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Ηλζηηηνύην Δξγαζίαο (ΗΝΔ/ΓΔΔ) (5)  

Σαρ. Γ/λζε: 2
ν
 ρικ Πξέβεδαο-Μύηηθα (Μαθξπόινπηζα) 

Σ.Κ.: 481 00 Πξέβεδα 

Σει.: 26820 26969 

Πιεξνθνξίεο: θ.θ. Πνιπκέξε Πνύιηνπ  

                            ή  Νηόληνξνπ Δπάγγεινπ  

E mail: vpapa@inegsee.gr 

 

                                                                                        Πξέβεδα, 20.2.2012 

                                                                                        Αξηζκ. Πξση.: 3420 

 
 
 

ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ.  ΚΟΥ 5.404/ 1 / 2012 

ζύλαςεο ζπκβάζεσλ εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξόλνπ  

γηα ηελ πινπνίεζε ηεο πξάμεο «Γεκηνπξγία ζέζεσλ απαζρόιεζεο  

ζε ηνπηθό επίπεδν κέζσ πξνγξακκάησλ Κνηλσθεινύο Υαξαθηήξα,  

ζηελ Πεξηθέξεηα Ζπείξνπ» 

ζην πιαίζην ηνπ Δ.Π. «Αλάπηπμε Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ»  

 
Σν ΗΝ.Δ / Γ..Δ.Δ  

 
Έρνληαο ππόςε: 

1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3614/2007, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 

2. Σν άξζξν 89 πεξ. Α ηνπ Ν.3996/2011 (ΦΔΚ 170 Α΄/5-8-2011) «Αλακφξθσζε ηνπ ψκαηνο 

Δπηζεσξεηψλ Δξγαζίαο, ξπζκίζεηο ζεκάησλ Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη άιιεο δηαηάμεηο».  

3. Σν άξζξν 36 ηνπ Ν.4024/2011 (ΦΔΚ 226/Α΄/27-10-2011). 

4. Σελ ππ΄ αξηζκ. 1.5131/νηθ.3.949/ΚΤΑ (ΦΔΚ 613 Β΄/15-4-2011) ησλ Τθππνπξγψλ 

Δζσηεξηθψλ, Απνθέληξσζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, Οηθνλνκίαο, 

Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο θαη ηεο Τπνπξγνχ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο κε 

ζέκα «χζηεκα Γηαρείξηζεο, Αμηνιφγεζεο, Παξαθνινχζεζεο θαη Διέγρνπ – Γηαδηθαζία 

Δθαξκνγήο ηεο πξάμεο: “Γεκηνπξγία ζέζεσλ απαζρφιεζεο ζε ηνπηθφ επίπεδν κέζσ 

πξνγξακκάησλ θνηλσθεινχο ραξαθηήξα”, ζην πιαίζην ηνπ Δζληθνχ ηξαηεγηθνχ Πιαηζίνπ 

Αλαθνξάο γηα ηελ Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδν 2007-2013». 

5. Σελ Αλνηρηή πξφζθιεζε κε Κσδηθφ 40 αξηζκ. πξση. 1.8003 / νηθ.6.1491 / 09-06-2011  ΑΓΑ 

(4Α3ΦΛ-Χ) ηεο Δηδηθήο Τπεξεζίαο Γηαρείξηζεο ηνπ Δ.Π. «Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ» 

γηα ππνβνιή πξνηάζεσλ ζηελ πξάμε «Γεκηνπξγία ζέζεσλ απαζρφιεζεο ζε ηνπηθφ επίπεδν 

κέζσ πξνγξακκάησλ θνηλσθεινχο ραξαθηήξα, ζηελ Πεξηθέξεηα Ζπείξνπ», πνπ 

ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν. 
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6. Σελ ππ' αξηζκ. πξση. 2.5002/νηθ.6.1300/7.3.2012 απφθαζε έληαμεο ηεο πξάμεο «ΗΝΔ – ΓΔΔ 

– Γεκηνπξγία ζέζεσλ Απαζρφιεζεο ζε ηνπηθφ επίπεδν κέζσ Πξνγξακκάησλ Κνηλσθεινχο 

Υαξαθηήξα, ζηελ Πεξηθέξεηα Ζπείξνπ, ζην Ννκφ Πξέβεδαο» κε θσδηθφ MIS 374402 ζην 

Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ» . 

 

 
Αλαθνηλώλεη 

 

Σελ πξφζιεςε, κε ζχκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ, 
ζπλνιηθά ηεηξαθφζησλ πελήληα επηά  (457) αηφκσλ γηα ηελ πινπνίεζε 
πξνγξάκκαηνο  Κoηλσθεινχο Υαξαθηήξα (ΚΟΥ) ζην Ννκό Πξέβεδαο, ζην πιαίζην 
ηνπ Δζληθνχ ηξαηεγηθνχ Πιαηζίνπ Αλαθνξάο (Δ..Π.Α.) γηα ηελ πξνγξακκαηηθή 
πεξίνδν 2007-2013. ην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο ζα απαζρνιεζεί αλά 
ζπκπξάηηνληα θνξέα, ελέξγεηα, ηφπν πινπνίεζεο, εηδηθφηεηα θαη δηάξθεηα 
ζχκβαζεο ν εμήο αξηζκφο αηφκσλ (βι. ΠΗΝΑΚΑ Α), κε ηα αληίζηνηρα απαηηνχκελα 
(ηππηθά θαη ηπρφλ πξφζζεηα) πξνζφληα (βι. ΠΗΝΑΚΑ Β): 
  

ΠΗΝΑΚΑ Α: ΘΔΔΗ ΑΠΑΥΟΛΖΖ (αλά θσδηθό ζέζεο) 

01. Δήμορ Ζεπού 

Κσδηθόο 
ζέζεο  

Δλέξγεηα Σόπνο πινπνίεζεο Δηδηθόηεηα 
Γηάξθεηα 

ζύκβαζεο 
Αξηζκόο 
αηόκσλ 

101 
’Έξγα απνθαηάζηαζεο νηθνζπζηεκάηωλ θαη 
πξνζηαζίαο, δηαρείξηζεο θαη αλάδεημεο ηεο 

βηνπνηθηιόηεηαο 
Γήκνο Εεξνύ 

ΤΔ ΔΡΓΑΣΔ 
ΓΔΛΗΘΧΛ 

ΘΑΘΖΘΟΛΣΧΛ 
5 μήνερ 23 

102 
’Έξγα απνθαηάζηαζεο νηθνζπζηεκάηωλ θαη 
πξνζηαζίαο, δηαρείξηζεο θαη αλάδεημεο ηεο 

βηνπνηθηιόηεηαο 
Γήκνο Εεξνύ 

ΓΔ ΥΔΗΡΗΣΖ 
ΥΧΚΑΣΟΤΡΓΗΘΧΛ 
ΚΖΥΑΛΖΚΑΣΧΛ 

5 μήνερ 4 

103 
Απνθνκηδή απνξξηκκάηωλ δηα ρεηξόο θαη 
κηθξώλ κεηαθνξηθώλ κέζωλ από ηνπο 

νηθηζκνύο ηνπ Γήκνπ Εεξνύ. 
Γήκνο Εεξνύ 

ΤΔ ΔΡΓΑΣΔ 
ΓΔΛΗΘΧΛ 

ΘΑΘΖΘΟΛΣΧΛ 
5 μήνερ 10 

104 
Απνθνκηδή απνξξηκκάηωλ δηα ρεηξόο θαη 
κηθξώλ κεηαθνξηθώλ κέζωλ από ηνπο 

νηθηζκνύο ηνπ Γήκνπ Εεξνύ. 
Γήκνο Εεξνύ 

ΓΔ ΥΔΗΡΗΣΖ 
ΥΧΚΑΣΟΤΡΓΗΘΧΛ 
ΚΖΥΑΛΖΚΑΣΧΛ 

5 μήνερ 4 

105 
Απνθνκηδή απνξξηκκάηωλ δηα ρεηξόο θαη 
κηθξώλ κεηαθνξηθώλ κέζωλ από ηνπο 

νηθηζκνύο ηνπ Γήκνπ Εεξνύ. 
Γήκνο Εεξνύ 

ΓΔ ΟΓΖΓΟΗ  Γ΄ 
θαηεγνξίαο 

5 μήνερ 2 

106 
πληήξεζε , βειηίωζε θαη απνθαηάζηαζε 

ηνπ δεκνηηθνύ νδηθνύ δηθηύνπ 
Γήκνο Εεξνύ 

ΤΔ ΔΡΓΑΣΔ 
ΓΔΛΗΘΧΛ 

ΘΑΘΖΘΟΛΣΧΛ 
5 μήνερ 6 
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ΠΗΝΑΚΑ Α: ΘΔΔΗ ΑΠΑΥΟΛΖΖ (αλά θσδηθό ζέζεο) 

01. Δήμορ Ζεπού 

Κσδηθόο 
ζέζεο  

Δλέξγεηα Σόπνο πινπνίεζεο Δηδηθόηεηα 
Γηάξθεηα 

ζύκβαζεο 
Αξηζκόο 
αηόκσλ 

107 
πληήξεζε , βειηίωζε θαη απνθαηάζηαζε 

ηνπ δεκνηηθνύ νδηθνύ δηθηύνπ 
Γήκνο Εεξνύ 

ΓΔ ΥΔΗΡΗΣΖ 
ΥΧΚΑΣΟΤΡΓΗΘΧΛ 
ΚΖΥΑΛΖΚΑΣΧΛ 

5 μήνερ 4 

108 
πληήξεζε , βειηίωζε θαη απνθαηάζηαζε 

ηνπ δεκνηηθνύ νδηθνύ δηθηύνπ 
Γήκνο Εεξνύ 

ΓΔ ΟΓΖΓΟΗ Γ΄ 
θαηεγνξίαο  

5 μήνερ 6 

109 
Απνθαηάζηαζε θαη βειηίωζε αζηηθνύ 

πεξηβάιινληνο 
Γήκνο Εεξνύ 

ΤΔ ΔΡΓΑΣΔ 
ΓΔΛΗΘΧΛ 

ΘΑΘΖΘΟΛΣΧΛ 
5 μήνερ 11 

110 
Απνθαηάζηαζε θαη βειηίωζε αζηηθνύ 

πεξηβάιινληνο 
Γήκνο Εεξνύ ΠΔ ή TE ΓΔΧΠΟΛΟΗ 5 μήνερ 2 

111 
Έξγα ζπληήξεζεο ή κηθξά θαηαζθεπαζηηθά 

έξγα δεκνζίωλ ππνδνκώλ 
Γήκνο Εεξνύ 

ΤΔ ΔΡΓΑΣΔ 
ΓΔΛΗΘΧΛ 

ΘΑΘΖΘΟΛΣΧΛ 
5 μήνερ 5 

112 Κέξηκλα θαη ζηήξημε ρξεδόληωλ βνεζείαο Γήκνο Εεξνύ 
ΠΔ ή ΣΔ ή ΓΔ 
ΛΟΖΙΔΤΣΔ 

5 μήνερ 6 

113 Θνηλωληθό παληνπωιείν Γήκνο Εεξνύ 
ΤΔ ΔΡΓΑΣΔ 
ΓΔΛΗΘΧΛ 

ΘΑΘΖΘΟΛΣΧΛ 
5 μήνερ 2 

114 
Έξγα ζπληήξεζεο δεκνζίωλ ζρνιηθώλ 

ππνδνκώλ 
Γήκνο Εεξνύ 

ΤΔ ΔΡΓΑΣΔ 
ΓΔΛΗΘΧΛ 

ΘΑΘΖΘΟΛΣΧΛ 
5 μήνερ 3 

115 Πξνώζεζε ηνπ αζιεηηζκνύ Γήκνο Εεξνύ ΠΔ ΦΤΗΘΖ ΑΓΧΓΖ 5 μήνερ 12 

116 
Αλάπηπμε-αλάδεημε ηακαηηθνύ θαη 

πεξηεγεηηθνύ ηνπξηζκνύ 
Γήκνο Εεξνύ 

ΠΔ ή ΣΔ  
ΠΙΖΡΟΦΟΡΗΘΖ  

5 μήνερ 10 
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02. Κένηπο έπεςναρ θαη ζηήπηξερ ζςμάηων θαθοποίεζερ, εςπαζών θοηνωνηθών ομάδων θαη πποζηαζίαρ 

μονογονεϊθων οηθογενεηών 

117 
Φπρνινγηθή ζηήξημε ζπκβνπιεπηηθή 
πνιηηώλ πνπ ρξήδνπλ βνεζείαο  θαη 

επαηζζεηνπνίεζε ηνπ θνηλωληθνύ ζπλόινπ 
Γήκνο Πξέβεδαο ΠΔ ΦΤΥΟΙΟΓΟΗ 5 μήνερ 2 

118 
Φπρνινγηθή ζηήξημε ζπκβνπιεπηηθή 
πνιηηώλ πνπ ρξήδνπλ βνεζείαο  θαη 

επαηζζεηνπνίεζε ηνπ θνηλωληθνύ ζπλόινπ 
Γήκνο Πξέβεδαο 

ΠΔ ή ΣΔ 
ΘΟΗΛΧΛΗΘΟΗ 
ΙΔΗΣΟΤΡΓΟΗ 

5 μήνερ 2 

119 Γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε ηνπ θέληξνπ Γήκνο Πξέβεδαο 
ΓΔ ΓΗΟΗΘΖΣΗΘΟΗ 

ΤΠΑΙΙΖΙΟΗ  
5 μήνερ 2 

 

03. Κ.Ε.Κ.Τ.Κ.ΑΜΕΑ Ππέβεδαρ 

Κσδηθόο 
ζέζεο  

Δλέξγεηα Σόπνο πινπνίεζεο Δηδηθόηεηα 
Γηάξθεηα 

ζύκβαζεο 
Αξηζκόο 
αηόκσλ 

120 

Απνθαηάζηαζε θαη βειηίωζε 
πεξηβάιινληνο ρώξνπ θαη εξγαζίεο 

ζπληήξεζεο εγθαηαζηάζεωλ 
 

Γήκνο Πξέβεδαο 
ΤΔ ΔΡΓΑΣΔ 
ΓΔΛΗΘΧΛ 

ΘΑΘΖΘΟΛΣΧΛ 
5 μήνερ 2 

121 

Απνθαηάζηαζε θαη βειηίωζε 
πεξηβάιινληνο ρώξνπ θαη εξγαζίεο 

ζπληήξεζεο εγθαηαζηάζεωλ 
 

Γήκνο Πξέβεδαο 

ΤΔ ΔΡΓΑΣΔ 
ΓΔΛΗΘΧΛ 

ΘΑΘΖΘΟΛΣΧΛ 
(Θεπνπξνί) 

5 μήνερ 

 

 
2 

 

 

 

04. Λημενηθό ηαμείο Ππέβεδαρ 

Κσδηθόο 
ζέζεο  

Δλέξγεηα Σόπνο πινπνίεζεο Δηδηθόηεηα 
Γηάξθεηα 

ζύκβαζεο 
Αξηζκόο 
αηόκσλ 

122 

Δμππεξέηεζε Διιηκεληζκνύ Σνπξηζηηθώλ 
θαθώλ ηνπξηζηηθή πξνβνιή θαη 

ελεκέξωζε 
 

Γήκνο Πξέβεδαο 
ΓΔ ΤΠΑΙΙΖΙΟΗ 

ΤΠΟΓΟΥΖ   
5 μήνερ 2 

 

05. Δήμορ Ππέβεδαρ 

Κσδηθό
ο ζέζεο  

Δλέξγεηα Σόπνο πινπνίεζεο Δηδηθόηεηα 
Γηάξθεηα 

ζύκβαζεο 
Αξηζκόο 
αηόκσλ 

123 
Θαζαξηζκόο Παξαιίωλ  θαη Φύιαμε 

Ινπόκελωλ 
Γήκνο Πξέβεδαο 

ΤΔ ΔΡΓΑΣΔ ΓΔΛΗΘΧΛ 
ΘΑΘΖΘΟΛΣΧΛ 

5 μήνερ 10 

124 
Θαζαξηζκόο Παξαιίωλ  θαη Φύιαμε 

Ινπόκελωλ 

Γήκνο Πξέβεδαο 

ΓΔ ΛΑΤΑΓΧΧΣΔ 5 μήνερ 9 
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05. Δήμορ Ππέβεδαρ 

Κσδηθό
ο ζέζεο  

Δλέξγεηα Σόπνο πινπνίεζεο Δηδηθόηεηα 
Γηάξθεηα 

ζύκβαζεο 
Αξηζκόο 
αηόκσλ 

125 Θαζαξηζκόο Πεξηπαηεηηθώλ Γηαδξνκώλ 

Γήκνο Πξέβεδαο 
ΤΔ ΔΡΓΑΣΔ ΓΔΛΗΘΧΛ 

ΘΑΘΖΘΟΛΣΧΛ 
5 μήνερ 10 

126 Θαζαξηζκόο Πεξηπαηεηηθώλ Γηαδξνκώλ 

Γήκνο Πξέβεδαο 
ΓΔ ΟΓΖΓΟΗ Γ΄ 

θαηεγνξίαο 
5 μήνερ 1 

127 Θαζαξηζκόο Γαζηθνύ Γηθηύνπ 

Γήκνο Πξέβεδαο 
ΤΔ ΔΡΓΑΣΔ ΓΔΛΗΘΧΛ 

ΘΑΘΖΘΟΛΣΧΛ 
5 μήνερ 8 

128 Θαζαξηζκόο Γαζηθνύ Γηθηύνπ 

Γήκνο Πξέβεδαο 
ΓΔ ΟΓΖΓΟΗ 

Γ΄Θαηεγνξίαο 
5 μήνερ 1 

129 
Απνθαηάζηαζε θαη βειηίωζε Αζηηθνύ 

Πεξηβάιινληνο 
Γήκνο Πξέβεδαο 

ΤΔ ΔΡΓΑΣΔ ΓΔΛΗΘΧΛ 
ΘΑΘΖΘΟΛΣΧΛ 

5 μήνερ 17 

130 
Απνθαηάζηαζε θαη βειηίωζε Αζηηθνύ 

Πεξηβάιινληνο 
Γήκνο Πξέβεδαο 

ΤΔ ΔΡΓΑΣΔ ΓΔΛΗΘΧΛ 
ΘΑΘΖΘΟΛΣΧΛ 

(ΙΟΤΣΡΟΛΟΚΟΗ) 
5 μήνερ 3 

131 
Απνθαηάζηαζε θαη βειηίωζε Αζηηθνύ 

Πεξηβάιινληνο 
Γήκνο Πξέβεδαο 

ΓΔ 
ΔΙΑΗΟΥΡΧΚΑΣΗΣΔ 

5 μήνερ 1 

132 
Απνθαηάζηαζε θαη βειηίωζε Αζηηθνύ 

Πεξηβάιινληνο 
Γήκνο Πξέβεδαο ΓΔ ΤΓΡΑΤΙΗΘΧΛ 5 μήνερ 5 

133 
Απνθαηάζηαζε θαη βειηίωζε Αζηηθνύ 

Πεξηβάιινληνο 
Γήκνο Πξέβεδαο 

ΓΔ 
ΖΙΔΘΣΡΟΤΓΘΟΙΖΣΔ 

5 μήνερ 1 

134 
Απνθαηάζηαζε θαη βειηίωζε Αζηηθνύ 

Πεξηβάιινληνο 
Γήκνο Πξέβεδαο ΓΔ ΖΙΔΘΣΡΟΙΟΓΟΗ 5 μήνερ 4 

135 
Απνθαηάζηαζε θαη βειηίωζε Αζηηθνύ 

Πεξηβάιινληνο 
Γήκνο Πξέβεδαο 

ΠΔ  ή ΣΔ ΓΗΟΗΘΖΣΗΘΟΤ 
ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΟΤ 

5 μήνερ 1 

136 
Απνθαηάζηαζε θαη βειηίωζε Αζηηθνύ 

Πεξηβάιινληνο 
Γήκνο Πξέβεδαο ΠΔ ή ΣΔ ΓΔΧΠΟΛΧΛ  5 μήνερ 1 

137 
Απνθαηάζηαζε θαη βειηίωζε Αζηηθνύ 

Πεξηβάιινληνο 
Γήκνο Πξέβεδαο ΠΔ ή ΣΔ ΙΟΓΗΣΗΘΖ 5 μήνερ 1 

138 
Απνθαηάζηαζε θαη βειηίωζε Αζηηθνύ 

Πεξηβάιινληνο 
Γήκνο Πξέβεδαο 

ΠΔ ή ΣΔ 
ΠΙΖΡΟΦΟΡΗΘΖ 

5 μήνερ 1 
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05. Δήμορ Ππέβεδαρ 

Κσδηθό
ο ζέζεο  

Δλέξγεηα Σόπνο πινπνίεζεο Δηδηθόηεηα 
Γηάξθεηα 

ζύκβαζεο 
Αξηζκόο 
αηόκσλ 

139 
Έξγα πληήξεζεο ή Κηθξά 

θαηαζθεπαζηηθά έξγα δεκνζίωλ 
ππνδνκώλ 

Γήκνο Πξέβεδαο 
ΤΔ ΔΡΓΑΣΔ ΓΔΛΗΘΧΛ 

ΘΑΘΖΘΟΛΣΧΛ 
5 3 

140 
Έξγα πληήξεζεο ή Κηθξά 

θαηαζθεπαζηηθά έξγα δεκνζίωλ 
ππνδνκώλ 

Γήκνο Πξέβεδαο 
ΤΔ ΔΡΓΑΣΔ ΓΔΛΗΘΧΛ 
ΘΑΘΖΘΟΛΣΧΛ (Βνεζνί 

Οηθνδόκνη) 
5 3 

141 
Έξγα πληήξεζεο ή Κηθξά 

θαηαζθεπαζηηθά έξγα δεκνζίωλ 
ππνδνκώλ 

Γήκνο Πξέβεδαο 
ΓΔ ΣΔΥΛΗΣΔ 
ΟΗΘΟΓΟΚΟΗ 

5 2 

142 Δθπαίδεπζε Γήκνο Πξέβεδαο 
ΤΔ ΔΡΓΑΣΔ ΓΔΛΗΘΧΛ 

ΘΑΘΖΘΟΛΣΧΛ 
5 13 

143 Δθπαίδεπζε Γήκνο Πξέβεδαο 
ΓΔ 

ΔΙΑΗΟΥΡΧΚΑΣΗΣΔ 
5 1 

144 Δθπαίδεπζε Γήκνο Πξέβεδαο ΓΔ ΤΓΡΑΤΙΗΘΧΛ 5 1 

145 Δθπαίδεπζε Γήκνο Πξέβεδαο ΓΔ ΚΑΓΔΗΡΟΗ 5 2 

146 Δθπαίδεπζε Γήκνο Πξέβεδαο 
ΣΔ  ή ΓΔ 

ΒΡΔΦΟΛΖΠΗΟΘΟΚΟΗ 
5 3 

147 Δθπαίδεπζε Γήκνο Πξέβεδαο 
ΠΔ ΦΗΙΟΙΟΓΟΗ 

ΔΗΓΗΘΖ ΑΓΧΓΖ 
5 2 

148 Δθπαίδεπζε Γήκνο Πξέβεδαο ΠΔ ΑΓΓΙΗΘΧΛ 5 1 

149 Δθπαίδεπζε Γήκνο Πξέβεδαο ΠΔ ΦΤΗΘΖ ΑΓΧΓΖ  5 1 

150 Δθπαίδεπζε Γήκνο Πξέβεδαο ΠΔ ΘΟΗΛΧΛΗΟΙΟΓΟΗ 5 2 

151 
Απαζρόιεζε ζε γξαθεία γηα ηελ 

πξνώζεζε ηνπ πνιηηηζκνύ θαη ηνπ 

ηνπξηζκνύ 

Γήκνο Πξέβεδαο 
ΤΔ ΔΡΓΑΣΔ ΓΔΛΗΘΧΛ 

ΘΑΘΖΘΟΛΣΧΛ 
5 8 
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05. Δήμορ Ππέβεδαρ 

Κσδηθό
ο ζέζεο  

Δλέξγεηα Σόπνο πινπνίεζεο Δηδηθόηεηα 
Γηάξθεηα 

ζύκβαζεο 
Αξηζκόο 
αηόκσλ 

152 
Απαζρόιεζε ζε γξαθεία γηα ηελ 

πξνώζεζε ηνπ πνιηηηζκνύ θαη ηνπ 
ηνπξηζκνύ 

Γήκνο Πξέβεδαο 
ΠΔ ή ΣΔ 

ΔΠΗΘΟΗΛΧΛΗΑ ΘΑΗ 
ΓΖΚΟΗΧΛ ΥΔΔΧΛ 

5 2 

153 
Απαζρόιεζε ζε γξαθεία γηα ηελ 

πξνώζεζε ηνπ πνιηηηζκνύ θαη ηνπ 
ηνπξηζκνύ 

Γήκνο Πξέβεδαο 
ΠΔ ή ΣΔ ή ΓΔ 
ΣΟΤΡΗΣΗΘΧΛ 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΛ 

5 1 

154 
Απαζρόιεζε ζε γξαθεία γηα ηελ 

πξνώζεζε ηνπ πνιηηηζκνύ θαη ηνπ 
ηνπξηζκνύ 

Γήκνο Πξέβεδαο 
ΣΔ ΣΟΠΗΘΖ 

ΑΤΣΟΓΗΟΗΘΖΖ 
5 1 

 

 

06. Γενηθό Νοζοθομείο Ππέβεδαρ 

Κσδηθόο 
ζέζεο 

Δλέξγεηα 
Σόπνο 

πινπνίεζεο 
Δηδηθόηεηα 

Γηάξθεηα 
ζύκβαζεο 

Αξηζκόο 
αηόκσλ 

155 
Τπνζηήξημε θαη αλαβάζκηζε ηωλ παξερόκελωλ 

ππεξεζηώλ ζηνλ πνιίηε 

 

Γήκνο Πξέβεδαο 
ΣΔ ΓΗΟΗΘΖH 

ΚΟΛΑΓΧΛ ΤΓΔΗΑ 
5 4 

156 

Τπνζηήξημε θαη αλαβάζκηζε ηωλ παξερόκελωλ 
ππεξεζηώλ ζηνλ πνιίηε 

 

Γήκνο Πξέβεδαο 
ΓΔ ΓΗΟΗΘΖΣΗΘΟΗ 

ΤΠΑΙΙΖΙΟΗ  
5 6 

157 

Θαζαξηζκόο ζπληήξεζε θαη αηζζεηηθή 
απνθαηάζηαζε ηνπ πεξηβάιινληνο ρώξνπ 
εληόο θαη εθηόο ηνπ ΓΛ Πξέβεδαο θαη ηωλ 

Θέληξωλ Τγείαο. 

 

Γήκνο Πξέβεδαο 

ΤΔ ΔΡΓΑΣΔ 
ΓΔΛΗΘΧΛ 

ΘΑΘΖΘΟΛΣΧΛ 
(θαζαξηζηέο) 

5 9 

158 

Θαζαξηζκόο ζπληήξεζε θαη αηζζεηηθή 
απνθαηάζηαζε ηνπ πεξηβάιινληνο ρώξνπ 
εληόο θαη εθηόο ηνπ ΓΛ Πξέβεδαο θαη ηωλ 

Θέληξωλ Τγείαο. 

 

Γήκνο Πξέβεδαο ΓΔ ΦΤΘΣΗΘΟΗ 5 2 

159 

Θαζαξηζκόο ζπληήξεζε θαη αηζζεηηθή 

απνθαηάζηαζε ηνπ πεξηβάιινληνο ρώξνπ 
εληόο θαη εθηόο ηνπ Γ.Λ Πξέβεδαο θαη ηωλ 

Θέληξωλ Τγείαο. 

 

Γήκνο Πξέβεδαο ΓΔ ΤΓΡΑΤΙΗΘΧΛ 5 4 

160 

Θαζαξηζκόο ζπληήξεζε θαη αηζζεηηθή 
απνθαηάζηαζε ηνπ πεξηβάιινληνο ρώξνπ 
εληόο θαη εθηόο ηνπ Γ.Λ Πξέβεδαο θαη ηωλ 

Θέληξωλ Τγείαο. 

 

Γήκνο Πξέβεδαο ΠΔ ή ΣΔ ΓΔΧΠΟΛΟΗ  5 1 

161 

Θαζαξηζκόο ζπληήξεζε θαη αηζζεηηθή 
απνθαηάζηαζε ηνπ πεξηβάιινληνο ρώξνπ 
εληόο θαη εθηόο ηνπ ΓΛ Πξέβεδαο θαη ηωλ 

Θέληξωλ Τγείαο. 

 

Γήκνο Πξέβεδαο ΓΔ ΖΙΔΘΣΡΟΙΟΓΟΗ 5 4 

162 

Ηαηξηθόο Οηθνγελεηαθόο Πξνγξακκαηηζκόο-
ρξόληα λνζήκαηα-πξνιεπηηθόο εκβνιηαζκόο 

 

Γήκνο Πξέβεδαο 
ΠΔ ή ΣΔ 

ΘΟΗΛΧΛΗΘΟΗ 
ΙΔΗΣΟΤΡΓΟΗ 

5 2 

163 

Ηαηξηθόο Οηθνγελεηαθόο Πξνγξακκαηηζκόο-
ρξόληα λνζήκαηα-πξνιεπηηθόο εκβνιηαζκόο 

 

Γήκνο Πξέβεδαο 
ΣΔ ΔΠΗΘΔΠΣΔ 

ΤΓΔΗΑ 
5 1 
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06. Γενηθό Νοζοθομείο Ππέβεδαρ 

Κσδηθόο 
ζέζεο 

Δλέξγεηα 
Σόπνο 

πινπνίεζεο 
Δηδηθόηεηα 

Γηάξθεηα 
ζύκβαζεο 

Αξηζκόο 
αηόκσλ 

164 
Ηαηξηθόο Οηθνγελεηαθόο Πξνγξακκαηηζκόο-
ρξόληα λνζήκαηα-πξνιεπηηθόο εκβνιηαζκόο 

 

Γήκνο Πξέβεδαο ΣΔ ΚΑΗΔΤΣΗΘΖ 5 3 

165 
Ηαηξηθόο Οηθνγελεηαθόο Πξνγξακκαηηζκόο-
ρξόληα λνζήκαηα-πξνιεπηηθόο εκβνιηαζκόο 

 

Γήκνο Πξέβεδαο ΠΔ ΦΤΥΟΙΟΓΟΗ 5 2 

166 
Ηαηξηθόο Οηθνγελεηαθόο Πξνγξακκαηηζκόο-
ρξόληα λνζήκαηα-πξνιεπηηθόο εκβνιηαζκόο 

 

Γήκνο Πξέβεδαο ΠΔ ΒΗΟΙΟΓΧΛ 5 2 

 

07. Δήμορ Πάπγαρ 

Κσδηθόο 
ζέζεο  

Δλέξγεηα Σόπνο πινπνίεζεο Δηδηθόηεηα 
Γηάξθεηα 

ζύκβαζεο 
Αξηζκόο 
αηόκσλ 

167 

Έξγα απνθαηάζηαζεο 

νηθνζπζηεκάηωλ θαη 
πξνζηαζίαο, δηαρείξηζεο θαη 

αλάδεημεο ηεο βηνπνηθηιόηεηαο 

Γήκνο Πάξγαο 
ΤΔ ΔΡΓΑΣΔ ΓΔΛΗΘΧΛ 

ΘΑΘΖΘΟΛΣΧΛ 
5 6 

168 

Έξγα απνθαηάζηαζεο 
νηθνζπζηεκάηωλ θαη 

πξνζηαζίαο, δηαρείξηζεο θαη 
αλάδεημεο ηεο βηνπνηθηιόηεηαο 

Γήκνο Πάξγαο ΠΔ ή ΣΔ  ΓΑΟΙΟΓΟΗ 5 1 

169 

Απνθνκηδή απνξξηκκάηωλ δηα 
ρεηξόο θαη κηθξώλ κεηαθνξηθώλ 
κέζωλ από ηνπο νηθηζκνύο ηνπ 

Γήκνπ Πάξγαο. 

Γήκνο Πάξγαο ΤΔ ΔΡΓΑΣΔ ΓΔΛΗΘΧΛ 
ΘΑΘΖΘΟΛΣΧΛ 

5 6 

170 

Απνθνκηδή απνξξηκκάηωλ δηα 
ρεηξόο θαη κηθξώλ κεηαθνξηθώλ 
κέζωλ από ηνπο νηθηζκνύο ηνπ 

Γήκνπ Πάξγαο. 

Γήκνο Πάξγαο 
ΓΔ ΥΔΗΡΗΣΔ 

ΚΖΥΑΛΖΚΑΣΧΛ 
ΔΡΓΧΛ 

5 2 

171 

Απνθνκηδή απνξξηκκάηωλ δηα 
ρεηξόο θαη κηθξώλ κεηαθνξηθώλ 
κέζωλ από ηνπο νηθηζκνύο ηνπ 

Γήκνπ Πάξγαο. 

Γήκνο Πάξγαο ΓΔ ΟΓΖΓΟΗ 
ΦΟΡΣΖΓΧΛ  

5 2 

172 
πληήξεζε , βειηίωζε θαη 

απνθαηάζηαζε ηνπ δεκνηηθνύ 
νδηθνύ δηθηύνπ 

Γήκνο Πάξγαο ΤΔ ΔΡΓΑΣΔ ΓΔΛΗΘΧΛ 
ΘΑΘΖΘΟΛΣΧΛ 

5 6 

173 
πληήξεζε, βειηίωζε θαη 

απνθαηάζηαζε ηνπ δεκνηηθνύ 
νδηθνύ δηθηύνπ 

Γήκνο Πάξγαο 
ΓΔ ΥΔΗΡΗΣΔ 

ΚΖΥΑΛΖΚΑΣΧΛ 
ΔΡΓΧΛ 

5 1 

174 
πληήξεζε , βειηίωζε θαη 

απνθαηάζηαζε ηνπ δεκνηηθνύ 
νδηθνύ δηθηύνπ 

Γήκνο Πάξγαο ΓΔ ΟΓΖΓΟΗ 
ΦΟΡΣΖΓΧΛ  

5 2 

175 
Aπνθαηάζηαζε θαη βειηίωζε 

αζηηθνύ πεξηβάιινληνο 
Γήκνο Πάξγαο ΤΔ ΔΡΓΑΣΔ ΓΔΛΗΘΧΛ 

ΘΑΘΖΘΟΛΣΧΛ 
5 6 

176 
Έξγα ζπληήξεζεο ή κηθξά 

θαηαζθεπαζηηθά έξγα δεκνζίωλ 
ππνδνκώλ 

Γήκνο Πάξγαο ΤΔ ΔΡΓΑΣΔ ΓΔΛΗΘΧΛ 
ΘΑΘΖΘΟΛΣΧΛ 

5 4 
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07. Δήμορ Πάπγαρ 

Κσδηθόο 
ζέζεο  

Δλέξγεηα Σόπνο πινπνίεζεο Δηδηθόηεηα 
Γηάξθεηα 

ζύκβαζεο 
Αξηζκόο 
αηόκσλ 

177 
Έξγα ζπληήξεζεο ή κηθξά 

θαηαζθεπαζηηθά έξγα δεκνζίωλ 
ππνδνκώλ 

Γήκνο Πάξγαο ΓΔ  ΤΓΡΑΤΙΗΘΟΗ 5 4 

178 
Έξγα ζπληήξεζεο ή κηθξά 

θαηαζθεπαζηηθά έξγα δεκνζίωλ 
ππνδνκώλ 

Γήκνο Πάξγαο  ΓΔ ΖΙΔΘΣΡΟΙΟΓΟΗ 5 2 

179 
Έξγα ζπληήξεζεο δεκνζίωλ 

ζρνιηθώλ ππνδνκώλ 
Γήκνο Πάξγαο ΓΔ 

ΔΙΑΗΟΥΡΧΚΑΣΗΣΔ 
5 2 

180 
Έξγα ζπληήξεζεο δεκνζίωλ 

ζρνιηθώλ ππνδνκώλ 
Γήκνο Πάξγαο 

ΓΔ ΤΛΣΖΡΖΣΔ 
ΘΣΗΡΗΑΘΧΛ 

ΔΓΘΑΣΑΣΑΔΧΛ 
5 2 

181 
Έξγα ζπληήξεζεο δεκνζίωλ 

ζρνιηθώλ ππνδνκώλ 
Γήκνο Πάξγαο 

ΠΔ ή ΣΔ 
ΟΗΘΟΛΟΚΟΙΟΓΟΗ 

5 5 

182 
Έξγα ζπληήξεζεο δεκνζίωλ 

ζρνιηθώλ ππνδνκώλ 
Γήκνο Πάξγαο ΓΔ ΟΓΖΓΟΗ 

ΙΔΧΦΟΡΔΗΧΛ   
5 2 

183 
Έξγα ζπληήξεζεο δεκνζίωλ 

ζρνιηθώλ ππνδνκώλ 
Γήκνο Πάξγαο ΠΔ ή ΣΔ ή ΓΔ 

ΚΟΤΗΘΟΗ 
5 1 

184 
Έξγα ζπληήξεζεο δεκνζίωλ 

ζρνιηθώλ ππνδνκώλ 
Γήκνο Πάξγαο ΠΔ ή ΣΔ  

ΠΙΖΡΟΦΟΡΗΘΖ 
5 1 

185 
Έξγα ζπληήξεζεο δεκνζίωλ 

ζρνιηθώλ ππνδνκώλ 
Γήκνο Πάξγαο ΣΔ 

ΒΗΒΙΗΟΘΖΘΟΛΟΚΗΑ 
5 1 

186 
Αλάπηπμε-αλάδεημε ηακαηηθνύ 
θαη πεξηεγεηηθνύ ηνπξηζκνύ 

Γήκνο Πάξγαο ΓΔ ΓΗΟΗΘΖΣΗΘΟΗ 
ΤΠΑΙΙΖΙΟΗ  

5 4 
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08. Πεπηθεπεηαθή Ενόηεηα Ππέβεδαρ 

Κσδηθόο 
ζέζεο  

Δλέξγεηα Σόπνο πινπνίεζεο Δηδηθόηεηα 
Γηάξθεηα 

ζύκβαζεο 
Αξηζκόο 
αηόκσλ 

187 

Έξγα απνθαηάζηαζεο 
νηθνζπζηεκάηωλ θαη 

πξνζηαζίαο, δηαρείξηζεο θαη 
αλάδεημεο ηεο βηνπνηθηιόηεηαο 

Γήκνο Πξέβεδαο, Γήκνο Εεξνύ, 
Γήκνο Πάξγαο 

ΤΔ ΔΡΓΑΣΔ ΓΔΛΗΘΧΛ 
ΘΑΘΖΘΟΛΣΧΛ 

5 15 

188 

Έξγα απνθαηάζηαζεο 
νηθνζπζηεκάηωλ θαη 

πξνζηαζίαο, δηαρείξηζεο θαη 
αλάδεημεο ηεο βηνπνηθηιόηεηαο 

Γήκνο Πξέβεδαο, Γήκνο Εεξνύ, 
Γήκνο Πάξγαο ΠΔ ΒΗΟΙΟΓΧΛ 5 2 

189 

Έξγα απνθαηάζηαζεο 
νηθνζπζηεκάηωλ θαη 

πξνζηαζίαο, δηαρείξηζεο θαη 
αλάδεημεο ηεο βηνπνηθηιόηεηαο 

Γήκνο Πξέβεδαο, Γήκνο Εεξνύ, 
Γήκνο Πάξγαο 

ΠΔ 
ΠΔΡΗΒΑΙΙΟΛΣΟΙΟΓΟΗ 

5 4 

190 

Έξγα απνθαηάζηαζεο 
νηθνζπζηεκάηωλ θαη 

πξνζηαζίαο, δηαρείξηζεο θαη 
αλάδεημεο ηεο βηνπνηθηιόηεηαο 

Γήκνο Πξέβεδαο, Γήκνο Εεξνύ, 
Γήκνο Πάξγαο 

ΓΔ ΓΗΟΗΘΖΣΗΘΟΗ 
ΤΠΑΙΙΖΙΟΗ  

5 4 

191 
Απνθαηάζηαζε θαη βειηίωζε 
πεξηαζηηθνύ πεξηβάιινληνο 

Γήκνο Πξέβεδαο, Γήκνο Εεξνύ, 
Γήκνο Πάξγαο 

ΤΔ ΔΡΓΑΣΔ ΓΔΛΗΘΧΛ 
ΘΑΘΖΘΟΛΣΧΛ 

5 8 

192 
Απνθαηάζηαζε θαη βειηίωζε 
πεξηαζηηθνύ πεξηβάιινληνο 

Γήκνο Πξέβεδαο, Γήκνο Εεξνύ, 
Γήκνο Πάξγαο 

ΓΔ ΓΗΟΗΘΖΣΗΘΟΗ 
ΤΠΑΙΙΖΙΟΗ  

5 7 

193 
Έξγα ζπληήξεζεο ή κηθξά 

θαηαζθεπαζηηθά έξγα δεκνζίωλ 
ππνδνκώλ 

Γήκνο Πξέβεδαο, Γήκνο Εεξνύ, 
Γήκνο Πάξγαο 

ΤΔ ΔΡΓΑΣΔ ΓΔΛΗΘΧΛ 
ΘΑΘΖΘΟΛΣΧΛ 

5 10 

194 
Έξγα ζπληήξεζεο ή κηθξά 

θαηαζθεπαζηηθά έξγα δεκνζίωλ 
ππνδνκώλ 

Γήκνο Πξέβεδαο, Γήκνο Εεξνύ, 
Γήκνο Πάξγαο 

ΓΔ ΥΔΗΡΗΣΔ 
ΚΖΥΑΛΖΚΑΣΧΛ 

ΔΡΓΧΛ 
5 18 

195 
Έξγα ζπληήξεζεο ή κηθξά 

θαηαζθεπαζηηθά έξγα δεκνζίωλ 
ππνδνκώλ 

Γήκνο Πξέβεδαο, Γήκνο Εεξνύ, 
Γήκνο Πάξγαο 

ΣΔ ή ΓΔ ΔΡΓΟΓΖΓΟΗ 5 4 

196 
Κέξηκλα θαη ζηήξημε ρξεδόληωλ 

βνεζείαο 
Γήκνο Πξέβεδαο, Γήκνο Εεξνύ, 

Γήκνο Πάξγαο 
ΠΔ  ΔΗΓΗΘΖ ΑΓΧΓΖ 5 2 

197 
Κέξηκλα θαη ζηήξημε ρξεδόληωλ 

βνεζείαο 
Γήκνο Πξέβεδαο, Γήκνο Εεξνύ, 

Γήκνο Πάξγαο 
ΓΔ ΓΗΟΗΘΖΣΗΘΟΗ 

ΤΠΑΙΙΖΙΟΗ  
5 2 
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08. Πεπηθεπεηαθή Ενόηεηα Ππέβεδαρ 

Κσδηθόο 
ζέζεο  

Δλέξγεηα Σόπνο πινπνίεζεο Δηδηθόηεηα 
Γηάξθεηα 

ζύκβαζεο 
Αξηζκόο 
αηόκσλ 

198 
Απαζρόιεζε ζε θέληξα 

ζηήξημεο ηεο παξάδνζεο, ηνπ 

πνιηηηζκνύ θαη ηνπ ηνπξηζκνύ 

Γήκνο Πξέβεδαο, Γήκνο Εεξνύ, 
Γήκνο Πάξγαο 

ΓΔ ΓΗΟΗΘΖΣΗΘΟΗ 
ΤΠΑΙΙΖΙΟΗ  

5 6 

199 
Απαζρόιεζε ζε θέληξα 

ζηήξημεο ηεο παξάδνζεο, ηνπ 
πνιηηηζκνύ θαη ηνπ ηνπξηζκνύ 

Γήκνο Πξέβεδαο, Γήκνο Εεξνύ, 
Γήκνο Πάξγαο 

ΠΔ ή ΣΔ ή ΓΔ 
ΣΟΤΡΗΣΗΘΧΛ 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΛ 
5 10 

200 
Απαζρόιεζε ζε θέληξα 

ζηήξημεο ηεο παξάδνζεο, ηνπ 
πνιηηηζκνύ θαη ηνπ ηνπξηζκνύ 

Γήκνο Πξέβεδαο, Γήκνο Εεξνύ, 
Γήκνο Πάξγαο 

ΠΔ ή ΣΔ ΓΗΟΗΘΖΖ 
ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΛ 

5 7 

201 
Απαζρόιεζε ζε θέληξα 

ζηήξημεο ηεο παξάδνζεο, ηνπ 
πνιηηηζκνύ θαη ηνπ ηνπξηζκνύ 

Γήκνο Πξέβεδαο, Γήκνο Εεξνύ, 
Γήκνο Πάξγαο 

ΠΔ ή ΣΔ ΓΖΚΟΗΧΛ 
ΥΔΔΧΛ ΘΑΗ 

ΔΠΗΘΟΗΛΧΛΗΑ 
5 5 

202 

Απαζρόιεζε ζε θέληξα 
ζηήξημεο ηεο παξάδνζεο, ηνπ 
πνιηηηζκνύ θαη ηνπ ηνπξηζκνύ 

 

Γήκνο Πξέβεδαο, Γήκνο Εεξνύ, 
Γήκνο Πάξγαο 

ΠΔ ΦΤΗΘΖ ΑΓΧΓΖ  5 1 

203 
Απαζρόιεζε ζε θέληξα 

ζηήξημεο ηεο παξάδνζεο, ηνπ 

πνιηηηζκνύ θαη ηνπ ηνπξηζκνύ 

Γήκνο Πξέβεδαο, Γήκνο Εεξνύ, 
Γήκνο Πάξγαο 

ΓΔ ΤΠΔΤΘΤΛΟΗ 
ΤΠΟΓΟΥΖ 

5 5 

 

09. Υοπωδία Ππέβεδαρ «ΑΡΜΟΝΘΑ» 

Κσδηθόο 
ζέζεο  

Δλέξγεηα Σόπνο πινπνίεζεο Δηδηθόηεηα 
Γηάξθεηα 

ζύκβαζεο 
Αξηζκόο 
αηόκσλ 

204 
Πξνώζεζε ηνπ πνιηηηζκνύ θαη 

αλάδεημε πνιηηηζηηθνύ 
ηνπξηζκνύ 

Γήκνο Πξέβεδαο 
ΠΔ ή ΣΔ ή ΓΔ 
ΣΟΤΡΗΣΗΘΧΛ 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΛ 
5 2 

205 
Πξνώζεζε ηνπ πνιηηηζκνύ θαη 

αλάδεημε πνιηηηζηηθνύ 
ηνπξηζκνύ 

Γήκνο Πξέβεδαο 
ΓΔ ΓΗΟΗΘΖΣΗΘΟΗ 

ΤΠΑΙΙΖΙΟΗ  
5 3 
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ΠΗΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (αλά θσδηθό ζέζεο) 

Κσδηθόο 
ζέζεο  

Σίηινο ζπνπδώλ  
θαη ινηπά απαηηνύκελα (ηππηθά & ηπρόλ πξόζζεηα) πξνζόληα 

101, 103, 
106, 109, 
111, 113, 
114, 120, 
121, 123, 
125, 127, 
129, 139, 
142, 151, 
157, 167, 
169, 172, 
175, 176, 
187, 191, 

193 

Γελ απαηηνχληαη εηδηθά ηππηθά πξνζφληα (άξζξν 5 παξ. 2 ηνπ λ.2527/1997) 
 

102, 104, 
107, 170, 
173, 194 

α)  Άδεηα κεραλνδεγνχ-ρεηξηζηή κεραλεκάησλ εθηέιεζεο ηερληθψλ έξγσλ, νκάδαο Ε΄ θαη ηάμεο 
ηνπιάρηζηνλ Γ΄. 
β) Άδεηα νδήγεζεο απηνθηλήηνπ εξαζηηερληθή ή επαγγεικαηηθή. 
γ) Οπνηνδήπνηε πηπρίν ή δίπισκα ή απνιπηήξηνο ηίηινο δεπηεξνβάζκηαο ή κεηαδεπηεξνβάζκηαο 
εθπαίδεπζεο ηεο εκεδαπήο ή άιινο ηζφηηκνο ηίηινο ηεο αιινδαπήο αλεμαξηήησο εηδηθφηεηαο 
 
ή   
Απνιπηήξηνο ηίηινο ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο (απνιπηήξην ηξηηαμίνπ γπκλαζίνπ ή γηα 
ππνςεθίνπο πνπ έρνπλ απνθνηηήζεη κέρξη θαη ην 1980 απνιπηήξην δεκνηηθνχ ζρνιείνπ) ή 
ηζνδχλακν απνιπηήξην  ηίηιν θαηψηεξεο Σερληθήο ρνιήο ηνπ Ν.Γ. 580/1970 ή απνιπηήξην ηίηιν 
Δξγαζηεξίσλ Δηδηθήο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 
2817/2000 ηεο εκεδαπήο ή άιινο ηζφηηκνο ηίηινο ηεο αιινδαπήο θαη αληίζηνηρε εκπεηξία 
ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ (3) εηψλ, κεηά ηελ απφθηεζε ηεο αλσηέξσ άδεηαο κεραλνδεγνχ –ρεηξηζηή 
κεραλεκάησλ εθηέιεζεο ηερληθψλ έξγσλ. 
 
ΤΜΠΛΖΡΧΜΑΣΗΚΔ ΓΗΔΤΚΡΗΝΗΔΗ  

Γηα ζεξκηθά κεραλήκαηα, γίλνληαη δεθηέο θαη νη άδεηεο κεραλνδεγψλ ρεηξηζηψλ κεραλεκάησλ 
εθηέιεζεο ηερληθψλ έξγσλ, πνπ ρνξεγήζεθαλ βάζεη ηνπ π.δ. 22/1976, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ν 
ππνςήθηνο πξνζθνκίδεη βεβαίσζε ηεο αξκφδηαο γηα ηελ έθδνζε ηεο άδεηαο ππεξεζίαο γηα ηελ 
αληηζηνηρία ηεο άδεηαο κεραλνδεγνχ ρεηξηζηή κεραλεκάησλ ηερληθψλ έξγσλ ηνπ π.δ. 22/1976, κε 
ηηο νκάδεο κεραλεκάησλ ηνπ π.δ. 31/1990. 
ηελ πεξίπησζε πνπ νη ππνςήθηνη είλαη θάηνρνη επαγγεικαηηθήο άδεηαο νδήγεζεο αιινδαπήο, 
γηα λα γίλνπλ δεθηνί πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ βεβαίσζε ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο ηνπ Τπνπξγείνπ 
πγθνηλσληψλ «πεξί ηζνδπλακίαο θαη αληηζηνηρίαο ηεο άδεηαο νδήγεζεο αιινδαπήο κε ηηο 
επαγγεικαηηθέο άδεηεο νδήγεζεο εκεδαπήο».    

105, 108, 
126, 128, 
171, 174 

α) Αδεηα νδήγεζεο απηνθηλήηνπ Γ΄θαηεγνξίαο. 
β) Οπνηνζδήπνηε απνιπηήξηνο ηίηινο ζρνιηθήο κνλάδαο Γεπηεξνβάζκηαο ή κεηαδεπηεξνβάζκηαο 
Δθπαίδεπζεο ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιψλ ηεο αιινδαπήο ή απνιπηήξηνο ηίηινο  
ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο (απνιπηήξην ηξηηαμίνπ γπκλαζίνπ ή γηα ππνςεθίνπο πνπ έρνπλ 
απνθνηηήζεη κέρξη θαη ην 1980 απνιπηήξην δεκνηηθνχ ζρνιείνπ) ή ηζνδχλακν απνιπηήξην  ηίηιν 
θαηψηεξεο Σερληθήο ρνιήο ηνπ Ν.Γ. 580/1970 ή απνιπηήξην ηίηιν Δξγαζηεξίσλ Δηδηθήο 
Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 2817/2000 ηεο εκεδαπήο ή 
άιινο ηζφηηκνο ηίηινο ηεο αιινδαπήο θαη αληίζηνηρε εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ (3) εηψλ, κεηά ηελ 
απφθηεζε ηεο παξαπάλσ  άδεηαο νδήγεζεο απηνθηλήηνπ. 
γ) Πηζηνπνηεηηθφ Δπαγγεικαηηθήο Ηθαλφηεηαο (ΠΔΗ) γηα φζνπο απαηηείηαη. 
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ΠΗΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (αλά θσδηθό ζέζεο) 

Κσδηθόο 
ζέζεο  

Σίηινο ζπνπδώλ  
θαη ινηπά απαηηνύκελα (ηππηθά & ηπρόλ πξόζζεηα) πξνζόληα 

ΤΜΠΛΖΡΧΜΑΣΗΚΔ ΓΗΔΤΚΡΗΝΗΔΗ  

 Τπνςήθηνη νη νπνίνη απέθηεζαλ άδεηα νδήγεζεο απηνθηλήηνπ ηεο θαηεγνξίαο Γ΄ ή Γ’+ Δ 
από ηε 10ε επηεκβξίνπ 2009 θαη κεηά απαηηείηαη λα πξνζθνκίζνπλ πιένλ ηεο άδεηαο 
νδήγεζεο απηνθηλήηνπ θαη Πηζηνπνηεηηθό Δπαγγεικαηηθήο Ηθαλόηεηαο (ΠΔΗ) 
κεηαθνξάο εκπνξεπκάησλ, ζχκθσλα κε ην π.δ. 74/2008 (ΦΔΚ 112/18.6.2008 η. Α΄).  
χκθσλα κε ην ίδην π.δ. φζνη ππνςήθηνη απέθηεζαλ κία απφ ηηο αλσηέξσ άδεηεο νδήγεζεο 
κέρξη θαη ηελ 9ε επηεκβξίνπ 2009 εμαηξνύληαη απφ ηελ ππνβνιή ηνπ αλσηέξσ 
πηζηνπνηεηηθνχ κέρξη θαη ηελ 9ε επηεκβξίνπ 2014 ηελ επνκέλε ηεο νπνίαο απαηηείηαη 
ην αλσηέξσ πηζηνπνηεηηθό. 

 

Πξνθεηκέλνπ γηα ηελ απφδεημε θαηνρήο ηνπ Πηζηνπνηεηηθνχ Δπαγγεικαηηθήο Ηθαλφηεηαο (ΠΔΗ) 
απαηηείηαη : 

είηε ε θαηνρή Γειηίνπ Δπηκόξθσζεο Οδεγνύ, ην νπνίν λα είλαη ζε ηζρχ θαη 
ην νπνίν εθδίδεηαη απφ ηελ Τπεξεζία Μεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ ηεο Ν.Α. 
ζηελ πεξηνρή ηεο νπνία βξίζθεηαη ε θαηνηθία ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ. 

είηε ε θαηαρψξεζε επί ηνπ εληχπνπ ηεο άδεηαο νδήγεζεο ηνπ θνηλνηηθνύ 
αξηζκνύ «95» δίπια ζε κία ή πεξηζζφηεξεο εθ ησλ θαηεγνξηψλ ή 
ππνθαηεγνξηψλ πνπ θαηέρεη ν ππνςήθηνο θαη απαηηνχληαη απφ ηελ 
αλαθνίλσζε. 

 

ΔΠΗΖΜΑΝΖ: ε πεξίπησζε πνπ ε ππεξεζία Μεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ ηεο νηθείαο 
Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο δελ έρεη πξνρσξήζεη ζηε ζπγθξόηεζε επηηξνπήο γηα ηηο 
εμεηάζεηο ηνπ αλσηέξσ πηζηνπνηεηηθνύ (ΠΔΗ), ν ππνςήθηνο πξνθεηκέλνπ λα γίλεη δεθηφο γηα 
ηε ζέζε ηνπ ΟΓΖΓΟΤ ηεο ζπγθεθξηκέλεο αλαθνίλσζεο, πξέπεη λα πξνζθνκίζεη 
απαξαηηήησο ζρεηηθό έγγξαθν ηεο ππεξεζίαο απηήο, ζην νπνίν λα αλαθέξεηαη ε αδπλακία 
έθδνζεο ηνπ αλσηέξσ πηζηνπνηεηηθνχ εμ’ αθνξκήο ηεο κε ζπγθξφηεζεο ηεο ελ ιφγσ 
επηηξνπήο. 

 

Γηα ηηο άδεηεο νδήγεζεο απηνθηλήησλ, φηαλ δελ πξνθχπηεη ε εκεξνκελία ηεο αξρηθήο 
θηήζεο, ηεο θαηά ηελ αλαθνίλσζε απαηηνχκελεο άδεηαο, αιιά κφλν ε εκεξνκελία ιήμεο ηεο 
άδεηαο ή ηπρφλ πξφζθαηεο ζεψξεζεο, πξέπεη νη ππνςήθηνη λα ζπλππνβάινπλ θαη ζρεηηθή 
βεβαίσζε ηεο νηθείαο ππεξεζίαο ζπγθνηλσληψλ. 

ε πεξίπησζε αδπλακίαο ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο λα ρνξεγήζεη ηελ βεβαίσζε απηή, ιφγσ 
θαηαζηξνθήο ή θζνξάο ησλ αξρείσλ ηεο, αξθεί : 

 

 ε πξνζθφκηζε ηεο βεβαίσζεο ηεο ππεξεζίαο απηήο ζηελ νπνία λα αλαθέξεηαη ν ιφγνο 
αδπλακίαο θαζψο θαη 

 ε πξνζθφκηζε Τπεχζπλεο Γήισζεο θαηά ην άξζξν 8 ηνπ λ.1599/1986 ηνπ    
ππνςεθίνπ ζηελ νπνία λα δειψλεη ηελ αθξηβή εκεξνκελία αξρηθήο θηήζεο ηεο 
θαηεγνξίαο επαγγεικαηηθήο άδεηαο νδήγεζεο πνπ δεηείηαη απφ ηελ πξνθήξπμε. 

ηελ πεξίπησζε πνπ νη ππνςήθηνη είλαη θάηνρνη επαγγεικαηηθήο άδεηαο νδήγεζεο 
αιινδαπήο, γηα λα γίλνπλ δεθηνί πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ βεβαίσζε ηεο αξκφδηαο 
ππεξεζίαο ηνπ Τπνπξγείνπ πγθνηλσληψλ «πεξί ηζνδπλακίαο θαη αληηζηνηρίαο ηεο άδεηαο 
νδήγεζεο αιινδαπήο κε ηηο επαγγεικαηηθέο άδεηεο νδήγεζεο εκεδαπήο».    
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ΠΗΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (αλά θσδηθό ζέζεο) 

Κσδηθόο 
ζέζεο  

Σίηινο ζπνπδώλ  
θαη ινηπά απαηηνύκελα (ηππηθά & ηπρόλ πξόζζεηα) πξνζόληα 

110, 136, 
160 

α) Πηπρίν ή δίπισκα Γεσπφλνπ Σκήκαηνο : Γεσπνλίαο ή Φπηηθήο Παξαγσγήο ή Δπηζηήκεο 
Φπηηθήο Παξαγσγήο ή Εσηθήο Παξαγσγήο  ή Δπηζηήκεο Εσηθήο Παξαγσγήο θαη 
Τδαηνθαιιηεξγεηψλ ή Γεσπνλίαο Φπηηθήο θαη Εσηθήο  Παξαγσγήο ή Γεσπνληθήο Βηνηερλνινγίαο 
(πξψελ Γεσξγηθήο Βηνινγίαο θαη Βηνηερλνινγίαο) ή Γεσξγηθήο Βηνινγίαο θαη Βηνηερλνινγίαο ή 
Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο (πξψελ Γεσξγηθήο Οηθνλνκίαο) ή Δπηζηήκεο θαη 
Σερλνινγίαο Σξνθίκσλ (πξψελ Γεσξγηθψλ Βηνκεραληψλ) ή Γεσξγηθψλ Βηνκεραληψλ ή 
Αμηνπνίεζεο Φπζηθψλ Πφξσλ θαη Γεσξγηθήο Μεραληθήο (πξψελ Δγγείσλ Βειηηψζεσλ θαη 
Γεσξγηθήο Μεραληθήο) ή Δγγείσλ Βειηηψζεσλ θαη Γεσξγηθήο Μεραληθήο ή Γεσπνλίαο Φπηηθήο 
Παξαγσγήο  θαη Αγξνηηθνχ Πεξηβάιινληνο ή Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο ή Γεσξγηθήο Οηθνλνκίαο ΑΔΗ ή 
ην νκψλπκν πηπρίν ή δίπισκα Διιεληθνχ Αλνηθηνχ Παλεπηζηεκίνπ  (Δ.Α.Π) ΑΔΗ ή Πξνγξακκάησλ 
πνπδψλ Δπηινγήο (Π..Δ) ΑΔΗ ή ηαπηφζεκν θαηά πεξηερφκελν εηδηθφηεηαο πηπρίν ή δίπισκα ΑΔΗ 
ή Διιεληθνχ Αλνηθηνχ Παλεπηζηεκίνπ (Δ.Α.Π) ΑΔΗ ή Πξνγξακκάησλ πνπδψλ Δπηινγήο (Π..Δ) 
ΑΔΗ ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιψλ ηεο αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο θαη  
β) Άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο Γεσπφλνπ. 
 

ή 
Πηπρίν ή δίπισκα Γηνίθεζεο Γεσξγηθψλ Δθκεηαιιεχζεσλ  ή Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο  θαη Γηνίθεζεο 
Αγξνηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ ή Γεσξγηθψλ Μεραλψλ θαη Αξδεχζεσλ ή Γεσξγηθήο Μεραλνινγίαο θαη 
Τδάηηλσλ Πφξσλ ή Μεραλνινγίαο θαη Τδάηηλσλ Πφξσλ ή Μεραληθήο Βηνζπζηεκάησλ ή Εσηθήο 
Παξαγσγήο ή Φπηηθήο Παξαγσγήο ή Αλζνθνκίαο θαη Αξρηηεθηνληθήο Σνπίνπ ή Αξρηηεθηνληθήο 
Σνπίνπ ή Θεξκνθεπηαθψλ Καιιηεξγεηψλ θαη Αλζνθνκίαο  ή Βηνινγηθψλ Θεξκνθεπηαθψλ 
Καιιηεξγεηψλ θαη Αλζνθνκίαο  ή Δκπνξίαο θαη Πνηνηηθνχ Διέγρνπ Αγξνηηθψλ Πξνηφλησλ ή 
Βηνινγηθήο Γεσξγίαο ή Σερλνινγίαο Βηνινγηθήο Γεσξγίαο θαη Σξνθίκσλ ή Οηθνινγίαο θαη 
Πεξηβάιινληνο ή Σερλνινγίαο Πεξηβάιινληνο θαη Οηθνινγίαο ή Σερλνινγίαο Οινθιεξσκέλεο 
Γεσξγίαο ή Γηαρείξηζεο Γεσξγηθψλ Οηθνζπζηεκάησλ ή Σερλνινγίαο Γεσξγηθψλ Πξνηφλησλ  ή 
Εσηθήο Παξαγσγήο ή Φπηηθήο Παξαγσγήο ή Γαζνπνλίαο ή Γαζνπνλίαο θαη Γηαρείξηζεο Φπζηθνχ 
Πεξηβάιινληνο ή Ηρζπνθνκίαο-Αιηείαο ή Τδαηνθαιιηεξγεηψλ θαη Αιηεπηηθήο Γηαρείξηζεο ή 
Σερλνινγίαο Αιηείαο θαη Τδαηνθαιιηεξγεηψλ TEI ή ην νκψλπκν πηπρίν ή δίπισκα Πξνγξακκάησλ 
πνπδψλ Δπηινγήο (Π..Δ.) ΣΔΗ  ή αληίζηνηρν θαηά εηδηθφηεηα  πηπρίν ή δίπισκα ΣΔΗ ή 
Πξνγξακκάησλ  πνπδψλ Δπηινγήο (Π..Δ.) ΣΔΗ ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιψλ ηεο 
εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο ή ην νκψλπκν ή αληίζηνηρν θαηά εηδηθφηεηα πηπρίν 
ΚΑΣΔΔ ή ηζφηηκνο ηίηινο ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο. 
 

112 

α) Άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο Ννζειεπηή – Ννζειεχηξηαο ή βνεζνχ λνζειεπηή. 
β) Πηπρίν ή δίπισκα Ννζειεπηηθήο ΑΔΗ ή ην νκψλπκν πηπρίν ή δίπισκα Διιεληθνχ Αλνηθηνχ 
Παλεπηζηεκίνπ (Δ.Α.Π) ΑΔΗ ή Πξνγξακκάησλ πνπδψλ Δπηινγήο (Π..Δ) ΑΔΗ  ηεο εκεδαπήο ή 
ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιψλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο  
 
ή 
Πηπρίν ή δίπισκα ηκήκαηνο Ννζειεπηηθήο ΣΔΗ ή ην νκψλπκν πηπρίν ή δίπισκα Πξνγξακκάησλ 
πνπδψλ Δπηινγήο (Π..Δ.) ΣΔΗ  ή αληίζηνηρν θαηά εηδηθφηεηα  πηπρίν ή δίπισκα ΣΔΗ ή 
Πξνγξακκάησλ  πνπδψλ Δπηινγήο (Π..Δ.) ΣΔΗ ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιψλ ηεο 
εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο ή ην νκψλπκν ή αληίζηνηρν θαηά εηδηθφηεηα πηπρίν 
ΚΑΣΔΔ ή ηζφηηκνο ηίηινο ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο. 
 
ή 
Πηπρίν ή δίπισκα ή απνιπηήξηνο ηίηινο Μέζεο Σερληθήο Δπαγγεικαηηθήο Ννζειεπηηθήο ρνιήο 
(ΜΣΔΝ) ή εηδηθνηήησλ Βνεζψλ Ννζειεπηψλ ή Βνεζψλ Ννζνθφκσλ ή Ννζειεπηηθήο ή 
Ννζειεπηηθήο Σξαπκαηνινγίαο (Βνεζφο Σξαπκαηνινγίαο νξζνπεδηθήο) ή Ννζειεπηηθήο 



 
ειίδα 15 απφ 31 

ΠΗΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (αλά θσδηθό ζέζεο) 

Κσδηθόο 
ζέζεο  

Σίηινο ζπνπδώλ  
θαη ινηπά απαηηνύκελα (ηππηθά & ηπρόλ πξόζζεηα) πξνζόληα 

Υεηξνπξγείνπ ή Ννζειεπηηθήο Ογθνινγηθψλ Παζήζεσλ (Δηδηθήο Ννζειεπηηθήο) ή Ννζειεπηηθήο 
Μνλάδσλ Δληαηηθήο Θεξαπείαο ή Ννζειεπηηθήο Αηφκσλ κε Φπρηθέο Παζήζεηο δεπηεξνβάζκηαο ή 
κεηαδεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιψλ ηεο εκεδαπήο ή 
αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο. 
 
γ) Σαπηφηεηα κέινπο ηεο Έλσζεο Ννζειεπηψλ/ηξηψλ Διιάδνο (ΔΝΔ), ε νπνία λα είλαη ζε ηζρχ ή 
Βεβαίσζε Αλαλέσζεο Δγγξαθήο  ζηελ Έλσζε Ννζειεπηψλ Διιάδνο (ΔΝΔ) ηνπ ηξέρνληνο έηνπο 
ή Βεβαίσζε εγγξαθήο ζηελ Έλσζε Ννζειεπηψλ Διιάδαο (ΔΝΔ), γηα φζνπο εγγξάθνληαη γηα 
πξψηε θνξά, ε νπνία είλαη ζε ηζρχ κέρξη ην ηέινο Φεβξνπαξίνπ ηνπ επφκελνπ έηνπο απφ ηελ 
έθδνζή ηεο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 4, παξ.5 ηνπ λ.3252/2004 (γηα ηνπο θαηφρνπο 
ΠΔ θαη ΣΔ Ννζειεπηηθήο). 

115, 149, 
202 

Πηπρίν ή δίπισκα Δπηζηήκεο Φπζηθήο Αγσγήο θαη Αζιεηηζκνχ ΑΔΗ ή ην νκψλπκν πηπρίν ή 
δίπισκα Διιεληθνχ Αλνηθηνχ Παλεπηζηεκίνπ  (Δ.Α.Π) ΑΔΗ ή Πξνγξακκάησλ πνπδψλ Δπηινγήο 
(Π..Δ) ΑΔΗ  ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιψλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο 
εηδηθφηεηαο. 

116, 138, 
184 

Πηπρίν ή δίπισκα Πιεξνθνξηθήο ή Δθαξκνζκέλεο Πιεξνθνξηθήο ή Πιεξνθνξηθήο θαη 
Σειεκαηηθήο ή Δπηζηήκεο Τπνινγηζηψλ ή Πιεξνθνξηθήο θαη Σειεπηθνηλσληψλ ή Δπηζηήκεο θαη 
Σερλνινγίαο Τπνινγηζηψλ ή Δπηζηήκεο θαη Σερλνινγίαο Σειεπηθνηλσληψλ ή Πιεξνθνξηθήο κε 
εθαξκνγέο ζηελ Βηνηαηξηθή ή Γηδαθηηθήο ηεο Σερλνινγίαο θαη Φεθηαθψλ πζηεκάησλ ή Φεθηαθψλ 
πζηεκάησλ ή Δπηζηεκψλ θαη Πνιηηηζκνχ – Καηεχζπλζε Ζ/Τ ή Μεραληθνχ Ζιεθηξνληθψλ 
Τπνινγηζηψλ θαη Πιεξνθνξηθήο ή Μεραληθνχ Πιεξνθνξηθήο θαη Σειεπηθνηλσληψλ ή 
Ζιεθηξνιφγνπ Μεραληθνχ θαη Μεραληθνχ Τπνινγηζηψλ ή Ζιεθηξνιφγνπ Μεραληθνχ θαη 
Σερλνινγίαο Τπνινγηζηψλ ή Ζιεθηξνιφγνπ Μεραληθνχ θαη Μεραληθνχ Ζ/Τ  ή Ζιεθηξνληθήο θαη 
Μεραληθψλ Τπνινγηζηψλ ή Ζιεθηξνληθνχ Μεραληθνχ θαη Μεραληθνχ Τπνινγηζηψλ ή Μεραληθψλ 
Πιεξνθνξηαθψλ θαη Δπηθνηλσληαθψλ πζηεκάησλ ή Μεραληθνχ Ζ/Τ Σειεπηθνηλσληψλ θαη Γηθηχσλ  
ΑΔΗ ή Διιεληθνχ Αλνηθηνχ Παλεπηζηεκίνπ  (Δ.Α.Π) ΑΔΗ ή Πξνγξακκάησλ πνπδψλ Δπηινγήο 
(Π..Δ) ΑΔΗ  ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιψλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο 
εηδηθφηεηαο 
 

ή 
Πηπρίν ή δίπισκα ηκήκαηνο Πιεξνθνξηθήο ή Δθαξκνζκέλεο Πιεξνθνξηθήο θαη Πνιπκέζσλ ή 
Σειεπιεξνθνξηθήο θαη Γηνίθεζεο ή Γηαρείξηζεο Πιεξνθνξηψλ ή Δπηρεηξεκαηηθνχ ρεδηαζκνχ θαη 
Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ ή Δθαξκνγψλ Πιεξνθνξηθήο ζηε Γηνίθεζε θαη  ζηελ Οηθνλνκία ή 
Βηνκεραληθήο Πιεξνθνξηθήο ή Γεσπιεξνθνξηθήο θαη Σνπνγξαθίαο ή Πιεξνθνξηθήο θαη 
Δπηθνηλσληψλ ή Πιεξνθνξηθήο θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηψλ ή Ζιεθηξνληθψλ Τπνινγηζηηθψλ 
πζηεκάησλ ή Σερλνινγίαο Πιεξνθνξηθήο θαη Σειεπηθνηλσληψλ ή Σειεπηθνηλσληψλ θαη Γηθηχσλ 
Ζ/Τ  ΣΔΗ ή Πξνγξακκάησλ πνπδψλ Δπηινγήο (Π..Δ.) ΣΔΗ  ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκνο ηίηινο 
ζρνιψλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο ή ην νκψλπκν πηπρίν ΚΑΣΔΔ ή 
ηζφηηκνο ηίηινο ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο. 
 

117 

α) Άδεηα Αζθήζεσο Δπαγγέικαηνο Φπρνιόγνπ  θαη  
β) Πηπρίν ή δίπισκα Φπρνινγίαο ή Φηινζνθίαο Παηδαγσγηθήο θαη Φπρνινγίαο κε εηδίθεπζε ζηελ 
Φπρνινγία ΑΔΗ ή ην νκψλπκν πηπρίν ή δίπισκα Διιεληθνχ Αλνηθηνχ Παλεπηζηεκίνπ  (Δ.Α.Π) ΑΔΗ 
ή Πξνγξακκάησλ πνπδψλ Δπηινγήο (Π..Δ) ΑΔΗ ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιψλ ηεο 
εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο. 

118, 162 
α) Άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο Κνηλσληθήο Δξγαζίαο ή Κνηλσληθνχ Λεηηνπξγνχ θαη β) Πηπρίν ή 
δίπισκα Κνηλσληθήο Δξγαζίαο ή Κνηλσληθήο Γηνίθεζεο κε θαηεχζπλζε Κνηλσληθήο Δξγαζίαο ΑΔΗ ή 



 
ειίδα 16 απφ 31 

ΠΗΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (αλά θσδηθό ζέζεο) 

Κσδηθόο 
ζέζεο  

Σίηινο ζπνπδώλ  
θαη ινηπά απαηηνύκελα (ηππηθά & ηπρόλ πξόζζεηα) πξνζόληα 

ην νκψλπκν πηπρίν ή δίπισκα Διιεληθνχ Αλνηθηνχ Παλεπηζηεκίνπ (Δ.Α.Π) ΑΔΗ ή Πξνγξακκάησλ 
πνπδψλ Δπηινγήο (Π..Δ) ΑΔΗ ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιψλ ηεο εκεδαπήο ή 
αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο  
 

ή 
Πηπρίν ή δίπισκα ηκήκαηνο Κνηλσληθήο Δξγαζίαο ΣΔΗ ή ην νκψλπκν πηπρίν ή δίπισκα 
Πξνγξακκάησλ πνπδψλ Δπηινγήο (Π..Δ.) ΣΔΗ ή αληίζηνηρν θαηά εηδηθφηεηα  πηπρίν ή δίπισκα 
ΣΔΗ ή Πξνγξακκάησλ πνπδψλ Δπηινγήο (Π..Δ.) ΣΔΗ ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιψλ ηεο 
εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο ή ην νκψλπκν ή αληίζηνηρν θαηά εηδηθφηεηα πηπρίν 
ΚΑΣΔΔ ή ηζφηηκνο ηίηινο ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο. 
 

119, 156, 
186, 190, 
192, 197, 
198, 205 

α) Οπνηνδήπνηε πηπρίν ή δίπισκα ή απνιπηήξηνο ηίηινο δεπηεξνβάζκηαο ή κεηαδεπηεξνβάζκηαο 
εθπαίδεπζεο ηεο εκεδαπήο ή άιινο ηζφηηκνο ηίηινο ηεο αιινδαπήο, αλεμαξηήησο εηδηθφηεηαο. 
β) Γλψζε Υεηξηζκνχ Ζ/Τ ζηα αληηθείκελα: (i) επεμεξγαζίαο θεηκέλσλ, (ii) ππνινγηζηηθψλ θχιισλ 
θαη (iii) ππεξεζηψλ δηαδηθηχνπ. 
 

122, 203 

Πηπρίν ή δίπισκα ή απνιπηήξηνο ηίηινο εηδηθφηεηαο Τπεχζπλνο Τπνδνρήο θαη Φηινμελίαο ή 
Ξελνδνρεηαθψλ Δπηρεηξήζεσλ ή Δηδηθφο Ξελνδνρεηαθψλ Τπεξεζηψλ θαη Σξνθνδνζίαο ή Δηδηθφο 
Ξελνδνρεηαθήο Φπραγσγίαο  ή αληίζηνηρν πηπρίν ή δίπισκα ή απνιπηήξηνο ηίηινο ησλ παξαθάησ 
ζρνιηθψλ κνλάδσλ : ΗΔΚ  ή  Σερληθνχ Δπαγγεικαηηθνχ Δθπαηδεπηεξίνπ Α’ ή Β’ θχθινπ ζπνπδψλ ή 
Δληαίνπ Πνιπθιαδηθνχ Λπθείνπ ή  Σερληθνχ Δπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ ή Σερληθήο Δπαγγεικαηηθήο 
ρνιήο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο  ή ζρνιήο καζεηείαο ηνπ ΟΑΔΓ ηνπ Ν. 1346/1983 ή άιινο 
ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιηθήο κνλάδαο ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο ή 
νπνηνδήπνηε πηπρίν ή δίπισκα ή απνιπηήξηνο ηίηινο δεπηεξνβάζκηαο ή κεηαδεπηεξνβάζκηαο 
εθπαίδεπζεο ηεο εκεδαπήο ή άιινο ηζφηηκνο ηίηινο ηεο αιινδαπήο, αλεμαξηήησο εηδηθφηεηαο θαη 
αληίζηνηρε εκπεηξία  ηνπιάρηζηνλ ελφο (1) έηνπο 
 

124 

α) Άδεηα λαπαγνζψζηε, εθδηδφκελε απφ Ληκεληθή Αξρή  θαη β) Οπνηνδήπνηε πηπρίν ή δίπισκα ή 
απνιπηήξηνο ηίηινο δεπηεξνβάζκηαο ή κεηαδεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηεο εκεδαπήο ή  
ηζφηηκνο ηίηινο ηεο αιινδαπήο, αλεμαξηήησο εηδηθφηεηαο. 
 

130, 140 

Απνιπηήξηνο ηίηινο ηνπιάρηζηνλ ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο (απνιπηήξην ηξηηαμίνπ γπκλαζίνπ ή 
γηα ππνςεθίνπο πνπ έρνπλ απνθνηηήζεη κέρξη θαη ην 1980 απνιπηήξην δεκνηηθνχ ζρνιείνπ) ή 
ηζνδχλακν απνιπηήξην  ηίηιν θαηψηεξεο Σερληθήο ρνιήο ηνπ Ν.Γ. 580/1970 ή απνιπηήξην ηίηιν 
Δξγαζηεξίσλ Δηδηθήο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 
2817/2000 ηεο εκεδαπήο ή άιινο ηζφηηκνο ηίηινο ηεο αιινδαπήο θαη αληίζηνηρε εκπεηξία  
ηνπιάρηζηνλ έμη (6) κελψλ.  
 

131, 143, 
179 

Πηπρίν ή δίπισκα ή απνιπηήξηνο ηίηινο εηδηθφηεηαο Διαηνρξσκαηηζηψλ ή Διαηνρξσκαηηζηή ή 
αληίζηνηρν πηπρίν ή δίπισκα ή απνιπηήξηνο ηίηινο ησλ παξαθάησ ζρνιηθψλ κνλάδσλ : ΗΔΚ  ή  
Σερληθνχ Δπαγγεικαηηθνχ Δθπαηδεπηεξίνπ Α’ ή Β’ θχθινπ ζπνπδψλ ή Δληαίνπ Πνιπθιαδηθνχ 
Λπθείνπ ή  Σερληθνχ Δπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ ή Σερληθήο Δπαγγεικαηηθήο ρνιήο δεπηεξνβάζκηαο 
εθπαίδεπζεο  ή ζρνιήο καζεηείαο ηνπ ΟΑΔΓ ηνπ Ν. 1346/1983 ή άιινο ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιηθήο 
κνλάδαο ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο  

ή 
Απνιπηήξηνο ηίηινο ηνπιάρηζηνλ ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο (απνιπηήξην ηξηηαμίνπ γπκλαζίνπ ή 
γηα ππνςεθίνπο πνπ έρνπλ απνθνηηήζεη κέρξη θαη ην 1980 απνιπηήξην δεκνηηθνχ ζρνιείνπ) ή 



 
ειίδα 17 απφ 31 

ΠΗΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (αλά θσδηθό ζέζεο) 

Κσδηθόο 
ζέζεο  

Σίηινο ζπνπδώλ  
θαη ινηπά απαηηνύκελα (ηππηθά & ηπρόλ πξόζζεηα) πξνζόληα 

ηζνδχλακν απνιπηήξην  ηίηιν θαηψηεξεο Σερληθήο ρνιήο ηνπ Ν.Γ. 580/1970 ή απνιπηήξην ηίηιν 
Δξγαζηεξίσλ Δηδηθήο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 
2817/2000 ηεο εκεδαπήο ή άιινο ηζφηηκνο ηίηινο ηεο αιινδαπήο θαη αληίζηνηρε εκπεηξία  
ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ (3) εηώλ. 

132, 144, 
159, 177 

α) Άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο Σερλίηε Τδξαπιηθνχ ηνπιάρηζηνλ Α΄ ηάμεο θαη εηδηθφηεηαο 1εο. 
β) Οπνηνδήπνηε πηπρίν ή δίπισκα ή απνιπηήξηνο ηίηινο δεπηεξνβάζκηαο ή κεηαδεπηεξνβάζκηαο 
εθπαίδεπζεο ηεο εκεδαπήο ή άιινο ηζφηηκνο ηίηινο ηεο αιινδαπήο αλεμαξηήησο εηδηθφηεηαο  

 
ή 

Απνιπηήξηνο ηίηινο ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο (απνιπηήξην ηξηηαμίνπ γπκλαζίνπ ή γηα 
ππνςεθίνπο πνπ έρνπλ απνθνηηήζεη κέρξη θαη ην 1980 απνιπηήξην δεκνηηθνχ ζρνιείνπ) ή 
ηζνδχλακν απνιπηήξην ηίηιν θαηψηεξεο Σερληθήο ρνιήο ηνπ Ν.Γ. 580/1970 ή απνιπηήξην ηίηιν 
Δξγαζηεξίσλ Δηδηθήο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 
2817/2000 ηεο εκεδαπήο ή άιινο ηζφηηκνο ηίηινο ηεο αιινδαπήο θαη αληίζηνηρε εκπεηξία  
ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ (3) εηώλ  κεηά ηελ απφθηεζε ηεο παξαπάλσ άδεηαο. 
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α) Άδεηα αζθήζεσο επαγγέικαηνο ειεθηξνζπγθνιιεηή Α’ ή Β’ ηάμεο. 
β) Οπνηνδήπνηε πηπρίν ή δίπισκα ή απνιπηήξηνο ηίηινο δεπηεξνβάζκηαο ή κεηαδεπηεξνβάζκηαο 
εθπαίδεπζεο ηεο εκεδαπήο ή άιινο ηζφηηκνο ηίηινο ηεο αιινδαπήο αλεμαξηήησο εηδηθφηεηαο 
 

ή 
Απνιπηήξηνο ηίηινο ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο (απνιπηήξην ηξηηαμίνπ γπκλαζίνπ ή γηα 
ππνςεθίνπο πνπ έρνπλ απνθνηηήζεη κέρξη θαη ην 1980 απνιπηήξην δεκνηηθνχ ζρνιείνπ) ή 
ηζνδχλακν απνιπηήξην  ηίηιν θαηψηεξεο Σερληθήο ρνιήο ηνπ Ν.Γ. 580/1970 ή απνιπηήξην ηίηιν 
Δξγαζηεξίσλ Δηδηθήο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 
2817/2000 ηεο εκεδαπήο ή άιινο ηζφηηκνο ηίηινο ηεο αιινδαπήο θαη αληίζηνηρε εκπεηξία  
ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ (3) εηψλ κεηά ηελ απφθηεζε ηεο παξαπάλσ άδεηαο. 

134, 161, 
178 

α) Άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο εγθαηαζηάηε ή ζπληεξεηή ειεθηξνιφγνπ Α΄ εηδηθόηεηαο 
νπνηαζδήπνηε θαηεγνξίαο ή άδεηα Σερλνιφγνπ Ζιεθηξνιφγνπ. 
β) Οπνηνδήπνηε πηπρίν ή δίπισκα ή απνιπηήξηνο ηίηινο,ηνπιάρηζηνλ, δεπηεξνβάζκηαο ή 
κεηαδεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηεο εκεδαπήο ή άιινο ηζφηηκνο ηίηινο ηεο αιινδαπήο 
αλεμαξηήηνπ εηδηθφηεηαο 
 

ή 
Απνιπηήξηνο ηίηινο ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο (απνιπηήξην ηξηηαμίνπ γπκλαζίνπ ή γηα 
ππνςεθίνπο πνπ έρνπλ απνθνηηήζεη κέρξη θαη ην 1980 απνιπηήξην δεκνηηθνχ ζρνιείνπ) ή 
ηζνδχλακν απνιπηήξην  ηίηιν θαηψηεξεο Σερληθήο ρνιήο ηνπ Ν.Γ. 580/1970 ή απνιπηήξην ηίηιν 
Δξγαζηεξίσλ Δηδηθήο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 
2817/2000 ηεο εκεδαπήο ή άιινο ηζφηηκνο ηίηινο ηεο αιινδαπήο θαη αληίζηνηρε εκπεηξία 
ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ (3) εηψλ κεηά ηελ απφθηεζε ηεο παξαπάλσ άδεηαο. 
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α) Οπνηνδήπνηε πηπρίν ή δίπισκα ΑΔΗ ή δίπισκα Διιεληθνχ Αλνηθηνχ Παλεπηζηεκίνπ (Δ.Α.Π) 
ΑΔΗ ή Πξνγξακκάησλ πνπδψλ Δπηινγήο (Π..Δ) ΑΔΗ ηεο εκεδαπήο ή άιινο ηζφηηκνο ηίηινο ηεο 
αιινδαπήο, αλεμαξηήησο εηδηθφηεηαο 
  

ή 
Οπνηνδήπνηε πηπρίν ή δίπισκα ΣΔΗ ή δίπισκα Πξνγξακκάησλ πνπδψλ Δπηινγήο (ΠΔ) ΣΔΗ ηεο 
εκεδαπήο ή ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιψλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, ή πηπρίν ΚΑΣΔΔ ή ηζφηηκνο ηίηινο 
ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο. 



 
ειίδα 18 απφ 31 

ΠΗΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (αλά θσδηθό ζέζεο) 

Κσδηθόο 
ζέζεο  

Σίηινο ζπνπδώλ  
θαη ινηπά απαηηνύκελα (ηππηθά & ηπρόλ πξόζζεηα) πξνζόληα 

 
β) Γλψζε Υεηξηζκνχ Ζ/Τ ζηα αληηθείκελα: (i) επεμεξγαζίαο θεηκέλσλ, (ii) ππνινγηζηηθψλ θχιισλ 
θαη (iii) ππεξεζηψλ δηαδηθηχνπ.  
 

137, 181 

α) Πηπρίν ή δίπισκα Αζηηθήο θαη Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο (απφ 1998 κεηνλνκάζηεθε ζε 
Οηθνλνκηθήο θαη Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο) ή Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Σερλνινγίαο (πξψελ 
Σερλνινγίαο θαη πζηεκάησλ Παξαγσγήο)  ή Γεκφζηαο Γηνίθεζεο κε θαηεχζπλζε Γεκφζηαο 
Οηθνλνκηθήο ή Γεκφζηαο Γηνίθεζεο (ην νπνίν ίζρπε κέρξη ην αθαδεκατθφ έηνο 1996-1997) ή 
Γηεζλψλ θαη Δπξσπατθψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Πνιηηηθψλ πνπδψλ (απφ Μάην 2008 κεηνλνκάζηεθε 
ζε Γηεζλψλ θαη Δπξσπατθψλ πνπδψλ) κε θαηεχζπλζε Γηεζλψλ θαη Δπξσπατθψλ Οηθνλνκηθψλ 
πνπδψλ ή Γηεζλψλ θαη Δπξσπατθψλ Οηθνλνκηθψλ πνπδψλ ή Γηεζλψλ θαη Δπξσπατθψλ 
πνπδψλ κε θαηεχζπλζε Γηεζλψλ θαη Δπξσπατθψλ Οηθνλνκηθψλ ρέζεσλ ή Γηεζλψλ θαη 
Δπξσπατθψλ πνπδψλ (πξψελ Γηεζλψλ θαη Δπξσπατθψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Πνιηηηθψλ πνπδψλ ) 
κε θαηεχζπλζε Γηεζλψλ θαη Δπξσπατθψλ Οηθνλνκηθψλ πνπδψλ  ή Γηεζλψλ Οηθνλνκηθψλ 
ρέζεσλ θαη Αλάπηπμεο ή Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ ή Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ θαη Οξγαληζκψλ  ή   
Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Αγξνηηθψλ Πξντφλησλ θαη Σξνθίκσλ   ή Δπηρεηξεζηαθήο Έξεπλαο θαη 
Μάξθεηηλγθ ή Δπηρεηξεζηαθήο Έξεπλαο θαη ηξαηεγηθήο Πσιήζεσλ  (Marketing)  ή Λνγηζηηθήο θαη 
Υξεκαηννηθνλνκηθήο ή Λνγηζηηθήο Υξεκαηννηθνλνκηθήο θαη Πνζνηηθήο Αλάιπζεο ή Μάξθεηηλγθ θαη 
Δπηθνηλσλίαο ή Μάξθεηηλγθ θαη Γηνίθεζεο Λεηηνπξγηψλ ή Μάξθεηηλγθ Αγξνηηθψλ Πξντφλησλ  ή 
Ναπηηιηαθψλ πνπδψλ ή Ναπηηιίαο θαη Δπηρεηξεκαηηθψλ Τπεξεζηψλ ή Οηθνλνκηθήο Δπηζηήκεο ή 
Οηθνλνκηθήο θαη Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο  ή Οηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ  ή Οηθνλνκηθήο θαη 
Γηνίθεζεο Σνπξηζκνχ ή Οξγάλσζεο θαη Γηαρείξηζεο Αγξνηηθψλ Δθκεηαιιεχζεσλ (απφ 2006 
κεηνλνκάζηεθε ζε Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Αγξνηηθψλ Πξντφλησλ θαη Σξνθίκσλ) ή Οξγάλσζεο 
θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ ή Οξγάλσζεο θαη Γηαρείξηζεο Αζιεηηζκνχ  ή Πεξηθεξεηαθήο θαη 
Οηθνλνκηθήο Αλάπηπμεο ή ηαηηζηηθήο ή ηαηηζηηθήο θαη Αλαινγηζηηθήο Δπηζηήκεο ή ηαηηζηηθήο 
θαη Αζθαιηζηηθήο Δπηζηήκεο ή   ηαηηζηηθήο θαη Αλαινγηζηηθψλ - Υξεκαηννηθνλνκηθψλ 
Μαζεκαηηθψλ ή Σερλνινγίαο θαη πζηεκάησλ Παξαγσγήο ή Υξεκαηννηθνλνκηθήο θαη Σξαπεδηθήο 
Γηνηθεηηθήο ΑΔΗ ή ην νκψλπκν πηπρίν ή δίπισκα Διιεληθνχ Αλνηθηνχ Παλεπηζηεκίνπ (ΔΑΠ) ΑΔΗ ή 
Πξνγξακκάησλ πνπδψλ Δπηινγήο (ΠΔ) ΑΔΗ ηεο εκεδαπήο ε ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιψλ  ηεο 
εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο  
 

ή 
Πηπρίν ή δίπισκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ ή Γηνίθεζεο Κνηλσληθψλ- πλεηαηξηζηηθψλ 
Δπηρεηξήζεσλ θαη Οξγαλψζεσλ ή Γηεζλνχο Δκπνξίνπ ή Γηνίθεζεο Παξαγσγηθψλ Μνλάδσλ ή 
Γηνίθεζεο Μνλάδσλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ή Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ή Γηνίθεζεο Μνλάδσλ 
Τγείαο θαη Πξφλνηαο ή Γηνίθεζεο θαη Γηαρείξηζεο Έξγσλ ή Γηνίθεζεο πζηεκάησλ Δθνδηαζκνχ ή 
Δκπνξίαο θαη Γηαθήκηζεο ή Διεγθηηθψλ θαη Αζθαιηζηηθψλ Δξγαζηψλ ή Λνγηζηηθήο ή Ναπηηιηαθψλ 
Δπηρεηξήζεσλ θαη Μεηαθνξψλ ή  ηειερψλ πλεηαηξηζηηθψλ Οξγαλψζεσλ θαη Δθκεηαιιεχζεσλ ή 
Σππνπνίεζεο θαη Γηαθίλεζεο Πξντφλησλ ή Υξεκαηννηθνλνκηθήο θαη Αζθαιηζηηθήο ή 
Υξεκαηννηθνλνκηθήο θαη Διεγθηηθήο ή Υξεκαηννηθνλνκηθψλ Δθαξκνγψλ ή Υξεκαηννηθνλνκηθψλ 
Τπεξεζηψλ – Δπηρεηξήζεσλ ζηηο Αλαηνιηθνεπξσπατθέο Υψξεο  ΣΔΗ  ή ην νκψλπκν πηπρίν ή 
δίπισκα Πξνγξακκάησλ πνπδψλ Δπηινγήο (ΠΔ) ΣΔΗ ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιψλ 
ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο ή ην νκψλπκν πηπρίν ΚΑΣΔΔ ή ηζφηηκνο 
ηίηινο ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο. 
β) Άδεηα αζθήζεσο επαγγέικαηνο ινγηζηή θνξνηερληθνχ, ηνπιάρηζηνλ, B ηάμεο. 

141 

Πηπρίν ή δίπισκα ή απνιπηήξηνο ηίηινο εηδηθφηεηαο Κηίζηε ή Σνηρνπνηψλ θαη Δπηρξηζκάησλ ή 
Δξγαζηψλ νπιηζκέλνπ θαη αφπινπ ζθπξνδέκαηνο ή Γπςαδφξνπ-νβαηδή ή αληίζηνηρν πηπρίν ή 
δίπισκα ή απνιπηήξηνο ηίηινο ησλ παξαθάησ ζρνιηθψλ κνλάδσλ: ΗΔΚ ή Σερληθνχ 



 
ειίδα 19 απφ 31 

ΠΗΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (αλά θσδηθό ζέζεο) 

Κσδηθόο 
ζέζεο  

Σίηινο ζπνπδώλ  
θαη ινηπά απαηηνύκελα (ηππηθά & ηπρόλ πξόζζεηα) πξνζόληα 

Δπαγγεικαηηθνχ Δθπαηδεπηεξίνπ (ΣΔΔ) Α΄ ή Β΄ θχθινπ ζπνπδψλ, ή Δληαίνπ Πνιπθιαδηθνχ 
Λπθείνπ (ΔΠΛ) ή Σερληθνχ Δπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ (ΣΔΛ) ή Σερληθψλ Δπαγγεικαηηθψλ ρνιψλ 
(ΣΔ) Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ή ρνιήο καζεηείαο ηνπ ΟΑΔΓ ηνπ Ν. 1346/1983(ΦΔΚ 46Α΄) 
ή άιινο ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιηθήο κνλάδαο ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο ή 
Απνιπηήξηνο ηίηινο ηνπιάρηζηνλ ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο (απνιπηήξην ηξηηαμίνπ γπκλαζίνπ ή 
γηα ππνςεθίνπο πνπ έρνπλ απνθνηηήζεη κέρξη θαη ην 1980 απνιπηήξην δεκνηηθνχ ζρνιείνπ) ή 
ηζνδχλακν απνιπηήξην ηίηιν θαηψηεξεο Σερληθήο ρνιήο ηνπ Ν.Γ. 580/1970 ή απνιπηήξην ηίηιν 
Δξγαζηεξίσλ Δηδηθήο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 
2817/2000 ηεο εκεδαπήο ή άιινο ηζφηηκνο ηίηινο ηεο αιινδαπήο θαη αληίζηνηρε εκπεηξία 
ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ (3) εηψλ.   
 

145 

Πηπρίν ή δίπισκα ή απνιπηήξηνο ηίηινο εηδηθφηεηαο  Μαγεηξηθήο Σέρλεο ή Σερληθφο Μαγεηξηθήο 
Σέρλεο  ή αληίζηνηρν πηπρίν ή δίπισκα ή απνιπηήξηνο ηίηινο ησλ παξαθάησ ζρνιηθψλ κνλάδσλ : 
ΗΔΚ  ή  Σερληθνχ Δπαγγεικαηηθνχ Δθπαηδεπηεξίνπ Α’ ή Β’ θχθινπ ζπνπδψλ ή Δληαίνπ 
Πνιπθιαδηθνχ Λπθείνπ ή  Σερληθνχ Δπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ ή Σερληθήο Δπαγγεικαηηθήο ρνιήο 
δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο  ή ζρνιήο καζεηείαο ηνπ ΟΑΔΓ ηνπ Ν. 1346/1983 ή άιινο ηζφηηκνο 
ηίηινο ζρνιηθήο κνλάδαο ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο, 
                                                                                     ή  
Απνιπηήξηνο ηίηινο ηνπιάρηζηνλ ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο (απνιπηήξην ηξηηαμίνπ γπκλαζίνπ ή 
γηα ππνςεθίνπο πνπ έρνπλ απνθνηηήζεη κέρξη θαη ην 1980 απνιπηήξην δεκνηηθνχ ζρνιείνπ) ή 
ηζνδχλακν απνιπηήξην  ηίηιν θαηψηεξεο Σερληθήο ρνιήο ηνπ Ν.Γ. 580/1970 ή απνιπηήξην ηίηιν 
Δξγαζηεξίσλ Δηδηθήο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 2817/200 
ηεο εκεδαπήο ή άιινο ηζφηηκνο ηίηινο ηεο αιινδαπήο θαη αληίζηνηρε εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ 
(3) εηψλ.   
ΔΠΗΖΜΑΝΖ: Οη θάηνρνη πηπρίσλ Βαζηθήο Δθπαίδεπζεο ηνπ Οξγαληζκνχ Σνπξηζηηθήο 
Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο (ΟΣΔΚ) ηνπ ηκήκαηνο  ηνπ β.δ 151/1971 (ΦΔΚ 52Α’)Μαγεηξηθήο 
Σέρλεο δηεηνχο θχθινπ ζπνπδψλ ππνρξενχληαη λα πξνζθνκίζνπλ θαη απνιπηήξην ηίηιν 
ηνπιάρηζηνλ Γ’ Γπκλαζίνπ. 
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Πηπρίν ή δίπισκα ηκήκαηνο Βξεθνλεπηνθνκίαο ή Πξνζρνιηθήο Αγσγήο ΣΔΗ  ή ην νκψλπκν πηπρίν 
ή δίπισκα Πξνγξακκάησλ πνπδψλ Δπηινγήο (Π..Δ.) ΣΔΗ  ή αληίζηνηρν θαηά εηδηθφηεηα  πηπρίν 
ή δίπισκα ΣΔΗ ή Πξνγξακκάησλ  πνπδψλ Δπηινγήο (Π..Δ.) ΣΔΗ ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκνο ηίηινο 
ζρνιψλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο ή ην νκψλπκν ή αληίζηνηρν θαηά 
εηδηθφηεηα πηπρίν ΚΑΣΔΔ ή ηζφηηκνο ηίηινο ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο. 
                                                                                    ή 
Πηπρίν ή δίπισκα ή απνιπηήξηνο ηίηινο εηδηθόηεηαο  Βνεζψλ Βξεθνλεπηνθφκσλ-Παηδνθφκσλ ή 
Βνεζψλ Βξεθνθφκσλ ή Βνεζψλ Βξεθνλεπηνθφκσλ ή Πξνζρνιηθήο Αγσγήο Γξαζηεξηνηήησλ 
Γεκηνπξγίαο θαη Δθθξαζεο ή Δπηκειεηψλ Πξφλνηαο  ή Κνηλσληθψλ Φξνληηζηψλ ή Πξνζρνιηθήο 
Αγσγήο Ζκεξήζηαο Φξνληίδαο Παηδηψλ κε Δηδηθέο Αλάγθεο ή αληίζηνηρν πηπρίν ή δίπισκα ή 
απνιπηήξηνο ηίηινο ησλ παξαθάησ ζρνιηθψλ κνλάδσλ : ΗΔΚ  ή  Σερληθνχ Δπαγγεικαηηθνχ 
Δθπαηδεπηεξίνπ Α’ ή Β’ θχθινπ ζπνπδψλ ή Δληαίνπ Πνιπθιαδηθνχ Λπθείνπ ή  Σερληθνχ 
Δπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ ή Σερληθήο Δπαγγεικαηηθήο ρνιήο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο  ή 
ζρνιήο καζεηείαο ηνπ ΟΑΔΓ ηνπ Ν. 1346/1983 ή άιινο ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιηθήο κνλάδαο ηεο 
εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο. 

147 

α) Πηπρίν ή δίπισκα ηκήκαηνο Φηινινγίαο ή Διιεληθήο Φηινινγίαο ή Αγγιηθήο Γιψζζαο θαη 
Φηινινγίαο ή Γαιιηθήο Γιψζζαο θαη Φηινινγίαο ή Γεξκαληθήο Γιψζζαο θαη Φηινινγίαο ή Ηηαιηθήο 
Γιψζζαο θαη Φηινινγίαο ή Ηηαιηθήο θαη Ηζπαληθήο Γιψζζαο θαη Φηινινγίαο ή   Ηζπαληθήο Γιψζζαο 
θαη Φηινινγίαο ή Φηινινγίαο θαη Πνιηηηζκνχ Παξεπμεηλίσλ Υσξψλ ή Φηινζνθίαο ή Μεζνγεηαθψλ 
πνπδψλ κε θαηεχζπλζε Γισζζνινγίαο Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ ή Φηινζνθίαο θαη Παηδαγσγηθήο κε 



 
ειίδα 20 απφ 31 

ΠΗΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (αλά θσδηθό ζέζεο) 

Κσδηθόο 
ζέζεο  

Σίηινο ζπνπδώλ  
θαη ινηπά απαηηνύκελα (ηππηθά & ηπρόλ πξόζζεηα) πξνζόληα 

εηδίθεπζε ζηε Φηινζνθία ή Φηινζνθίαο Παηδαγσγηθήο  θαη Φπρνινγίαο κε εηδίθεπζε ζηε Φηινζνθία 
ή Φηινζνθηθψλ θαη Κνηλσληθψλ πνπδψλ ΑΔΗ ή ην νκψλπκν πηπρίν ή δίπισκα Διιεληθνχ 
Αλνηθηνχ Παλεπηζηεκίνπ  (Δ.Α.Π) ΑΔΗ ή Πξνγξακκάησλ πνπδψλ Δπηινγήο (Π..Δ) ΑΔΗ  ηεο 
εκεδαπήο ή ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιψλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο. 
 

β) Βεβαίσζε παξαθνινχζεζεο εηήζηνπ ζεκηλαξίνπ επηκφξθσζεο ζηελ ΔΑΔ απφ Παλεπηζηήκηα ή 
απφ αλαγλσξηζκέλνπο θξαηηθνχο θνξείο πνπ επνπηεχνληαη απφ ην Τπνπξγείν Γηα Βίνπ Μάζεζεο 
θαη Θξεζθεπκάησλ, απνδεδεηγκέλεο δηάξθεηαο ηνπιάρηζηνλ ηεηξαθνζίσλ (400) σξψλ. 
 

148 

Πηπρίν ή δίπισκα ηκήκαηνο Αγγιηθήο Γιψζζαο θαη Φηινινγίαο ή ην νκψλπκν πηπρίν ή δίπισκα 
Διιεληθνχ Αλνηθηνχ Παλεπηζηεκίνπ  (Δ.Α.Π) ΑΔΗ ή Πξνγξακκάησλ πνπδψλ Δπηινγήο (Π..Δ) 
ΑΔΗ ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιψλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο. 

150 

Πηπρίν ή δίπισκα Κνηλσληνινγίαο  ή Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο θαη Κνηλσληθήο Αλζξσπνινγίαο ή 
Κνηλσληθήο Αλζξσπνινγίαο ή Κνηλσληθήο Αλζξσπνινγίαο θαη Ηζηνξίαο κε θαηεχζπλζε Κνηλσληθήο 
Αλζξσπνινγίαο ή Κνηλσληθήο Γηνίθεζεο  ή  Ηζηνξίαο - Αξραηνινγίαο - Κνηλσληθήο Αλζξσπνινγίαο 
κε θαηεχζπλζε Κνηλσληθήο Αλζξσπνινγίαο ΑΔΗ ή ην νκψλπκν πηπρίν ή δίπισκα Διιεληθνχ 
Αλνηθηνχ Παλεπηζηεκίνπ  (Δ.Α.Π) ΑΔΗ ή Πξνγξακκάησλ πνπδψλ Δπηινγήο (Π..Δ) ΑΔΗ  ηεο 
εκεδαπήο ή ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιψλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο. 

152, 201 

Πηπρίν ή δίπισκα  Δπηθνηλσλίαο θαη ΜΜΔ ή Δπηθνηλσλίαο, Μέζσλ θαη Πνιηηηζκνχ ή Γηεζλψλ 
Οηθνλνκηθψλ ρέζεσλ θαη Αλάπηπμεο ή Μεζνγεηαθψλ πνπδψλ κε θαηεχζπλζε Γηεζλψλ ρέζεσλ 
θαη Οξγαληζκψλ ή  Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο θαη Γηεζλψλ ρέζεσλ  ή Πνιηηηθψλ Θεζκψλ θαη Γηεζλψλ 
ρέζεσλ (απφ 2006 κεηνλνκάζηεθε ζε Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο θαη Γηεζλψλ ρέζεσλ) ΑΔΗ ή ην 
νκψλπκν πηπρίν ή δίπισκα Διιεληθνχ Αλνηθηνχ Παλεπηζηεκίνπ  (Δ.Α.Π) ΑΔΗ ή Πξνγξακκάησλ 
πνπδψλ Δπηινγήο (Π..Δ) ΑΔΗ  ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιψλ ηεο εκεδαπήο ή 
αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο ή Πηπρίν ή δίπισκα ηκήκαηνο Γεκνζίσλ ρέζεσλ θαη 
Δπηθνηλσλίαο ΣΔΗ  ή ην νκψλπκν πηπρίν ή δίπισκα Πξνγξακκάησλ πνπδψλ Δπηινγήο (Π..Δ.) 
ΣΔΗ  ή αληίζηνηρν θαηά εηδηθφηεηα  πηπρίν ή δίπισκα ΣΔΗ ή Πξνγξακκάησλ  πνπδψλ Δπηινγήο 
(Π..Δ.) ΣΔΗ ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιψλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο 
εηδηθφηεηαο ή ην νκψλπκν ή αληίζηνηρν θαηά εηδηθφηεηα πηπρίν ΚΑΣΔΔ ή ηζφηηκνο ηίηινο ηεο 
εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο. 
 

153, 199, 
204 

Πηπρίν ή δίπισκα Οηθνλνκηθήο θαη Γηνίθεζεο Σνπξηζκνχ ΑΔΗ ή ην νκψλπκν πηπρίν ή δίπισκα 
Διιεληθνχ Αλνηθηνχ Παλεπηζηεκίνπ  (Δ.Α.Π) ΑΔΗ ή Πξνγξακκάησλ πνπδψλ Δπηινγήο (Π..Δ) 
ΑΔΗ  ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιψλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο  

ή 
Πηπρίν ή δίπισκα ηκήκαηνο Σνπξηζηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ  ΣΔΗ  ή ην νκψλπκν πηπρίν ή δίπισκα 
Πξνγξακκάησλ πνπδψλ Δπηινγήο (Π..Δ.) ΣΔΗ  ή αληίζηνηρν θαηά εηδηθφηεηα  πηπρίν ή δίπισκα 
ΣΔΗ ή Πξνγξακκάησλ  πνπδψλ Δπηινγήο (Π..Δ.) ΣΔΗ ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιψλ 
ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο ή ην νκψλπκν ή αληίζηνηρν θαηά εηδηθφηεηα 
πηπρίν ΚΑΣΔΔ ή ηζφηηκνο ηίηινο ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο  

ή 
 Πηπρίν ή δίπισκα ή απνιπηήξηνο ηίηινο εηδηθφηεηαο  Δηδηθφο Γηαρείξηζεο Σνπξηζηηθψλ 
Δθδειψζεσλ ή Δηδηθφο Σνπξηζηηθνχ Πξαθηνξείνπ ή ηέιερνο Σνπξηζκνχ Τπαηζξίσλ 
Γξαζηεξηνηήησλ ή Τπάιιεινο Σνπξηζηηθνχ Γξαθείνπ ή Σνπξηζηηθφο πλνδφο ή αληίζηνηρν πηπρίν ή 
δίπισκα ή απνιπηήξηνο ηίηινο ησλ παξαθάησ ζρνιηθψλ κνλάδσλ : ΗΔΚ  ή  Σερληθνχ 
Δπαγγεικαηηθνχ Δθπαηδεπηεξίνπ Α’ ή Β’ θχθινπ ζπνπδψλ ή Δληαίνπ Πνιπθιαδηθνχ Λπθείνπ ή  
Σερληθνχ Δπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ ή Σερληθήο Δπαγγεικαηηθήο ρνιήο δεπηεξνβάζκηαο 



 
ειίδα 21 απφ 31 

ΠΗΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (αλά θσδηθό ζέζεο) 

Κσδηθόο 
ζέζεο  

Σίηινο ζπνπδώλ  
θαη ινηπά απαηηνύκελα (ηππηθά & ηπρόλ πξόζζεηα) πξνζόληα 

εθπαίδεπζεο  ή ζρνιήο καζεηείαο ηνπ ΟΑΔΓ ηνπ Ν. 1346/1983 ή άιινο ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιηθήο 
κνλάδαο ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο. 

154 

α) Πηπρίν ή δίπισκα ηκήκαηνο Γηνίθεζεο Μνλάδσλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ή Σνπηθήο 
Απηνδηνίθεζεο ΣΔΗ  ή ην νκψλπκν πηπρίν ή δίπισκα Πξνγξακκάησλ πνπδψλ Δπηινγήο (Π..Δ.) 
ΣΔΗ  ή αληίζηνηρν θαηά εηδηθφηεηα  πηπρίν ή δίπισκα ΣΔΗ ή Πξνγξακκάησλ  πνπδψλ Δπηινγήο 
(Π..Δ.) ΣΔΗ ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιψλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο 
εηδηθφηεηαο ή ην νκψλπκν ή αληίζηνηρν θαηά εηδηθφηεηα πηπρίν ΚΑΣΔΔ ή ηζφηηκνο ηίηινο ηεο 
εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο. 

β) Γνώζη Χειπιζμού Η/Υ ζηα ανηικείμενα: (i) επεξεπγαζίαρ κειμένων, (ii) ςπολογιζηικών θύλλων 

και (iii) ςπηπεζιών διαδικηύος 

155 

α) Πηπρίν ή δίπισκα ηκήκαηνο Γηνίθεζεο Μνλάδσλ Τγείαο θαη Πξφλνηαο ΣΔΗ  ή ην νκψλπκν 
πηπρίν ή δίπισκα Πξνγξακκάησλ πνπδψλ Δπηινγήο (Π..Δ.) ΣΔΗ  ή αληίζηνηρν θαηά εηδηθφηεηα  
πηπρίν ή δίπισκα ΣΔΗ ή Πξνγξακκάησλ  πνπδψλ Δπηινγήο (Π..Δ.) ΣΔΗ ηεο εκεδαπήο ή 
ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιψλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο ή ην νκψλπκν ή 
αληίζηνηρν θαηά εηδηθφηεηα πηπρίν ΚΑΣΔΔ ή ηζφηηκνο ηίηινο ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, 
αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο. 
β) Γλψζε Υεηξηζκνχ Ζ/Τ ζηα αληηθείκελα: (i) επεμεξγαζίαο θεηκέλσλ, (ii) ππνινγηζηηθψλ θχιισλ 
θαη (iii) ππεξεζηψλ δηαδηθηχνπ.  

158 

α) Άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο ηερλίηε ςπθηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ 
β) Οπνηνδήπνηε πηπρίν ή δίπισκα ή απνιπηήξηνο ηίηινο δεπηεξνβάζκηαο ή κεηαδεπηεξνβάζκηαο 
εθπαίδεπζεο ηεο εκεδαπήο ή άιινο ηζφηηκνο ηίηινο ηεο αιινδαπήο αλεμαξηήηνπ εηδηθφηεηαο 
 

ή 
Απνιπηήξηνο ηίηινο ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο (απνιπηήξην ηξηηαμίνπ γπκλαζίνπ ή γηα 
ππνςεθίνπο πνπ έρνπλ απνθνηηήζεη κέρξη θαη ην 1980 απνιπηήξην δεκνηηθνχ ζρνιείνπ) ή 
ηζνδχλακν απνιπηήξην  ηίηιν θαηψηεξεο Σερληθήο ρνιήο ηνπ Ν.Γ. 580/1970 ή απνιπηήξην ηίηιν 
Δξγαζηεξίσλ Δηδηθήο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 
2817/2000 ηεο εκεδαπήο ή άιινο ηζφηηκνο ηίηινο ηεο αιινδαπήο θαη αληίζηνηρε εκπεηξία 
ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ (3) εηψλ κεηά ηελ απφθηεζε ηεο παξαπάλσ άδεηαο. 

163 

α) Πηπρίν ή δίπισκα ηκήκαηνο Δπηζθεπηψλ θαη Δπηζθεπηξηψλ Τγείαο ΣΔΗ  ή ην νκψλπκν πηπρίν ή 
δίπισκα Πξνγξακκάησλ πνπδψλ Δπηινγήο (Π..Δ.) ΣΔΗ  ή αληίζηνηρν θαηά εηδηθφηεηα  πηπρίν ή 
δίπισκα ΣΔΗ ή Πξνγξακκάησλ  πνπδψλ Δπηινγήο (Π..Δ.) ΣΔΗ ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκνο ηίηινο 
ζρνιψλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο ή ην νκψλπκν ή αληίζηνηρν θαηά 
εηδηθφηεηα πηπρίν ΚΑΣΔΔ ή ηζφηηκνο ηίηινο ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο 
β) Αδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο Δπηζθεπηψλ- Δπηζθεπηξηψλ Τγείαο (ΣΔ). 

164 

α) Πηπρίν ή δίπισκα ηκήκαηνο Μαηεπηηθήο ΣΔΗ  ή ην νκψλπκν πηπρίν ή δίπισκα Πξνγξακκάησλ 
πνπδψλ Δπηινγήο (Π..Δ.) ΣΔΗ  ή αληίζηνηρν θαηά εηδηθφηεηα  πηπρίν ή δίπισκα ΣΔΗ ή 
Πξνγξακκάησλ  πνπδψλ Δπηινγήο (Π..Δ.) ΣΔΗ ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιψλ ηεο 
εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο ή ην νκψλπκν ή αληίζηνηρν θαηά εηδηθφηεηα πηπρίν 
ΚΑΣΔΔ ή ηζφηηκνο ηίηινο ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο 
β) Αδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο Μαηψλ - Μαηεπηψλ (ΣΔ)  
γ) Σαπηφηεηα κέινπο ηνπ πιιφγνπ Δπηζηεκφλσλ Μαηψλ- Μαηεπηψλ, ε νπνία λα είλαη ζε ηζρχ (Β.Γ. 
206/16.2.1966, ΦΔΚ Α'/50/1966). 

165 
α) Πηπρίν ή δίπισκα Φπρνινγίαο ή Φηινζνθίαο Παηδαγσγηθήο θαη Φπρνινγίαο κε εηδίθεπζε ζηελ 
Φπρνινγία ΑΔΗ ή ην νκψλπκν πηπρίν ή δίπισκα Διιεληθνχ Αλνηθηνχ Παλεπηζηεκίνπ  (Δ.Α.Π) ΑΔΗ 



 
ειίδα 22 απφ 31 

ΠΗΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (αλά θσδηθό ζέζεο) 

Κσδηθόο 
ζέζεο  

Σίηινο ζπνπδώλ  
θαη ινηπά απαηηνύκελα (ηππηθά & ηπρόλ πξόζζεηα) πξνζόληα 

ή Πξνγξακκάησλ πνπδψλ Δπηινγήο (Π..Δ) ΑΔΗ  ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιψλ ηεο 
εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο 
β)  Άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο Φπρνιφγνπ. 

166, 188 

Πηπρίν ή δίπισκα Βηνινγίαο ή Βηνινγηθψλ Δθαξκνγψλ θαη Σερλνινγηψλ ή Μνξηαθήο Βηνινγίαο θαη 
Γελεηηθήο ΑΔΗ ή ην νκψλπκν πηπρίν ή δίπισκα Διιεληθνχ Αλνηθηνχ Παλεπηζηεκίνπ  (Δ.Α.Π) ΑΔΗ ή 
Πξνγξακκάησλ πνπδψλ Δπηινγήο (Π..Δ) ΑΔΗ  ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιψλ ηεο 
εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο. 

168 
 

α) Πηπρίν ή δίπισκα Γαζνινγίαο θαη Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο θαη Φπζηθψλ Πφξσλ ή 
Γαζνινγίαο θαη Φπζηθνχ Πεξηβάιινληνο ΑΔΗ ή ην νκψλπκν πηπρίν ή δίπισκα Διιεληθνχ Αλνηθηνχ 
Παλεπηζηεκίνπ  (Δ.Α.Π) ΑΔΗ ή Πξνγξακκάησλ πνπδψλ Δπηινγήο (Π..Δ) ΑΔΗ ή ηαπηόζεκν θαηά 
πεξηερόκελν εηδηθόηεηαο πηπρίν ή δίπισκα ΑΔΗ ή Διιεληθνχ Αλνηθηνχ Παλεπηζηεκίνπ  (Δ.Α.Π) 
ΑΔΗ ή Πξνγξακκάησλ πνπδψλ Δπηινγήο (Π..Δ) ΑΔΗ ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιψλ ηεο 
αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο  
 

ή 
Πηπρίν ή δίπισκα ηκήκαηνο Γαζνπνλίαο ή Γαζνπνλίαο θαη Γηαρείξηζεο Φπζηθνχ Πεξηβάιινληνο 
ΣΔΗ ή ην νκψλπκν πηπρίν ή δίπισκα Πξνγξακκάησλ πνπδψλ Δπηινγήο (Π..Δ.) ΣΔΗ  ή 
αληίζηνηρν θαηά εηδηθφηεηα  πηπρίν ή δίπισκα ΣΔΗ ή Πξνγξακκάησλ  πνπδψλ Δπηινγήο (Π..Δ.) 
ΣΔΗ ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιψλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο ή 
ην νκψλπκν ή αληίζηνηρν θαηά εηδηθφηεηα πηπρίν ΚΑΣΔΔ ή ηζφηηκνο ηίηινο ηεο εκεδαπήο ή 
αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο. 
 
β) Άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο Γαζνιφγνπ γηα ηνπο θαηφρνπο ΠΔ 
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α) Βεβαίσζε εγγξαθήο ζην Βηβιίν ησλ Πηπρηνχρσλ Αλσηέξσλ Σερληθψλ ρνιψλ εηδηθφηεηαο 
Μεραλνιφγνπ (ΣΔ) ή Άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο Πξαθηηθνχ Μεραληθνχ ή βεβαίσζε εγγξαθήο 
ζην βηβιίν ησλ πηπρηνχρσλ Μέζσλ Σερληθψλ ρνιψλ ηνπ Μεραλνινγηθνχ ηνκέα 
β) Οπνηνδήπνηε πηπρίν ή δίπισκα ή απνιπηήξηνο ηίηινο, ηνπιάρηζηνλ, δεπηεξνβάζκηαο ή 
κεηαδεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηεο εκεδαπήο ή άιινο ηζφηηκνο ηίηινο ηεο αιινδαπήο 
αλεμαξηήησο εηδηθφηεηαο ή Απνιπηήξηνο ηίηινο ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο (απνιπηήξην ηξηηαμίνπ 
γπκλαζίνπ ή γηα ππνςεθίνπο πνπ έρνπλ απνθνηηήζεη κέρξη θαη ην 1980 απνιπηήξην δεκνηηθνχ 
ζρνιείνπ) ή ηζνδχλακν απνιπηήξην  ηίηιν θαηψηεξεο Σερληθήο ρνιήο ηνπ Ν.Γ. 580/1970 ή 
απνιπηήξην ηίηιν Δξγαζηεξίσλ Δηδηθήο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο ηνπ άξζξνπ 
1 ηνπ Ν. 2817/2000 ηεο εκεδαπήο ή άιινο ηζφηηκνο ηίηινο ηεο αιινδαπήο θαη αληίζηνηρε 
εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ (3) εηώλ  κεηά ηελ απφθηεζε ηεο θαηά πεξίπησζε άδεηαο. 
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α) Ηζρχνπζα επαγγεικαηηθή άδεηα νδήγεζεο Γ΄ θαηεγνξίαο  
β) Οπνηνζδήπνηε απνιπηήξηνο ηίηινο ζρνιηθήο κνλάδαο Γεπηεξνβάζκηαο ή κεηαδεπηεξνβάζκηαο 
Δθπαίδεπζεο ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιψλ ηεο αιινδαπήο ή απνιπηήξηνο ηίηινο  
ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο (απνιπηήξην ηξηηαμίνπ γπκλαζίνπ ή γηα ππνςεθίνπο πνπ έρνπλ 
απνθνηηήζεη κέρξη θαη ην 1980 απνιπηήξην δεκνηηθνχ ζρνιείνπ) ή ηζνδχλακν απνιπηήξην  ηίηιν 
θαηψηεξεο Σερληθήο ρνιήο ηνπ Ν.Γ. 580/1970 ή απνιπηήξην ηίηιν Δξγαζηεξίσλ Δηδηθήο 
Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 2817/2000 ηεο εκεδαπήο ή 
άιινο ηζφηηκνο ηίηινο ηεο αιινδαπήο θαη αληίζηνηρε εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ (3) εηψλ, κεηά ηελ 
απφθηεζε ηεο παξαπάλσ  άδεηαο νδήγεζεο απηνθηλήηνπ. 
γ) Πηζηνπνηεηηθό Δπαγγεικαηηθήο Ηθαλόηεηαο (ΠΔΗ) γηα όζνπο απαηηείηαη, ζχκθσλα κε ηηο 
πκπιεξσκαηηθέο Γηεπθξηλίζεηο πνπ αθνινπζνχλ). 
 
 



 
ειίδα 23 απφ 31 

ΠΗΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (αλά θσδηθό ζέζεο) 

Κσδηθόο 
ζέζεο  

Σίηινο ζπνπδώλ  
θαη ινηπά απαηηνύκελα (ηππηθά & ηπρόλ πξόζζεηα) πξνζόληα 

 ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΘΚΕ ΔΘΕΤΚΡΘΝΘΕΘ  

Τπνςήθηνη νη νπνίνη απέθηεζαλ άδεηα νδήγεζεο απηνθηλήηνπ ηεο θαηεγνξίαο Γ΄ ή Γ’+Δ’ από ηελ 
10ε επηεκβξίνπ 2008 θαη κεηά απαηηείηαη λα πξνζθνκίζνπλ πιένλ ηεο άδεηαο νδήγεζεο 
απηνθηλήηνπ θαη Πηζηνπνηεηηθό Δπαγγεικαηηθήο Ηθαλόηεηαο (ΠΔΗ) κεηαθνξάο επηβαηώλ, 
ζχκθσλα κε ην π.δ. 74/2008 (ΦΔΚ 112/18.6.2008 η. Α΄).  χκθσλα κε ην ίδην π.δ. φζνη ππνςήθηνη 
απέθηεζαλ κία απφ ηηο αλσηέξσ άδεηεο νδήγεζεο κέρξη θαη ηελ 9ε επηεκβξίνπ 2008 
εμαηξνύληαη απφ ηελ ππνβνιή ηνπ αλσηέξσ πηζηνπνηεηηθνχ κέρξη θαη ηελ 9ε επηεκβξίνπ 2013 
ηελ επνκέλε ηεο νπνίαο απαηηείηαη ην αλσηέξσ πηζηνπνηεηηθό. 

  

Πξνθεηκέλνπ γηα ηελ απφδεημε θαηνρήο ηνπ Πηζηνπνηεηηθνχ Δπαγγεικαηηθήο Ηθαλφηεηαο (ΠΔΗ) 
απαηηείηαη : 

είηε ε θαηνρή Γειηίνπ Δπηκόξθσζεο Οδεγνύ, ην νπνίν λα είλαη ζε ηζρχ θαη 
ην νπνίν εθδίδεηαη απφ ηελ Τπεξεζία Μεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ ηεο Ν.Α. 
ζηελ πεξηνρή ηεο νπνία βξίζθεηαη ε θαηνηθία ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ. 

είηε ε θαηαρψξεζε επί ηνπ εληχπνπ ηεο άδεηαο νδήγεζεο ηνπ θνηλνηηθνύ 
αξηζκνύ «95» δίπια ζε κία ή πεξηζζφηεξεο εθ ησλ θαηεγνξηψλ ή 
ππνθαηεγνξηψλ πνπ θαηέρεη ν ππνςήθηνο θαη απαηηνχληαη απφ ηελ 
αλαθνίλσζε. 

 

ΔΠΗΖΜΑΝΖ: ε πεξίπησζε πνπ ε ππεξεζία Μεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ ηεο νηθείαο 
Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο δελ έρεη πξνρσξήζεη ζηε ζπγθξόηεζε επηηξνπήο γηα ηηο 
εμεηάζεηο ηνπ αλσηέξσ πηζηνπνηεηηθνύ (ΠΔΗ), ν ππνςήθηνο πξνθεηκέλνπ λα γίλεη δεθηφο γηα 
ηε ζέζε ηνπ ΟΓΖΓΟΤ ηεο ζπγθεθξηκέλεο αλαθνίλσζεο, πξέπεη λα πξνζθνκίζεη 
απαξαηηήησο ζρεηηθό έγγξαθν ηεο ππεξεζίαο απηήο, ζην νπνίν λα αλαθέξεηαη ε αδπλακία 
έθδνζεο ηνπ αλσηέξσ πηζηνπνηεηηθνχ εμ’ αθνξκήο ηεο κε ζπγθξφηεζεο ηεο ελ ιφγσ 
επηηξνπήο. 

 

 Γηα ηηο άδεηεο νδήγεζεο απηνθηλήησλ, φηαλ δελ πξνθχπηεη ε εκεξνκελία ηεο αξρηθήο 
θηήζεο, ηεο θαηά ηελ αλαθνίλσζε απαηηνχκελεο άδεηαο, αιιά κφλν ε εκεξνκελία ιήμεο ηεο 
άδεηαο ή ηπρφλ πξφζθαηεο ζεψξεζεο, πξέπεη νη ππνςήθηνη λα ζπλππνβάινπλ θαη ζρεηηθή 
βεβαίσζε ηεο νηθείαο ππεξεζίαο ζπγθνηλσληψλ. 

ε πεξίπησζε αδπλακίαο ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο λα ρνξεγήζεη ηελ βεβαίσζε απηή, ιφγσ 
θαηαζηξνθήο ή θζνξάο ησλ αξρείσλ ηεο, αξθεί : 

 ε πξνζθφκηζε ηεο βεβαίσζεο ηεο ππεξεζίαο απηήο ζηελ νπνία λα αλαθέξεηαη ν ιφγνο 
αδπλακίαο θαζψο θαη 

 ε πξνζθφκηζε Τπεχζπλεο Γήισζεο θαηά ην άξζξν 8 ηνπ λ.1599/1986 ηνπ    
ππνςεθίνπ ζηελ νπνία λα δειψλεη ηελ αθξηβή εκεξνκελία αξρηθήο θηήζεο ηεο 
θαηεγνξίαο επαγγεικαηηθήο άδεηαο νδήγεζεο πνπ δεηείηαη απφ ηελ πξνθήξπμε. 

ηελ πεξίπησζε πνπ νη ππνςήθηνη είλαη θάηνρνη επαγγεικαηηθήο άδεηαο νδήγεζεο 
αιινδαπήο, γηα λα γίλνπλ δεθηνί πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ βεβαίσζε ηεο αξκφδηαο 
ππεξεζίαο ηνπ Τπνπξγείνπ πγθνηλσληψλ «πεξί ηζνδπλακίαο θαη αληηζηνηρίαο ηεο άδεηαο 
νδήγεζεο αιινδαπήο κε ηηο επαγγεικαηηθέο άδεηεο νδήγεζεο εκεδαπήο».    
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Πηπρίν ή δίπισκα ηκήκαηνο Μνπζηθψλ πνπδψλ ή Μνπζηθήο Δπηζηήκεο θαη Σέρλεο ΑΔΗ ή ην 
νκψλπκν πηπρίν ή δίπισκα Διιεληθνχ Αλνηθηνχ Παλεπηζηεκίνπ  (Δ.Α.Π) ΑΔΗ ή Πξνγξακκάησλ 
πνπδψλ Δπηινγήο (Π..Δ) ΑΔΗ  ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιψλ ηεο εκεδαπήο ή 
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ΠΗΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (αλά θσδηθό ζέζεο) 

Κσδηθόο 
ζέζεο  

Σίηινο ζπνπδώλ  
θαη ινηπά απαηηνύκελα (ηππηθά & ηπρόλ πξόζζεηα) πξνζόληα 

αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο 
 

ή 
Πηπρίν ή δίπισκα ηκήκαηνο Σερλνινγίαο Ήρνπ θαη Μνπζηθψλ Οξγάλσλ  ή Μνπζηθήο Σερλνινγίαο 
θαη Αθνπζηηθήο ή Λατθήο θαη Παξαδνζηαθήο Μνπζηθήο ΣΔΗ  ή ην νκψλπκν πηπρίν ή δίπισκα 
Πξνγξακκάησλ πνπδψλ Δπηινγήο (Π..Δ.) ΣΔΗ  ή αληίζηνηρν θαηά εηδηθφηεηα  πηπρίν ή δίπισκα 
ΣΔΗ ή Πξνγξακκάησλ  πνπδψλ Δπηινγήο (Π..Δ.) ΣΔΗ ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιψλ 
ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο ή ην νκψλπκν ή αληίζηνηρν θαηά εηδηθφηεηα 
πηπρίν ΚΑΣΔΔ ή ηζφηηκνο ηίηινο ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο 
 
 

ή 
 Πηπρίν ή δίπισκα ή απνιπηήξηνο ηίηινο εηδηθφηεηαο  Μνπζηθήο  ή αληίζηνηρν πηπρίν ή δίπισκα ή 
απνιπηήξηνο ηίηινο ησλ παξαθάησ ζρνιηθψλ κνλάδσλ : ΗΔΚ  ή  Σερληθνχ Δπαγγεικαηηθνχ 
Δθπαηδεπηεξίνπ Α’ ή Β’ θχθινπ ζπνπδψλ ή Δληαίνπ πνιπθιαδηθνχ ιπθείνπ ή  ηερληθνχ 
επαγγεικαηηθνχ ιπθείνπ ή ηερληθήο επαγγεικαηηθήο ζρνιήο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο  ή 
ζρνιήο καζεηείαο ηνπ ΟΑΔΓ ηνπ Ν. 1346/1983 ή άιινο ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιηθήο κνλάδαο ηεο 
εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο ή Απνιπηήξηνο ηίηινο Μνπζηθψλ ρνιείσλ ( 
Λπθείσλ) ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκνο θαη αληίζηνηρνο ηίηινο ζρνιψλ ηεο αιινδαπήο ή α) 
Οπνηνδήπνηε πηπρίν ή δίπισκα ή απνιπηήξηνο ηίηινο δεπηεξνβάζκηαο ή κεηαδεπηεξνβάζκηαο 
εθπαίδεπζεο ηεο εκεδαπήο ή άιινο ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιηθήο κνλάδαο ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο 
θαη  β) Πηπρίν ή δίπισκα εηδίθεπζεο αλσηέξσλ ζεσξεηηθψλ κνπζηθψλ ζπνπδψλ ή εηδίθεπζεο 
πηάλνπ (ή άιινπ κνπζηθνχ νξγάλνπ) απφ  κε παλεπηζηεκηαθφ κνπζηθφ ίδξπκα ηεο εκεδαπήο ή 
αιινδαπήο, αλαγλσξηζκέλν απφ ην θξάηνο.  
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Πηπρίν ή δίπισκα ηκήκαηνο Βηβιηνζεθνλνκίαο ή Βηβιηνζεθνλνκίαο θαη πζηεκάησλ 
Πιεξνθφξεζεο ΣΔΗ  ή ην νκψλπκν πηπρίν ή δίπισκα Πξνγξακκάησλ πνπδψλ Δπηινγήο (Π..Δ.) 
ΣΔΗ  ή αληίζηνηρν θαηά εηδηθφηεηα  πηπρίν ή δίπισκα ΣΔΗ ή Πξνγξακκάησλ  πνπδψλ Δπηινγήο 
(Π..Δ.) ΣΔΗ ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιψλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο 
εηδηθφηεηαο ή ην νκψλπκν ή αληίζηνηρν θαηά εηδηθφηεηα πηπρίν ΚΑΣΔΔ ή ηζφηηκνο ηίηινο ηεο 
εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο . 
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α) Πηπρίν ή δίπισκα  Μεραληθνχ Πεξηβάιινληνο ή Υεκηθνχ Μεραληθνχ ή Πεξηβάιινληνο ή 
Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο θαη Φπζηθψλ Πφξσλ ή Γεσγξαθίαο ή Δπηζηήκεο ηεο Θάιαζζαο ή 
Δπηζηεκψλ ηεο Θάιαζζαο ή Βηνινγίαο  ή Βηνινγηθψλ Δθαξκνγψλ θαη Σερλνινγηψλ ή Φπζηθήο ή 
Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ ή Μαζεκαηηθνχ Δθαξκνγψλ θαη Φπζηθνχ Δθαξκνγψλ κε θαηεχζπλζε 
Φπζηθνχ Δθαξκνγψλ ή Υεκείαο ή Βηνρεκείαο ή Ηαηξηθήο Βηνρεκείαο ή Βηνρεκείαο θαη 
Βηνηερλνινγίαο ή πνπδψλ ζηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο ή Γηαρείξηζεο Αγξνηηθνχ Πεξηβάιινληνο θαη 
Φπζηθψλ Πφξσλ ή Πεξηβαιινληηθήο Υαξηνγξαθίαο ή Δθαξκνζκέλεο Αγξννηθνινγίαο ή Δπηζηεκψλ 
θαη Πνιηηηζκνχ - Καηεχζπλζε Δπηζηεκψλ Πεξηβάιινληνο ΑΔΗ ή ην νκψλπκν πηπρίν ή δίπισκα 
Διιεληθνχ Αλνηθηνχ Παλεπηζηεκίνπ  (Δ.Α.Π) ΑΔΗ ή Πξνγξακκάησλ πνπδψλ Δπηινγήο (Π..Δ) 
ΑΔΗ  ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιψλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο. 
 
β) Σελ θαηά πεξίπησζε πηπρίνπ Άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο Μεραληθνχ αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο 
ηνπ ηίηινπ ζπνπδψλ γηα ηνπο Μεραληθνύο ή Βεβαίσζε ηδηφηεηαο κέινπο ηεο Έλσζεο Υεκηθψλ (λ. 
1804/1988 – ΦΔΚ 177 Α’/25.8.1988)  γηα ηνπο Υεκηθνύο. 
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Πηπρίν ή δίπισκα ηκήκαηνο Πνιηηηθψλ Γνκηθψλ Έξγσλ ή Έξγσλ Τπνδνκήο ΣΔΗ ή ην νκψλπκν 
πηπρίν ή δίπισκα Πξνγξακκάησλ πνπδψλ Δπηινγήο (Π..Δ.) ΣΔΗ ή αληίζηνηρν θαηά εηδηθφηεηα 
πηπρίν ή δίπισκα ΣΔΗ ή Πξνγξακκάησλ  πνπδψλ Δπηινγήο (Π..Δ.) ΣΔΗ ηεο εκεδαπήο ή 
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ΠΗΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (αλά θσδηθό ζέζεο) 

Κσδηθόο 
ζέζεο  

Σίηινο ζπνπδώλ  
θαη ινηπά απαηηνύκελα (ηππηθά & ηπρόλ πξόζζεηα) πξνζόληα 

ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιψλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο ή ην νκψλπκν ή 
αληίζηνηρν θαηά εηδηθφηεηα πηπρίν ΚΑΣΔΔ ή ηζφηηκνο ηίηινο ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, 
αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο 

ή 

Πηπρίν ή δίπισκα ή απνιπηήξηνο ηίηινο εηδηθφηεηαο Σερληθνχ Γνκηθψλ Έξγσλ ή Κηηξηαθψλ Έξγσλ 
ή Γνκηθψλ Έξγσλ ή αληίζηνηρν πηπρίν ή δίπισκα ή απνιπηήξηνο ηίηινο ησλ παξαθάησ ζρνιηθψλ 
κνλάδσλ: ΗΔΚ ή Σερληθνχ Δπαγγεικαηηθνχ Δθπαηδεπηεξίνπ Α’ ή Β’ θχθινπ ζπνπδψλ ή Δληαίνπ 
Πνιπθιαδηθνχ Λπθείνπ ή Σερληθνχ Δπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ ή Σερληθήο Δπαγγεικαηηθήο ρνιήο 
δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ή ζρνιήο καζεηείαο ηνπ ΟΑΔΓ ηνπ Ν. 1346/1983 ή άιινο ηζφηηκνο 
ηίηινο ζρνιηθήο κνλάδαο ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο. 

196 

Πηπρίν ή δίπισκα Δηδηθήο Αγσγήο κε θαηεπζχλζεηο: α) Γαζθάινπ είηε β) Νεπηαγσγνχ είηε γ) 
Παηδαγσγνχ Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο είηε δ) Παηδαγσγνχ Πξνζρνιηθήο Δθπαίδεπζεο ή 
Δθπαηδεπηηθήο θαη Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο κε θαηεχζπλζε Δθπαίδεπζεο Αηφκσλ κε Δηδηθέο Αλάγθεο 
ΑΔΗ ή ην νκψλπκν πηπρίν ή δίπισκα Διιεληθνχ Αλνηθηνχ Παλεπηζηεκίνπ  (Δ.Α.Π) ΑΔΗ ή 
Πξνγξακκάησλ πνπδψλ Δπηινγήο (Π..Δ) ΑΔΗ ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιψλ ηεο 
εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο. 

200 

Πηπρίν ή δίπισκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ ή Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ θαη Οξγαληζκψλ ή 
Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ ή Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Αγξνηηθψλ Πξνηφλησλ θαη 
Σξνθίκσλ ή Οξγάλσζεο θαη Γηαρείξηζεο Αγξνηηθψλ Δθκεηαιιεχζεσλ  ή Οξγάλσζεο θαη 
Γηαρείξηζεο Αζιεηηζκνχ ή Οηθνλνκηθήο θαη Γηνίθεζεο Σνπξηζκνχ ΑΔΗ ή ην νκψλπκν πηπρίν ή 
δίπισκα Διιεληθνχ Αλνηθηνχ Παλεπηζηεκίνπ  (Δ.Α.Π) ΑΔΗ ή Πξνγξακκάησλ πνπδψλ Δπηινγήο 
(Π..Δ) ΑΔΗ  ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιψλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο 
εηδηθφηεηαο  
 

ή 
Πηπρίν ή δίπισκα ηκήκαηνο  Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ ή Γηνίθεζεο   Κνηλσληθψλ-πλεηαηξηζηηθψλ 
Δπηρεηξήζεσλ θαη Οξγαλψζεσλ ή Γηνίθεζεο Παξαγσγηθψλ Μνλάδσλ ή Γηνίθεζεο θαη Γηαρείξηζεο 
Δξγσλ ΣΔΗ  ή ην νκψλπκν πηπρίν ή δίπισκα Πξνγξακκάησλ πνπδψλ Δπηινγήο (Π..Δ.) ΣΔΗ  ή 
αληίζηνηρν θαηά εηδηθφηεηα  πηπρίν ή δίπισκα ΣΔΗ ή Πξνγξακκάησλ  πνπδψλ Δπηινγήο (Π..Δ.) 
ΣΔΗ ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιψλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο ή 
ην νκψλπκν ή αληίζηνηρν θαηά εηδηθφηεηα πηπρίν ΚΑΣΔΔ ή ηζφηηκνο ηίηινο ηεο εκεδαπήο ή 
αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο. 

ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΗ ΤΜΜΔΣΟΥΖ 

Οη σθεινύκελνη ηεο πξάμεο πξέπεη ζσξεπηηθά λα πιεξνχλ ηηο παξαθάησ πξνυπνζέζεηο 
ζπκκεηνρήο: 

 λα είλαη Έιιελεο πνιίηεο ή πνιίηεο άιινπ θξάηνπο κέινπο ηεο Δ.Δ. ή λα είλαη νκνγελείο ή 
κεηαλάζηεο κε δηθαίσκα δηακνλήο θαη απαζρφιεζεο ζηε ρψξα καο θαη 

 λα είλαη άλεξγνη κε δειηίν αλεξγίαο ζε ηζρχ ή Αγξόηεο αζθαιηζκέλνη ζηνλ ΟΓΑ πνπ δελ 
δηαζέηνπλ ή δελ δηθαηνχληαη δειηίν αλεξγίαο θαη έρνπλ αηνκηθφ εηζφδεκα έσο θαη 10.500,00 € ην 
νηθνλνκηθφ έηνο 2010 (εηζνδήκαηα πνπ απνθηήζεθαλ απφ 1-1-2009 έσο 31-12-2009). 

 

 

 

 

 



 
ειίδα 26 απφ 31 

 

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΖΖ ΚΡΗΣΖΡΗΧΝ 

Ζ ζεηξά θαηάηαμεο κεηαμχ ησλ ππνςεθίσλ θαζνξίδεηαη ζχκθσλα κε ηα αθφινπζα θξηηήξηα, ηα 
νπνία κνξηνδνηνχληαη ζπλδπαζηηθά σο εμήο: 
 

 

ΔΠΗΖΜΑΝΔΗ ΓΗΑ ΣΑ ΚΡΗΣΖΡΗΑ ΔΠΗΛΟΓΖ: 

1. ηε δηαδηθαζία επηινγήο σθεινπκέλσλ έρνπλ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο πεξηζζόηεξα από έλα 
άλεξγα κέιε ηεο ίδηαο νηθνγέλεηαο. 

2. Ο άλεξγνο πνπ αλήθεη ζε πεξηζζφηεξεο απφ κία ππνθαηεγνξίεο ηνπ θξηηεξίνπ «Καηάζηαζε 
αλέξγνπ» (π.ρ., είλαη θαη «Νέος άλεργος έως θαη 30 εηώλ ποσ αλαδεηά εργαζία» θαη «Βρατστρόληα 
άλεργος ποσ δελ ιακβάλεη επίδοκα αλεργίας») δειψλεη κόλν ηελ ππν-θαηεγνξία εθείλε ζηελ νπνία 
αληηζηνηρεί ε πςειφηεξε κνξηνδφηεζε.  

3. ε πεξίπησζε πνπ θαη νη δχν άλεξγνη ζχδπγνη ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία επηινγήο, ηφηε 
θαζέλαο απφ απηνχο κνξηνδνηείηαη κε 8 κνλάδεο. 

4. Τπνςήθηνο πνπ αλήθεη ζε κνλνγνλετθή νηθνγέλεηα ή είλαη έγγακνο/-ε κε ζχδπγν άλεξγν δειψλεη 
θαη ηνλ αξηζκφ ησλ πξνζηαηεπφκελσλ κειψλ (εθφζνλ ππάξρνπλ). 

5. Πεξηζζφηεξεο δηεπθξηλίζεηο γηα ηα θξηηήξηα επηινγήο (π.ρ., νξηζκφο θαη πεξηπηψζεηο 
κνλνγνλετθήο νηθνγέλεηαο, πξνζηαηεπφκελσλ κειψλ θ.ά.) παξέρνληαη ζηηο «Οδεγίεο 
ζπκπιήξσζεο αίηεζεο ζπκκεηνρήο ζε πξόγξακκα ΚΟηλσθεινύο Υαξαθηήξα (ΚΟΥ)» ηηο 
νπνίεο κπνξείηε λα αλαδεηήζεηε ζηα ζεκεία δηάζεζεο ησλ αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο (βι. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
ΠΡΩΣΟ: Τποβοιή αηηήζεωλ ζσκκεηοτής). 

ΑΠΑΡΑΗΣΖΣΑ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ  

Οη ππνςήθηνη γηα ηελ απφδεημε ησλ ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΧΝ ΠΡΟΟΝΣΧΝ (βι. ΠΗΝΑΚΑ Β) θαη ησλ 
ΚΡΗΣΖΡΗΧΝ πνπ βαζκνινγνχληαη, νθείινπλ λα πξνζθνκίζνπλ ηα θαηά πεξίπησζε απαηηνχκελα 
δηθαηνινγεηηθά φπσο απηά νξίδνληαη αθνινχζσο: 

 

ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΑΝΑΛΤΖ ΚΡΗΣΖΡΗΟΤ ΒΑΘΜΟΛΟΓΖΖ 

1. Καηάζηαζε αλέξγνπ 

Μαθξνρξφληα άλεξγνο (>12 κελψλ) 20 

Νένο άλεξγνο έσο θαη 30 εηψλ πνπ αλαδεηά εξγαζία 25 

Βξαρπρξφληα άλεξγνο πνπ δελ ιακβάλεη επίδνκα αλεξγίαο  15 

Αγξφηεο (αζθαιηζκέλνο ζηνλ ΟΓΑ πνπ δελ δηαζέηεη ή δελ 
δηθαηνχηαη δειηίν αλεξγίαο θαη έρεη αηνκηθφ εηζφδεκα έσο θαη 
10.500,00 € ην νηθνλνκηθφ έηνο 2010) 

10 

2. Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε 

Μνλνγνλετθή νηθνγέλεηα 15 

Έγγακνο/-ε θαη νη δχν ζχδπγνη άλεξγνη 8 

Με πξνζηαηεπφκελα κέιε 
5 

(γηα θάζε 
πξνζηαηεπφκελν κέινο) 

3. Οηθνγελεηαθό εηζόδεκα 

απφ 0,00 € έσο θαη 6.900,00 € 15 

απφ 6.900,01 € έσο θαη 12.000,00 € 10 

απφ 12.000,01 € έσο θαη 16.000,00 € 8 

απφ 16.000,01 € έσο θαη 22.000,00 € 6 

απφ 22.000,01 € θαη άλσ 0 

4. Καηάζηαζε πγείαο  
ΑκεΑ κε πνζνζηφ αλαπεξίαο 35% - 50% 6 

ΑκεΑ κε πνζνζηφ αλαπεξίαο 50% θαη άλσ 8 

5. Δληνπηόηεηα 
Μφληκνο θάηνηθνο πεξηθεξεηαθήο ελφηεηαο ηνπ λνκνχ ζηνλ 
νπνίν πινπνηείηαη ην πξφγξακκα . 

10 



 
ειίδα 27 απφ 31 

1. ΓΔΝΗΚΑ: 

 Απνδεηθηηθφ ζηνηρείν ηαπηφηεηαο (γηα ηνπο Έιιελεο πνιίηεο θαη ηνπο πνιίηεο άιινπ θξάηνπο 
κέινπο ηεο Δ.Δ.). 

 Σαπηφηεηα νκνγελνχο (γηα ηνπο Έιιελεο νκνγελείο). 

 Άδεηα δηακνλήο ζε ηζρχ (γηα ηνπο αιινδαπνχο ηξίησλ ρσξψλ). 

2. ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ: 

Δθόζνλ γηα ζπγθεθξηκέλεο εηδηθφηεηεο νξίδνληαη απφ ηελ αλαθνίλσζε απαηηνχκελα (ηππηθά ή 
ηπρφλ πξφζζεηα) πξνζφληα (βι. ΠΗΝΑΚΑ Β), νη ππνςήθηνη νθείινπλ λα πξνζθνκίζνπλ: 

 Σίηιν ζπνπδψλ απφ ηνλ νπνίν λα πξνθχπηεη ε εκεξνκελία θηήζεο ηνπ. 

 Άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο ζε ηζρχ ή ινηπέο βεβαηψζεηο ή πηζηνπνηεηηθά ή 
επαγγεικαηηθέο ηαπηφηεηεο (κφλν γηα ηηο εηδηθφηεηεο πνπ νξίδεη ε αλαθνίλσζε). 

Δάλ ε γλψζε ρεηξηζκνχ Ζ/Τ ή ε γλψζε μέλσλ γισζζψλ απνηεινχλ απαηηνχκελα ζχκθσλα κε ηελ 
αλαθνίλσζε πξνζφληα γηα νξηζκέλεο ζέζεηο απαζρφιεζεο, νη ππνςήθηνη νθείινπλ λα 
πξνζθνκίζνπλ ηα θαηά πεξίπησζε απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία κπνξνχλ λα αλαδεηήζνπλ 
ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Α..Δ.Π. (www.asep.gr) αθνινπζψληαο αληίζηνηρα ηε δηαδξνκή: Κεληξηθή 
ζειίδα  Φνξείο  Τπνδείγκαηα  Παξάξηεκα: Γλψζε Υεηξηζκνχ Ζ/Τ – Σξφπνο Απφδεημεο ή 
Παξάξηεκα: Σίηινη Γισζζνκάζεηαο – Σξφπνο Απφδεημεο. 

Δάλ ε εξγαζηαθή εκπεηξία απνηειεί απαηηνχκελν ζχκθσλα κε ηελ αλαθνίλσζε πξνζφλ γηα 
νξηζκέλεο ζέζεηο απαζρφιεζεο, αλάινγα κε ηελ εηδηθφηεηα πξφζιεςεο (κε ή ρσξίο άδεηα άζθεζεο 
επαγγέικαηνο) νη ππνςήθηνη νθείινπλ λα πξνζθνκίζνπλ ηα θαηά πεξίπησζε (π.ρ., κηζζσηνί, 
ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο, απαζρνινχκελνη ζην δεκφζην θ.ά.) απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά 
απφδεημεο ηεο δεηνχκελεο εκπεηξίαο (π.ρ., βεβαίωζε αζθαιηζηηθού θορέα, σπεύζσλε δήιωζε 
εκπεηρίας θ.ιπ.), φπσο απηά αλαθέξνληαη ζηηο «Οδεγίεο ζπκπιήξσζεο αίηεζεο ζπκκεηνρήο ζε 
πξφγξακκα ΚΟηλσθεινχο Υαξαθηήξα (ΚΟΥ)».  

3. ΚΡΗΣΖΡΗΑ: 

Γηα ην θξηηήξην «Καηάζηαζε αλέξγνπ»: 

 Γειηίν Αλεξγίαο ζε ηζρχ θαηά ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ζπκκεηνρήο ζηε 
δηαδηθαζία επηινγήο.   

 Δάλ νη σθεινχκελνη είλαη αγξφηεο, αζθαιηζκέλνη ζηνλ ΟΓΑ πνπ δελ δηαζέηνπλ ή δελ 
δηθαηνχληαη δειηίν αλεξγίαο θαη έρνπλ αηνκηθφ εηζφδεκα έσο 10.500,00 € ην νηθνλνκηθφ έηνο 
2010 (εηζνδήκαηα πνπ απνθηήζεθαλ απφ 1-1-2009 έσο 31-12-2009), νθείινπλ λα 
πξνζθνκίζνπλ βεβαίσζε απφ ηνλ ΟΑΔΓ, αθνχ θαηαρσξηζηνχλ ζε εηδηθή θαηάζηαζε 
ζπκκεηνρήο ζηελ Πξάμε. 

Γηα ην θξηηήξην «Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε»:  

 Πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο ηνπ νηθείνπ δήκνπ. 

 ηελ πεξίπησζε ηεο κνλνγνλετθήο νηθνγέλεηαο, νπνηνδήπνηε πηζηνπνηεηηθφ δεκφζηαο 
αξρήο ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο απφ ηo νπνίo λα πξνθχπηεη ε ηδηφηεηα ηνπ γνλέα 
κνλνγνλετθήο νηθνγέλεηαο (π.ρ., πηζηνπνηεηηθφ απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη ε θαηάζηαζε 
ρεξείαο ηνπ κνλνγνλέα ή δηθαζηηθή απφθαζε κε ηελ νπνία αλαηέζεθε ε άζθεζε ηεο 
γνληθήο κέξηκλαο ζε έλα κφλν γνλέα θ.ιπ.). 

 Γειηίν Αλεξγίαο ζε ηζρχ ηνπ/ηεο ζπδχγνπ ζηελ πεξίπησζε πνπ θαη νη δχν ζχδπγνη είλαη 
άλεξγνη.   

 Δθηχπσζε εθθαζαξηζηηθνχ ζεκεηψκαηνο ή αληίγξαθν απηνχ γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο 2010, 
γηα εηζνδήκαηα δειαδή πνπ απνθηήζεθαλ απφ 1/1/2009 έσο 31/12/2009, πξνθεηκέλνπ γηα 
ηελ απφδεημε ηνπ αξηζκνχ ησλ πξνζηαηεπφκελσλ κειψλ. 

 



 
ειίδα 28 απφ 31 

Γηα ην θξηηήξην «Οηθνγελεηαθό εηζόδεκα»:  

 Δθηχπσζε εθθαζαξηζηηθνχ ζεκεηψκαηνο ή αληίγξαθν απηνχ γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο 2010, 
γηα εηζνδήκαηα δειαδή πνπ απνθηήζεθαλ απφ 1/1/2009 έσο 31/12/2009  ή 

 Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν.1599/86 φηη δελ ππνρξενχηαη ν σθεινχκελνο λα ππνβάιιεη 
θνξνινγηθή δήισζε ιφγσ εηζνδήκαηνο ζεσξεκέλε απφ ηελ αξκφδηα ΓΟΤ. 

Γηα ην θξηηήξην «Καηάζηαζε πγείαο»: 

 Βεβαίσζε πγεηνλνκηθήο επηηξνπήο ζε ηζρχ απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηεη ην πνζνζηφ 
αλαπεξίαο (γηα αλέξγνπο πνπ αλήθνπλ ζηελ νκάδα ΑκεΑ). 

Γηα ην θξηηήξην «Δληνπηόηεηα»: 

 Βεβαίσζε κφληκεο θαηνηθίαο απφ ηνλ νηθείν δήκν. 
 
ΔΠΗΖΜΑΝΔΗ ΓΗΑ ΣΑ ΑΠΑΡΑΗΣΖΣΑ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ:  

1. Γηφξζσζε ή ζπκπιήξσζε ησλ αηηήζεσλ, ζπκπιήξσζε ηπρφλ ειιεηπφλησλ ζηνηρείσλ, έζησ θαη 
ζπκπιεξσκαηηθψλ ή δηεπθξηληζηηθψλ, επηηξέπεηαη κφλν κέρξη ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο 
ησλ αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο ζηε δηαδηθαζία επηινγήο. 

2. Σα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά πξνζθνκίδνληαη ζε πξσηφηππα ή επηθπξσκέλα αληίγξαθα 
ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο «Οδεγίεο ζπκπιήξσζεο αίηεζεο ζπκκεηνρήο ζε πξφγξακκα 
ΚΟηλσθεινχο Υαξαθηήξα (ΚΟΥ)» (βι. ΕΠΙΚΤΡΩΗ ΣΙΣΛΩΝ, ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΒΕΒΑΙΩΕΩΝ). 

3. Γηα ηηο πεξηπηψζεηο απφδεημεο πξνζφλησλ ή ηδηνηήησλ ή θξηηεξίσλ γηα ηηο νπνίεο απαηηνχληαη 
ηπρφλ άιια ή πξφζζεηα δηθαηνινγεηηθά, νη ππνςήθηνη κπνξνχλ λα ελεκεξψλνληαη απφ ηηο 
«Οδεγίεο ζπκπιήξσζεο αίηεζεο ζπκκεηνρήο ζε πξφγξακκα ΚΟηλσθεινχο Υαξαθηήξα (ΚΟΥ)».    

 
ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΡΧΣΟ: Τπνβνιή αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο 

Οη ελδηαθεξφκελνη θαινχληαη λα ζπκπιεξψζνπλ ηελ αίηεζε κε θσδηθφ ΔΝΣΤΠΟ ΚΟΥ.1 θαη λα ηελ 
ππνβάινπλ, είηε απηνπξνζώπσο είηε κε άιιν εμνπζηνδνηεκέλν απφ απηνχο πξφζσπν, εθφζνλ ε 
εμνπζηνδφηεζε θέξεη ηελ ππνγξαθή ηνπο ζεσξεκέλε απφ δεκφζηα αξρή, είηε ηαρπδξνκηθά κε 
ζπζηεκέλε επηζηνιή, ζηα γξαθεία ηνπ Γηθαηνχρνπ ζηελ αθφινπζε δηεχζπλζε: 

ΗΝ.Δ / Γ..Δ.Δ ΖΠΔΗΡΟΤ  

2o  Υικ Πξέβεδαο-Μύηηθα (Μαθξπόινπηζα)  

Σ.Κ  48.100 ΠΡΔΒΔΕΑ, απεπζύλνληάο ηελ ζηo ΗΝ.Δ/Γ..Δ.Δ  ΖΠΔΗΡΟΤ 

ππόςηλ θ. Πνιπκέξε Πνύιηνπ ή Νηόληνξνπ Δπάγγεινπ. 

 (ηει. επηθνηλσλίαο: 26820-26969). 

ηελ πεξίπησζε ηαρπδξνκηθήο απνζηνιήο, ην εκπξφζεζκν ηεο αίηεζεο θξίλεηαη κε βάζε ηελ 
εκεξνκελία πνπ θέξεη ν θάθεινο απνζηνιήο, ν νπνίνο κεηά ηελ απνζθξάγηζή ηνπ επηζπλάπηεηαη 
ζηελ αίηεζε ηνπ ππνςεθίνπ. 

Κάζε ππνςήθηνο δχλαηαη λα ζεκεηψζεη ζηελ αίηεζή ηνπ έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο θσδηθνχο ζέζεσλ 
γηα κία ή πεξηζζφηεξεο εηδηθφηεηεο ηεο ίδηαο ή δηαθνξεηηθήο θαηεγνξίαο πξνζσπηθνχ (ΠΔ , ΣΔ, ΓΔ 
θαη ΤΔ), εθφζνλ δηαζέηεη ηα απαηηνχκελα απφ ηελ αλαθνίλσζε πξνζφληα. 

Ζ πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ είλαη δέθα (10) εκέξεο (ππνινγηδφκελεο εκεξνινγηαθά) 
θαη αξρίδεη απφ ηελ επφκελε εκέξα ηεο ηειεπηαίαο δεκνζίεπζεο ηεο παξνχζαο ζε ηνπηθέο 
εθεκεξίδεο ή ηεο αλάξηεζήο ηεο ζηα γξαθεία ηνπ Γηθαηνχρνπ, 2ν ρικ. Πξέβεδαο – Μύηηθα 
(Μαθξπόινπηζα), 481 00 Πξέβεδα, εθφζνλ ε αλάξηεζε είλαη ηπρφλ κεηαγελέζηεξε ηεο 
δεκνζίεπζεο ζηηο εθεκεξίδεο. 
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Οη ππνςήθηνη κπνξνχλ λα αλαδεηήζνπλ ηα έληππα ησλ αηηήζεσλ θαζψο θαη ηηο «Οδεγίεο 
ζπκπιήξσζεο αίηεζεο ζπκκεηνρήο ζε πξόγξακκα ΚΟηλσθεινύο Υαξαθηήξα (ΚΟΥ)»:       
α) ζηα γξαθεία ηνπ Γηθαηνχρνπ ζηελ αλσηέξσ δηεχζπλζε· β) ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γηθαηνχρνπ 
(www.inegsee.gr)· γ) ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Δ.Π. «Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ» 
(www.epanad.gov.gr)· θαη δ) ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Α..Δ.Π. (www.asep.gr) αθνινπζψληαο απφ ηελ 
θεληξηθή ζειίδα ηε δηαδξνκή: Έληππα αηηήζεσλ  Γηαγσληζκώλ Φνξέσλ  Κνηλσθειήο 
Δξγαζία (ΚΟΥ). 

Αλαιπηηθέο νδεγίεο γηα ηνλ ηξφπν ζπκπιήξσζεο ησλ αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο θαζψο θαη επηπιένλ 
δηεπθξηλίζεηο γηα απαηηνχκελα πξνζφληα, βαζκνινγνχκελα θξηηήξηα θαη δηθαηνινγεηηθά πνπ πξέπεη 
λα πξνζθνκίζνπλ νη ππνςήθηνη παξέρνληαη ζηηο «Οδεγίεο ζπκπιήξσζεο αίηεζεο ζπκκεηνρήο ζε 
πξφγξακκα ΚΟηλσθεινχο Υαξαθηήξα (ΚΟΥ)».   

 
ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΓΔΤΣΔΡΟ: Γεκνζίεπζε ηεο αλαθνίλσζεο   

Έθδνζε θαη δηαλνκή Γειηίνπ Σχπνπ ζε φια ηα κέζα ελεκέξσζεο πνπ εδξεχνπλ ζηελ πεξηθεξεηαθή 
ελφηεηα Πξέβεδαο, φπνπ πινπνηείηαη ην πξφγξακκα. 

Πεξίιεςε ηεο παξνχζαο αλαθνίλσζεο λα δεκνζηεπζεί ζε κία (1) εκεξήζηα ή εβδνκαδηαία ηνπηθή 
εθεκεξίδα, θαηά πξνηεξαηφηεηα ζε εκεξήζηα, ηεο πεξηθεξεηαθήο ελφηεηαο Πξέβεδαο, εθφζνλ 
εθδίδεηαη.  

Αλάξηεζε νιόθιεξεο ηεο αλαθνίλσζεο λα γίλεη:  

- ζηα γξαθεία ηνπ Γηθαηνχρνπ, ζηελ αλσηέξσ δηεχζπλζε 

- ζε φια ηα δεκνηηθά θαηαζηήκαηα ησλ δήκσλ φπνπ πινπνηείηαη ην πξφγξακκα  

- ζε φια ηα Κέληξα Πξνψζεζεο ηεο Απαζρφιεζεο (ΚΠΑ) ηνπ ΟΑΔΓ ηνπ λνκνχ Πξέβεδαο, ζηνλ 
νπνίν πινπνηείηαη ην πξφγξακκα  

- ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Δ.Π. «Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ» (www.epanad.gov.gr). 

Nα ζπληαρζεί θαη ζρεηηθό πξαθηηθό αλάξηεζεο ζην Γηθαηνύρν ην νπνίν λα απνζηαιεί 
απζεκεξόλ ζην Α..Δ.Π. είηε ζην e-mail: kox@asep.gr είηε ζην fax: 210 6467728. 

Δπίζεο, ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Α..Δ.Π. (www.asep.gr) αλαξηψληαη ε επσλπκία ηνπ Γηθαηνχρνπ, ν 
Ννκφο ζηνλ νπνίν πινπνηείηαη ην πξφγξακκα, ν αξηζκφο ηεο αλαθνίλσζεο ΚΟΥ, ν αξηζκφο ησλ 
πξνο πιήξσζε ζέζεσλ αλά θαηεγνξία θαη εηδηθφηεηα πξνζσπηθνχ, ε ρξνληθή δηάξθεηα ησλ 
ζπκβάζεσλ εξγαζίαο, ε εκεξνκελία έγθξηζεο ηεο αλαθνίλσζεο απφ ην Α..Δ.Π. θαζψο θαη ε 
εκεξνκελία αλάξηεζεο ηεο αλαθνίλσζεο ζηα γξαθεία ηνπ Γηθαηνχρνπ.  

 
ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΣΡΗΣΟ:  Καηάηαμε ππνςεθίσλ 

Αθνχ ν Γηθαηνχρνο επεμεξγαζηεί ηηο αηηήζεηο ησλ ππνςεθίσλ, ηνπο θαηαηάζζεη βάζεη ησλ 
θξηηεξίσλ πνπ νξίδνληαη ζηελ παξνχζα αλαθνίλσζε (βι. ΒΑΘΜΟΛΟΓΖΖ ΚΡΗΣΖΡΗΧΝ) ζχκθσλα 
κε φζα πξνβιέπνληαη ζηελ ππ΄ αξηζκ. 1.5131/νηθ.3.949/ΚΤΑ (ΦΔΚ 613 Β΄/15-4-2011) θαη ζηελ 
πξφζθιεζε κε Κσδηθφ 40, αξηζκ. πξση. 1.8003 / νηθ.6.1491 / 09-06-2011  ΑΓΑ (4Α3ΦΛ-Χ) ηεο 
Δηδηθήο Τπεξεζίαο Γηαρείξηζεο ηνπ Δ.Π. «Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ» γηα ππνβνιή 
πξνηάζεσλ ζηελ πξάμε «Γεκηνπξγία ζέζεσλ απαζρφιεζεο ζε ηνπηθφ επίπεδν κέζσ 
πξνγξακκάησλ θνηλσθεινχο ραξαθηήξα, ζηελ Πεξηθέξεηα Ζπείξνπ», πνπ ζπγρξεκαηνδνηείηαη 
απφ ην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν. 

Ζ θαηάηαμε ησλ ππνςεθίσλ, βάζεη ηεο νπνίαο ζα γίλεη ε ηειηθή επηινγή γηα ηελ πξφζιεςε κε 
ζχκβαζε εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ, πξαγκαηνπνηείηαη σο εμήο:  

1. Ζ θαηάηαμε ησλ ππνςεθίσλ γίλεηαη θαηά θζίλνπζα ζεηξά ζε εληαίν πίλαθα κε αλαγξαθή ησλ 
θσδηθψλ ζέζεσλ πνπ έρνπλ επηιέμεη, κε βάζε ηε ζπλνιηθή βαζκνινγία πνπ ζπγθεληξψλνπλ απφ 
ηα βαζκνινγνχκελα θξηηήξηα (Καηάζηαζε αλέργοσ, Οηθογελεηαθή θαηάζηαζε θ.ο.θ.).  
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2. ηελ πεξίπησζε ηζνβαζκίαο ππνςεθίσλ ζηε ζπλνιηθή βαζκνινγία πξνεγείηαη απηφο πνπ έρεη 
ηηο πεξηζζφηεξεο κνλάδεο ζην πξψην βαζκνινγνχκελν θξηηήξην (Καηάζηαζε αλέργοσ) θαη, αλ 
απηέο ζπκπίπηνπλ, απηφο πνπ έρεη ηηο πεξηζζφηεξεο κνλάδεο ζην δεχηεξν θξηηήξην (Οηθογελεηαθή 
θαηάζηαζε) θαη νχησ θαζεμήο. Αλ εμαληιεζνχλ φια ηα θξηηήξηα πξνεγείηαη ν κεγαιχηεξνο ζε ειηθία 
θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ζπκπίπηεη ε εκεξνκελία γέλλεζεο ε ζεηξά κεηαμχ ησλ ηζνβαζκνχλησλ 
ππνςεθίσλ θαζνξίδεηαη κε δεκφζηα θιήξσζε. 

 
ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΣΔΣΑΡΣΟ: Αλάξηεζε πηλάθσλ θαη ππνβνιή ελζηάζεσλ 

Ο Γηθαηνχρνο κέζα ζε δηάζηεκα ελφο (1) κήλα απφ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ 
αηηήζεσλ πξνβαίλεη ζηελ αμηνιφγεζή ηνπο θαη ζηε ζχληαμε πηλάθσλ απνθιεηνκέλσλ, θαηάηαμεο 
θαη πξνζιεπηέσλ σθεινπκέλσλ. ηα γξαθεία ηνπ Γηθαηνχρνπ αλαξηψληαη ζε έληππε κνξθή, 
ζπληαζζνκέλνπ θαη ζρεηηθνχ πξαθηηθνχ αλάξηεζεο νη θαησηέξσ πίλαθεο:  

 Αιθαβεηηθφο πίλαθαο απνθιεηνκέλσλ κε αλαγξαθή ηνπ ιφγνπ απνθιεηζκνχ  

 Πίλαθαο θαηάηαμεο θαηά αχμνπζα ζεηξά ΑΜΚΑ θαη Πίλαθαο θαηάηαμεο θαηά 
θζίλνπζα ζεηξά βαζκνινγίαο, κε αλαγξαθή ηεο κνξηνδφηεζεο πνπ αληηζηνηρεί ζε 
θαζέλα βαζκνινγνχκελν θξηηήξην.  

 Πίλαθαο πξνζιεπηέσλ θαη΄ αιθαβεηηθή ζεηξά κε αλαγξαθή ηνπ θσδηθνχ ζέζεο 
πξφζιεςεο. 

Οη ζρεηηθνί πίλαθεο αλαξηψληαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή ζηηο ηζηνζειίδεο ηνπ Γηθαηνχρνπ 
(www.inegsee.gr) θαη ηνπ Δ.Π. «Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ» (www.epanad.gov.gr) θαη 
απνζηέιινληαη ζε έληππε θαη ειεθηξνληθή κνξθή ζην Α..Δ.Π. γηα έιεγρν λνκηκφηεηαο. 

Καηά ησλ πηλάθσλ απηψλ επηηξέπεηαη ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο ε άζθεζε έλζηαζεο κέζα ζε 
απνθιεηζηηθή πξνζεζκία ηξηώλ (3) εξγάζηκσλ εκεξώλ ε νπνία αξρίδεη απφ ηελ επφκελε εκέξα 
ηεο αλάξηεζήο ηνπο ζηα γξαθεία ηνπ Γηθαηνχρνπ. Ζ έλζηαζε θαηαηίζεηαη ή απνζηέιιεηαη κε 
ζπζηεκέλε επηζηνιή απεπζείαο ζην  Α..Δ.Π. (Πνπιίνπ 6, Αζήλα, Σ.Θ. 14307, Σ.Κ. 11510). 

Ο Γηθαηνχρνο νθείιεη λα απνζηείιεη ζην Α..Δ.Π. εληφο ηξηώλ (3) εξγάζηκσλ εκεξώλ 
θσηναληίγξαθα ησλ αηηήζεσλ θαη ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ησλ ππνςεθίσλ πνπ έρνπλ ππνβάιεη 
έλζηαζε θαηά ησλ πηλάθσλ θαηάηαμεο.  

 
ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΔΜΠΣΟ: Πξόζιεςε   

Ο Γηθαηνχρνο πξνζιακβάλεη ην πξνζσπηθφ κε ζχκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ 
ρξφλνπ εληφο 10 εκεξψλ απφ ηελ θαηάξηηζε ησλ πηλάθσλ θαηάηαμεο σθεινπκέλσλ. Σπρφλ 
αλακόξθσζε ησλ πηλάθσλ βάζεη ειέγρνπ λνκηκφηεηαο ή θαη΄ έλζηαζε ειέγρνπ ηνπ Α..Δ.Π. πνπ 
ζπλεπάγεηαη αλαθαηάηαμε ησλ ππνςεθίσλ, εθηειείηαη ππνρξεσηηθά απφ ην Γηθαηνχρν, ελψ 
απνιχνληαη νη ππνςήθηνη πνπ δελ δηθαηνχληαη πξφζιεςεο βάζεη ηεο λέαο θαηάηαμεο. Οη 
απνιπφκελνη ιακβάλνπλ ηηο απνδνρέο πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηελ απαζρφιεζή ηνπο έσο ηελ 
εκέξα ηεο απφιπζεο, ρσξίο νπνηαδήπνηε απνδεκίσζε απφ ηελ αηηία απηή.  

Οη σθεινχκελνη πνπ πξνζιακβάλνληαη θαηφπηλ αλακφξθσζεο ησλ πηλάθσλ απφ ην Α..Δ.Π. 
απαζρνινχληαη γηα ην ππνιεηπόκελν, θαηά πεξίπησζε, ρξνληθφ δηάζηεκα θαη κέρξη 
ζπκπιεξψζεσο ηεο εγθεθξηκέλεο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ. 

Κάζε σθεινχκελνο κπνξεί λα απαζρνιεζεί ζε κία ζέζε εξγαζίαο έσο πέληε (5) κήλεο κέζα ζε 
δηάζηεκα δώδεθα (12) κελώλ. 

Ζ ακνηβή ησλ πξνζψπσλ πνπ απαζρνινχληαη ζε πξνγξάκκαηα θνηλσθεινχο εξγαζίαο 
δηθαηνχρσλ θνξέσλ κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα, νη νπνίνη ρξεκαηνδνηνχληαη απφ πξνγξάκκαηα 
ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Αλάπηπμε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνχ», αλεμαξηήησο εηδηθφηεηαο 
θαη επαγγεικαηηθήο εμεηδίθεπζήο ηνπο, νξίδεηαη ζε 25 επξώ εκεξεζίσο θαη φρη κεγαιχηεξε απφ 

http://www.inegsee.gr/
http://www.epanad.gov.gr/
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625 επξώ κεληαίσο, θαηά παξέθθιηζε ησλ λφκηκσλ ακνηβψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ Δζληθή 
πιινγηθή χκβαζε Δξγαζίαο θαη ηηο νηθείεο ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο. 

Οη Γηθαηνχρνη, εθηφο απφ ηα θαηαβαιιφκελα πνζά πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνεγνχκελε 
παξάγξαθν, δελ ππνρξενχληαη λα θαηαβάιινπλ νπνηαδήπνηε άιιε παξνρή ζηα απαζρνινχκελα 
πξφζσπα. 

Οη αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο (εξγνδφηε θαη εξγαδφκελνπ) ησλ κηζζσηψλ, ζην ζχλνιφ ηνπο, 
θαιχπηνληαη απφ εηδηθφ Πξφγξακκα Απαζρφιεζεο ηνπ ΟΑΔΓ, πνπ θαηαξηίδεηαη κε απφθαζε ηεο 
Τπνπξγνχ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο κεηά απφ πξφηαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 
ηνπ ΟΑΔΓ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 18 ηνπ Ν.3833/2010 (ΦΔΚ 40 Α΄/15-3-2010) θαη ηνπ 
Ν.2956/2001 (ΦΔΚ 258 Α’/6-11-2001). 
 

ΑΝΑΠΟΠΑΣΑ ΣΜΖΜΑΣΑ ηεο παξνύζαο αλαθνίλσζεο απνηεινύλ: α) ε αίηεζε 
ζπκκεηνρήο σθεινπκέλσλ κε θσδηθό ΔΝΣΤΠΟ ΚΟΥ.1 θαη β) νη «Οδεγίεο ζπκπιήξσζεο 
αίηεζεο ζπκκεηνρήο ζε πξόγξακκα ΚΟηλσθεινύο Υαξαθηήξα (ΚΟΥ)».   

 
 
 

Ο Πξόεδξνο Γ.. 
 ΗΝ.Δ/Γ..Δ.Δ 
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