
15ο ΕΠΑΛ Θεσσαλονίκης,  Αμανατιάδου Γεωργία ΠΕ17.03  –  Μολασιώτη Στυλιανή ΠΕ12.04  -  Φελέκης Ιωάννης ΠΕ17.04 

 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΕΠΑ.Λ.)  

ΤΟΜΕΑΣ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ  

Ο απόφοιτος της ειδικότητας:  “Τεχνικός Οχημάτων” του Τομέα Μηχανολογίας των ΕΠΑ.Λ., βάσει και του 
Ν.1575/1985 (ΦΕΚ 207/τ.Α./1985) όπως αυτός τροποποιήθηκε από το Ν.3185/2003 (ΦΕΚ 229/τ.Α./2003 και 
από το Π.Δ. 66/2010 (ΦΕΚ 117/τ.Α./2010), μπορεί να αποκτήσει τις παρακάτω Επαγγελματικές Άδειες, 
χωρίς εξετάσεις, αφού έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας του: 

** Προϋπηρεσία σε θέση αντικειμένου ανάλογη με την άδεια που αιτείται ο ενδιαφερόμενος  

 Mηχανοτεχνίτη (απαιτείται πτυχίο ΕΠΑ.Λ. και 3 έτη προϋπηρεσίας -900 ένσημα-) 

 Ηλεκτροτεχνίτη  (απαιτείται πτυχίο ΕΠΑ.Λ. και 5 έτη προϋπηρεσίας -1500 ένσημα-) 

 Τεχνίτη Συστήματος Πέδησης (απαιτείται πτυχίο ΕΠΑ.Λ. και 3 έτη προϋπηρεσίας) 

 Τεχνίτη Αντλιών Πετρελαιοκινητήρων (απαιτείται πτυχίο ΕΠΑ.Λ. και 2 έτη προϋπηρεσίας) 

 Τεχνίτη Εξαερωτήρων – Αναμικτήρων (Καρμπυρατέρ) (απαιτείται πτυχίο ΕΠΑ.Λ. και 2 έτη προϋπηρεσίας) 

 Τεχνίτη Οργάνων  (απαιτείται πτυχίο ΕΠΑ.Λ. και 5 έτη προϋπηρεσίας) 

 Τεχνίτη Αναρτήσεων (απαιτείται πτυχίο ΕΠΑ.Λ. και 3 έτη προϋπηρεσίας) 

 Τεχνίτη Συστημάτων Εξαγωγής Καυσαερίων (Σιγαστήρων) (απαιτείται πτυχίο ΕΠΑ.Λ. και 2 έτη 
προϋπηρεσίας) 

 Τεχνίτη Ψυγείων (απαιτείται πτυχίο ΕΠΑ.Λ. και 2 έτη προϋπηρεσίας) 

 Τεχνίτη Αμαξωμάτων (Φανοποιού) (απαιτείται πτυχίο ΕΠΑ.Λ. και 2 έτη προϋπηρεσίας) 

 Τεχνίτη Βαφής (απαιτείται πτυχίο ΕΠΑ.Λ. και 2 έτη προϋπηρεσίας) 

 Τεχνίτη Τροχών (απαιτείται πτυχίο ΕΠΑ.Λ. και 2 έτη προϋπηρεσίας) 

 Τεχνίτη Μοτοσυκλετών και Μοτοποδηλάτων (απαιτείται πτυχίο ΕΠΑ.Λ. και 2 έτη προϋπηρεσίας) 

 Τεχνίτη Συσκευών Αερίων Καυσίμων για την κίνηση Αυτοκινήτων (απαιτείται: α) άδεια Μηχανοτεχνίτη 
και επιπλέον έξι (6) μήνες προϋπηρεσία σε εργασία συνεργείου τοποθέτησης, συντήρησης και επισκευής 
εξαρτημάτων τροφοδοσίας και λειτουργίας κινητήρων αυτοκινήτων με υγραέριο (LPG), πεπιεσμένο φυσικό 
αέριο (CNG)  ή  β) άδεια Ηλεκτροτεχνίτη και επιπλέον ένα (1) έτος σχετική προϋπηρεσία με τα ανωτέρω & 
επιπλέον εκπαίδευση, κατόπιν επιτυχημένης παρακολούθησης, συγκεκριμένου προγράμματος - 
σεμιναρίου επαγγελματικής κατάρτισης: α) εκατό (150) ωρών για Τεχνίτη Αεριοκίνησης , β) εκατό (100) 
ωρών για Τεχνίτη Υγραεριοκίνησης,  είτε σε Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ), είτε σε Τμήμα ΑΕΙ ή 
ΑΤΕΙ αντίστοιχης εξειδίκευσης, είτε σε εκπαιδευτικό ίδρυμα μέσης ή μεταλυκειακής βαθμίδας, είτε από 
επίσημο αντιπρόσωπο εισαγωγής εξαρτημάτων τροφοδοσίας και λειτουργίας αυτοκινήτων με αέρια 
καύσιμα, ο οποίος θα πρέπει να διαθέτει βεβαίωση επάρκειας ως εκπαιδευτής από το εργοστάσιο 
κατασκευής. Η εκπαίδευση πρέπει να περιλαμβάνει και πρακτική εκπαίδευση σε θέματα αεριοκίνησης 
αυτοκινήτων οχημάτων και θα οδηγεί σε Βεβαίωση Πιστοποίησης Κατάρτισης (παρ.1, άρθρο 2, Π.Δ. 
66/2010 & παρ.7, άρθρο 10 του ν. 3897/2010). 

 Το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων στην ιστοσελίδα του 
http://www.yme.gr/?getwhat=1&oid=393&id=&tid=393 περιγράφει τη διαδικασία για τη “Χορήγηση άδειας 
άσκησης επαγγέλματος «Τεχνίτη αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων» οποιασδήποτε 
ειδικότητας του άρθρου 2 του Ν. 1575/85, όπως τροποποιήθηκε από το Ν.3185/2003” και μάλιστα έχει 
ενοποιήσει την έκδοση όλων των αδειών σε μία άδεια, με το διακριτικό τίτλο: “Τεχνίτης αυτοκινήτων, 
μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων”. 
 

Πληροφορίες και έκδοση αδειών  Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Διεύθυνση Μεταφορών και 

Επικοινωνιών Δυτικής Θεσσαλονίκης, Τμήμα Τεχνικό, Καλοχώρι  Θεσσαλονίκης, 2310789595   

http://www.yme.gr/?getwhat=1&oid=393&id=&tid=393
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Έναρξη άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας: “Βοηθού χειριστή μηχανημάτων έργου” 

Επιπλέον, ο απόφοιτος της ειδικότητας:  “Τεχνικός Οχημάτων” του Τομέα Μηχανολογίας των ΕΠΑ.Λ., μπορεί 
να απασχοληθεί ως Βοηθός Χειριστής Μηχανημάτων Έργου (να ασκήσει δηλαδή τις επαγγελματικές 
δραστηριότητες βοηθού στον χειρισμό και στην απλή προληπτική συντήρηση, καθώς και στην επιτήρηση της 
λειτουργίας των μηχανημάτων έργου). 

 

Συγκεκριμένα, βάσει της παρ. 1β. του άρθρου 5 του Π.Δ. 113/2012 (ΦΕΚ 198/τ.Α./2012), ο απόφοιτος της 
ειδικότητας “Μηχανικών & Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου”, του Τομέα Οχημάτων, των 
Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) μετά την κτήση του τίτλου σπουδών του αναγγέλλει την έναρξη άσκησης 
της δραστηριότητας του βοηθού χειριστή μηχανημάτων έργου, με σχετική αίτηση/υπεύθυνη δήλωση και 
αποκτά το δικαίωμα άσκησης των επαγγελματικών δραστηριοτήτων του βοηθού χειριστή μηχανημάτων 
έργου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 παρ. 11 του ν.3982/2011 (αναγγελία έναρξης άσκησης της 
δραστηριότητας του βοηθού χειριστή μηχανημάτων έργου, μέσω σχετικής αίτησης/υπεύθυνης δήλωσης 
στην αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας και απόκτηση του δικαιώματος άσκησης των επαγγελματικών 
δραστηριοτήτων του βοηθού χειριστή μηχανημάτων έργου).  
 

Η αίτηση κατατίθεται στην αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας και συνοδεύεται από τα εξής 
δικαιολογητικά: 

1. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου και, εφόσον πρόκειται για πολίτη εκτός 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, άδεια εργασίας ή παραμονής που εκδίδεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

2. Το παράβολο που καθορίζεται δυνάμει του άρθρου 5 παρ. 13 και 15 του ν.3982/2011 
3. Επικυρωμένο αντίγραφο τίτλου σπουδών (πτυχίο) 
4. Πιστοποιητικό υγείας από δημόσιο νοσοκομείο για την αρτιμέλεια, την όραση και την ακοή του 

ενδιαφερόμενου 
5. Άδεια οδήγησης, τουλάχιστον κατηγορίας Β 

 

Μετά την έκδοση βεβαίωσης αναγγελίας, οι Βοηθοί μηχανημάτων έργου, αφού αποκτήσουν προϋπηρεσία 
στην αιτούμενη ειδικότητα: 

 για την Β ομάδα: 100 ημερομίσθια 

 για την Α ομάδα: 150 ημερομίσθια (εκ των οποίων τα 50 στην Α' ομάδα) 

υποβάλλουν αίτηση στην αρμόδια υπηρεσία της οικείας Περιφέρειας, προκειμένου να αποκτήσουν την 
άδεια του χειριστή μηχανημάτων έργου 2ης ή 3ης βαθμίδας (δηλαδή, αντιστοίχως, για μηχανήματα Β ή Α 
ομάδας). Η αίτηση αυτή συνοδεύεται από δικαιολογητικά έγγραφα (δύο πρόσφατες φωτογραφίες, το 
παράβολο που καθορίζεται δυνάμει του άρθρου 5 παρ. 13 και 15 του ν.3982/2011, πιστοποιητικά ή 
βεβαιώσεις προϋπηρεσίας, πιστοποιητικό υγείας από δημόσιο νοσοκομείο για την αρτιμέλεια, την όραση 
και την ακοή του ενδιαφερόμενου).  
 

Για να λάβουν όμως την άδεια του χειριστή μηχανημάτων έργου 2ης ή 3ης βαθμίδας (αντιστοίχως, για 
μηχανήματα Β ή Α ομάδας) θα πρέπει να επιτύχουν σε Εξετάσεις σε Θεωρητικό και σε Πρακτικό μέρος 
(σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 7 του ν. 3928/2011). 
 

ΟΜΑΔΕΣ: Οι  Ομάδες των Μηχανημάτων Έργων, όπως αυτές δηλώνονται σε μια άδεια χειριστή είναι: 

 Α' ΟΜΑΔΑ [Α1. Οι εκσκαφείς όλων των τύπων και εξαρτήσεων ( πλην της τσάπας ) οπουδήποτε και 
αν εργάζονται αυτοί στην ξηρά ή στη θάλασσα παντός τύπου και συστήματος λειτουργίας (πλην 
ηλεκτροκίνητων, Α2. Οι βυθοκόροι παντός τύπου, Α3. Οι πασαλοπήχτες παντός τύπου] 

 Β' ΟΜΑΔΑ [Β1. Οι τσάπες αλυσότροχες και λαστιχοφόρες όλων των τύπων, Β2. Τα σύνθετα 
εκσκαπτικά και φορτωτικά μηχανήματα ΤΣΙ-ΣΙΜΠΙ (JCB) ] 

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ: Ειδικότητα 1 : εργασίες εκσκαφής και εν γένει χωματουργικές, Ειδικότητα 2 : εργασίες 
ανύψωσης και μεταφοράς φορτίων ή προσώπων, Ειδικότητα 3 : εργασίες οδοστρωσίας, Ειδικότητα 4 : 
εργασίες εξυπηρέτησης οδών και αεροδρομίων, Ειδικότητα 5 : εργασίες υπόγειων έργων και μεταλλείων, 
Ειδικότητα 6 : εργασίες έλξης, Ειδικότητα 7 : εργασίες διάτρησης και κοπής εδαφών, Ειδικότητα 8 : 
εργασίες ειδικές ανύψωσης 
 

Πληροφορίες και έκδοση αδειών  
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Διεύθυνση Ανάπτυξης ΠΕ Θεσσαλονίκης, Τμήμα Επαγγέλματος, 

Μοναστηρίου 12 Θεσσαλονίκη, 2313 325507, 2313 325585, 2313 325439 

http://www.pkm.gov.gr/default.aspx?lang=el-GR&page=17&at=2&g=256  
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