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Π  Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α 

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

Για τις αναφερόμενες ειδικότητες οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να διαθέτουν τα ακόλουθα τυπικά προσόντα: 

Κωδικός Θέσης Κατηγορία/ 

Κλάδος 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

100 ∆Ε/∆/ΚΟΥ Απολυτήριος τίτλος: Ενιαίου Λυκείου ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή 

Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή  Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης ή άλλος 

ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή 

αλλοδαπής και επιπλέον γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα α) επεξεργασία 

κειμένων β) υπολογιστικά φύλλα γ) υπηρεσίες διαδικτύου.  

 

101  Πολιτικοί 

Μηχανικοί 

 Α) πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας 

σχολών της αλλοδαπής. Β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος 

 

 

102  ∆Ε Χειριστές 

μηχ/των έργου 

α)  Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων 

ομάδας Ζ’ τάξης ∆΄ ή  ομάδας Β΄ Τάξης ∆΄ ή ομάδα Ι Τάξης ∆. β) Άδεια 

οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική,  γ): Απολυτήριος τίτλος 

τουλάχιστον Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (δηλ. απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου 

ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο 

∆ημοτικού Σχολείου), ή  ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής 

Σχολής  του  Ν.∆. 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 αλλοδαπή 

103 ∆Ε Οδηγοί  α) 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.∆. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος 

Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 

1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και 

αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών, μετά την απόκτηση της  άδειας 

οδήγησης αυτοκινήτου. β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ΄ 

κατηγορίας. γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) για όσους 

απαιτείται, σύμφωνα με το π.δ. 74/2008 (ΦΕΚ 112/18.6.2008 τ. Α΄).   

Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι είναι κάτοχοι επαγγελματικής άδειας 

οδήγησης αλλοδαπής, για να γίνουν δεκτοί πρέπει να προσκομίσουν 

βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, 

Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και ∆ικτύων «περί 

ισοδυναμίας και αντιστοιχίας της άδειας οδήγησης αλλοδαπής με τις 

επαγγελματικές άδειες οδήγησης ημεδαπής».    
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104 ∆Ε Βοηθοί 

Νοσηλευτές 

Πτυχίο ή  δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος Μέσης Τεχνικής Επαγγελματικής 

Νοσηλευτικής Σχολής (Μ.Τ.Ε.Ν.Σ.) ή ειδικοτήτων Βοηθών Νοσηλευτών ή 

Βοηθών Νοσοκόμων ή Νοσηλευτικής ή Νοσηλευτικής Τραυματιολογίας (βοηθός 

τραυματιολογίας ορθοπεδικής) ή Νοσηλευτικής χειρουργείου ή Νοσηλευτικής 

Μονάδων Εντατικής Θεραπείας ή μετεδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της 

ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης 

ειδικότητας και άδεια άσκησης επαγγέλματος Βοηθού Νοσηλευτή. 

  

105 ∆Ε Ηλεκτρολόγοι α) Άδεια άσκησης επαγγέλματος εγκαταστάτη ή συντηρητή Ηλεκτρολόγου Α’ 

ειδικότητας και 1ης κατηγορίας  ή Εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 1ης ομάδας Α’ 

ειδικότητας του π.δ 108 2013. β) 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.∆. 580/1970 ή 

απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και 

Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος 

τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών, μετά 

την απόκτηση της παραπάνω άδειας(*). 

(*)ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: 

Υποψήφιοι που κατείχαν άδεια την οποία αντικατέστησαν βάσει του π.δ 

108/2013, εφόσον στη νέα αυτή άδεια δεν αναγράφεται η αρχική άδεια  και η 

ημεροχρονολογία κτήσης αυτής, οφείλουν να προσκομίσουν σχετική βεβαίωση 

της αρμόδιας υπηρεσίας από την οποία να προκύπτουν τα ανωτέρω στοιχεία.Η 

εν λόγω βεβαίωση απαιτείται, προκειμένου να ληφθεί υπόψη  σχετική εμπειρία  

106 ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

∆εν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (άρθρο 5 παρ.2 του Ν.2527/97). 

107 ∆Ε ΕΡΓΟ∆ΗΓΩΝ  ∆ίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ ή πτυχίο  Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών 

τεχνικού / επαγγελματικού εκπαιδευτηρίου ή απολυτήριος τίτλος: Ενιαίου 

λυκείου ή   ενιαίου πολυκλαδικού λυκείου ή τεχνικού επαγγελματικού λυκείου ή  
τεχνικής επαγγελματικής σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή Λυκείου 

Γενικής Κατεύθυνσης ή  σχολής μαθητείας ΟΑΕ∆ του Ν. 1346/83 ή άλλου 

ισότιμου τίτλου σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής 

 

 


