
ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ΑΡΗΘ. ΟΥ 01/2017 

        ΓΗΑ ΣΖ ΤΝΑΦΖ ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ 

H ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΤΓΡΔΤΖ - ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ 

ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ 

 

Αλαθνηλώλεη 

 

Σελ πξόζιεςε, κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ, 

ζπλνιηθά επηά (7) αηόκσλ γηα ηελ θάιπςε επνρηθώλ ή παξνδηθώλ αλαγθώλ ηεο 

Γεκνηηθήο Δπηρείξεζεο Ύδξεπζεο - Απνρέηεπζεο Γήκνπ Βόιβεο, πνπ εδξεύεη 

ζηελ Αζπξνβάιηα θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπ εμήο, αλά ππεξεζία, έδξα, εηδηθόηεηα 

θαη δηάξθεηα ζύκβαζεο, αξηζκνύ αηόκσλ (βι. ΠΗΝΑΚΑ Α), κε ηα αληίζηνηρα 

απαηηνύκελα (ηππηθά θαη ηπρόλ πξόζζεηα) πξνζόληα (βι. ΠΗΝΑΚΑ Β): 

 

 

ΠΗΝΑΚΑ Α: ΘΔΔΗ ΔΠΟΥΗΚΟΤ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ (αλά θσδηθό ζέζεο) 

Κσδηθόο 

ζέζεο 
Τπεξεζία 

Έδξα 

ππεξεζίαο 
Δηδηθόηεηα 

Γηάξθεηα 

ζύκβαζεο 

(κήλεο) 

Αξηζκόο 

αηόκσλ 

  

 

 

001 

 

Γεκνηηθή 

Δπηρείξεζε 

Ύδξεπζεο - 

Απνρέηεπζεο 

Γήκνπ 

Βόιβεο 

 

 

 

 

Αζπξνβάιηα 

 

 

 

ΓΔ 

Καηακεηξεηώλ– 

Τδξνκεηξεηώλ 

 

 

8  

 

 

2 

002 

 

Γεκνηηθή  

Δπηρείξεζε 

Ύδξεπζεο - 

Απνρέηεπζεο 

Γήκνπ 

Βόιβεο 

 

 

Αζπξνβάιηα 

 

ΓΔ Βνεζώλ 

Τδξαπιηθώλ 
8  2 

003 

 

Γεκνηηθή 

Δπηρείξεζε 

Ύδξεπζεο - 

Απνρέηεπζεο 

Γήκνπ 

Βόιβεο 

 

 

 

Αζπξνβάιηα 

 

 

 

 

 

 

ΓΔ Υεηξηζηή 

Μεραλεκάησλ 

Έξγσλ (JCB) 

 

 

 

8  

 

 

1 



ΠΗΝΑΚΑ Α: ΘΔΔΗ ΔΠΟΥΗΚΟΤ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ (αλά θσδηθό ζέζεο) 

Κσδηθόο 

ζέζεο 
Τπεξεζία 

Έδξα 

ππεξεζίαο 
Δηδηθόηεηα 

Γηάξθεηα 

ζύκβαζεο 

(κήλεο) 

Αξηζκόο 

αηόκσλ 

       

 

004 

 

 

 

Γεκνηηθή 

Δπηρείξεζε 

Ύδξεπζεο - 

Απνρέηεπζεο 

Γήκνπ 

Βόιβεο 

 

 

 

 

Αζπξνβάιηα 

 

 

ΓΔ Υεηξηζηή 

Μεραλεκάησλ   

Έξγσλ    

(απνθξαθηηθνύ 

νρήκαηνο 230 

ίππσλ) 

 

 

 

8  

 

 

 

1 

 

 

      005 

 

Γεκνηηθή 

Δπηρείξεζε 

Ύδξεπζεο - 

Απνρέηεπζεο 

Γήκνπ 

Βόιβεο 

 

  

 

 

Αζπξνβάιηα 

 

 

 

ΤΔ Βνεζώλ –     

Δξγαηώλ/ηξηώλ   

Γεληθώλ 

θαζεθόλησλ 

 

 

 

8 

 

 

 

1 

 

 

 

ΠΗΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (αλά θσδηθό ζέζεο) 

Κσδηθόο ζέζεο 

Σίηινο ζπνπδώλ  

θαη  

ινηπά απαηηνύκελα (ηππηθά & ηπρόλ πξόζζεηα) πξνζόληα 

 

001 

ΓΔ 

Καηακεηξεηώλ – 

Τδξνκεηξεηώλ 

 

Οπνηνδήπνηε πηπρίν ή δίπισκα ή απνιπηήξηνο ηίηινο δεπηεξνβάζκηαο ή 

κεηαδεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηεο εκεδαπήο  ή  ηζόηηκνο ηίηινο ζρνιώλ 

ηεο αιινδαπήο, αλεμαξηήησο εηδηθόηεηαο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

002 

ΓΔ 

Βνεζώλ 

Τδξαπιηθώλ 

ΚΤΡΗΑ ΠΡΟΟΝΣΑ: 

α) Άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο ηερλίηε πδξαπιηθνύ ηνπιάρηζηνλ Α΄ ηάμεο 

εηδηθόηεηαο 1
εο

 ή άδεηα Αξρηηερλίηε πδξαπιηθνύ ηνπ Π.Γ. 112/2012, όπσο 

ηζρύεη (*). 

β) Ο νκώλπκνο ή αληίζηνηρνο ηίηινο ΙΔΚ ή Δπαγγεικαηηθνύ Λπθείνπ ή 

Τερληθνύ Δπαγγεικαηηθνύ Δθπαηδεπηεξίνπ Α' ή Β' θύθινπ ζπνπδώλ ή 

Δληαίνπ Πνιπθιαδηθνύ Λπθείνπ ή Τερληθνύ Δπαγγεικαηηθνύ Λπθείνπ ή 

Σρνιήο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο ή Δπαγγεικαηηθήο Σρνιήο ή Τερληθώλ 

Δπαγγεικαηηθώλ Σρνιώλ δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ή ζρνιώλ καζεηείαο 

ηνπ ΟΑΔΓ ηνπ Ν. 1346/1983 ή Ν. 3475/2006  ή άιινο ηζόηηκνο ηίηινο 

ζρνιηθώλ κνλάδσλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο. 

Γίλεηαη επίζεο δεθηόο νπνηνζδήπνηε ηίηινο ΙΔΚ ή δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο ή άιινο ηζόηηκνο θαη αληίζηνηρνο ηίηινο ζρνιηθώλ κνλάδσλ ηεο 



ΠΗΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (αλά θσδηθό ζέζεο) 

Κσδηθόο ζέζεο 

Σίηινο ζπνπδώλ  

θαη  

ινηπά απαηηνύκελα (ηππηθά & ηπρόλ πξόζζεηα) πξνζόληα 

εκεδαπήο ή αιινδαπήο, ππό ηελ πξνϋπόζεζε όηη ν ππνςήθηνο ππνβάιιεη 

βεβαίσζε ηεο αξκόδηαο γηα ηελ έθδνζε ηεο άδεηαο ππεξεζίαο, όηη ε αλσηέξσ 

άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο ρνξεγήζεθε βάζεη ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηίηινπ 

είηε απηνηειώο είηε κε ζπλππνινγηζκό θαη εκπεηξίαο. 

 

ΠΡΟΟΝΣΑ Α’ ΔΠΗΚΟΤΡΗΑ: 

(Δθόζνλ νη ζέζεηο δελ θαιπθζνύλ από ππνςεθίνπο κε ηα αλσηέξσ 

πξνζόληα) 

 

α) Άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο ηερλίηε πδξαπιηθνύ ηνπιάρηζηνλ Α΄ ηάμεο 

εηδηθόηεηαο 1
εο

 ή άδεηα Αξρηηερλίηε πδξαπιηθνύ ηνπ Π.Γ. 112/2012, όπσο 

ηζρύεη (*). 

β) Ο νκώλπκνο ή αληίζηνηρνο, απνιπηήξηνο ηίηινο αλαγλσξηζκέλεο 

θαηώηεξεο ηερληθήο ζρνιήο ηεο εκεδαπήο ή ηζόηηκνο θαη αληίζηνηρνο ηίηινο 

ζρνιήο ηεο αιινδαπήο. Γίλεηαη επίζεο δεθηόο νπνηνζδήπνηε ηίηινο 

αλαγλσξηζκέλεο θαηώηεξεο ηερληθήο ζρνιήο ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, 

ππό ηελ πξνϋπόζεζε όηη ν ππνςήθηνο ππνβάιιεη βεβαίσζε ηεο αξκόδηαο 

γηα ηελ έθδνζε ηεο άδεηαο ππεξεζίαο, όηη ε αλσηέξσ άδεηα άζθεζεο 

επαγγέικαηνο ρνξεγήζεθε βάζεη ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηίηινπ είηε απηνηειώο 

είηε κε ζπλππνινγηζκό θαη εκπεηξίαο. 

 

ΠΡΟΟΝΣΑ Β’ ΔΠΗΚΟΤΡΗΑ: 

(Δθόζνλ νη ζέζεηο δελ θαιπθζνύλ από ππνςεθίνπο κε ηα αλσηέξσ 

πξνζόληα) 

 

α) Άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο ηερλίηε πδξαπιηθνύ ηνπιάρηζηνλ Α΄ ηάμεο 

εηδηθόηεηαο 1
εο 

ή άδεηα Αξρηηερλίηε πδξαπιηθνύ ηνπ Π.Γ. 112/2012, όπσο 

ηζρύεη. 

β) Απνιπηήξηνο ηίηινο ηνπιάρηζηνλ ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο 

(απνιπηήξην ηξηηαμίνπ γπκλαζίνπ ή γηα ππνςεθίνπο πνπ έρνπλ απνθνηηήζεη 

κέρξη θαη ην 1980 απνιπηήξην δεκνηηθνύ ζρνιείνπ) ή ηζνδύλακνο 

απνιπηήξηνο ηίηινο θαηώηεξεο Τερληθήο Σρνιήο ηνπ Ν.Γ. 580/1970 ή 

απνιπηήξηνο ηίηινο Δξγαζηεξίσλ Δηδηθήο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη 

Καηάξηηζεο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 2817/2000 ηεο εκεδαπήο ή άιινο ηζόηηκνο 

ηίηινο ηεο αιινδαπήο θαη αληίζηνηρε εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ (3) 

εηώλ, κεηά ηελ απόθηεζε ηεο παξαπάλσ άδεηαο άζθεζεο επαγγέικαηνο (*). 

 

ΠΡΟΟΝΣΑ Γ’ ΔΠΗΚΟΤΡΗΑ: 

(Δθόζνλ νη ζέζεηο δελ θαιπθζνύλ από ππνςεθίνπο κε ηα αλσηέξσ 

πξνζόληα) 

 

α) Άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο ηερλίηε πδξαπιηθνύ ηνπιάρηζηνλ Α΄ ηάμεο 

εηδηθόηεηαο 1
εο

 ή άδεηα Αξρηηερλίηε πδξαπιηθνύ ηνπ Π.Γ. 112/2012,όπσο 

ηζρύεη. 

β) Απνιπηήξηνο ηίηινο ηνπιάρηζηνλ ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο 



ΠΗΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (αλά θσδηθό ζέζεο) 

Κσδηθόο ζέζεο 

Σίηινο ζπνπδώλ  

θαη  

ινηπά απαηηνύκελα (ηππηθά & ηπρόλ πξόζζεηα) πξνζόληα 

(απνιπηήξην ηξηηαμίνπ γπκλαζίνπ ή γηα ππνςεθίνπο πνπ έρνπλ απνθνηηήζεη 

κέρξη θαη ην 1980 απνιπηήξην δεκνηηθνύ ζρνιείνπ) ή ηζνδύλακνο 

απνιπηήξηνο ηίηινο θαηώηεξεο Τερληθήο Σρνιήο ηνπ Ν.Γ. 580/1970 ή 

απνιπηήξηνο ηίηινο Δξγαζηεξίσλ Δηδηθήο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη 

Καηάξηηζεο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 2817/2000 ηεο εκεδαπήο ή άιινο ηζόηηκνο 

ηίηινο ηεο αιινδαπήο θαη αληίζηνηρε εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ έμη (6) κελώλ, 

κεηά ηελ απόθηεζε ηεο παξαπάλσ άδεηαο άζθεζεο επαγγέικαηνο (*). 

 

(*) ΔΠΗΖΜΑΝΖ: 

Υπνςήθηνη πνπ θαηείραλ άδεηα, ηελ νπνία αληηθαηέζηεζαλ βάζεη ηνπ Π.Γ. 

112/2012, εθόζνλ ζηε λέα απηή άδεηα δελ αλαγξάθεηαη ε αξρηθή άδεηα 

θαη ε εκεξνρξνλνινγία θηήζεο απηήο, νθείινπλ λα πξνζθνκίζνπλ ζρεηηθή 

βεβαίσζε ηεο αξκόδηαο ππεξεζίαο, από ηελ νπνία λα πξνθύπηνπλ ηα 

αλσηέξσ ζηνηρεία.  

Ζ ελ ιόγσ βεβαίσζε απαηηείηαη, πξνθεηκέλνπ λα πξνζκεηξεζεί ην 

βαζκνινγνύκελν θξηηήξην ηεο εκπεηξίαο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

003 

ΓΔ Υεηξηζηή 

Μεραλεκάησλ 

Έξγσλ 

(JCB) 

 

ΚΤΡΗΑ ΠΡΟΟΝΣΑ 

α) Ηζρύνπζα άδεηα κεραλνδεγνύ-ρεηξηζηή κεραλεκάησλ εθηέιεζεο 

ηερληθώλ έξγσλ Οκάδαο Α’ ή Β’ Δηδηθόηεηαο 1 ζύκθσλα κε ην Π.Γ. 

31/1990 ή άδεηα ρεηξηζηή κεραλεκάησλ έξγνπ (Μ.Δ.) Οκάδαο Α’ ή Β’ 

Δηδηθόηεηαο 1 ηνπ Π.Γ. 113/2012 γηα Μ.Δ. 1.3 ηεο θαηάηαμεο ηνπ άξζξνπ 2 

ηεο Απόθαζεο κε αξηζκ. νηθ. 1032/166.Φ.Γ.9.6.4(Η)/5-3-2013 όπσο 

ηξνπνπνηήζεθε θαη ζπκπιεξώζεθε κε ηελ ππ΄ αξηζ. νηθ.71993/301/Φ113/3-

7-2015 απόθαζε (*).  

β) Άδεηα νδήγεζεο απηνθηλήηνπ εξαζηηερληθή ή επαγγεικαηηθή θαη 

γ) Ο νκώλπκνο ή αληίζηνηρνο ηίηινο ΙΔΚ ή Τερληθνύ Δπαγγεικαηηθνύ 

Δθπαηδεπηεξίνπ Α΄ ή Β' θύθινπ ζπνπδώλ ή Δληαίνπ Πνιπθιαδηθνύ Λπθείνπ 

ή Τερληθνύ Δπαγγεικαηηθνύ Λπθείνπ ή Τερληθώλ Δπαγγεικαηηθώλ Σρνιώλ 

Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ή Σρνιώλ Μαζεηείαο ηνπ ΟΑΔΓ ηνπ 

Ν.1346/83 ή άιινο ηζόηηκνο ηίηινο ζρνιηθώλ κνλάδσλ ηεο εκεδαπήο ή 

αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο. 

 Γίλεηαη επίζεο δεθηόο νπνηνζδήπνηε ηίηινο ΙΔΚ ή δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο ή άιινο ηζόηηκνο θαη αληίζηνηρνο ηίηινο ζρνιηθώλ κνλάδσλ ηεο 

εκεδαπήο ή αιινδαπήο ππό ηελ πξνϋπόζεζε όηη ν ππνςήθηνο ππνβάιιεη 

βεβαίσζε ηεο αξκόδηαο γηα ηελ έθδνζε ηεο άδεηαο ππεξεζίαο, όηη ε αλσηέξσ 

άδεηα κεραλνδεγνύ - ρεηξηζηή ρνξεγήζεθε βάζεη ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηίηινπ 

είηε απηνηειώο είηε κε ζπλππνινγηζκό θαη εκπεηξίαο.   

 

ΠΡΟΟΝΣΑ  Α΄ ΔΠΗΚΟΤΡΗΑ: 

(Δθόζνλ ε ζέζε δελ θαιπθζεί από ππνςεθίνπο κε ηα αλσηέξσ πξνζόληα) 

α) Ηζρύνπζα άδεηα κεραλνδεγνύ-ρεηξηζηή κεραλεκάησλ εθηέιεζεο 

ηερληθώλ έξγσλ Οκάδαο Α’ ή Β’ Δηδηθόηεηαο 1 ζύκθσλα κε ην π.δ. 

31/1990 ή άδεηα ρεηξηζηή κεραλεκάησλ έξγνπ (Μ.Δ.) Οκάδαο Α’ ή Β’ 



ΠΗΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (αλά θσδηθό ζέζεο) 

Κσδηθόο ζέζεο 

Σίηινο ζπνπδώλ  

θαη  

ινηπά απαηηνύκελα (ηππηθά & ηπρόλ πξόζζεηα) πξνζόληα 

Δηδηθόηεηαο 1 ηνπ Π.Γ. 113/2012 γηα Μ.Δ. 1.3 ηεο θαηάηαμεο ηνπ άξζξνπ 2 

ηεο Απόθαζεο κε αξηζκ. νηθ. 1032/166.Φ.Γ.9.6.4(Η)/5-3-2013 όπσο 

ηξνπνπνηήζεθε θαη ζπκπιεξώζεθε κε ηελ ππ΄ αξηζ. νηθ.71993/301/Φ113/3-

7-2015 απόθαζε (*).  

β) Άδεηα νδήγεζεο απηνθηλήηνπ εξαζηηερληθή ή επαγγεικαηηθή θαη 

γ) Ο νκώλπκνο ή αληίζηνηρνο, απνιπηήξηνο ηίηινο αλαγλσξηζκέλεο 

θαηώηεξεο ηερληθήο ζρνιήο ηεο εκεδαπήο ή ηζόηηκνο θαη αληίζηνηρνο ηίηινο  

ζρνιήο ηεο αιινδαπήο. 

Γίλεηαη επίζεο δεθηόο νπνηνζδήπνηε ηίηινο αλαγλσξηζκέλεο θαηώηεξεο 

ηερληθήο ζρνιήο ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, ππό ηελ πξνϋπόζεζε όηη ν 

ππνςήθηνο ππνβάιιεη βεβαίσζε ηεο αξκόδηαο γηα ηελ έθδνζε ηεο άδεηαο 

ππεξεζίαο, όηη ε αλσηέξσ άδεηα κεραλνδεγνύ - ρεηξηζηή ρνξεγήζεθε βάζεη 

ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηίηινπ είηε απηνηειώο είηε κε ζπλππνινγηζκό θαη 

εκπεηξίαο. 

 

ΠΡΟΟΝΣΑ  Β΄ ΔΠΗΚΟΤΡΗΑ:  

(Δθόζνλ ε ζέζε δελ θαιπθζεί από ππνςεθίνπο κε ηα αλσηέξσ πξνζόληα) 

α) Ηζρύνπζα άδεηα κεραλνδεγνύ-ρεηξηζηή κεραλεκάησλ εθηέιεζεο 

ηερληθώλ έξγσλ Οκάδαο Α’ ή Β’ Δηδηθόηεηαο 1 ζύκθσλα κε ην π.δ. 

31/1990 ή άδεηα ρεηξηζηή κεραλεκάησλ έξγνπ (Μ.Δ.) Οκάδαο Α’ ή Β’ 

Δηδηθόηεηαο 1 ηνπ Π.Γ. 113/2012 γηα Μ.Δ. 1.3 ηεο θαηάηαμεο ηνπ άξζξνπ 2 

ηεο Απόθαζεο κε αξηζ. νηθ. 1032/166.Φ.Γ.9.6.4(Η)/5-3-2013 όπσο 

ηξνπνπνηήζεθε θαη ζπκπιεξώζεθε κε ηελ ππ’ αξηζ. νηθ.71993/301/Φ113/3-

7-2015 απόθαζε (*).  

β) Άδεηα νδήγεζεο απηνθηλήηνπ εξαζηηερληθή ή επαγγεικαηηθή θαη 

γ) Απνιπηήξηνο ηίηινο ηνπιάρηζηνλ Υπνρξεσηηθήο Δθπαίδεπζεο (δει. 

απνιπηήξην ηξηηαμίνπ γπκλαζίνπ ή γηα ππνςεθίνπο πνπ έρνπλ απνθνηηήζεη 

κέρξη θαη ην 1980 απνιπηήξην Γεκνηηθνύ Σρνιείνπ), ή  ηζνδύλακνο 

απνιπηήξηνο ηίηινο θαηώηεξεο Τερληθήο Σρνιήο  ηνπ  Ν.Γ. 580/1970  ή 

απνιπηήξηνο ηίηινο Δξγαζηεξίσλ Δηδηθήο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη 

Καηάξηηζεο, ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 2817/2000  ηεο εκεδαπήο ή άιινο 

ηζόηηκνο ηίηινο ηεο αιινδαπήο θαη αληίζηνηρε εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ 

ηξηώλ (3) εηώλ, κεηά ηελ απόθηεζε ηεο παξαπάλσ άδεηαο κεραλνδεγνύ-

ρεηξηζηή. 

 

ΠΡΟΟΝΣΑ  Γ΄ ΔΠΗΚΟΤΡΗΑ:  

(Δθόζνλ ε ζέζε δελ θαιπθζεί από ππνςεθίνπο κε ηα αλσηέξσ πξνζόληα) 

α) Ηζρύνπζα άδεηα κεραλνδεγνύ-ρεηξηζηή κεραλεκάησλ εθηέιεζεο 

ηερληθώλ έξγσλ Οκάδαο Α’ ή Β’ Δηδηθόηεηαο 1 ζύκθσλα κε ην π.δ. 

31/1990 ή άδεηα ρεηξηζηή κεραλεκάησλ έξγνπ (Μ.Δ.) Οκάδαο Α’ ή Β’ 

Δηδηθόηεηαο 1 ηνπ Π.Γ. 113/2012 γηα Μ.Δ. 1.3 ηεο θαηάηαμεο ηνπ άξζξνπ 2 

ηεο Απόθαζεο κε αξηζ. νηθ. 1032/166.Φ.Γ.9.6.4(Η)/5-3-2013 όπσο 

ηξνπνπνηήζεθε θαη ζπκπιεξώζεθε κε ηελ ππ’ αξηζ. νηθ.71993/301/Φ113/3-

7-2015 απόθαζε (*).  

β) Άδεηα νδήγεζεο απηνθηλήηνπ εξαζηηερληθή ή επαγγεικαηηθή θαη 



ΠΗΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (αλά θσδηθό ζέζεο) 

Κσδηθόο ζέζεο 

Σίηινο ζπνπδώλ  

θαη  

ινηπά απαηηνύκελα (ηππηθά & ηπρόλ πξόζζεηα) πξνζόληα 

γ) Απνιπηήξηνο ηίηινο ηνπιάρηζηνλ Υπνρξεσηηθήο Δθπαίδεπζεο (δει. 

απνιπηήξην ηξηηαμίνπ γπκλαζίνπ ή γηα ππνςεθίνπο πνπ έρνπλ απνθνηηήζεη 

κέρξη θαη ην 1980 απνιπηήξην Γεκνηηθνύ Σρνιείνπ), ή ηζνδύλακνο 

απνιπηήξηνο ηίηινο θαηώηεξεο Τερληθήο Σρνιήο ηνπ Ν.Γ. 580/1970 ή 

απνιπηήξηνο ηίηινο Δξγαζηεξίσλ Δηδηθήο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη 

Καηάξηηζεο, ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 2817/2000  ηεο εκεδαπήο ή άιινο 

ηζόηηκνο ηίηινο ηεο αιινδαπήο  θαη αληίζηνηρε εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ έμη 

(6) κελώλ, κεηά ηελ απόθηεζε ηεο παξαπάλσ άδεηαο κεραλνδεγνύ-ρεηξηζηή. 

 

(*) ΔΠΗΖΜΑΝΖ 

Υπνςήθηνη πνπ θαηείραλ άδεηα ηελ νπνία αληηθαηέζηεζαλ βάζεη ηνπ π.δ. 

113/2012, εθόζνλ ζηελ λέα άδεηα δελ αλαγξάθεηαη ε αξρηθή άδεηα θαη ε 

εκεξνρξνλνινγία θηήζεο απηήο, νθείινπλ λα πξνζθνκίζνπλ ζρεηηθή 

βεβαίσζε ηεο αξκόδηαο ππεξεζίαο από ηελ νπνία πξνθύπηνπλ ηα αλσηέξσ 

ζηνηρεία. 

Ζ ελ ιόγσ βεβαίσζε απαηηείηαη, πξνθεηκέλνπ λα πξνζκεηξεζεί ην 

βαζκνινγνύκελν θξηηήξην ηεο εκπεηξίαο 

 

 

 

ΤΜΠΛΖΡΧΜΑΣΗΚΔ ΓΗΔΤΚΡΗΝΖΔΗ 

Σηελ πεξίπησζε πνπ νη ππνςήθηνη είλαη θάηνρνη επαγγεικαηηθήο άδεηαο 

νδήγεζεο αιινδαπήο, γηα λα γίλνπλ δεθηνί πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ 

βεβαίσζε ηεο αξκόδηαο ππεξεζίαο ηνπ Υπνπξγείνπ Σπγθνηλσληώλ «πεξί 

ηζνδπλακίαο θαη αληηζηνηρίαο ηεο άδεηαο νδήγεζεο αιινδαπήο κε ηηο 

επαγγεικαηηθέο άδεηεο νδήγεζεο εκεδαπήο». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

004 

ΓΔ Υεηξηζηή 

Μεραλεκάησλ   

Έξγσλ    

(απνθξαθηηθνύ 

 

ΚΤΡΗΑ ΠΡΟΟΝΣΑ  
α) Ηζρύνπζα άδεηα κεραλνδεγνύ-ρεηξηζηή κεραλεκάησλ εθηέιεζεο ηερληθώλ 

έξγσλ Οκάδαο Α’, 4
εο

 εηδηθόηεηαο ζύκθσλα κε ην Π.Γ. 31/1990 γηα Μ.Δ 

4.7 ή άδεηα ρεηξηζηή κεραλεκάησλ έξγνπ (Μ.Δ.) Οκάδαο Α’ Δηδηθόηεηαο 

4εο ηνπ Π.Γ. 113/2012 γηα Μ.Δ. 4.7 ηεο θαηάηαμεο ηνπ άξζξνπ 2 ηεο ππ’ 

αξηζ. νηθ. 1032/166.Φ.Γ.9.6.4 (Η)/5-3-2013 απόθαζεο, όπσο απηή 

ηξνπνπνηήζεθε θαη ζπκπιεξώζεθε κε ηηο ππ’ αξηζ. νηθ. 71993/301/Φ113/3-

7-2015 θαη νηθ. 84123/305/Φ113/8-8-2016 απνθάζεηο (*).  

β) Ηζρύνπζα επαγγεικαηηθή άδεηα νδήγεζεο απηνθηλήηνπ Γ΄ 

θαηεγνξίαο. 

γ) Ο νκώλπκνο ή αληίζηνηρνο ηίηινο ΙΔΚ ή Τερληθνύ Δπαγγεικαηηθνύ 

Δθπαηδεπηεξίνπ Α΄ ή Β' θύθινπ ζπνπδώλ ή Δληαίνπ Πνιπθιαδηθνύ Λπθείνπ 

ή Τερληθνύ Δπαγγεικαηηθνύ Λπθείνπ ή Τερληθώλ Δπαγγεικαηηθώλ Σρνιώλ 

Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ή Σρνιώλ Μαζεηείαο ηνπ ΟΑΔΓ ηνπ 

Ν.1346/83 ή άιινο ηζόηηκνο ηίηινο ζρνιηθώλ κνλάδσλ ηεο εκεδαπήο ή 



ΠΗΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (αλά θσδηθό ζέζεο) 

Κσδηθόο ζέζεο 

Σίηινο ζπνπδώλ  

θαη  

ινηπά απαηηνύκελα (ηππηθά & ηπρόλ πξόζζεηα) πξνζόληα 

νρήκαηνο 230 

ίππσλ) 

αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο. Γίλεηαη επίζεο δεθηόο νπνηνζδήπνηε 

ηίηινο ΙΔΚ ή δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ή άιινο ηζόηηκνο θαη αληίζηνηρνο 

ηίηινο ζρνιηθώλ κνλάδσλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο ππό ηελ πξνϋπόζεζε 

όηη ν ππνςήθηνο ππνβάιιεη βεβαίσζε ηεο αξκόδηαο γηα ηελ έθδνζε ηεο 

άδεηαο ππεξεζίαο, όηη ε αλσηέξσ άδεηα κεραλνδεγνύ - ρεηξηζηή ρνξεγήζεθε 

βάζεη ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηίηινπ είηε απηνηειώο είηε κε ζπλππνινγηζκό θαη 

εκπεηξίαο.  

 

ΠΡΟΟΝΣΑ Α΄ ΔΠΗΚΟΤΡΗΑ:  
(Δθόζνλ ε ζέζε δελ θαιπθζεί από ππνςεθίνπο κε ηα αλσηέξσ πξνζόληα)  

α) Ηζρύνπζα άδεηα κεραλνδεγνύ-ρεηξηζηή κεραλεκάησλ εθηέιεζεο ηερληθώλ 

έξγσλ Οκάδαο Η΄ θαη Σάμεο Β΄ ζύκθσλα κε ην Π.Γ. 31/1990 ή άδεηα 

ρεηξηζηή κεραλεκάησλ έξγνπ (Μ.Δ.) Οκάδαο Α’ Δηδηθόηεηαο 4εο ηνπ Π.Γ. 

113/2012 γηα Μ.Δ. 4.7 ηεο θαηάηαμεο ηνπ άξζξνπ 2 ηεο ππ’ αξηζ. νηθ. 

1032/166.Φ.Γ.9.6.4 (Η)/5-3-2013 απόθαζεο, όπσο απηή ηξνπνπνηήζεθε θαη 

ζπκπιεξώζεθε κε ηηο ππ’ αξηζ. νηθ. 71993/301/Φ113/3-7-2015 θαη νηθ. 

84123/305/Φ113/8-8-2016 απνθάζεηο (*).  

β) Ηζρύνπζα επαγγεικαηηθή άδεηα νδήγεζεο απηνθηλήηνπ Γ΄ 

θαηεγνξίαο. 

γ) Ο νκώλπκνο ή αληίζηνηρνο, απνιπηήξηνο ηίηινο αλαγλσξηζκέλεο 

θαηώηεξεο ηερληθήο ζρνιήο ηεο εκεδαπήο ή ηζόηηκνο θαη αληίζηνηρνο ηίηινο 

ζρνιήο ηεο αιινδαπήο. Γίλεηαη επίζεο δεθηόο νπνηνζδήπνηε ηίηινο 

αλαγλσξηζκέλεο θαηώηεξεο ηερληθήο ζρνιήο ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, 

ππό ηελ πξνϋπόζεζε όηη ν ππνςήθηνο ππνβάιιεη βεβαίσζε ηεο αξκόδηαο 

γηα ηελ έθδνζε ηεο άδεηαο ππεξεζίαο, όηη ε αλσηέξσ άδεηα κεραλνδεγνύ - 

ρεηξηζηή ρνξεγήζεθε βάζεη ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηίηινπ είηε απηνηειώο είηε κε 

ζπλππνινγηζκό θαη εκπεηξίαο. 

 

ΠΡΟΟΝΣΑ Β΄ ΔΠΗΚΟΤΡΗΑ:  

(Δθόζνλ ε ζέζε δελ θαιπθζεί από ππνςεθίνπο κε ηα αλσηέξσ πξνζόληα) 

α) Ηζρύνπζα άδεηα κεραλνδεγνύ-ρεηξηζηή κεραλεκάησλ εθηέιεζεο ηερληθώλ 

έξγσλ Οκάδαο Η΄ θαη Σάμεο Β΄ ζύκθσλα κε ην Π.Γ. 31/1990 ή άδεηα 

ρεηξηζηή κεραλεκάησλ έξγνπ (Μ.Δ.) Οκάδαο Α’ Δηδηθόηεηαο 4εο ηνπ Π.Γ. 

113/2012 γηα Μ.Δ. 4.7 ηεο θαηάηαμεο ηνπ άξζξνπ 2 ηεο ππ’ αξηζ. νηθ. 

1032/166.Φ.Γ.9.6.4 (Η)/5-3-2013 απόθαζεο, όπσο απηή ηξνπνπνηήζεθε θαη 

ζπκπιεξώζεθε κε ηηο ππ’ αξηζ. νηθ. 71993/301/Φ113/3-7-2015 θαη νηθ. 

84123/305/Φ113/8-8-2016 απνθάζεηο (*). 

β) Ηζρύνπζα επαγγεικαηηθή άδεηα νδήγεζεο απηνθηλήηνπ Γ΄ 

θαηεγνξίαο. 

γ) Απνιπηήξηνο ηίηινο ηνπιάρηζηνλ Υπνρξεσηηθήο Δθπαίδεπζεο (δει. 

απνιπηήξην ηξηηαμίνπ γπκλαζίνπ ή γηα ππνςεθίνπο πνπ έρνπλ απνθνηηήζεη 

κέρξη θαη ην 1980 απνιπηήξην Γεκνηηθνύ Σρνιείνπ), ή ηζνδύλακνο 

απνιπηήξηνο ηίηινο θαηώηεξεο Τερληθήο Σρνιήο ηνπ Ν.Γ. 580/1970 ή 

απνιπηήξηνο ηίηινο Δξγαζηεξίσλ Δηδηθήο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη 

Καηάξηηζεο, ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 2817/2000 ηεο εκεδαπήο ή άιινο ηζόηηκνο 



ΠΗΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (αλά θσδηθό ζέζεο) 

Κσδηθόο ζέζεο 

Σίηινο ζπνπδώλ  

θαη  

ινηπά απαηηνύκελα (ηππηθά & ηπρόλ πξόζζεηα) πξνζόληα 

ηίηινο ηεο αιινδαπήο θαη αληίζηνηρε εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ (3) 

εηώλ, κεηά ηελ απόθηεζε ηεο παξαπάλσ άδεηαο κεραλνδεγνύ- ρεηξηζηή (*). 

  

ΠΡΟΟΝΣΑ Γ΄ ΔΠΗΚΟΤΡΗΑ: 

(Δθόζνλ ε ζέζε δελ θαιπθζεί από ππνςεθίνπο κε ηα αλσηέξσ πξνζόληα) 

α) Ηζρύνπζα άδεηα κεραλνδεγνύ-ρεηξηζηή κεραλεκάησλ εθηέιεζεο ηερληθώλ 

έξγσλ Οκάδαο Η΄ θαη Σάμεο Β΄ ζύκθσλα κε ην Π.Γ. 31/1990 ή άδεηα 

ρεηξηζηή κεραλεκάησλ έξγνπ (Μ.Δ.) Οκάδαο Α’ Δηδηθόηεηαο 4εο ηνπ Π.Γ. 

113/2012 γηα Μ.Δ. 4.7 ηεο θαηάηαμεο ηνπ άξζξνπ 2 ηεο ππ’ αξηζ. νηθ. 

1032/166.Φ.Γ.9.6.4 (Η)/5-3-2013 απόθαζεο, όπσο απηή ηξνπνπνηήζεθε θαη 

ζπκπιεξώζεθε κε ηηο ππ’ αξηζ. νηθ. 71993/301/Φ113/3-7-2015 θαη νηθ. 

84123/305/Φ113/8-8-2016 απνθάζεηο (*). 

β) Ηζρύνπζα επαγγεικαηηθή άδεηα νδήγεζεο απηνθηλήηνπ Γ΄ 

θαηεγνξίαο.  

γ) Απνιπηήξηνο ηίηινο ηνπιάρηζηνλ Υπνρξεσηηθήο Δθπαίδεπζεο (δει. 

απνιπηήξην ηξηηαμίνπ γπκλαζίνπ ή γηα ππνςεθίνπο πνπ έρνπλ απνθνηηήζεη 

κέρξη θαη ην 1980 απνιπηήξην Γεκνηηθνύ Σρνιείνπ), ή ηζνδύλακνο 

απνιπηήξηνο ηίηινο θαηώηεξεο Τερληθήο Σρνιήο ηνπ Ν.Γ. 580/1970 ή 

απνιπηήξηνο ηίηινο Δξγαζηεξίσλ Δηδηθήο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη 

Καηάξηηζεο, ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 2817/2000 ηεο εκεδαπήο ή άιινο ηζόηηκνο 

ηίηινο ηεο αιινδαπήο θαη αληίζηνηρε εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ έμη (6) κελώλ, 

κεηά ηελ απόθηεζε ηεο παξαπάλσ άδεηαο κεραλνδεγνύ-ρεηξηζηή. 

 

(*) ΔΠΗΖΜΑΝΖ  
Υπνςήθηνη πνπ θαηείραλ άδεηα ηελ νπνία αληηθαηέζηεζαλ βάζεη ηνπ Π.Γ. 

113/2012, εθόζνλ ζηελ λέα άδεηα δελ αλαγξάθεηαη ε αξρηθή άδεηα θαη ε 

εκεξνρξνλνινγία θηήζεο απηήο, νθείινπλ λα πξνζθνκίζνπλ ζρεηηθή 

βεβαίσζε ηεο αξκόδηαο ππεξεζίαο από ηελ νπνία λα πξνθύπηνπλ ηα 

αλσηέξσ ζηνηρεία. Ζ ελ ιόγσ βεβαίσζε απαηηείηαη, πξνθεηκέλνπ λα 

πξνζκεηξεζεί ην βαζκνινγνύκελν θξηηήξην ηεο εκπεηξίαο. 

 

ΤΜΠΛΖΡΧΜΑΣΗΚΔ ΓΗΔΤΚΡΗΝΗΔΗ  

Γηα ηα ζεξκηθά κεραλήκαηα γίλνληαη δεθηέο θαη νη άδεηεο Μεραλνδεγώλ 

Υεηξηζηώλ Μεραλεκάησλ Δθηέιεζεο Σερληθώλ Έξγσλ, πνπ 

ρνξεγήζεθαλ βάζεη ηνπ Π.Γ. 22/1976 (ΦΔΚ 6/η.Α΄/12-1-1976).  
 

Σηελ πεξίπησζε πνπ νη ππνςήθηνη είλαη θάηνρνη επαγγεικαηηθήο άδεηαο 

νδήγεζεο αιινδαπήο, γηα λα γίλνπλ δεθηνί πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ 

βεβαίσζε ηεο αξκόδηαο ππεξεζίαο «πεξί ηζνδπλακίαο θαη αληηζηνηρίαο ηεο 

άδεηαο νδήγεζεο αιινδαπήο κε ηηο επαγγεικαηηθέο άδεηεο νδήγεζεο 

εκεδαπήο». 



ΠΗΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (αλά θσδηθό ζέζεο) 

Κσδηθόο ζέζεο 

Σίηινο ζπνπδώλ  

θαη  

ινηπά απαηηνύκελα (ηππηθά & ηπρόλ πξόζζεηα) πξνζόληα 

 

 

005 

ΤΔ  

Δξγαηώλ/ηξηώλ 

Γεληθώλ 

Καζεθόλησλ 

 

Απνιπηήξηνο ηίηινο ηνπιάρηζηνλ Υπνρξεσηηθήο Δθπαίδεπζεο (δει. 

απνιπηήξην ηξηηαμίνπ γπκλαζίνπ ή γηα ππνςεθίνπο πνπ έρνπλ απνθνηηήζεη 

κέρξη θαη ην 1980 απνιπηήξην Γεκνηηθνύ Σρνιείνπ), ή ηζνδύλακνο 

απνιπηήξηνο ηίηινο θαηώηεξεο Τερληθήο Σρνιήο ηνπ Ν.Γ. 580/1970 ή 

απνιπηήξηνο ηίηινο Δξγαζηεξίσλ Δηδηθήο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη 

Καηάξηηζεο, ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 2817/2000  ηεο εκεδαπήο ή άιινο 

ηζόηηκνο ηίηινο ηεο αιινδαπήο. 

 

 

ΠΡΟΟΥΖ: ύκθσλα κε ην άξζξν 20 «Απνθιεηζηηθή πξνζεζκία γηα ηε ζύλαςε 

ζπκβάζεσλ έθηαθηνπ πξνζσπηθνύ» ηνπ Ν. 4305/2014 (ΦΔΚ 237/η. Α΄/31-10-

2014) ε πξόζιεςε πξνζσπηθνύ ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ ζπληειείηαη 

ππνρξεσηηθά εληόο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο έμη (6) κελώλ από ηελ έθδνζε ηεο 

εγθξηηηθήο απόθαζεο ηεο Δπηηξνπήο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο ΠΤ: 33/2006. 

Μεηά ηελ παξέιεπζε ηεο πξνζεζκίαο απηήο νη ζπκβάζεηο δελ επηηξέπεηαη λα 

ζπλαθζνύλ θαη απαηηείηαη εθ λένπ ππνβνιή αηηήκαηνο γηα έθδνζε εγθξηηηθήο 

απόθαζεο. 

 

Οη ππνςήθηνη όισλ ησλ  εηδηθνηήησλ  πξέπεη λα είλαη ειηθίαο από 18 έσο 65 
εηώλ. 

 

Τπνβνιή αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο 

Οη  ελδηαθεξόκελνη  θαινύληαη  λα  ζπκπιεξώζνπλ  ηελ  αίηεζε  κε  θσδηθό 

έληππν  ΑΔΠ ΟΥ.6 θαη  λα  ηελ ππνβάινπλ,  είηε  απηνπξνζώπσο,  είηε  κε  

άιιν  εμνπζηνδνηεκέλν  από απηνύο πξόζσπν, εθόζνλ ε εμνπζηνδόηεζε θέξεη ηελ 

ππνγξαθή ηνπο ζεσξεκέλε από δεκόζηα αξρή, είηε ηαρπδξνκηθά κε ζπζηεκέλε 

επηζηνιή, ζηα γξαθεία ηεο ππεξεζίαο καο ζηελ αθόινπζε  δηεύζπλζε, Γεκνηηθή 

Δπηρείξεζε Ύδξεπζεο - Απνρέηεπζεο Γήκνπ Βόιβεο, Παξαιία Πεδόδξνκνο 

Αζπξνβάιηαο Σ.Κ. 57021 ππ’ όςηλ θ. Π. Εαβξάθα (ηει. επηθνηλσλίαο 

2397021812). Σηελ πεξίπησζε απνζηνιήο ησλ αηηήζεσλ ηαρπδξνκηθώο ην 

εκπξόζεζκν ησλ αηηήζεσλ θξίλεηαη κε βάζε ηελ εκεξνκελία πνπ θέξεη ν θάθεινο    

απνζηνιήο, ν νπνίνο κεηά ηελ απνζθξάγηζή ηνπ επηζπλάπηεηαη ζηελ αίηεζε ησλ 

ππνςεθίσλ. 

Ζ πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ είλαη δέθα (10) εκέξεο (ππνινγηδόκελεο 

εκεξνινγηαθά) θαη αξρίδεη από ηελ επόκελε εκέξα ηεο ηειεπηαίαο δεκνζίεπζεο ηεο 

παξνύζαο ζε ηνπηθέο εθεκεξίδεο ή ηεο αλάξηεζήο ηεο ζην θαηάζηεκα ηεο 

ππεξεζίαο καο θαη ζην ρώξν αλαθνηλώζεσλ ηνπ δεκνηηθνύ θαηαζηήκαηνο, εθόζνλ 

ε αλάξηεζε είλαη ηπρόλ κεηαγελέζηεξε ηεο δεκνζίεπζεο ζηηο εθεκεξίδεο. Η 

αλσηέξσ πξνζεζκία ιήγεη κε ηελ παξέιεπζε νιόθιεξεο ηεο ηειεπηαίαο εκέξαο θαη 

εάλ απηή είλαη, θαηά λόκν, εμαηξεηέα (δεκόζηα αξγία ή κε εξγάζηκε), ηόηε ε ιήμε 

ηεο πξνζεζκίαο κεηαηίζεηαη ηελ επόκελε εξγάζηκε εκέξα. 

 


