου,  η  οποία  προκύπτει  από  την  υποβολή  της  σχετικής 
βεβαίωσης, ενώ στις Α΄, Β΄ και Γ΄ επικουρικές περιπτώσεις προσόντων μετά την 
ημερομηνία εγγραφής στο βιβλίο των πτυχιούχων Μέσων Τεχνικών Σχολών του 
Μηχανολογικού τομέα η οποία προκύπτει από την υποβολή της σχετικής βεβαίωσης 
ή.  μετά  την  απόκτηση της  ζητούμενης  άδειας  Πρακτικού  Μηχανικού, κατά 
περίπτωση.

Για την απόδειξη της εξειδικευμένης εμπειρίας βλ. δικαιολογητικά περίπτωση Α (1) και 
Α (2) αθροιστικά ή Ειδικές Περιπτώσεις απόδειξης εμπειρίας του Παραρτήματος 
ανακοινώσεων  Συμβάσεων  εργασίας  Ορισμένου  Χρόνου  (ΣΟΧ)  -  ΚΕΦΑΛΑΙΟ  IΙ., 
στοιχείο 18. Πιστοποιητικά απόδειξης εμπειρίας. 
Για την απόδειξη της εμπειρίας στο αντικείμενο της θέσης ή στο γνωστικό αντικείμενο 
του  τίτλου σπουδών  βλ.  δικαιολογητικά περίπτωση  Α(1) ή  Ειδικές περιπτώσεις 
απόδειξης  εμπειρίας του  Παραρτήματος  ανακοινώσεων  Συμβάσεων  εργασίας 
Ορισμένου  Χρόνου  (ΣΟΧ)  -  ΚΕΦΑΛΑΙΟ  IΙ.,  στοιχείο  18.  Πιστοποιητικά  απόδειξης 
εμπειρίας.

401 (Α΄επικουρική περί-
πτωση προσόντων)

Η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη: πριν και μετά την απόκτηση της ζητούμενης από την 
ανακοίνωση Άδειας άσκησης επαγγέλματος (Γεωτεχνικού), ως εξής: 
Χρόνος εμπειρίας που έχει διανυθεί από την λήψη του πτυχίου μέχρι και 29-6-2002 
λαμβάνεται  υπόψη ως εμπειρία (διότι μέχρι την ημερομηνία αυτή δεν απαιτείτο άδεια 
άσκησης επαγγέλματος). 
Για  την  απόδειξη  τόσο  της  εξειδικευμένης  εμπειρίας  όσο  και  της  εμπειρίας  στο 
αντικείμενο  της  θέσης  ή  στο  γνωστικό  αντικείμενο  του  τίτλου σπουδών βλ. 
δικαιολογητικά  περίπτωση  Β  ή  Ειδικές  περιπτώσεις  απόδειξης  εμπειρίας του 
Παραρτήματος  ανακοινώσεων  Συμβάσεων  εργασίας  Ορισμένου  Χρόνου  (ΣΟΧ)  - 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ IΙ., στοιχείο 18. Πιστοποιητικά απόδειξης εμπειρίας.

Ο χρόνος εμπειρίας που έχει διανυθεί από 30-6-2002 και μετά λαμβάνεται υπόψη ως 
εμπειρία μόνο εφόσον έχει διανυθεί με άδεια (π.δ. 344/2000 και π.δ. 117/2001) και 
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προσμετρείται μετά τη λήψη αυτής. 
Για την απόδειξη της εξειδικευμένης εμπειρίας βλ. δικαιολογητικά περίπτωση Α (1) και 
Α (2) αθροιστικά ή Ειδικές Περιπτώσεις απόδειξης εμπειρίας του Παραρτήματος 
ανακοινώσεων  Συμβάσεων  εργασίας  Ορισμένου  Χρόνου  (ΣΟΧ)  -  ΚΕΦΑΛΑΙΟ  IΙ., 
στοιχείο 18. Πιστοποιητικά απόδειξης εμπειρίας. 
Για την απόδειξη της εμπειρίας στο αντικείμενο της θέσης ή στο γνωστικό αντικείμενο 
του  τίτλου σπουδών   βλ.  δικαιολογητικά περίπτωση  Α(1) ή Ειδικές περιπτώσεις 
απόδειξης  εμπειρίας του  Παραρτήματος  ανακοινώσεων  Συμβάσεων  εργασίας 
Ορισμένου  Χρόνου  (ΣΟΧ)  -  ΚΕΦΑΛΑΙΟ  IΙ.,  στοιχείο  18.  Πιστοποιητικά  απόδειξης 
εμπειρίας.

Για όσους έχουν  συνεχόμενη προϋπηρεσία που άρχισε  πριν την 30-6-2002 και 
απέκτησαν άδεια σε μεταγενέστερο χρόνο (μετά την 30-6-2002) και πάντως πριν τη 
λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, προκειμένου να γίνει δεκτή όλη αυτή η 
προϋπηρεσία ως εμπειρία,  πρέπει να δηλώσουν σε χωριστή υπεύθυνη δήλωση 
τη χρονική διάρκεια της εμπειρίας τους. 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Όταν  δεν  προκύπτει  η  ημερομηνία  αρχικής  κτήσης  της  άδειας 
Γεωτεχνικού και προκειμένου για τον υπολογισμό των μηνών εμπειρίας, ο υποψήφιος 
πρέπει να συνυποβάλει σχετική βεβαίωση του ΓΕΩΤΕΕ, από την οποία να προκύπτει η 
ημερομηνία αρχικής κτήσης αυτής.

438

Η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά την ημερομηνία εγγραφής μέλους της Ένωσης 
Ελλήνων Χημικών, η οποία προκύπτει από την υποβολή της σχετικής βεβαίωσης.

Για την απόδειξη της εξειδικευμένης εμπειρίας βλ. δικαιολογητικά περίπτωση Α (1) και 
Α (2) αθροιστικά ή Ειδικές Περιπτώσεις απόδειξης εμπειρίας του Παραρτήματος 
ανακοινώσεων  Συμβάσεων  εργασίας  Ορισμένου  Χρόνου  (ΣΟΧ)  -  ΚΕΦΑΛΑΙΟ  IΙ., 
στοιχείο 18. Πιστοποιητικά απόδειξης εμπειρίας. 

Για την απόδειξη της εμπειρίας στο αντικείμενο της θέσης ή στο γνωστικό αντικείμενο 
του τίτλου σπουδών  βλ.  δικαιολογητικά περίπτωση Α(1) ή Ειδικές περιπτώσεις 
απόδειξης  εμπειρίας του  Παραρτήματος  ανακοινώσεων  Συμβάσεων  εργασίας 
Ορισμένου  Χρόνου  (ΣΟΧ)  -  ΚΕΦΑΛΑΙΟ  IΙ.,  στοιχείο  18.  Πιστοποιητικά  απόδειξης 
εμπειρίας.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ 
Ως  βαθμολογούμενη  εμπειρία  για  τον  παρακάτω  κωδικό  θέσεως  της  κατηγορίας  υποχρεωτικής 
εκπαίδευσης (ΥΕ) λαμβάνεται υπόψη η απασχόληση σε οποιαδήποτε καθήκοντα. 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΕΩΝ  ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ

436

Η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά τη λήψη του βασικού τίτλου σπουδών με τον 
οποίο οι υποψήφιοι μετέχουν στη διαδικασία επιλογής. 
Για την απόδειξη της εμπειρίας αυτής βλ. δικαιολογητικά  περίπτωση Γ ή Ειδικές 
περιπτώσεις απόδειξης εμπειρίας του Παραρτήματος ανακοινώσεων Συμβάσεων 
εργασίας  Ορισμένου  Χρόνου  (ΣΟΧ)  -  ΚΕΦΑΛΑΙΟ  IΙ.,  στοιχείο  18.  Πιστοποιητικά 
απόδειξης εμπειρίας.

Ως βαθμολογούμενη εμπειρία για τους παρακάτω κωδικούς θέσεων της  κατηγορίας υποχρεωτικής 
εκπαίδευσης (ΥΕ) νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στο δημόσιο ή ιδιωτικό 
τομέα ή άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργα του  είδους της εξειδικευμένης εμπειρίας που 
ορίζεται  στην παρούσα ανακοίνωση ως τυπικό προσόν πρόσληψης.
 Πέραν του είδους και του χρονικού διαστήματος της εξειδικευμένης εμπειρίας που ορίζεται από 
την  παρούσα  ανακοίνωση  ως  τυπικό  προσόν  πρόσληψης  για  τις  ανωτέρω  ειδικότητες, 
βαθμολογείται επίσης και η εμπειρία που διαθέτουν οι υποψήφιοι σε οποιαδήποτε καθήκοντα, 
για  το  υπολειπόμενο  χρονικό  διάστημα  και  μέχρι  συμπληρώσεως  του  βαθμολογούμενου 
κριτηρίου των συνολικά πέντε (5) ετών εμπειρίας.
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ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΕΩΝ  ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ

403, 418, 419, 437, 440, 441, 
442, 443, 444, 445, 446, 447, 

448, 449 και 450

Η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά τη λήψη του βασικού τίτλου σπουδών με τον 
οποίο οι υποψήφιοι μετέχουν στη διαδικασία επιλογής. 

Για την απόδειξη της εξειδικευμένης εμπειρίας βλ. δικαιολογητικά περίπτωση Β ή 
Ειδικές  Περιπτώσεις απόδειξης  εμπειρίας του  Παραρτήματος  ανακοινώσεων 
Συμβάσεων  εργασίας  Ορισμένου  Χρόνου  (ΣΟΧ)  -  ΚΕΦΑΛΑΙΟ  IΙ.,  στοιχείο  18. 
Πιστοποιητικά απόδειξης εμπειρίας. 
Για  την  απόδειξη  της  εμπειρίας  σε  οποιαδήποτε  καθήκοντα  βλ.  δικαιολογητικά 
περίπτωση Γ ή Ειδικές περιπτώσεις απόδειξης εμπειρίας  του Παραρτήματος 
ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) -  ΚΕΦΑΛΑΙΟ  IΙ., 
στοιχείο 18. Πιστοποιητικά απόδειξης εμπειρίας.

Οι τρόποι υπολογισμού της εμπειρίας για όλες τις ειδικότητες περιγράφονται αναλυτικά στο 
«Παράρτημα  ανακοινώσεων  Συμβάσεων  εργασίας  Ορισμένου  Χρόνου  (ΣΟΧ)»  (βλ. 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ I., ενότητα Ε., υποενότητα «ΤΡΟΠΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ»).  

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των λοιπών 
ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να προσκομίσουν, νομίμως επικυρωμένα, όλα τα 
απαιτούμενα από την  παρούσα ανακοίνωση και  το  «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων 
εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» δικαιολογητικά.

Κατά  τα  λοιπά  ισχύουν  τα  οριζόμενα  στο  «Παράρτημα  ανακοινώσεων  Συμβάσεων 
εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Δημοσίευση της ανακοίνωσης 
Περίληψη της παρούσας ανακοίνωσης, η οποία πρέπει να περιέχει υποχρεωτικά τα όρια ηλικίας 
και όλα τα στοιχεία του άρθρου 21 παρ. 8 του Ν. 2190/1994 (όπως ισχύει), να δημοσιευθεί σε δύο 
(2) ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τοπικές εφημερίδες του νομού, εφόσον εκδίδονται.  Σε περίπτωση 
που εκδίδεται μία εφημερίδα (ημερήσια ή εβδομαδιαία) η δημοσίευση θα γίνει στην εφημερίδα αυτή 
δύο (2) φορές.
Ανάρτηση  ολόκληρης  της  ανακοίνωσης  [μαζί με  το  «Παράρτημα ανακοινώσεων  Συμβάσεων 
εργασίας  Ορισμένου  Χρόνου  (ΣΟΧ)»  με  σήμανση  έκδοσης  «21/3/2012»  και τα  Ειδικά 
Παραρτήματα:  (Α1)  Απόδειξης  Χειρισμού  Η/Υ  με  σήμανση  έκδοσης  «12/01/2012» και  (Α2) 
Απόδειξης  Γλωσσομάθειας  με  σήμανση  έκδοσης  «06/03/2012»]  να  γίνει  στο  κατάστημα  της 
υπηρεσίας μας και  στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του δήμου στον 
οποίο εδρεύει η υπηρεσία. Θα συνταχθεί και σχετικό πρακτικό ανάρτησης στο φορέα (σύμφωνα 
με το άρθρο 21 παρ. 9 του Ν. 2190/1994 όπως ισχύει), το οποίο θα αποσταλεί  αυθημερόν στο 
ΑΣΕΠ στο fax: 210 6467728 ή 213 1319188.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.2 και να την 
υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η 
εξουσιοδότηση φέρει  την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή,  είτε  ταχυδρομικά με 
συστημένη  επιστολή,  στα  γραφεία  της  υπηρεσίας  μας  στην  ακόλουθη  διεύθυνση:  Ελληνική 
Βιομηχανία  Ζάχαρης  Α.Ε.  –  Εργοστάσιο  Σερρών  –  3ο χιλιόμετρο  οδού  Σερρών 
Θεσσαλονίκης, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Προσωπικού υπόψιν κ. Κλεοπάτρας Κοτζάογλου (τηλ. 
επικοινωνίας:  23210-90360). Στην  περίπτωση  αποστολής  των  αιτήσεων  ταχυδρομικώς  το 
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εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο 
οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει  μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας 
προσωπικού (ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ ή ΥΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε 
μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται  αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση  ακύρωση όλων των 
αιτήσεων  και  αποκλεισμό του  υποψηφίου  από  την  περαιτέρω  διαδικασία. 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 εκπαίδευσης όσο και θέσεις κατηγορίας ΥΕ. Στην 
περίπτωση αυτή ο υποψήφιος της ΥΕ κατηγορίας θα χρησιμοποιήσει μία μόνο αίτηση στην οποία 
θα  αναγράψει  κατά  σειρά  προτίμησης  το  σύνολο  των  θέσεων  (κατηγοριών  ΔΕ  και  ΥΕ)  που 
επιδιώκει.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) 
και αρχίζει  από  την  επόμενη  ημέρα  της  τελευταίας  δημοσίευσης  της  παρούσας  σε  τοπικές 
εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο ανακοινώσεων 
του δημοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις 
εφημερίδες.
Οι υποψήφιοι  μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων:  α) στην υπηρεσία μας στην 
ανωτέρω  διεύθυνση·  β) στο  δικτυακό  τόπο  του  ΑΣΕΠ  (www.asep.gr)  και  συγκεκριμένα 
ακολουθώντας  από  την  κεντρική  σελίδα  τη  διαδρομή:  Έντυπα  αιτήσεων   Διαγωνισμών 
Φορέων  Εποχικού (ΣΟΧ)· γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και 
στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ' όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι  
Ανεξάρτητες και άλλες αρχές  ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου 
του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Έντυπα αιτήσεων 
 Διαγωνισμών Φορέων  Εποχικού (ΣΟΧ).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ:  Κατάταξη υποψηφίων
Αφού  η  υπηρεσία  μας  επεξεργαστεί  τις  αιτήσεις  των  υποψηφίων,  τους  κατατάσσει  βάσει  των 
κριτηρίων  του  νόμου  (όπως  αναλυτικά  αναφέρονται  στο  Παράρτημα  της  ανακοίνωσης).  Η 
κατάταξη των υποψηφίων,  βάσει  της οποίας θα γίνει  η  τελική επιλογή για την πρόσληψη με 
σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, πραγματοποιείται ως εξής: 
1. Προηγούνται στην κατάταξη οι υποψήφιοι που διαθέτουν τα κύρια προσόντα της ειδικότητας 
και ακολουθούν οι έχοντες τα επικουρικά (Α΄, Β΄ επικουρίας κ.ο.κ.). 
2. Η κατάταξη μεταξύ των υποψηφίων που έχουν τα ίδια προσόντα  (κύρια ή επικουρικά) γίνεται 
κατά  φθίνουσα  σειρά  με  βάση  τη  συνολική  βαθμολογία που  συγκεντρώνουν  από  τα 
βαθμολογούμενα κριτήρια κατάταξης  (χρόνος ανεργίας, αριθμός τέκνων πολύτεκνης οικογένειας,  
αριθμός ανήλικων τέκνων, μονογονεϊκές οικογένειες, βαθμός τίτλου σπουδών, εμπειρία).
3. Στην περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων στη συνολική βαθμολογία προηγείται αυτός που έχει 
τις περισσότερες μονάδες στο πρώτο βαθμολογούμενο κριτήριο  (χρόνος ανεργίας) και, αν αυτές 
συμπίπτουν,  αυτός  που  έχει  τις  περισσότερες  μονάδες  στο  δεύτερο  κριτήριο  (αριθμός  τέκνων 
πολύτεκνης οικογένειας) και ούτω καθεξής. Αν εξαντληθούν όλα τα κριτήρια, η σειρά μεταξύ των 
υποψηφίων καθορίζεται με δημόσια κλήρωση.

ΠΡΟΣΟΧΗ:
1) Για τον κωδικό θέσης 451 προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων, που ανήκουν στον 

ίδιο πίνακα προσόντων, ανεξάρτητα από το σύνολο των μονάδων που συγκεντρώνουν, 
οι μόνιμοι κάτοικοι όλων των δήμων του Νομού Δράμας.
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2) Για τον κωδικό θέσης 452 προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων, που ανήκουν στον 
ίδιο πίνακα προσόντων, ανεξάρτητα από το σύνολο των μονάδων που συγκεντρώνουν, 
οι μόνιμοι κάτοικοι όλων των δήμων του Νομού Ξάνθης.

3) Για τον κωδικό θέσης 453 δεν ισχύει η εντοπιότητα.
4) Για όλες τις υπόλοιπες θέσεις  προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων, που ανήκουν 

στον  ίδιο  πίνακα  προσόντων,  ανεξάρτητα  από  το  σύνολο  των  μονάδων  που 
συγκεντρώνουν, οι μόνιμοι κάτοικοι όλων των δήμων του Νομού Σερρών.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για τις εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών ανώνυμες εταιρείες, οι 
οποίες  για  την  πρόσληψη  του  προσωπικού  τους  υπάγονται  στις  διατάξεις  του  ν. 
2190/1994, εφαρμόζονται και οι σχετικές με τα κωλύματα και τις απαγορεύσεις διατάξεις 
του Π.Δ. 180/2004, όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: Ανάρτηση πινάκων και υποβολή ενστάσεων
Μετά την κατάρτιση των πινάκων, η υπηρεσία μας  θα αναρτήσει, το αργότερο μέσα σε είκοσι 
(20)  ημέρες  από  τη  λήξη  της  προθεσμίας  υποβολής  των  αιτήσεων  συμμετοχής, τους 
πίνακες κατάταξης των υποψηφίων στο κατάστημα των γραφείων μας, τους οποίους πρέπει να 
αποστείλει  άμεσα για έλεγχο στο ΑΣΕΠ, ενώ θα συνταχθεί  και σχετικό πρακτικό ανάρτησης 
(σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 11 του Ν. 2190/1994 όπως ισχύει) το οποίο θα υπογραφεί από δύο 
(2) υπαλλήλους της υπηρεσίας. Το πρακτικό αυτό θα αποσταλεί  αυθημερόν στο ΑΣΕΠ στο  fax: 
210 6467728 ή 213 1319188.
Κατά  των  πινάκων  αυτών  επιτρέπεται  στους  ενδιαφερόμενους  η  άσκηση  ένστασης μέσα  σε 
αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) η οποία αρχίζει από 
την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους. Η ένσταση κατατίθεται  ή  αποστέλλεται  με συστημένη 
επιστολή  απευθείας  στο  ΑΣΕΠ Αποκεντρωμένο  Τμήμα  Θεσσαλονίκης (Λεωφ.  Γεωργικής 
Σχολής 65 Τ.Κ.  570 01 Θέρμη)  και,  για να  εξεταστεί,  πρέπει  να  συνοδεύεται  από αποδεικτικό 
καταβολής παραβόλου πενήντα ευρώ (50 €)  που εκδίδεται από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία 
(Δ.Ο.Υ.). Σε περίπτωση που η υποβληθείσα ένσταση γίνει δεκτή, το καταβληθέν ποσό επιστρέφεται 
στον ενιστάμενο.
Η υπηρεσία οφείλει να αποστείλει στο ΑΣΕΠ εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών φωτοαντίγραφα 
των αιτήσεων και των δικαιολογητικών των υποψηφίων που έχουν υποβάλει ένσταση κατά των 
πινάκων κατάταξης. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ: Πρόσληψη 
Η  υπηρεσία  προσλαμβάνει  το  προσωπικό  με  σύμβαση  εργασίας  ιδιωτικού  δικαίου  ορισμένου 
χρόνου  αμέσως  μετά την  κατάρτιση  των  πινάκων  κατάταξης  των  υποψηφίων.  Τυχόν 
αναμόρφωση των  πινάκων  βάσει  αυτεπάγγελτου  ή  κατ΄  ένσταση  ελέγχου  του  ΑΣΕΠ  που 
συνεπάγεται  ανακατάταξη  των  υποψηφίων,  εκτελείται  υποχρεωτικά από  το  φορέα,  ενώ 
απολύονται  οι  υποψήφιοι  που  δεν  δικαιούνται  πρόσληψης  βάσει  της  νέας  κατάταξης.  Οι 
απολυόμενοι λαμβάνουν τις αποδοχές που προβλέπονται για την απασχόλησή τους έως την ημέρα 
της απόλυσης, χωρίς οποιαδήποτε αποζημίωση από την αιτία αυτή. 
Προσληφθέντες οι οποίοι αποχωρούν πριν από τη λήξη της σύμβασής τους,  αντικαθίστανται με 
άλλους από τους εγγεγραμμένους και διαθέσιμους στον πίνακα της οικείας ειδικότητας, κατά τη 
σειρά εγγραφής τους σε αυτόν.
Σε κάθε περίπτωση, οι υποψήφιοι που προσλαμβάνονται είτε κατόπιν αναμόρφωσης των πινάκων 
από  το  ΑΣΕΠ  είτε  λόγω  αντικατάστασης  αποχωρούντων  υποψηφίων,  απασχολούνται  για  το 
υπολειπόμενο, κατά περίπτωση, χρονικό διάστημα και μέχρι συμπληρώσεως της  εγκεκριμένης 
διάρκειας της σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου.
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ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ  ΤΜΗΜΑ της  παρούσας  ανακοίνωσης  αποτελεί  και  το  «Παράρτημα 
ανακοινώσεων  Συμβάσεων  εργασίας  Ορισμένου  Χρόνου  (ΣΟΧ)» με  σήμανση  έκδοσης 
«21/3/2012»,  το  οποίο  περιλαμβάνει:  i)  οδηγίες  για  τη  συμπλήρωση  της  αίτησης  – 
υπεύθυνης δήλωσης με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.2, σε συνδυασμό με επισημάνσεις σχετικά 
με τα προσόντα και τα βαθμολογούμενα κριτήρια κατάταξης των υποψηφίων σύμφωνα με 
τις ισχύουσες κανονιστικές ρυθμίσεις· και  ii) τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την 
έγκυρη συμμετοχή τους στη διαδικασία επιλογής. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν 
πρόσβαση  στο  Παράρτημα  αυτό,  αλλά  και  στα  Ειδικά  Παραρτήματα: (Α1)  Απόδειξης 
Χειρισμού Η/Υ  με σήμανση έκδοσης «12/01/2012» και (Α2) Απόδειξης Γλωσσομάθειας  με 
σήμανση έκδοσης «06/03/2012», μέσω του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και 
συγκεκριμένα  μέσω της ίδιας  διαδρομής  που ακολουθείται  και  για  την αναζήτηση του 
εντύπου  της  αίτησης  δηλαδή:  Κεντρική  σελίδα   Έντυπα  αιτήσεων   Διαγωνισμών 
φορέων  Εποχικού (ΣΟΧ). 

Ο Διευθυντής
του Εργοστασίου Σερρών 

της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης Α.Ε.

Δημ. Γιαννακίδης
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