ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΙΝΕ/ΓΣΕΕ) (5)

20 / 02 / 2012
Αριθμ. Πρωτ.: 3423

ΕΡΓΑΣΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ/ ΙΝ.Ε/ΓΕΕ ΘΠΕΙΡΟΤ
Σαχ. Δ/νςη: ΓΙΟΕΦ ΕΛΙΓΑ 7 Σ.Κ. 45221, Ιωάννινα
Σηλζφωνο: 26510-32513
Fax: 2682026959
E-mail: ineepir@otenet.gr
Πληροφορίεσ: Πολυμζρθσ Ποφλιοσ

ΑΝΑΚΟΗΝΩΖ ππ' αξηζκ. ΚΟΥ 5.403/ 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.
2.
3.
4.

5.

6.

Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3614/2007, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.
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».
Σν άξζξν 36 ηνπ Ν.4024/2011 (ΦΔΚ 226/Α΄/27-10-2011).
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».
Σελ Αλνηρηή πξφζθιεζε κε Κσδηθφ 40 αξηζκ. πξση. 1.8003 / νηθ.6.1491 / 09-06-2011 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.
Σελ ππ' αξηζκ. πξση. 2.5000/νηθ.6.1298/07-03-2012 απφθαζε έληαμεο ηεο πξάμεο «ΗΝΔ
ΓΔΔ- Γεκηνπξγία ζέζεσλ απαζρφιεζεο ζε ηνπηθφ επίπεδν κέζσ πξνγξακκάησλ
θνηλσθεινχο ραξαθηήξα, ζηελ πεξηθέξεηα Ζπείξνπ ζην Ννκφ Ησαλλίλσλ», κε θσδηθφ MIS
374401 ζην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Αλάπηπμε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνχ».

Αλαθνηλώλεη
Σελ πξφζιεςε, κε ζχκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ,
ζπλνιηθά ΔΞΑΚΟΗΧΝ ΔΒΓΟΜΖΝΣΑ ΔΞΗ (676) αηφκσλ γηα ηελ πινπνίεζε
πξνγξάκκαηνο Κνηλσθεινχο Υαξαθηήξα (ΚΟΥ) ζην Ννκό ΗΩΑΝΝΗΝΩΝ, ζην
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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. πκπξάηησλ θνξέαο
Γήκνο Ησαλληηώλ
Κσδηθόο
ζέζεο

Δλέξγεηα

Σόπνο πινπνίεζεο

Δηδηθόηεηα

Γηάξθεηα
ζύκβαζεο

Αξηζκόο
αηόκσλ

101

Απνθαηάζηαζε θαη βειηίσζε
αζηηθνχ πεξηβάιινληνο

Γήκνο Ησαλληηψλ

ΠΔ Ή ΣΔ ΓΔΧΠΟΝΟΗ
ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ

5 κήλεο

5

102

Απνθαηάζηαζε θαη βειηίσζε
αζηηθνχ πεξηβάιινληνο

Γήκνο Ησαλληηψλ

ΤΔ ΔΡΓΑΣΔ ΓΔΝΗΚΧΝ
ΚΑΘΖΚΟΝΣΧΝ

5 κήλεο

15

103

Απνθαηάζηαζε θαη βειηίσζε
αζηηθνχ πεξηβάιινληνο

Γήκνο Ησαλληηψλ

ΓΔ ΣΔΥΝΗΣΔ
ΠΡΑΗΝΟΤ - ΚΖΠΟΤΡΟΗ

5 κήλεο

10

104

Έξγα ζπληήξεζεο ή κηθξά
θαηαζθεπαζηηθά έξγα δεκνζίσλ
ππνδνκψλ

Γήκνο Ησαλληηψλ

ΤΔ ΔΡΓΑΣΔ ΓΔΝΗΚΧΝ
ΚΑΘΖΚΟΝΣΧΝ

5 κήλεο

10

105

Έξγα ζπληήξεζεο ή κηθξά
θαηαζθεπαζηηθά έξγα δεκνζίσλ
ππνδνκψλ

Γήκνο Ησαλληηψλ

ΓΔ ΤΓΡΑΤΛΗΚΟΗ

5 κήλεο

10

106

Έξγα ζπληήξεζεο ή κηθξά
θαηαζθεπαζηηθά έξγα δεκνζίσλ
ππνδνκψλ

Γήκνο Ησαλληηψλ

ΓΔ ΥΔΗΡΗΣΔ
ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΧΝ JCB

5 κήλεο

4

107

Έξγα ζπληήξεζεο ή κηθξά
θαηαζθεπαζηηθά έξγα δεκνζίσλ
ππνδνκψλ

Γήκνο Ησαλληηψλ

ΓΔ ΟΗΚΟΓΟΜΟΗ

5 κήλεο

10

108

Έξγα ζπληήξεζεο ή κηθξά
θαηαζθεπαζηηθά έξγα δεκνζίσλ
ππνδνκψλ

Γήκνο Ησαλληηψλ

ΣΔ ‟Ζ ΓΔ ΔΡΓΟΓΖΓΟ

5 κήλεο

1

109

Έξγα ζπληήξεζεο ή κηθξά
θαηαζθεπαζηηθά έξγα δεκνζίσλ
ππνδνκψλ

Γήκνο Ησαλληηψλ

ΓΔ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΟΗ

5 κήλεο

10

110

Καζαξηζκφο θαη απνθαηάζηαζε
πξνζφςεσλ δεκνηηθψλ θηηξίσλ

Γήκνο Ησαλληηψλ

ΓΔ ΞΤΛΟΤΡΓΟΗ

5 κήλεο

5
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ΠΗΝΑΚΑ Α: ΘΔΔΗ ΑΠΑΥΟΛΖΖ (αλά θσδηθό ζέζεο)
01. πκπξάηησλ θνξέαο
Γήκνο Ησαλληηώλ
Κσδηθόο
ζέζεο

Δλέξγεηα

Σόπνο πινπνίεζεο

Δηδηθόηεηα

Γηάξθεηα
ζύκβαζεο

Αξηζκόο
αηόκσλ

111

Καζαξηζκφο θαη απνθαηάζηαζε
πξνζφςεσλ δεκνηηθψλ θηηξίσλ

Γήκνο Ησαλληηψλ

ΓΔ ΔΛΑΗΟΥΡΧΜΑΣΗΣΔ

5 κήλεο

5

112

Καζαξηζκφο θαη απνθαηάζηαζε
πξνζφςεσλ δεκνηηθψλ θηηξίσλ

Γήκνο Ησαλληηψλ

ΤΔ ΒΟΖΘΟΗ ΣΔΥΝΗΣΔ
ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΣΔΓΧΝ

5 κήλεο

5

113

Φξνληίδα αδέζπνησλ δψσλ

Γήκνο Ησαλληηψλ

ΠΔ „Ζ ΣΔ ΓΔΧΠΟΝΟΗ
ΕΧΗΚΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ

5 κήλεο

2

114

Φξνληίδα αδέζπνησλ δψσλ

Γήκνο Ησαλληηψλ

ΤΔ ΔΡΓΑΣΔ ΓΔΝΗΚΧΝ
ΚΑΘΖΚΟΝΣΧΝ

5 κήλεο

10

115

Φξνληίδα αδέζπνησλ δψσλ

Γήκνο Ησαλληηψλ

ΤΔ ΔΡΓΑΣΔ ΓΔΝΗΚΧΝ
ΚΑΘΖΚΟΝΣΧΝΚΑΘΑΡΗΣΔ

5 κήλεο

8

116

Μέξηκλα θαη ζηήξημε ειηθησκέλσλ
ζην «Εσγξάθεην Οίθν Δπγεξίαο»

Γήκνο Ησαλληηψλ

ΠΔ Ή ΣΔ ΚΟΗΝΧΝΗΚΟΗ
ΛΔΗΣΟΤΡΓΟΗ

5 κήλεο

2

117

Μέξηκλα θαη ζηήξημε ειηθησκέλσλ
ζην «Εσγξάθεην Οίθν Δπγεξίαο»

Γήκνο Ησαλληηψλ

ΠΔ Ή ΣΔ Ή ΓΔ
ΝΟΖΛΔΤΣΔ

5 κήλεο

4

118

Μέξηκλα θαη ζηήξημε ειηθησκέλσλ
ζην «Εσγξάθεην Οίθν Δπγεξίαο»

Γήκνο Ησαλληηψλ

ΓΔ ΜΑΓΔΗΡΔ

5 κήλεο

2

119

Μέξηκλα θαη ζηήξημε ειηθησκέλσλ
ζην «Εσγξάθεην Οίθν Δπγεξίαο»

Γήκνο Ησαλληηψλ

ΤΔ ΔΡΓΑΣΔ ΓΔΝΗΚΧΝ
ΚΑΘΖΚΟΝΣΧΝ ΚΑΘΑΡΗΣΔ

5 κήλεο

6

120

Έξγα ζπληήξεζεο θαη θχιαμεο
ζρνιείσλ θαη παηδηθψλ ραξψλ

Γήκνο Ησαλληηψλ

ΤΔ ΔΡΓΑΣΔ ΓΔΝΗΚΧΝ
ΚΑΘΖΚΟΝΣΧΝΚΑΘΑΡΗΣΔ

5 κήλεο

10

121

Έξγα ζπληήξεζεο θαη θχιαμεο
ζρνιείσλ θαη παηδηθψλ ραξψλ

Γήκνο Ησαλληηψλ

ΤΔ ΔΡΓΑΣΔ ΓΔΝΗΚΧΝ
ΚΑΘΖΚΟΝΣΧΝ

5 κήλεο

15

122

Έξγα ζπληήξεζεο θαη θχιαμεο
ζρνιείσλ θαη παηδηθψλ ραξψλ

Γήκνο Ησαλληηψλ

ΓΔ ΔΛΑΗΟΥΡΧΜΑΣΗΣΔ

5 κήλεο

5

123

Έξγα ζπληήξεζεο θαη θχιαμεο
ζρνιείσλ θαη παηδηθψλ ραξψλ

Γήκνο Ησαλληηψλ

ΓΔ ΞΤΛΟΤΡΓΟΗ

5 κήλεο

5

124

Έξγα ζπληήξεζεο θαη θχιαμεο
ζρνιείσλ θαη παηδηθψλ ραξψλ

Γήκνο Ησαλληηψλ

ΓΔ ΦΤΛΑΚΔ

5 κήλεο

4
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ΠΗΝΑΚΑ Α: ΘΔΔΗ ΑΠΑΥΟΛΖΖ (αλά θσδηθό ζέζεο)
01. πκπξάηησλ θνξέαο
Γήκνο Ησαλληηώλ
Κσδηθόο
ζέζεο

Δλέξγεηα

Σόπνο πινπνίεζεο

Δηδηθόηεηα

Γηάξθεηα
ζύκβαζεο

Αξηζκόο
αηόκσλ

125

Αλάδεημε πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο
ηνπ Γήκνπ Ησαλληηψλ

Γήκνο Ησαλληηψλ

ΠΔ Ή ΣΔ Ή ΓΔ
ΤΝΣΖΡΖΣΔ ΔΡΓΧΝ
ΣΔΥΝΖ

5 κήλεο

2

126

Αλάδεημε πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο
ηνπ Γήκνπ Ησαλληηψλ

Γήκνο Ησαλληηψλ

ΤΔ ΔΡΓΑΣΔ ΓΔΝΗΚΧΝ
ΚΑΘΖΚΟΝΣΧΝ ΦΤΛΑΚΔ

5 κήλεο

1

127

Αλάδεημε πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο
ηνπ Γήκνπ Ησαλληηψλ

Γήκνο Ησαλληηψλ

ΤΔ ΔΡΓΑΣΔ ΓΔΝΗΚΧΝ
ΚΑΘΖΚΟΝΣΧΝΚΑΘΑΡΗΣΔ

5 κήλεο

6

128

ηειέρσζε θέληξσλ ελεκέξσζεο

Γήκνο Ησαλληηψλ

ΓΔ ΤΠΑΛΛΖΛΟΗ
ΤΠΟΓΟΥΖ ΚΑΗ
ΦΗΛΟΞΔΝΗΑ

5 κήλεο

4

129

Αλάπηπμε δεκφζησλ ζεκείσλ
αζχξκαηεο επξπδσληθήο
πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν –Public
Hotspots

Γήκνο Ησαλληηψλ

ΠΔ Ή ΣΔ ΣΔΥΝΗΚΟΗ
ΓΗΚΣΤΧΝ

5 κήλεο

4

02. πκπξάηησλ θνξέαο
Γήκνο Κόληηζαο

130

Πξνζηαζία, βειηίσζε θαη δηαρείξηζε
ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο

Γήκνο Κφληηζαο

ΠΔ Ή ΣΔ ΓΑΟΛΟΓΟΗ/
ΓΑΟΠΟΝΟΗ

5 κήλεο

4

131

Πξνζηαζία, βειηίσζε θαη δηαρείξηζε
ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο

Γήκνο Κφληηζαο

ΤΔ ΔΡΓΑΣΔ ΓΔΝΗΚΧΝ
ΚΑΘΖΚΟΝΣΧΝ

5 κήλεο

12

132

Πξνζηαζία, βειηίσζε θαη δηαρείξηζε
ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο

Γήκνο Κφληηζαο

ΓΔ ΥΔΗΡΗΣΔ
ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΧΝ ΔΡΓΧΝ

5 κήλεο

2

133

Απνθνκηδή απνξξηκκάησλ απφ ηνπο
νηθηζκνχο ηνπ Γήκνπ Κφληηζαο.

Γήκνο Κφληηζαο

ΤΔ ΔΡΓΑΣΔ ΓΔΝΗΚΧΝ
ΚΑΘΖΚΟΝΣΧΝ

5 κήλεο

14

134

Απνθνκηδή απνξξηκκάησλ απφ ηνπο
νηθηζκνχο ηνπ Γήκνπ Κφληηζαο

Γήκνο Κφληηζαο

ΓΔ ΥΔΗΡΗΣΔ
ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΧΝ ΔΡΓΧΝ

5 κήλεο

2

135

Απνθνκηδή απνξξηκκάησλ απφ ηνπο
νηθηζκνχο ηνπ Γήκνπ Κφληηζαο

Γήκνο Κφληηζαο

ΓΔ ΟΓΖΓΟΗ ΜΔ
ΓΗΠΛΧΜΑ Γ‟
ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ

5 κήλεο

2
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02. πκπξάηησλ θνξέαο
Γήκνο Κόληηζαο
136

πληήξεζε, βειηίσζε θαη
απνθαηάζηαζε ηνπ Γεκνηηθνχ
Οδηθνχ Γηθηχνπ

Γήκνο Κφληηζαο

ΤΔ ΔΡΓΑΣΔ ΓΔΝΗΚΧΝ
ΚΑΘΖΚΟΝΣΧΝ

5 κήλεο

8

137

πληήξεζε, βειηίσζε θαη
απνθαηάζηαζε ηνπ Γεκνηηθνχ
Οδηθνχ Γηθηχνπ

Γήκνο Κφληηζαο

ΓΔ ΟΓΖΓΟΗ ΜΔ
ΓΗΠΛΧΜΑ Γ‟
ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ

5 κήλεο

2

138

Έξγα ζπληήξεζεο ή κηθξά
θαηαζθεπαζηηθά έξγα δεκνζίσλ
ππνδνκψλ.

Γήκνο Κφληηζαο

ΤΔ ΔΡΓΑΣΔ ΓΔΝΗΚΧΝ
ΚΑΘΖΚΟΝΣΧΝ

5 κήλεο

139

Έξγα ζπληήξεζεο ή κηθξά
θαηαζθεπαζηηθά έξγα δεκνζίσλ
ππνδνκψλ.

Γήκνο Κφληηζαο

ΓΔ ΜΖΥΑΝΟΣΔΥΝΗΣΖ

5 κήλεο

1

140

Έξγα ζπληήξεζεο ή κηθξά
θαηαζθεπαζηηθά έξγα δεκνζίσλ
ππνδνκψλ

Γήκνο Κφληηζαο

ΓΔ ΟΗΚΟΓΟΜΟΗ

5 κήλεο

1

141

Έξγα ζπληήξεζεο ή κηθξά
θαηαζθεπαζηηθά έξγα δεκνζίσλ
ππνδνκψλ

Γήκνο Κφληηζαο

ΓΔ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΟΗ

5 κήλεο

1

142

Έξγα ζπληήξεζεο ή κηθξά
θαηαζθεπαζηηθά έξγα δεκνζίσλ
ππνδνκψλ

Γήκνο Κφληηζαο

ΓΔ ΤΓΡΑΤΛΗΚΟΗ

5 κήλεο

1

143

Γεκνηηθφ Αληαιιαθηηθφ παδάξη

Γήκνο Κφληηζαο

ΓΔ ΓΔΝΗΚΧΝ
ΚΑΘΖΚΟΝΣΧΝ ΑΠΟΘΖΚΑΡΗΟΗ

5 κήλεο

4

144

Γεκνηηθφ Αληαιιαθηηθφ παδάξη

Γήκνο Κφληηζαο

ΓΔ ΟΓΖΓΟΗ ΜΔ
ΓΗΠΛΧΜΑ Γ‟
ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ

5 κήλεο

2

145

Αλάπηπμε – Αλάδεημε Ηακαηηθνχ,
Πεξηεγεηηθνχ θαη Δλαιιαθηηθνχ
Σνπξηζκνχ

Γήκνο Κφληηζαο

ΓΔ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΗ
ΤΠΑΛΛΖΛΟΗ

5 κήλεο

4

10

03. πκπξάηησλ θνξέαο
Δξγαηνϋπαιιειηθό Κέληξν Ησαλλίλσλ
Κσδηθόο
ζέζεο

Δλέξγεηα

Σόπνο πινπνίεζεο

ειίδα 5 απφ 36

Δηδηθόηεηα

Γηάξθεηα
ζύκβαζεο

Αξηζκόο
αηόκσλ

03. πκπξάηησλ θνξέαο
Δξγαηνϋπαιιειηθό Κέληξν Ησαλλίλσλ
Κσδηθόο
ζέζεο

Δλέξγεηα

Σόπνο πινπνίεζεο

Δηδηθόηεηα

Γηάξθεηα
ζύκβαζεο

Αξηζκόο
αηόκσλ

146

πιινγή φισλ ησλ ηζηνξηθψλ
ζηνηρείσλ θαη θαηαγξαθή απηψλ ζε
ππνινγηζηή. Αξρεηνζέηεζε κε
ρξνλνινγηθή ζεηξά πιηθνχ

Γήκνο Ησαλληηψλ

ΓΔ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΗ
ΤΠΑΛΛΖΛΟΗ

5 κήλεο

2

147

Ίδξπζε γξαθείνπ ζηήξημεο θαη
ελεκέξσζεο αλέξγσλ

Γήκνο Ησαλληηψλ

ΓΔ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΗ
ΤΠΑΛΛΖΛΟΗ

5 κήλεο

2

148

Ίδξπζε γξαθείνπ ζηήξημεο θαη
ελεκέξσζεο αλέξγσλ

Γήκνο Ησαλληηψλ

ΠΔ ΦΤΥΟΛΟΓΟΗ

5 κήλεο

2

04. πκπξάηησλ θνξέαο

ΕΛ.Γ.Ο. «ΔΗΜΗΣΡΑ»- ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΗ ΕΠΑ.. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Κσδηθόο
ζέζεο

Δλέξγεηα

Σόπνο πινπνίεζεο

Δηδηθόηεηα

Γηάξθεηα
ζύκβαζεο

Αξηζκόο
αηόκσλ

149

Δπηζθεπή θαη ζπληήξεζε θηηξίσλ θαη
εγθαηαζηάζεσλ ηεο Γαιαθηνθνκηθήο
ΔΠΑ.. Ησαλλίλσλ

Γήκνο Ησαλληηψλ

ΓΔ ΔΛΑΗΟΥΡΧΜΑΣΗΣΔ

5 κήλεο

1

150

Δπηζθεπή θαη ζπληήξεζε θηηξίσλ θαη
εγθαηαζηάζεσλ ηεο Γαιαθηνθνκηθήο
ΔΠΑ.. Ησαλλίλσλ

Γήκνο Ησαλληηψλ

ΓΔ ΤΓΡΑΤΛΗΚΟΗ

5 κήλεο

1

151

Δπηζθεπή θαη ζπληήξεζε θηηξίσλ θαη
εγθαηαζηάζεσλ ηεο Γαιαθηνθνκηθήο
ΔΠΑ.. Ησαλλίλσλ

Γήκνο Ησαλληηψλ

ΓΔ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΟΗ

5 κήλεο

1

152

Δπηζθεπή θαη ζπληήξεζε θηηξίσλ θαη
εγθαηαζηάζεσλ ηεο Γαιαθηνθνκηθήο
ΔΠΑ.. Ησαλλίλσλ

Γήκνο Ησαλληηψλ

ΓΔ ΜΖΥΑΝΟΣΔΥΝΗΣΖ

5 κήλεο

2

05. πκπξάηησλ θνξέαο
Γήκνο Είηζαο
Κσδηθόο
ζέζεο

Δλέξγεηα

Σόπνο πινπνίεζεο

Δηδηθόηεηα

Γηάξθεηα
ζύκβαζεο

Αξηζκόο
αηόκσλ

153

Έξγα απνθαηάζηαζεο
νηθνζπζηεκάησλ θαη πξνζηαζίαο,
δηαρείξηζε θαη αλάδεημεο ηεο
βηνπνηθηιφηεηαο

Γήκνο Είηζαο

ΤΔ ΔΡΓΑΣΔ ΓΔΝΗΚΧΝ
ΚΑΘΖΚΟΝΣΧΝ

5 κήλεο
(έλαξμε απφ
01/06/2012)

6

154

Έξγα απνθαηάζηαζεο
νηθνζπζηεκάησλ θαη πξνζηαζίαο,
δηαρείξηζε θαη αλάδεημεο ηεο
βηνπνηθηιφηεηαο

Γήκνο Είηζαο

ΓΔ ΥΔΗΡΗΣΔ
ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΧΝ ΔΡΓΧΝ
JCB

5 κήλεο
(έλαξμε απφ
01/06/2012)

2

ειίδα 6 απφ 36

05. πκπξάηησλ θνξέαο
Γήκνο Είηζαο
Κσδηθόο
ζέζεο

Δλέξγεηα

Σόπνο πινπνίεζεο

Δηδηθόηεηα

Γηάξθεηα
ζύκβαζεο

Αξηζκόο
αηόκσλ

155

Έξγα απνθαηάζηαζεο
νηθνζπζηεκάησλ θαη πξνζηαζίαο,
δηαρείξηζε θαη αλάδεημεο ηεο
βηνπνηθηιφηεηαο

Γήκνο Είηζαο

ΠΔ Ή ΣΔ ΓΑΟΛΟΓΟΗ/
ΓΑΟΠΟΝΟΗ

5 κήλεο
(έλαξμε απφ
01/06/2012)

1

156

Απνθνκηδή απνξξηκκάησλ δηα
ρεηξφο θαη κηθξψλ κεηαθνξηθψλ
κέζσλ απφ ηνπο νηθηζκνχο ηνπ
Γήκνπ Είηζαο

Γήκνο Είηζαο

ΤΔ ΔΡΓΑΣΔ ΓΔΝΗΚΧΝ
ΚΑΘΖΚΟΝΣΧΝ

5 κήλεο

6

157

Απνθνκηδή απνξξηκκάησλ δηα
ρεηξφο θαη κηθξψλ κεηαθνξηθψλ
κέζσλ απφ ηνπο νηθηζκνχο ηνπ
Γήκνπ Είηζαο

Γήκνο Είηζαο

ΓΔ ΟΓΖΓΟΗ ΜΔ
ΓΗΠΛΧΜΑ Γ
ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ

5 κήλεο

2

158

πληήξεζε, βειηίσζε θαη
απνθαηάζηαζε ηνπ δεκνηηθνχ
νδηθνχ δηθηχνπ

Γήκνο Είηζαο

ΤΔ ΔΡΓΑΣΔ ΓΔΝΗΚΧΝ
ΚΑΘΖΚΟΝΣΧΝ

5 κήλεο

6

159

πληήξεζε, βειηίσζε θαη
απνθαηάζηαζε ηνπ δεκνηηθνχ
νδηθνχ δηθηχνπ

Γήκνο Είηζαο

ΓΔ ΥΔΗΡΗΣΔ
ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΧΝ ΔΡΓΧΝ
ΓΚΡΔΗΝΣΔΡ

5 κήλεο

1

160

πληήξεζε, βειηίσζε θαη
απνθαηάζηαζε ηνπ δεκνηηθνχ
νδηθνχ δηθηχνπ

Γήκνο Είηζαο

ΓΔ ΥΔΗΡΗΣΔ
ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΧΝ ΔΡΓΧΝ
ΦΟΡΣΧΣΖ- ΔΚΚΑΦΔΑ

5 κήλεο

1

161

πληήξεζε, βειηίσζε θαη
απνθαηάζηαζε ηνπ δεκνηηθνχ
νδηθνχ δηθηχνπ

Γήκνο Είηζαο

ΓΔ ΟΓΖΓΟΗ ΓΗΠΛΧΜΑ Γ
ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ

5 κήλεο

2

162

πληήξεζε, βειηίσζε θαη
απνθαηάζηαζε ηνπ δεκνηηθνχ
νδηθνχ δηθηχνπ

Γήκνο Είηζαο

ΓΔ ΜΖΥΑΝΟΣΔΥΝΗΣΔ
ΟΥΖΜΑΣΧΝ

5 κήλεο

1

163

πληήξεζε, βειηίσζε θαη
απνθαηάζηαζε ηνπ δεκνηηθνχ
νδηθνχ δηθηχνπ

Γήκνο Είηζαο

ΓΔ ΤΓΡΑΤΛΗΚΟΗ

5 κήλεο

5

164

πληήξεζε, βειηίσζε θαη
απνθαηάζηαζε ηνπ δεκνηηθνχ
νδηθνχ δηθηχνπ

Γήκνο Είηζαο

ΓΔ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΟΗ

5 κήλεο

3

165

Απνθαηάζηαζε θαη βειηίσζε
αζηηθνχ πεξηβάιινληνο

Γήκνο Είηζαο

ΠΔ Ή ΣΔ ΓΔΧΠΟΝΟΗ

5 κήλεο

1

166

Απνθαηάζηαζε θαη βειηίσζε
αζηηθνχ πεξηβάιινληνο

Γήκνο Είηζαο

ΠΔ Ή ΣΔ
ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟΛΟΓΟΗ

5 κήλεο

2

167

Απνθαηάζηαζε θαη βειηίσζε
αζηηθνχ πεξηβάιινληνο

Γήκνο Είηζαο

ΓΔ ΣΔΥΝΗΣΔ
ΠΡΑΗΝΟΤ

5 κήλεο

5

168

Έξγα ζπληήξεζεο ή κηθξά
θαηαζθεπαζηηθά έξγα δεκνζίσλ
ππνδνκψλ

Γήκνο Είηζαο

ΓΔ ΟΗΚΟΓΟΜΟΗ

5 κήλεο
(έλαξμε απφ
01/06/2012)

4

ειίδα 7 απφ 36

05. πκπξάηησλ θνξέαο
Γήκνο Είηζαο
Κσδηθόο
ζέζεο

Δλέξγεηα

Σόπνο πινπνίεζεο

Δηδηθόηεηα

Γηάξθεηα
ζύκβαζεο

Αξηζκόο
αηόκσλ

169

Έξγα ζπληήξεζεο ή κηθξά
θαηαζθεπαζηηθά έξγα δεκνζίσλ
ππνδνκψλ

Γήκνο Είηζαο

ΓΔ ΣΔΥΝΗΣΔ
ΠΛΑΚΗΓΗΧΝ

5 κήλεο
(έλαξμε απφ
01/06/2012)

1

170

Έξγα ζπληήξεζεο ή κηθξά
θαηαζθεπαζηηθά έξγα δεκνζίσλ
ππνδνκψλ

Γήκνο Είηζαο

ΓΔ ΗΓΖΡΟΤΡΓΟΗ

5 κήλεο
(έλαξμε απφ
01/06/2012)

2

171

Μέξηκλα θαη ζηήξημε ρξεδφλησλ
βνεζείαο

Γήκνο Είηζαο

ΣΔ Ή ΓΔ
ΦΤΗΚΟΘΔΡΑΠΔΤΣΔ

5 κήλεο

1

172

Έξγα ζπληήξεζεο δεκφζησλ
ζρνιηθψλ ππνδνκψλ

Γήκνο Είηζαο

ΓΔ ΔΛΑΗΟΥΡΧΜΑΣΗΣΔ

5 κήλεο

2

173

Έξγα ζπληήξεζεο δεκφζησλ
ζρνιηθψλ ππνδνκψλ

Γήκνο Είηζαο

ΓΔ ΞΤΛΟΤΡΓΟΗ

5 κήλεο

2

174

Έξγα ζπληήξεζεο δεκφζησλ
ζρνιηθψλ ππνδνκψλ

Γήκνο Είηζαο

ΓΔ ΤΝΣΖΡΖΣΔ
ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΚΟΤ
ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΚΑΗ
ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ

5 κήλεο

1

175

Έξγα ζπληήξεζεο δεκφζησλ
ζρνιηθψλ ππνδνκψλ

Γήκνο Είηζαο

ΤΔ ΔΡΓΑΣΔ ΓΔΝΗΚΧΝ
ΚΑΘΖΚΟΝΣΧΝ

5 κήλεο

2

176

Πξνψζεζε ηνπ αζιεηηζκνχ

Γήκνο Είηζαο

ΠΔ ΦΤΗΚΖ ΑΓΧΓΖ

5 κήλεο

1

177

Αλάδεημε ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο

Γήκνο Είηζαο

ΠΔ ΗΣΟΡΗΚΟΗΑΡΥΑΗΟΛΟΓΟΗ

5 κήλεο

1

178

Αλάδεημε ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο

Γήκνο Είηζαο

ΠΔ Ή ΣΔ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΗ
ΤΠΑΛΛΖΛΟΗ

5 κήλεο

2

179

Αλάδεημε ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο

Γήκνο Είηζαο

ΓΔ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΗ
ΤΠΑΛΛΖΛΟΗ

5 κήλεο

2

180

Αλάδεημε ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο

Γήκνο Είηζαο

ΓΔ ΟΓΖΓΟΗ
ΛΔΧΦΟΡΔΗΧΝ-ΓΗΠΛΧΜΑ
Γ‟ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ

5 κήλεο

2

181

Δθπαίδεπζε

Γήκνο Είηζαο

ΣΔ Ή ΓΔ
ΒΗΒΛΗΟΘΖΚΟΝΟΜΟΗ

5 κήλεο
(έλαξμε απφ
01/06/2012)

1

ειίδα 8 απφ 36

05. πκπξάηησλ θνξέαο
Γήκνο Είηζαο
Κσδηθόο
ζέζεο

Δλέξγεηα

Σόπνο πινπνίεζεο

Δηδηθόηεηα

Γηάξθεηα
ζύκβαζεο

Αξηζκόο
αηόκσλ

182

Δθπαίδεπζε

Γήκνο Είηζαο

ΠΔ Ή ΓΔ ΔΗΚΑΣΗΚΧΝ
ΣΔΥΝΧΝ

5 κήλεο
(έλαξμε απφ
01/06/2012)

1

183

Δθπαίδεπζε

Γήκνο Είηζαο

ΠΔ Ή ΓΔ ΘΔΑΣΡΗΚΖ
ΑΓΧΓΖ

5 κήλεο
(έλαξμε απφ
01/06/2012)

1

06. πκπξάηησλ

θνξέαο
Γήκνο Πσγσλίνπ

Κσδηθόο
ζέζεο

Δλέξγεηα

Σόπνο πινπνίεζεο

Δηδηθόηεηα

Γηάξθεηα
ζύκβαζεο

Αξηζκόο
αηόκσλ

184

Αληηκεηψπηζε θαη πξφιεςε
ςπρνινγηθψλ πξνβιεκάησλ θαζψο
θαη πξνβιεκάησλ ιφγνπ παηδηψλ
πξνζρνιηθήο ειηθίαο αιιά θαη
παηδηψλ πνπ είλαη ζηελ πξνεθεβεία
θαη ζηελ εθεβεία

Γήκνο Πσγσλίνπ

ΞΔ ΤΣΝΙΝΓΝΗ

5 κήλεο

2

185

Αληηκεηψπηζε θαη πξφιεςε
ςπρνινγηθψλ πξνβιεκάησλ θαζψο
θαη πξνβιεκάησλ ιφγνπ παηδηψλ
πξνζρνιηθήο ειηθίαο αιιά θαη
παηδηψλ πνπ είλαη ζηελ πξνεθεβεία
θαη ζηελ εθεβεία

Γήκνο Πσγσλίνπ

ΞΔ Ή ΡΔ
ΙΝΓΝΘΔΟΑΞΔΡΔΠ

5 κήλεο

2

186

Αλάδεημε πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο
ηνπ Γήκνπ Πσγσλίνπ

Γήκνο Πσγσλίνπ

ΤΔ ΔΡΓΑΣΔ ΓΔΝΗΚΧΝ
ΚΑΘΖΚΟΝΣΧΝ

5 κήλεο

11

187

Φεθηνπνίεζε ηνπ πιηθνχ ηηο ηνπηθήο
Βηβιηνζήθεο

Γήκνο Πσγσλίνπ

ΡΔ Ή ΓΔ
ΒΗΒΙΗΝΘΖΘΝΛΝΚΗΑΠ

5 κήλεο

1

188

Καζαξηζκφο θαη ζπληήξεζε
Γεκνηηθψλ θηηξίσλ

Γήκνο Πσγσλίνπ

ΓΔ
ΔΙΑΗΝΣΟΥΚΑΡΗΠΡΔΠ

5 κήλεο

3

189

Καζαξηζκφο θαη ζπληήξεζε
Γεκνηηθψλ Κηηξίσλ

Γήκνο Πσγσλίνπ

ΓΔ ΓΟΑΙΗΘΝΗ

5 κήλεο

8

190

Καζαξηζκφο θαη ζπληήξεζε
Γεκνηηθψλ θηηξίσλ

Γήκνο Πσγσλίνπ

ΓΔ ΖΙΔΘΡΟΝΙΝΓΝΗ

5 κήλεο

4

191

Καζαξηζκφο θαη ζπληήξεζε
Γεκνηηθψλ θηηξίσλ

Γήκνο Πσγσλίνπ

ΓΔ ΝΗΘΝΓΝΚΝΗ

5 κήλεο

4

ειίδα 9 απφ 36

06. πκπξάηησλ

θνξέαο
Γήκνο Πσγσλίνπ

Κσδηθόο
ζέζεο

Δλέξγεηα

Σόπνο πινπνίεζεο

Δηδηθόηεηα

Γηάξθεηα
ζύκβαζεο

Αξηζκόο
αηόκσλ

192

Καζαξηζκφο θαη ζπληήξεζε
Γεκνηηθψλ θηηξίσλ

Γήκνο Πσγσλίνπ

Δ ΔΟΓΑΡΔΠ ΓΔΛΗΘΥΛ
ΘΑΘΖΘΝΛΡΥΛΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ

5 κήλεο

10

193

πληήξεζε Υψξσλ Νεθξνηαθείσλ

Γήκνο Πσγσλίνπ

Δ ΔΟΓΑΡΔΠ ΓΔΛΗΘΥΛ
ΘΑΘΖΘΝΛΡΥΛΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ

5 κήλεο

5

194

Απνθαηάζηαζε θαη βειηίσζε ηνπ
θπζηθνχ πεξηβάιινληνο

Γήκνο Πσγσλίνπ

Δ ΔΟΓΑΡΔΠ ΓΔΛΗΘΥΛ
ΘΑΘΖΘΝΛΡΥΛΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ

5 κήλεο

9

195

Απνθαηάζηαζε θαη βειηίσζε ηνπ
θπζηθνχ πεξηβάιινληνο

Γήκνο Πσγσλίνπ

ΓΔ ΝΓΖΓΝΗ ΚΔ
ΓΗΞΙΥΚΑ Γ’
ΘΑΡΖΓΝΟΗΑΠ

5 κήλεο

5

196

Απνθαηάζηαζε θαη βειηίσζε ηνπ
θπζηθνχ πεξηβάιινληνο

Γήκνο Πσγσλίνπ

ΓΔ ΣΔΗΟΗΠΡΔΠ
ΚΖΣΑΛΖΚΑΡΥΛ
ΔΟΓΥΛ
JCB

5 κήλεο

4

197

Απνθαηάζηαζε θαη βειηίσζε ηνπ
θπζηθνχ πεξηβάιινληνο

Γήκνο Πσγσλίνπ

ΓΔ ΣΔΗΟΗΠΡΔΠ
ΚΖΣΑΛΖΚΑΡΥΛ
ΔΟΓΥΛ
ΓΘΟΔΗΛΡΔΟ

5 κήλεο

2

Γηάξθεηα
ζύκβαζεο

Αξηζκόο
αηόκσλ

5 κήλεο

12

07. πκπξάηησλ θνξέαο
Πεξηθεξεηαθή Δλόηεηα Ησαλλίλσλ
Κσδηθόο
ζέζεο

Δλέξγεηα

Σόπνο πινπνίεζεο

198

Έξγα απνθαηάζηαζεο
νηθνζπζηεκάησλ θαη πξνζηαζίαο,
δηαρείξηζεο θαη αλάδεημεο ηεο
βηνπνηθηιφηεηαο

Γήκνο Ησαλληηψλ
(ΠΔ Ησαλλίλσλ)

199

Έξγα απνθαηάζηαζεο
νηθνζπζηεκάησλ θαη πξνζηαζίαο,
δηαρείξηζεο θαη αλάδεημεο ηεο
βηνπνηθηιφηεηαο

Γήκνο Ησαλληηψλ
(ΠΔ Ησαλλίλσλ )

ΞΔ Ή ΡΔ
ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΙΝΓΝΗ

5 κήλεο

4

200

Έξγα απνθαηάζηαζεο
νηθνζπζηεκάησλ θαη πξνζηαζίαο,
δηαρείξηζεο θαη αλάδεημεο ηεο
βηνπνηθηιφηεηαο

Γήκνο Ησαλληηψλ
(ΠΔ Ησαλλίλσλ )

ΓΔ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΝΗ
ΞΑΙΙΖΙΝΗ

5 κήλεο

3

201

Έξγα απνθαηάζηαζεο
νηθνζπζηεκάησλ θαη πξνζηαζίαο,
δηαρείξηζεο θαη αλάδεημεο ηεο
βηνπνηθηιφηεηαο

Γήκνο Ησαλληηψλ
(ΠΔ Ησαλλίλσλ)

ΡΔ ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ
ΓΔΥΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖΠ
ΘΑΗ ΡΝΞΝΓΟΑΦΗΑΠ

5 κήλεο

2

ειίδα 10 απφ 36

Δηδηθόηεηα

Δ ΔΟΓΑΡΔΠ ΓΔΛΗΘΥΛ
ΘΑΘΖΘΝΛΡΥΛ

07. πκπξάηησλ θνξέαο
Πεξηθεξεηαθή Δλόηεηα Ησαλλίλσλ
Κσδηθόο
ζέζεο

Δλέξγεηα

Σόπνο πινπνίεζεο

Δηδηθόηεηα

Γηάξθεηα
ζύκβαζεο

Αξηζκόο
αηόκσλ

202

Έξγα απνθαηάζηαζεο
νηθνζπζηεκάησλ θαη πξνζηαζίαο,
δηαρείξηζεο θαη αλάδεημεο ηεο
βηνπνηθηιφηεηαο

Γήκνο Ησαλληηψλ
(ΠΔ Ησαλλίλσλ)

ΓΔ ΓΑΠΗΘΖΠ
ΞΟΝΠΡΑΠΗΑΠΦΙΑΘΔΠ

5 κήλεο

4

203

Απνθαηάζηαζε θαη βειηίσζε
πεξηαζηηθνχ πεξηβάιινληνο

Γήκνο Ησαλληηψλ
(ΠΔ Ησαλλίλσλ )

Δ ΔΟΓΑΡΔΠ ΓΔΛΗΘΥΛ
ΘΑΘΖΘΝΛΡΥΛ

5 κήλεο

25

204

Απνθαηάζηαζε θαη βειηίσζε
πεξηαζηηθνχ πεξηβάιινληνο

Γήκνο Ησαλληηψλ
(ΠΔ Ησαλλίλσλ)

ΓΔ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΝΗ
ΞΑΙΙΖΙΝΗ

5 κήλεο

2

205

Απνθαηάζηαζε θαη βειηίσζε
πεξηαζηηθνχ πεξηβάιινληνο

Γήκνο Ησαλληηψλ
(ΠΔ Ησαλλίλσλ )

ΞΔ Ή ΡΔ ΓΑΠΝΙΝΓΝΗ/
ΓΑΠΝΞΝΛΝΗ

5 κήλεο

5

206

Απνθαηάζηαζε θαη βειηίσζε
πεξηαζηηθνχ πεξηβάιινληνο

Γήκνο Ησαλληηψλ
(ΠΔ Ησαλλίλσλ)

ΞΔ Ή ΡΔ ΓΔΥΞΝΛΝΗ

5 κήλεο

5

207

Έξγα ζπληήξεζεο ή κηθξά
θαηαζθεπαζηηθά έξγα δεκφζησλ
ππνδνκψλ

Γήκνο Ησαλληηψλ
(ΠΔ Ησαλλίλσλ )

Δ ΔΟΓΑΡΔΠ ΓΔΛΗΘΥΛ
ΘΑΘΖΘΝΛΡΥΛ

5 κήλεο

25

208

Έξγα ζπληήξεζεο ή κηθξά
θαηαζθεπαζηηθά έξγα δεκφζησλ
ππνδνκψλ

Γήκνο Ησαλληηψλ
(ΠΔ Ησαλλίλσλ)

ΡΔ Ή ΓΔ ΓΝΚΗΘΥΛ

5 κήλεο

7

209

Έξγα ζπληήξεζεο ή κηθξά
θαηαζθεπαζηηθά έξγα δεκφζησλ
ππνδνκψλ

Γήκνο Ησαλληηψλ
(ΠΔ Ησαλλίλσλ )

ΓΔ ΣΔΗΟΗΠΡΔΠ
ΓΔΥΟΓΗΘΝ
ΚΖΣΑΛΖΚΑΡΝΠ

5 κήλεο

5

210

Έξγα ζπληήξεζεο ή κηθξά
θαηαζθεπαζηηθά έξγα δεκφζησλ
ππνδνκψλ

Γήκνο Ησαλληηψλ
(ΠΔ Ησαλλίλσλ)

ΓΔ ΣΔΗΟΗΠΡΔΠ
ΚΖΣΑΛΖΚΑΡΥΛ
ΔΟΓΥΛ

5 κήλεο

5

211

Γξάζεηο δεκφζηαο πγείαο ζηνπο
αλζξψπνπο

Γήκνο Ησαλληηψλ
(ΠΔ Ησαλλίλσλ)

ΞΔ Ή ΡΔ ΚΔΠΥΛ
ΚΑΕΗΘΖΠ
ΔΛΖΚΔΟΥΠΖΠ

5 κήλεο

3

212

Γξάζεηο δεκφζηαο πγείαο ζηνπο
αλζξψπνπο

Γήκνο Ησαλληηψλ
(ΠΔ Ησαλλίλσλ )

Δ ΔΘΓΝΟΝΠΦΑΓΔΗΠ

5 κήλεο

3

213

Γξάζεηο δεκφζηαο πγείαο ζηνπο
αλζξψπνπο

Γήκνο Ησαλληηψλ
(ΠΔ Ησαλλίλσλ)

ΓΔ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΝΗ
ΞΑΙΙΖΙΝΗ

5 κήλεο

8

214

Γξάζεηο δεκφζηαο πγείαο ζηνπο
αλζξψπνπο

Γήκνο Ησαλληηψλ
(ΠΔ Ησαλλίλσλ )

ΞΔ ΘΝΗΛΥΛΗΝΙΝΓΝΗ

5 κήλεο

3

ειίδα 11 απφ 36

07. πκπξάηησλ θνξέαο
Πεξηθεξεηαθή Δλόηεηα Ησαλλίλσλ
Κσδηθόο
ζέζεο

Δλέξγεηα

Σόπνο πινπνίεζεο

Δηδηθόηεηα

Γηάξθεηα
ζύκβαζεο

Αξηζκόο
αηόκσλ

215

Γξάζεηο δεκφζηαο πγείαο ζηνπο
αλζξψπνπο

Γήκνο Ησαλληηψλ
(ΠΔ Ησαλλίλσλ)

ΡΔ ΔΞΝΞΡΔΠ ΓΔΗΑΠ

5 κήλεο

3

216

Γξάζεηο δεκφζηαο πγείαο ζηνπο
αλζξψπνπο

Γήκνο Ησαλληηψλ
(ΠΔ Ησαλλίλσλ )

ΞΔ ‘Ζ ΡΔ ΘΝΗΛΥΛΗΘΝΗ
ΙΔΗΡΝΟΓΝΗ

5 κήλεο

4

217

Γξάζεηο δεκφζηαο πγείαο ζηνπο
αλζξψπνπο

Γήκνο Ησαλληηψλ
(ΠΔ Ησαλλίλσλ)

ΞΔ Ή ΡΔ
ΓΗΑΡΟΝΦΝΙΝΓΝΗ

5 κήλεο

3

218

Γξάζεηο δεκφζηαο πγείαο ζηνπο
αλζξψπνπο

Γήκνο Ησαλληηψλ
(ΠΔ Ησαλλίλσλ )

ΞΔ Ή ΡΔ Ή ΓΔ
ΛΝΠΖΙΔΡΔΠ

5 κήλεο

5

219

Γξάζεηο δεκφζηαο πγείαο ζηνπο
αλζξψπνπο

Γήκνο Ησαλληηψλ
(ΠΔ Ησαλλίλσλ)

ΡΔ ΔΟΓΝΘΔΟΑΞΔΗΑΠ

5 κήλεο

2

220

Γξάζεηο δεκφζηαο πγείαο ζηνπο
αλζξψπνπο

Γήκνο Ησαλληηψλ
(ΠΔ Ησαλλίλσλ )

ΞΔ Ή ΡΔ
ΙΝΓΝΘΔΟΑΞΔΗΑΠ

5 κήλεο

2

221

Γξάζεηο δεκφζηαο πγείαο ζηνπο
αλζξψπνπο

Γήκνο Ησαλληηψλ
(ΠΔ Ησαλλίλσλ)

ΞΔ ΦΠΗΘΖΠ ΑΓΥΓΖΠ

5 κήλεο

4

222

Γξάζεηο δεκφζηαο πγείαο ζηνπο
αλζξψπνπο

Γήκνο Ησαλληηψλ
(ΠΔ Ησαλλίλσλ )

ΞΔ ΔΗΓΗΘΖΠ ΑΓΥΓΖΠ

5 κήλεο

3

223

Απαζρφιεζε ζε θέληξα ζηήξημεο
ηεο παξάδνζεο, ηνπ πνιηηηζκνχ θαη
ηνπ ηνπξηζκνχ

Γήκνο Ησαλληηψλ
(ΠΔ Ησαλλίλσλ)

ΞΔ Ή ΡΔ Ή ΓΔ
ΡΝΟΗΠΡΗΘΥΛ
ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ

5 κήλεο

3

224

Απαζρφιεζε ζε θέληξα ζηήξημεο
ηεο παξάδνζεο, ηνπ πνιηηηζκνχ θαη
ηνπ ηνπξηζκνχ

Γήκνο Ησαλληηψλ
(ΠΔ Ησαλλίλσλ )

ΞΔ Ή ΡΔ ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ
ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛΓΖΚΝΠΗΥΛ ΠΣΔΠΔΥΛ

5 κήλεο

8

225

Απαζρφιεζε ζε θέληξα ζηήξημεο
ηεο παξάδνζεο, ηνπ πνιηηηζκνχ θαη
ηνπ ηνπξηζκνχ

Γήκνο Ησαλληηψλ
(ΠΔ Ησαλλίλσλ)

ΓΔ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΝΗ
ΞΑΙΙΖΙΝΗ

5 κήλεο

2

226

Απαζρφιεζε ζε θέληξα ζηήξημεο
ηεο παξάδνζεο, ηνπ πνιηηηζκνχ θαη
ηνπ ηνπξηζκνχ

Γήκνο Ησαλληηψλ
(ΠΔ Ησαλλίλσλ)

ΓΔ ΞΔΘΛΝΗ
ΞΝΓΝΣΖΠ ΘΑΗ
ΦΗΙΝΜΔΛΗΑΠ

5 κήλεο

2

227

Απαζρφιεζε ζε θέληξα ζηήξημεο
ηεο παξάδνζεο, ηνπ πνιηηηζκνχ θαη
ηνπ ηνπξηζκνχ

Γήκνο Ησαλληηψλ
(ΠΔ Ησαλλίλσλ )

ΞΔ Ή ΡΔ ΚΔΠΥΛ
ΚΑΕΗΘΖΠ
ΔΛΖΚΔΟΥΠΖΠ

5 κήλεο

3

ειίδα 12 απφ 36

07. πκπξάηησλ θνξέαο
Πεξηθεξεηαθή Δλόηεηα Ησαλλίλσλ
Κσδηθόο
ζέζεο

Δλέξγεηα

Σόπνο πινπνίεζεο

Δηδηθόηεηα

Γηάξθεηα
ζύκβαζεο

Αξηζκόο
αηόκσλ

228

Απαζρφιεζε ζε θέληξα ζηήξημεο
ηεο παξάδνζεο, ηνπ πνιηηηζκνχ θαη
ηνπ ηνπξηζκνχ

Γήκνο Ησαλληηψλ
(ΠΔ Ησαλλίλσλ)

Δ ΔΟΓΑΡΔΠ ΓΔΛΗΘΥΛ
ΘΑΘΖΘΝΛΡΥΛ

5 κήλεο

7

229

Αλάδεημε πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο
– πξνψζεζε ηνπ ηνπξηζκνχ

Γήκνο Ησαλληηψλ
(ΠΔ Ησαλλίλσλ )

ΞΔ Ή ΡΔ Ή ΓΔ
ΡΝΟΗΠΡΗΘΥΛ
ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ

5 κήλεο

6

230

Αλάδεημε πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο
– πξνψζεζε ηνπ ηνπξηζκνχ

Γήκνο Ησαλληηψλ
(ΠΔ Ησαλλίλσλ)

ΞΔ Ή ΡΔ ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ
ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ ΓΖΚΝΠΗΥΛ ΠΣΔΠΔΥΛ

5 κήλεο

7

231

Αλάδεημε πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο
– πξνψζεζε ηνπ ηνπξηζκνχ

Γήκνο Ησαλληηψλ
(ΠΔ Ησαλλίλσλ )

ΞΔ ΗΠΡΝΟΗΘΝΗΑΟΣΑΗΝΙΝΓΝΗ

5 κήλεο

7

232

Αλάδεημε πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο
– πξνψζεζε ηνπ ηνπξηζκνχ

Γήκνο Ησαλληηψλ
(ΠΔ Ησαλλίλσλ)

ΓΔ ΞΔΘΛΝΗ
ΞΝΓΝΣΖΠ ΘΑΗ
ΦΗΙΝΜΔΛΗΑΠ

5 κήλεο

2

233

Αλάδεημε πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο
– πξνψζεζε ηνπ ηνπξηζκνχ

Γήκνο Ησαλληηψλ
(ΠΔ Ησαλλίλσλ)

Δ ΔΟΓΑΡΔΠ ΓΔΛΗΘΥΛ
ΘΑΘΖΘΝΛΡΥΛ

5 κήλεο

13

234

Γξάζεηο νδηθήο αζθάιεηαο –
πξψησλ βνεζεηψλ

Γήκνο Ησαλληηψλ
(ΠΔ Ησαλλίλσλ )

ΞΔ Ή ΡΔ ‘Ζ ΓΔ
ΛΝΠΖΙΔΡΔΠ

5 κήλεο

5

235

Γξάζεηο νδηθήο αζθάιεηαο –
πξψησλ βνεζεηψλ

Γήκνο Ησαλληηψλ
(ΠΔ Ησαλλίλσλ)

ΡΔ Ή ΓΔ ΓΝΚΗΘΥΛ

5 κήλεο

2

236

Γξάζεηο νδηθήο αζθάιεηαο –
πξψησλ βνεζεηψλ

Γήκνο Ησαλληηψλ
(ΠΔ Ησαλλίλσλ )

ΓΔ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΝΗ
ΞΑΙΙΖΙΝΗ

5 κήλεο

6

08. πκπξάηησλ θνξέαο:
ύλδεζκνο ύδξεπζεο δήκσλ θαη θνηλνηήησλ ιεθαλνπέδηνπ Ησαλλίλσλ
Κσδηθόο
ζέζεο

Δλέξγεηα

Σόπνο πινπνίεζεο

Δηδηθόηεηα

Γηάξθεηα
ζύκβαζεο

Αξηζκόο
αηόκσλ

237

Καηαγξαθή θαη θαηακέηξεζε
δηθηχνπ χδξεπζεο – εληνπηζκφο
δηαξξνψλ, εληνπηζκφο παξαλφκσλ
ε ειαηησκαηηθψλ ζπλδέζεσλαπνθαηάζηαζε αθαλψλ ή εκθαλψλ
δηαξξνψλ

Γήκνο Ησαλληηψλ

ΓΔ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ

5 κήλεο

3

ειίδα 13 απφ 36

08. πκπξάηησλ θνξέαο:
ύλδεζκνο ύδξεπζεο δήκσλ θαη θνηλνηήησλ ιεθαλνπέδηνπ Ησαλλίλσλ
Κσδηθόο
ζέζεο

Δλέξγεηα

Σόπνο πινπνίεζεο

Δηδηθόηεηα

Γηάξθεηα
ζύκβαζεο

Αξηζκόο
αηόκσλ

238

Καηαγξαθή θαη θαηακέηξεζε
δηθηχνπ χδξεπζεο – εληνπηζκφο
δηαξξνψλ, εληνπηζκφο παξαλφκσλ
ε ειαηησκαηηθψλ ζπλδέζεσλαπνθαηάζηαζε αθαλψλ ή εκθαλψλ
δηαξξνψλ

Γήκνο Ησαλληηψλ

ΓΔ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ

5 κήλεο
(έλαξμε απφ
01/06/2012)

2

239

Καηαγξαθή θαη θαηακέηξεζε
δηθηχνπ χδξεπζεο – εληνπηζκφο
δηαξξνψλ, εληνπηζκφο παξαλφκσλ
ε ειαηησκαηηθψλ ζπλδέζεσλαπνθαηάζηαζε αθαλψλ ή εκθαλψλ
δηαξξνψλ

Γήκνο Ησαλληηψλ

ΓΔ ΣΔΥΝΗΣΧΝ
ΤΓΡΑΤΛΗΚΟΗ

5 κήλεο

3

240

Καηαγξαθή θαη θαηακέηξεζε
δηθηχνπ χδξεπζεο – εληνπηζκφο
δηαξξνψλ, εληνπηζκφο παξαλφκσλ
ε ειαηησκαηηθψλ ζπλδέζεσλαπνθαηάζηαζε αθαλψλ ή εκθαλψλ
δηαξξνψλ

Γήκνο Ησαλληηψλ

ΓΔ ΣΔΥΝΗΣΧΝ
ΤΓΡΑΤΛΗΚΟΗ

5 κήλεο
(έλαξμε απφ
01/06/2012)

2

09. πκπξάηησλ θνξέαο:
Γεληθό Ννζνθνκείν Ησαλλίλσλ «Γ. Υαηδεθώζηα»
Κσδηθόο
ζέζεο

Δλέξγεηα

Σόπνο πινπνίεζεο

Δηδηθόηεηα

Γηάξθεηα
ζύκβαζεο

Αξηζκόο
αηόκσλ

241

Τπνζηήξημε θαη αλαβάζκηζε ησλ
παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ζηνλ
πνιίηε

Γήκνο Ησαλληηψλ

ΠΔ Ή ΣΔ
ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ

5 κήλεο

6

Τπνζηήξημε θαη αλαβάζκηζε ησλ
παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ζηνλ
πνιίηε

Γήκνο Ησαλληηψλ

ΓΔ ΥΔΗΡΗΣΔ Ζ/Τ

5 κήλεο

4

Τπνζηήξημε θαη αλαβάζκηζε ησλ
παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ζηνλ
πνιίηε

Γήκνο Ησαλληηψλ

ΓΔ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΗ
ΤΠΑΛΛΖΛΟΗ

5 κήλεο

4

244

Καζαξηζκφο θαη ζπληήξεζε
λνζνθνκείνπ

Γήκνο Ησαλληηψλ

ΓΔ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΟΗ

5 κήλεο

3

245

Καζαξηζκφο θαη ζπληήξεζε
λνζνθνκείνπ

Γήκνο Ησαλληηψλ

246

Καζαξηζκφο θαη ζπληήξεζε
λνζνθνκείνπ

Γήκνο Ησαλληηψλ

247

Καζαξηζκφο θαη ζπληήξεζε
λνζνθνκείνπ

Γήκνο Ησαλληηψλ

248

Καζαξηζκφο θαη ζπληήξεζε
λνζνθνκείνπ

Γήκνο Ησαλληηψλ

249

Καζαξηζκφο θαη ζπληήξεζε
λνζνθνκείνπ

Γήκνο Ησαλληηψλ

242

243

ειίδα 14 απφ 36

ΓΔ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ
ΓΔ ΑΠΟΛΤΜΑΝΣΔΚΛΗΒΑΝΗΣΔ
ΓΔ ΘΔΡΜΑΣΧΝ
ΓΔ ΦΤΚΣΗΚΧΝ
ΓΔ ΤΓΡΑΤΛΗΚΟΗ

5 κήλεο
5 κήλεο
5 κήλεο
5 κήλεο
5 κήλεο

3

2

1

4

4

09. πκπξάηησλ θνξέαο:
Γεληθό Ννζνθνκείν Ησαλλίλσλ «Γ. Υαηδεθώζηα»
Κσδηθόο
ζέζεο

Δλέξγεηα

Σόπνο πινπνίεζεο

Δηδηθόηεηα

Γηάξθεηα
ζύκβαζεο

Καζαξηζκφο θαη ζπληήξεζε
λνζνθνκείνπ

Γήκνο Ησαλληηψλ

ΤΔ ΔΡΓΑΣΔ ΓΔΝΗΚΧΝ
ΚΑΘΖΚΟΝΣΧΝΚΑΘΑΡΗΣΔ

5 κήλεο

ΤΔ ΔΡΓΑΣΔ ΓΔΝΗΚΧΝ
ΚΑΘΖΚΟΝΣΧΝ

5 κήλεο

250

251

Καζαξηζκφο θαη ζπληήξεζε
λνζνθνκείνπ

Γήκνο Ησαλληηψλ

Αξηζκόο
αηόκσλ

10

4

ΠΗΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (αλά θσδηθό ζέζεο)
Κσδηθόο
ζέζεο

101

102, 104,
114, 115,
119, 120,
121, 126,
127, 131,
133, 136,
138, 153,
156, 158,
175, 186,
192, 193,
194, 198,
203, 207,
228, 233,
250, 251

103,167

Σίηινο ζπνπδώλ
θαη ινηπά απαηηνύκελα (ηππηθά & ηπρόλ πξόζζεηα) πξνζόληα
α)Άδεια άςκθςθσ επαγγζλματοσ Γεωτεχνικοφ ειδικότθτασ Γεωπόνου και β) Πτυχίο ι δίπλωμα Γεωπόνου Σμιματοσ:
Φυτικισ Παραγωγισ ή Επιςτιμθσ Φυτικισ Παραγωγισ ή Γεωπονίασ Φυτικισ Παραγωγισ και Αγροτικοφ
Περιβάλλοντοσ ή Γεωπονίασ με κατεφκυνςθ Φυτικισ Παραγωγισ ή Γεωπονίασ με κατευκφνςεισ : Φυτοπροςταςίασ
είτε Οπωροκθπευτικϊν και Αμπζλου είτε Φυτϊν Μεγάλθσ Καλλιζργειασ και Οικολογίασ ή Γεωπονίασ Φυτικισ και
Ηωικισ Παραγωγισ με κατεφκυνςθ Φυτικισ Παραγωγισ ή Αγροτικισ Ανάπτυξθσ με κατευκφνςεισ: Διαχείριςθσ
Φυτικισ Παραγωγισ είτε Φυτοπροςταςίασ και Περιβάλλοντοσ ΑΕΙ ι το ομϊνυμο πτυχίο ι δίπλωμα Ελλθνικοφ
Ανοικτοφ Πανεπιςτθμίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ι Προγραμμάτων πουδϊν Επιλογισ (Π..Ε) ΑΕΙ ι ταυτόςημο κατά
περιεχόμενο ειδικότητασ πτυχίο ι δίπλωμα ΑΕΙ ι Ελλθνικοφ Ανοικτοφ Πανεπιςτθμίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ι Προγραμμάτων
πουδϊν Επιλογισ (Π..Ε) ΑΕΙ τθσ θμεδαπισ ι ιςότιμοσ τίτλοσ ςχολϊν τθσ αλλοδαπισ, αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ
ή
Πτυχίο ι δίπλωμα τμιματοσ Φυτικισ Παραγωγισ ΣΕΙ ι το ομϊνυμο πτυχίο ι δίπλωμα Προγραμμάτων πουδϊν
Επιλογισ (Π..Ε.) ΣΕΙ ι αντίςτοιχο κατά ειδικότθτα πτυχίο ι δίπλωμα ΣΕΙ ι Προγραμμάτων πουδϊν Επιλογισ
(Π..Ε.) ΣΕΙ τθσ θμεδαπισ ι ιςότιμοσ τίτλοσ ςχολϊν τθσ θμεδαπισ ι αλλοδαπισ, αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ ι το
ομϊνυμο ι αντίςτοιχο κατά ειδικότθτα πτυχίο ΚΑΣΕΕ ι ιςότιμοσ τίτλοσ τθσ θμεδαπισ ι αλλοδαπισ, αντίςτοιχθσ
ειδικότθτασ.

Δεν απαιτοφνται ειδικά τυπικά προςόντα (άρκρο 5 παρ. 2 του Ν. 2527/1997)

Πτυχίο ι δίπλωμα ι απολυτιριοσ τίτλοσ ειδικότθτασ Φυτικισ Παραγωγισ ι Κθποτεχνίασ ι Φυτοτεχνικϊν
Επιχειριςεων- Αρχιτεκτονικισ Σοπίου ι Σεχνικϊν Ανκοκομίασ και Κθποτεχνίασ ι Ανκοκομίασ-Κθποτεχνίασ ι Σεχνικόσ
Ανκοκομίασ ι Ανκοκομίασ και Κθποτεχνίασ ι Ανκοκθπουρικισ ι Κθποτεχνικισ ι Θερμοκθπίων ι Σεχνιτϊν
Θερμοκθπίων ι Σεχνικόσ Θερμοκθπίων ι Σεχνικόσ Θερμοκθπευτικϊν Καταςκευϊν ι Σεχνικϊν Δενδροκομίασ και
Κθπευτικισ ι Δενδροκομίασ ι Δαςικισ Παραγωγισ ι Ειδικόσ Δαςικισ Προςταςίασ ι αντίςτοιχο πτυχίο ι δίπλωμα ι
απολυτιριοσ τίτλοσ των παρακάτω ςχολικϊν μονάδων : ΙΕΚ ι Σεχνικοφ Επαγγελματικοφ Εκπαιδευτθρίου Α’ ι Β’

ειίδα 15 απφ 36

ΠΗΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (αλά θσδηθό ζέζεο)
Κσδηθόο
ζέζεο

Σίηινο ζπνπδώλ
θαη ινηπά απαηηνύκελα (ηππηθά & ηπρόλ πξόζζεηα) πξνζόληα
κφκλου ςπουδϊν ι Ενιαίου Πολυκλαδικοφ Λυκείου ι Σεχνικοφ Επαγγελματικοφ Λυκείου ι Σεχνικισ Επαγγελματικισ
χολισ δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ ι ςχολισ μακθτείασ του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ι άλλοσ ιςότιμοσ τίτλοσ
ςχολικισ μονάδασ τθσ θμεδαπισ ι αλλοδαπισ, αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ.
ή
Απολυτιριοσ τίτλοσ τουλάχιςτον υποχρεωτικισ εκπαίδευςθσ (απολυτιριο τριταξίου γυμναςίου ι για υποψθφίουσ
που ζχουν αποφοιτιςει μζχρι και το 1980 απολυτιριο δθμοτικοφ ςχολείου) ι ιςοδφναμο απολυτιριο τίτλο
κατϊτερθσ Σεχνικισ χολισ του Ν.Δ. 580/1970 ι απολυτιριο τίτλο Εργαςτθρίων Ειδικισ Επαγγελματικισ
Εκπαίδευςθσ και Κατάρτιςθσ του άρκρου 1 του Ν. 2817/2000 τθσ θμεδαπισ ι άλλοσ ιςότιμοσ τίτλοσ τθσ αλλοδαπισ
και αντίςτοιχθ εμπειρία τουλάχιςτον τριϊν (3) ετϊν

105, 142,
150, 163,
189, 239,
240, 249

106, 132,
134, 154,
160, 196,
210

107, 140,
168, 191

α) Άδεια άςκθςθσ επαγγζλματοσ τεχνίτθ υδραυλικοφ τουλάχιςτον Αϋ τάξθσ ειδικότθτασ 1θσ
β) Οποιοδιποτε πτυχίο ι δίπλωμα ι απολυτιριοσ τίτλοσ δευτεροβάκμιασ ι μεταδευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ τθσ
θμεδαπισ ι άλλοσ ιςότιμοσ τίτλοσ τθσ αλλοδαπισ
ή
Απολυτιριοσ τίτλοσ τουλάχιςτον υποχρεωτικισ εκπαίδευςθσ (απολυτιριο τριταξίου γυμναςίου ι για υποψθφίουσ
που ζχουν αποφοιτιςει μζχρι και το 1980 απολυτιριο δθμοτικοφ ςχολείου) ι ιςοδφναμο απολυτιριο τίτλο
κατϊτερθσ Σεχνικισ χολισ του Ν.Δ. 580/1970 ι απολυτιριο τίτλο Εργαςτθρίων Ειδικισ Επαγγελματικισ
Εκπαίδευςθσ και Κατάρτιςθσ του άρκρου 1 του Ν. 2817/2000 τθσ θμεδαπισ ι άλλοσ ιςότιμοσ τίτλοσ τθσ αλλοδαπισ
και αντίςτοιχθ εμπειρία τουλάχιςτον τριϊν (3) ετϊν μετά τθν απόκτθςθ τθσ άδειασ
α) Άδεια μθχανοδθγοφ-χειριςτι μθχανθμάτων εκτζλεςθσ τεχνικϊν ζργων, ομάδασ Βϋ και τάξησ τουλάχιςτον Δ’
β) Άδεια οδιγθςθσ αυτοκινιτου εραςιτεχνικι ι επαγγελματικι.
γ) Οποιοδιποτε πτυχίο ι δίπλωμα ι απολυτιριοσ τίτλοσ δευτεροβάκμιασ ι μεταδευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ τθσ
θμεδαπισ ι άλλοσ ιςότιμοσ τίτλοσ τθσ αλλοδαπισ ανεξαρτιτωσ ειδικότθτασ.
ή
Απολυτιριοσ τίτλοσ τουλάχιςτον υποχρεωτικισ εκπαίδευςθσ (απολυτιριο τριταξίου γυμναςίου ι για υποψθφίουσ
που ζχουν αποφοιτιςει μζχρι και το 1980 απολυτιριο δθμοτικοφ ςχολείου) ι ιςοδφναμο απολυτιριο τίτλο
κατϊτερθσ Σεχνικισ χολισ του Ν.Δ. 580/1970 ι απολυτιριο τίτλο Εργαςτθρίων Ειδικισ Επαγγελματικισ
Εκπαίδευςθσ και Κατάρτιςθσ του άρκρου 1 του Ν. 2817/2000 τθσ θμεδαπισ ι άλλοσ ιςότιμοσ τίτλοσ τθσ αλλοδαπισ
και αντίςτοιχθ εμπειρία τουλάχιςτον τριϊν (3) ετϊν μετά τθν άδεια μθχανοδθγοφ – χειριςτι.
ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΕ ΔΙΕΤΚΡΙΝΙΕΙ
Για κερμικά μθχανιματα, γίνονται δεκτζσ και οι άδειεσ μθχανοδθγϊν χειριςτϊν μθχανθμάτων εκτζλεςθσ τεχνικϊν
ζργων, που χορθγικθκαν βάςει του π.δ. 22/1976, υπό τθν προχπόκεςθ ότι ο υποψιφιοσ προςκομίηει βεβαίωςθ τθσ
αρμόδιασ για τθν ζκδοςθ τθσ άδειασ υπθρεςίασ για τθν αντιςτοιχία τθσ άδειασ μθχανοδθγοφ χειριςτι μθχανθμάτων
τεχνικϊν ζργων του π.δ. 22/1976, με τισ ομάδεσ μθχανθμάτων του π.δ. 31/1990.
τθν περίπτωςθ που οι υποψιφιοι είναι κάτοχοι επαγγελματικισ άδειασ οδιγθςθσ αλλοδαπισ, για να γίνουν δεκτοί
πρζπει να προςκομίςουν βεβαίωςθ τθσ αρμόδιασ υπθρεςίασ του Τπουργείου υγκοινωνιϊν «περί ιςοδυναμίασ και
αντιςτοιχίασ τθσ άδειασ οδιγθςθσ αλλοδαπισ με τισ επαγγελματικζσ άδειεσ οδιγθςθσ θμεδαπισ».
Πτυχίο ι δίπλωμα ι απολυτιριοσ τίτλοσ ειδικότθτασ Κτίςτη ή Σοιχοποιιϊν και Επιχριςμάτων ή Εργαςιϊν
οπλιςμζνου και αόπλου ςκυροδζματοσ ή Γυψαδόρου-οβατηι ι αντίςτοιχο πτυχίο ι δίπλωμα ι απολυτιριοσ τίτλοσ
των παρακάτω ςχολικϊν μονάδων: ΙΕΚ ι Σεχνικοφ Επαγγελματικοφ Εκπαιδευτθρίου (ΣΕΕ) Αϋ ι Βϋ κφκλου ςπουδϊν, ι
Ενιαίου Πολυκλαδικοφ Λυκείου (ΕΠΛ) ι Σεχνικοφ Επαγγελματικοφ Λυκείου (ΣΕΛ) ι Σεχνικϊν Επαγγελματικϊν χολϊν
(ΣΕ) Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ ι χολισ μακθτείασ του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983(ΦΕΚ 46Αϋ) ι άλλοσ ιςότιμοσ
τίτλοσ ςχολικισ μονάδασ τθσ θμεδαπισ ι αλλοδαπισ, αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ
ή
Απολυτιριοσ τίτλοσ τουλάχιςτον υποχρεωτικισ εκπαίδευςθσ (απολυτιριο τριταξίου γυμναςίου ι για υποψθφίουσ
που ζχουν αποφοιτιςει μζχρι και το 1980 απολυτιριο δθμοτικοφ ςχολείου) ι ιςοδφναμο απολυτιριο τίτλο
κατϊτερθσ Σεχνικισ χολισ του Ν.Δ. 580/1970 ι απολυτιριο τίτλο Εργαςτθρίων Ειδικισ Επαγγελματικισ

ειίδα 16 απφ 36

ΠΗΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (αλά θσδηθό ζέζεο)
Κσδηθόο
ζέζεο

Σίηινο ζπνπδώλ
θαη ινηπά απαηηνύκελα (ηππηθά & ηπρόλ πξόζζεηα) πξνζόληα
Εκπαίδευςθσ και Κατάρτιςθσ του άρκρου 1 του Ν. 2817/2000 τθσ θμεδαπισ ι άλλοσ ιςότιμοσ τίτλοσ τθσ αλλοδαπισ
και αντίςτοιχθ εμπειρία τουλάχιςτον τριϊν (3) ετϊν

Πτυχίο ι δίπλωμα τμιματοσ Πολιτικϊν Δομικϊν Ζργων ι Ζργων Τποδομισ ΣΕΙ ι το ομϊνυμο πτυχίο ι δίπλωμα
Προγραμμάτων πουδϊν Επιλογισ (Π..Ε.) ΣΕΙ ι αντίςτοιχο κατά ειδικότθτα πτυχίο ι δίπλωμα ΣΕΙ ι Προγραμμάτων
πουδϊν Επιλογισ (Π..Ε.) ΣΕΙ τθσ θμεδαπισ ι ιςότιμοσ τίτλοσ ςχολϊν τθσ θμεδαπισ ι αλλοδαπισ, αντίςτοιχθσ
ειδικότθτασ ι το ομϊνυμο ι αντίςτοιχο κατά ειδικότθτα πτυχίο ΚΑΣΕΕ ι ιςότιμοσ τίτλοσ τθσ θμεδαπισ ι αλλοδαπισ,
αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ.
ή
108, 208, 235
Πτυχίο ι δίπλωμα ι απολυτιριοσ τίτλοσ ειδικότθτασ Σεχνικοφ Δομικϊν Ζργων ι Κτιριακϊν Ζργων ι Δομικϊν Ζργων ι
αντίςτοιχο πτυχίο ι δίπλωμα ι απολυτιριοσ τίτλοσ των παρακάτω ςχολικϊν μονάδων : ΙΕΚ ι Σεχνικοφ
Επαγγελματικοφ Εκπαιδευτθρίου Α’ ι Β’ κφκλου ςπουδϊν ι Ενιαίου Πολυκλαδικοφ Λυκείου ι Σεχνικοφ
Επαγγελματικοφ Λυκείου ι Σεχνικισ Επαγγελματικισ χολισ δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ ι ςχολισ μακθτείασ του
ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ι άλλοσ ιςότιμοσ τίτλοσ ςχολικισ μονάδασ τθσ θμεδαπισ ι αλλοδαπισ, αντίςτοιχθσ
ειδικότθτασ.

109, 141,
151, 164,
190, 237,
238, 244

α) Άδεια άςκθςθσ επαγγζλματοσ εγκαταςτάτθ ι ςυντθρθτι θλεκτρολόγου Αϋ ειδικότητασ οποιαςδιποτε κατθγορίασ
ι άδεια Σεχνολόγου Θλεκτρολόγου.
β) Οποιοδιποτε πτυχίο ι δίπλωμα ι απολυτιριοσ τίτλοσ τουλάχιςτον δευτεροβάκμιασ ι μεταδευτεροβάκμιασ
εκπαίδευςθσ τθσ θμεδαπισ ι άλλοσ ιςότιμοσ τίτλοσ τθσ αλλοδαπισ
ή
Απολυτιριοσ τίτλοσ υποχρεωτικισ εκπαίδευςθσ (απολυτιριο τριταξίου γυμναςίου ι για υποψθφίουσ που ζχουν
αποφοιτιςει μζχρι και το 1980 απολυτιριο δθμοτικοφ ςχολείου) ι ιςοδφναμο απολυτιριο τίτλο κατϊτερθσ Σεχνικισ
χολισ του Ν.Δ. 580/1970 ι απολυτιριο τίτλο Εργαςτθρίων Ειδικισ Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ και Κατάρτιςθσ του
άρκρου 1 του Ν. 2817/2000 τθσ θμεδαπισ ι άλλοσ ιςότιμοσ τίτλοσ τθσ αλλοδαπισ και αντίςτοιχθ εμπειρία
τουλάχιςτον τριϊν (3) ετϊν μετά τθν άδεια.

Πτυχίο ι δίπλωμα ι απολυτιριοσ τίτλοσ ειδικότθτασ Ξυλουργικϊν Εργαςιϊν Οικοδομϊν ι Ξυλουργϊν - Επιπλοποιϊν
ι Ξυλουργοφ ι Επιπλοποιίασ ι Επιπλοποιϊν ι αντίςτοιχο πτυχίο ι δίπλωμα ι απολυτιριοσ τίτλοσ των παρακάτω
ςχολικϊν μονάδων : ΙΕΚ ι Σεχνικοφ Επαγγελματικοφ Εκπαιδευτθρίου Α’ ι Β’ κφκλου ςπουδϊν ι Ενιαίου
Πολυκλαδικοφ Λυκείου ι Σεχνικοφ Επαγγελματικοφ Λυκείου ι Σεχνικισ Επαγγελματικισ χολισ δευτεροβάκμιασ
εκπαίδευςθσ ι ςχολισ μακθτείασ του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ι άλλοσ ιςότιμοσ τίτλοσ ςχολικισ μονάδασ τθσ
110, 123, 173 θμεδαπισ ι αλλοδαπισ, αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ ή Απολυτιριοσ τίτλοσ τουλάχιςτον υποχρεωτικισ εκπαίδευςθσ
(απολυτιριο τριταξίου γυμναςίου ι για υποψθφίουσ που ζχουν αποφοιτιςει μζχρι και το 1980 απολυτιριο
δθμοτικοφ ςχολείου) ι ιςοδφναμο απολυτιριο τίτλο κατϊτερθσ Σεχνικισ χολισ του Ν.Δ. 580/1970 ι απολυτιριο
τίτλο Εργαςτθρίων Ειδικισ Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ και Κατάρτιςθσ του άρκρου 1 του Ν. 2817/2000 τθσ
θμεδαπισ ι άλλοσ ιςότιμοσ τίτλοσ τθσ αλλοδαπισ και αντίςτοιχθ εμπειρία τουλάχιςτον τριϊν (3) ετϊν
Πτυχίο ι δίπλωμα ι απολυτιριοσ τίτλοσ ειδικότθτασ Ελαιοχρωματιςτϊν ή Ελαιοχρωματιςτή ι αντίςτοιχο πτυχίο ι
δίπλωμα ι απολυτιριοσ τίτλοσ των παρακάτω ςχολικϊν μονάδων : ΙΕΚ ι Σεχνικοφ Επαγγελματικοφ Εκπαιδευτθρίου
Α’ ι Β’ κφκλου ςπουδϊν ι Ενιαίου Πολυκλαδικοφ Λυκείου ι Σεχνικοφ Επαγγελματικοφ Λυκείου ι Σεχνικισ
Επαγγελματικισ χολισ δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ ι ςχολισ μακθτείασ του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ι άλλοσ
ιςότιμοσ τίτλοσ ςχολικισ μονάδασ τθσ θμεδαπισ ι αλλοδαπισ, αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ
111, 122,
ή
149, 172, 188
Απολυτιριοσ τίτλοσ τουλάχιςτον υποχρεωτικισ εκπαίδευςθσ (απολυτιριο τριταξίου γυμναςίου ι για υποψθφίουσ
που ζχουν αποφοιτιςει μζχρι και το 1980 απολυτιριο δθμοτικοφ ςχολείου) ι ιςοδφναμο απολυτιριο τίτλο
κατϊτερθσ Σεχνικισ χολισ του Ν.Δ. 580/1970 ι απολυτιριο τίτλο Εργαςτθρίων Ειδικισ Επαγγελματικισ
Εκπαίδευςθσ και Κατάρτιςθσ του άρκρου 1 του Ν. 2817/2000 τθσ θμεδαπισ ι άλλοσ ιςότιμοσ τίτλοσ τθσ αλλοδαπισ
και αντίςτοιχθ εμπειρία τουλάχιςτον τριϊν (3) ετϊν.

ειίδα 17 απφ 36

ΠΗΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (αλά θσδηθό ζέζεο)
Κσδηθόο
ζέζεο

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

112, 212

Απολυτιριοσ τίτλοσ τουλάχιςτον υποχρεωτικισ εκπαίδευςθσ (απολυτιριο τριταξίου γυμναςίου ι για υποψθφίουσ
που ζχουν αποφοιτιςει μζχρι και το 1980 απολυτιριο δθμοτικοφ ςχολείου) ι ιςοδφναμο απολυτιριο τίτλο
κατϊτερθσ Σεχνικισ χολισ του Ν.Δ. 580/1970 ι απολυτιριο τίτλο Εργαςτθρίων Ειδικισ Επαγγελματικισ
Εκπαίδευςθσ και Κατάρτιςθσ του άρκρου 1 του Ν. 2817/2000 τθσ θμεδαπισ ι άλλοσ ιςότιμοσ τίτλοσ τθσ αλλοδαπισ
και αντίςτοιχθ εμπειρία τουλάχιςτον ζξι (6) μθνϊν

113

116, 216

α)Άδεια άςκθςθσ επαγγζλματοσ Γεωτεχνικοφ ειδικότθτασ Γεωπόνου και β) Πτυχίο ι δίπλωμα Γεωπόνου Σμιματοσ:
Ηωικισ Παραγωγισ ι Επιςτιμθσ Ηωικισ Παραγωγισ και Τδατοκαλλιεργειϊν ι Γεωπονίασ Φυτικισ και Ηωικισ
Παραγωγισ με κατεφκυνςθ Ηωικισ Παραγωγισ ι Γεωπονίασ με κατεφκυνςθ Ηωικισ Παραγωγισ ΑΕΙ ι το ομϊνυμο
πτυχίο ι δίπλωμα Ελλθνικοφ Ανοικτοφ Πανεπιςτθμίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ι Προγραμμάτων πουδϊν Επιλογισ (Π..Ε) ΑΕΙ ι
ταυτόςθμο κατά περιεχόμενο ειδικότθτασ πτυχίο ι δίπλωμα ΑΕΙ ι Ελλθνικοφ Ανοικτοφ Πανεπιςτθμίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ι
Προγραμμάτων πουδϊν Επιλογισ (Π..Ε) ΑΕΙ τθσ θμεδαπισ ι ιςότιμοσ τίτλοσ ςχολϊν τθσ αλλοδαπισ, αντίςτοιχθσ
ειδικότθτασ,
ή
Πτυχίο ι δίπλωμα τμιματοσ Ηωικισ Παραγωγισ ΣΕΙ ι το ομϊνυμο πτυχίο ι δίπλωμα Προγραμμάτων πουδϊν
Επιλογισ (Π..Ε.) ΣΕΙ ι αντίςτοιχο κατά ειδικότθτα πτυχίο ι δίπλωμα ΣΕΙ ι Προγραμμάτων πουδϊν Επιλογισ
(Π..Ε.) ΣΕΙ τθσ θμεδαπισ ι ιςότιμοσ τίτλοσ ςχολϊν τθσ θμεδαπισ ι αλλοδαπισ, αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ ι το
ομϊνυμο ι αντίςτοιχο κατά ειδικότθτα πτυχίο ΚΑΣΕΕ ι ιςότιμοσ τίτλοσ τθσ θμεδαπισ ι αλλοδαπισ, αντίςτοιχθσ
ειδικότθτασ.
α) Άδεια άςκθςθσ επαγγζλματοσ Κοινωνικισ Εργαςίασ ι Κοινωνικοφ Λειτουργοφ
β) Πτυχίο ι δίπλωμα Κοινωνικισ Εργαςίασ ι Κοινωνικισ Διοίκθςθσ με κατεφκυνςθ Κοινωνικισ Εργαςίασ ΑΕΙ ι το
ομϊνυμο πτυχίο ι δίπλωμα Ελλθνικοφ Ανοικτοφ Πανεπιςτθμίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ι Προγραμμάτων πουδϊν Επιλογισ
(Π..Ε) ΑΕΙ τθσ θμεδαπισ ι ιςότιμοσ τίτλοσ ςχολϊν τθσ θμεδαπισ ι αλλοδαπισ, αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ
ή
Πτυχίο ι δίπλωμα τμιματοσ Κοινωνικισ Εργαςίασ ΣΕΙ ι το ομϊνυμο πτυχίο ι δίπλωμα Προγραμμάτων πουδϊν
Επιλογισ (Π..Ε.) ΣΕΙ ι αντίςτοιχο κατά ειδικότθτα πτυχίο ι δίπλωμα ΣΕΙ ι Προγραμμάτων πουδϊν Επιλογισ (Π..Ε.)
ΣΕΙ τθσ θμεδαπισ ι ιςότιμοσ τίτλοσ ςχολϊν τθσ θμεδαπισ ι αλλοδαπισ, αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ ι το ομϊνυμο ι
αντίςτοιχο κατά ειδικότθτα πτυχίο ΚΑΣΕΕ ι ιςότιμοσ τίτλοσ τθσ θμεδαπισ ι αλλοδαπισ, αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ.

α) Άδεια άςκθςθσ επαγγζλματοσ Νοςθλευτι – Νοςθλεφτριασ ι βοθκοφ νοςθλευτι,
β) Πτυχίο ι δίπλωμα Νοςθλευτικισ ΑΕΙ ι το ομϊνυμο πτυχίο ι δίπλωμα Ελλθνικοφ Ανοικτοφ Πανεπιςτθμίου (Ε.Α.Π)
ΑΕΙ ι Προγραμμάτων πουδϊν Επιλογισ (Π..Ε) ΑΕΙ τθσ θμεδαπισ ι ιςότιμοσ τίτλοσ ςχολϊν τθσ θμεδαπισ ι
αλλοδαπισ, αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ
ή
Πτυχίο ι δίπλωμα τμιματοσ Νοςθλευτικισ ΣΕΙ ι το ομϊνυμο πτυχίο ι δίπλωμα Προγραμμάτων πουδϊν Επιλογισ
(Π..Ε.) ΣΕΙ ι αντίςτοιχο κατά ειδικότθτα πτυχίο ι δίπλωμα ΣΕΙ ι Προγραμμάτων πουδϊν Επιλογισ (Π..Ε.) ΣΕΙ τθσ
θμεδαπισ ι ιςότιμοσ τίτλοσ ςχολϊν τθσ θμεδαπισ ι αλλοδαπισ, αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ ι το ομϊνυμο ι αντίςτοιχο
κατά ειδικότθτα πτυχίο ΚΑΣΕΕ ι ιςότιμοσ τίτλοσ τθσ θμεδαπισ ι αλλοδαπισ, αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ.
ή
117, 218, 234 Πτυχίο ι δίπλωμα ι απολυτιριοσ τίτλοσ Μζςθσ Σεχνικισ Επαγγελματικισ Νοςθλευτικισ χολισ (ΜΣΕΝ) ι
ειδικοτιτων Βοθκϊν Νοςθλευτϊν ι Βοθκϊν Νοςοκόμων ι Νοςθλευτικισ ι Νοςθλευτικισ Σραυματολογίασ (Βοθκόσ
Σραυματολογίασ ορκοπεδικισ) ι Νοςθλευτικισ Χειρουργείου ι Νοςθλευτικισ Ογκολογικϊν Πακιςεων (Ειδικισ
Νοςθλευτικισ) ι Νοςθλευτικισ Μονάδων Εντατικισ Θεραπείασ ι Νοςθλευτικισ Ατόμων με Ψυχικζσ Πακιςεισ
δευτεροβάκμιασ ι μεταδευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ τθσ θμεδαπισ ι ιςότιμοσ τίτλοσ ςχολϊν τθσ θμεδαπισ ι
αλλοδαπισ, αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ.
γ) Σαυτότθτα μζλουσ τθσ Ζνωςθσ Νοςθλευτϊν/τριϊν Ελλάδοσ (ΕΝΕ), θ οποία να είναι ςε ιςχφ ι Βεβαίωςθ
Ανανζωςθσ Εγγραφισ ςτθν Ζνωςθ Νοςθλευτϊν Ελλάδοσ (ΕΝΕ) του τρζχοντοσ ζτουσ ι Βεβαίωςθ εγγραφισ ςτθν
Ζνωςθ Νοςθλευτϊν Ελλάδασ (ΕΝΕ), για όςουσ εγγράφονται για πρϊτθ φορά, θ οποία είναι ςε ιςχφ μζχρι το τζλοσ
Φεβρουαρίου του επόμενου ζτουσ από τθν ζκδοςι τθσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 4, παρ.5 του
ν.3252/2004 (για τουσ κατόχουσ ΠΕ και ΣΕ Νοςθλευτικισ).

ειίδα 18 απφ 36

ΠΗΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (αλά θσδηθό ζέζεο)
Κσδηθόο
ζέζεο

Σίηινο ζπνπδώλ
θαη ινηπά απαηηνύκελα (ηππηθά & ηπρόλ πξόζζεηα) πξνζόληα
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Πτυχίο ι δίπλωμα ι απολυτιριοσ τίτλοσ ειδικότθτασ Μαγειρικισ Σζχνθσ ι Σεχνικόσ Μαγειρικισ Σζχνθσ ι αντίςτοιχο
πτυχίο ι δίπλωμα ι απολυτιριοσ τίτλοσ των παρακάτω ςχολικϊν μονάδων : ΙΕΚ ι Σεχνικοφ Επαγγελματικοφ
Εκπαιδευτθρίου Α’ ι Β’ κφκλου ςπουδϊν ι Ενιαίου Πολυκλαδικοφ Λυκείου ι Σεχνικοφ Επαγγελματικοφ Λυκείου ι
Σεχνικισ Επαγγελματικισ χολισ δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ ι ςχολισ μακθτείασ του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ι
άλλοσ ιςότιμοσ τίτλοσ ςχολικισ μονάδασ τθσ θμεδαπισ ι αλλοδαπισ, αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ
ή
Απολυτιριοσ τίτλοσ τουλάχιςτον υποχρεωτικισ εκπαίδευςθσ (απολυτιριο τριταξίου γυμναςίου ι για υποψθφίουσ
που ζχουν αποφοιτιςει μζχρι και το 1980 απολυτιριο δθμοτικοφ ςχολείου) ι ιςοδφναμοσ απολυτιριοσ τίτλοσ
κατϊτερθσ Σεχνικισ χολισ του Ν.Δ. 580/1970 ι απολυτιριοσ τίτλοσ Εργαςτθρίων Ειδικισ Επαγγελματικισ
Εκπαίδευςθσ και Κατάρτιςθσ του άρκρου 1 του Ν. 2817/2000 τθσ θμεδαπισ ι άλλοσ ιςότιμοσ τίτλοσ τθσ αλλοδαπισ
και αντίςτοιχθ εμπειρία τουλάχιςτον τριϊν (3) ετϊν.
ΕΠΙΗΜΑΝΗ: Οι κάτοχοι πτυχίων Βαςικισ Εκπαίδευςθσ του Οργανιςμοφ Σουριςτικισ Εκπαίδευςθσ και Κατάρτιςθσ
(ΟΣΕΚ) του τμιματοσ του β.δ 151/1971 (ΦΕΚ 52Α') Μαγειρικισ Σζχνθσ διετοφσ κφκλου ςπουδϊν υποχρεοφνται να
προςκομίςουν και απολυτιριο τίτλο τουλάχιςτον Γ' Γυμναςίου

124

Πτυχίο ι δίπλωμα ι απολυτιριοσ τίτλοσ ειδικότθτασ τζλεχοσ Τπθρεςιϊν Αςφάλειασ ι Φφλακασ Μουςείων και
Αρχαιολογικϊν χϊρων ι αντίςτοιχο πτυχίο ι δίπλωμα ι απολυτιριοσ τίτλοσ των παρακάτω ςχολικϊν μονάδων : ΙΕΚ
ι Σεχνικοφ Επαγγελματικοφ Εκπαιδευτθρίου Α’ ι Β’ κφκλου ςπουδϊν ι Ενιαίου Πολυκλαδικοφ Λυκείου ι Σεχνικοφ
Επαγγελματικοφ Λυκείου ι Σεχνικισ Επαγγελματικισ χολισ δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ ι ςχολισ μακθτείασ του
ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ι άλλοσ ιςότιμοσ τίτλοσ ςχολικισ μονάδασ τθσ θμεδαπισ ι αλλοδαπισ, αντίςτοιχθσ
ειδικότθτασ ή οποιοδιποτε πτυχίο ι δίπλωμα ι απολυτιριοσ τίτλοσ δευτεροβάκμιασ ι μεταδευτεροβάκμιασ
εκπαίδευςθσ τθσ θμεδαπισ ι άλλοσ ιςότιμοσ τίτλοσ τθσ αλλοδαπισ, ανεξαρτιτωσ ειδικότθτασ και αντίςτοιχθ
εμπειρία τουλάχιςτον ενόσ (1) ζτουσ.
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α) Πτυχίο ι δίπλωμα υντθρθτϊν Ζργων Σζχνθσ και Αρχαιοτιτων ι υντθρθτϊν Ζργων Σζχνθσ ι υντθρθτϊν
Αρχαιοτιτων ΑΕΙ ι το ομϊνυμο πτυχίο ι δίπλωμα Ελλθνικοφ Ανοικτοφ Πανεπιςτθμίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ι Προγραμμάτων
πουδϊν Επιλογισ (Π..Ε) ΑΕΙ τθσ θμεδαπισ ι ιςότιμοσ τίτλοσ ςχολϊν τθσ θμεδαπισ ι αλλοδαπισ, αντίςτοιχθσ
ειδικότθτασ
ή
Πτυχίο ι δίπλωμα τμιματοσ υντιρθςθσ Αρχαιοτιτων και Ζργων Σζχνθσ με κατεφκυνςθ ςτθ υντιρθςθ
Αρχαιολογικϊν και Ιςτορικϊν Αντικειμζνων ΣΕΙ ι το ομϊνυμο πτυχίο ι δίπλωμα Προγραμμάτων πουδϊν Επιλογισ
(Π..Ε.) ΣΕΙ ι αντίςτοιχο κατά ειδικότθτα πτυχίο ι δίπλωμα ΣΕΙ ι Προγραμμάτων πουδϊν Επιλογισ (Π..Ε.) ΣΕΙ τθσ
θμεδαπισ ι ιςότιμοσ τίτλοσ ςχολϊν τθσ θμεδαπισ ι αλλοδαπισ, αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ ι το ομϊνυμο ι αντίςτοιχο
κατά ειδικότθτα πτυχίο ΚΑΣΕΕ ι ιςότιμοσ τίτλοσ τθσ θμεδαπισ ι αλλοδαπισ, αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ
ή
Πτυχίο ι δίπλωμα ι απολυτιριοσ τίτλοσ ειδικότθτασ υντιρθςθσ Ζργων Σζχνθσ-Αποκατάςταςθσ ι υντθρθτϊν Ζργων
Σζχνθσ και Αρχαιολογικϊν Ευρθμάτων ι Σεχνικόσ υντιρθςθσ Ζργων Σζχνθσ ι αντίςτοιχο πτυχίο ι δίπλωμα ι
απολυτιριοσ τίτλοσ των παρακάτω ςχολικϊν μονάδων: Ινςτιτοφτου Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ (ΙΕΚ) ι Σεχνικοφ
Επαγγελματικοφ Εκπαιδευτθρίου (ΣΕΕ) Αϋ ι Βϋ κφκλου ςπουδϊν, ι Ενιαίου Πολυκλαδικοφ Λυκείου (ΕΠΛ) ι Σεχνικοφ
Επαγγελματικοφ Λυκείου (ΣΕΛ) ι Σεχνικισ Επαγγελματικισ χολισ (ΣΕ) Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ, ι χολισ
Μακθτείασ του ΟΑΕΔ του Ν.1346/1983(ΦΕΚ 46 Αϋ) ι άλλοσ ιςότιμοσ και αντίςτοιχοσ τίτλοσ ςχολικισ μονάδασ
δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ τθσ θμεδαπισ ι αλλοδαπισ
β) Άδεια άςκθςθσ επαγγζλματοσ υντθρθτι Αρχαιοτιτων και Ζργων Σζχνθσ, που χορθγείται από τθ Δ/νςθ
υντιρθςθσ Αρχαιοτιτων του Τπ. Πολιτιςμοφ (ν.2557/1997, Φ.Ε.Κ. 271/1997/τ.Αϋ και π.δ.73/2002, Φ.Ε.Κ. 55/2002)
(Για τισ κατθγορίεσ ΠΕ και ΣΕ) ι Άδεια άςκθςθσ επαγγζλματοσ Σεχνικοφ υντιρθςθσ Ζργων Σζχνθσ ι Σεχνίτθ
υντιρθςθσ Ζργων Σζχνθσ-Αποκατάςταςθσ ι υντθρθτι Αρχαιοτιτων και Ζργων Σζχνθσ, που χορθγείται από τθ
Διεφκυνςθ υντιρθςθσ Αρχαιοτιτων του Τπουργείου Πολιτιςμοφ (ν. 2557/1997, Φ.Ε.Κ. 271/1997, τ. Αϋ και π.δ.
73/2002, Φ.Ε.Κ. 55/2002, τ. Αϋ) (για τθν κατθγορία ΔΕ).

ειίδα 19 απφ 36

ΠΗΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (αλά θσδηθό ζέζεο)
Κσδηθόο
ζέζεο

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

Πτυχίο ι δίπλωμα ι απολυτιριοσ τίτλοσ ειδικότθτασ Τπεφκυνοσ Τποδοχισ και Φιλοξενίασ ι Ξενοδοχειακϊν
Επιχειριςεων ι Ειδικόσ Ξενοδοχειακϊν Τπθρεςιϊν και Σροφοδοςίασ ι Ειδικόσ Ξενοδοχειακισ Ψυχαγωγίασ ι
αντίςτοιχο πτυχίο ι δίπλωμα ι απολυτιριοσ τίτλοσ των παρακάτω ςχολικϊν μονάδων : ΙΕΚ ι Σεχνικοφ
Επαγγελματικοφ Εκπαιδευτθρίου Α’ ι Β’ κφκλου ςπουδϊν ι Ενιαίου Πολυκλαδικοφ Λυκείου ι Σεχνικοφ
Επαγγελματικοφ Λυκείου ι Σεχνικισ Επαγγελματικισ χολισ δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ ι ςχολισ μακθτείασ του
ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ι άλλοσ ιςότιμοσ τίτλοσ ςχολικισ μονάδασ τθσ θμεδαπισ ι αλλοδαπισ, αντίςτοιχθσ
128, 226, 232
ειδικότθτασ
ή
Οποιοδιποτε πτυχίο ι δίπλωμα ι απολυτιριοσ τίτλοσ δευτεροβάκμιασ ι μεταδευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ τθσ
θμεδαπισ ι άλλοσ ιςότιμοσ τίτλοσ τθσ αλλοδαπισ, ανεξαρτιτωσ ειδικότθτασ και αντίςτοιχη εμπειρία τουλάχιςτον
ενόσ (1) ζτουσ

129

α) Πτυχίο ι δίπλωμα Θλεκτρολόγου Μθχανικοφ και Μθχανικοφ Τπολογιςτϊν ή Θλεκτρολόγου Μθχανικοφ και
Σεχνολογίασ Τπολογιςτϊν ή Θλεκτρολόγου Μθχανικοφ και Μθχανικοφ Θ/Τ ή Μθχανικοφ Θλεκτρονικϊν Τπολογιςτϊν
και Πλθροφορικισ ή Θλεκτρονικισ και Μθχανικϊν Τπολογιςτϊν ή Θλεκτρονικοφ Μθχανικοφ και Μθχανικοφ
Τπολογιςτϊν ή Μθχανικϊν Πλθροφοριακϊν και Επικοινωνιακϊν υςτθμάτων ή Μθχανικοφ Θ/Τ Σθλεπικοινωνιϊν και
Δικτφων ή Μθχανικοφ Πλθροφορικισ και Σθλεπικοινωνιϊν ΑΕΙ ι το ομϊνυμο πτυχίο ι δίπλωμα Ελλθνικοφ Ανοικτοφ
Πανεπιςτθμίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ι Προγραμμάτων πουδϊν Επιλογισ (Π..Ε) ΑΕΙ ή ταυτόςημο κατά περιεχόμενο
ειδικότητασ πτυχίο ι δίπλωμα ΑΕΙ ι Ελλθνικοφ Ανοικτοφ Πανεπιςτθμίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ι Προγραμμάτων πουδϊν
Επιλογισ (Π..Ε) ΑΕΙ τθσ θμεδαπισ ι ιςότιμοσ τίτλοσ ςχολϊν τθσ αλλοδαπισ, αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ, β) Αδεια
άςκθςθσ επαγγζλματοσ Μθχανικοφ αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ του τίτλου ςπουδϊν.
ή
Πτυχίο ι δίπλωμα τμιματοσ Πλθροφορικισ και Σεχνολογίασ Τπολογιςτϊν ή Θλεκτρονικϊν Τπολογιςτικϊν
υςτθμάτων ή Σεχνολογίασ Πλθροφορικισ και Σθλεπικοινωνιϊν ή Σθλεπικοινωνιϊν και Δικτφων Θ/Τ ΣΕΙ ι το
ομϊνυμο πτυχίο ι δίπλωμα Προγραμμάτων πουδϊν Επιλογισ (Π..Ε.) ΣΕΙ ή αντίςτοιχο κατά περιεχόμενο
ειδικότητασ πτυχίο ι δίπλωμα ΣΕΙ ι Προγραμμάτων πουδϊν Επιλογισ (Π..Ε) ΣΕΙ τθσ θμεδαπισ ι ιςότιμοσ τίτλοσ
ςχολϊν τθσ θμεδαπισ ι αλλοδαπισ, αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ ι το ομϊνυμο ι αντίςτοιχο κατά περιεχόμενο
ειδικότθτασ πτυχίο ΚΑΣΕΕ ι ιςότιμοσ τίτλοσ τθσ θμεδαπισ ι αλλοδαπισ, αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ.

α) Πτυχίο ι δίπλωμα Δαςολογίασ και Διαχείριςθσ Περιβάλλοντοσ και Φυςικϊν Πόρων ι Δαςολογίασ και Φυςικοφ
Περιβάλλοντοσ ΑΕΙ ι το ομϊνυμο πτυχίο ι δίπλωμα Ελλθνικοφ Ανοικτοφ Πανεπιςτθμίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ι Προγραμμάτων
πουδϊν Επιλογισ (Π..Ε) ΑΕΙ ι ταυτόςθμο κατά περιεχόμενο ειδικότθτασ πτυχίο ι δίπλωμα ΑΕΙ ι Ελλθνικοφ
Ανοικτοφ Πανεπιςτθμίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ι Προγραμμάτων πουδϊν Επιλογισ (Π..Ε) ΑΕΙ τθσ θμεδαπισ ι ιςότιμοσ τίτλοσ
ςχολϊν τθσ αλλοδαπισ, αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ και β) Άδεια άςκθςθσ επαγγζλματοσ Δαςολόγου.
ή
130, 155, 205
Πτυχίο ι δίπλωμα τμιματοσ Δαςοπονίασ ι Δαςοπονίασ και Διαχείριςθσ Φυςικοφ Περιβάλλοντοσ ΣΕΙ ι το ομϊνυμο
πτυχίο ι δίπλωμα Προγραμμάτων πουδϊν Επιλογισ (Π..Ε.) ΣΕΙ ι αντίςτοιχο κατά ειδικότθτα πτυχίο ι δίπλωμα ΣΕΙ
ι Προγραμμάτων πουδϊν Επιλογισ (Π..Ε.) ΣΕΙ τθσ θμεδαπισ ι ιςότιμοσ τίτλοσ ςχολϊν τθσ θμεδαπισ ι αλλοδαπισ,
αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ ι το ομϊνυμο ι αντίςτοιχο κατά ειδικότθτα πτυχίο ΚΑΣΕΕ ι ιςότιμοσ τίτλοσ τθσ θμεδαπισ ι
αλλοδαπισ, αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ.

135, 137,
144, 157,
161, 195

α) Άδεια οδιγθςθσ αυτοκινιτου Γϋ κατθγορίασ.
β) Οποιοςδιποτε απολυτιριοσ τίτλοσ ςχολικισ μονάδασ Δευτεροβάκμιασ ι μεταδευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ τθσ
θμεδαπισ ι ιςότιμοσ τίτλοσ ςχολϊν τθσ αλλοδαπισ.
ή
απολυτιριοσ τίτλοσ υποχρεωτικισ εκπαίδευςθσ (απολυτιριο τριταξίου γυμναςίου ι για υποψθφίουσ που ζχουν
αποφοιτιςει μζχρι και το 1980 απολυτιριο δθμοτικοφ ςχολείου) ι ιςοδφναμο απολυτιριο τίτλο κατϊτερθσ Σεχνικισ
χολισ του Ν.Δ. 580/1970 ι απολυτιριο τίτλο Εργαςτθρίων Ειδικισ Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ και Κατάρτιςθσ του
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ΠΗΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (αλά θσδηθό ζέζεο)
Κσδηθόο
ζέζεο

Σίηινο ζπνπδώλ
θαη ινηπά απαηηνύκελα (ηππηθά & ηπρόλ πξόζζεηα) πξνζόληα
άρκρου 1 του Ν. 2817/2000 τθσ θμεδαπισ ι άλλοσ ιςότιμοσ τίτλοσ τθσ αλλοδαπισ και αντίςτοιχθ εμπειρία
τουλάχιςτον τριϊν (3) ετϊν, μετά τθν απόκτθςθ τθσ παραπάνω άδειασ οδιγθςθσ αυτοκινιτου.
γ) Πιςτοποιθτικό Επαγγελματικισ Ικανότθτασ (ΠΕΙ) για όςουσ απαιτείται.
ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΕ ΔΙΕΤΚΡΙΝΙΕΙ (ςφμφωνα με την απαιτοφμενη κατά τα ανωτζρω άδεια οδήγηςησ
αυτοκινήτου)
η
Τποψιφιοι οι οποίοι απζκτθςαν άδεια οδιγθςθσ αυτοκινιτου τθσ κατθγορίασ Γϋι Γϋ+Εϋ από τθν 10 επτεμβρίου
2009 και μετά απαιτείται να προςκομίςουν πλζον τθσ άδειασ οδιγθςθσ αυτοκινιτου και Πιςτοποιητικό
Επαγγελματικήσ Ικανότητασ (ΠΕΙ) μεταφοράσ εμπορευμάτων, ςφμφωνα με το π.δ. 74/2008 (ΦΕΚ 112/18.6.2008 τ.
η
Αϋ). φμφωνα με το ίδιο π.δ. όςοι υποψιφιοι απζκτθςαν τθν ανωτζρω άδεια οδιγθςθσ μζχρι και τθν 9
η
επτεμβρίου 2009 εξαιροφνται από τθν υποβολι του ανωτζρω πιςτοποιθτικοφ μζχρι και την 9 επτεμβρίου 2014
την επομζνη τησ οποίασ απαιτείται το ανωτζρω πιςτοποιητικό.
Προκειμζνου για τθν απόδειξθ κατοχισ του Πιςτοποιθτικοφ Επαγγελματικισ Ικανότθτασ (ΠΕΙ) απαιτείται :
είτε θ κατοχι Δελτίου Επιμόρφωςησ Οδηγοφ, το οποίο να είναι ςε ιςχφ και το οποίο εκδίδεται από τθν Τπθρεςία
Μεταφορϊν και Επικοινωνιϊν τθσ Π.Ε. ςτθν περιοχι τθσ οποία βρίςκεται θ κατοικία του ενδιαφερομζνου.
είτε θ καταχϊρθςθ επί του εντφπου τθσ άδειασ οδιγθςθσ του κοινοτικοφ αριθμοφ «95» δίπλα ςε μία ι
περιςςότερεσ εκ των κατθγοριϊν ι υποκατθγοριϊν που κατζχει ο υποψιφιοσ και απαιτοφνται από τθν ανακοίνωςθ.
ΕΠΙΗΜΑΝΗ: ε περίπτωςθ που θ υπθρεςία Μεταφορϊν και Επικοινωνιϊν τθσ οικείασ Π.Ε δεν ζχει προχωρήςει
ςτη ςυγκρότηςη επιτροπήσ για τισ εξετάςεισ του ανωτζρω πιςτοποιητικοφ (ΠΕΙ), ο υποψιφιοσ προκειμζνου να γίνει
δεκτόσ για τθ κζςθ του ΟΔΘΓΟΤ τθσ ςυγκεκριμζνθσ ανακοίνωςθσ, πρζπει να προςκομίςει απαραιτιτωσ ςχετικό
ζγγραφο τησ υπηρεςίασ αυτήσ, ςτο οποίο να αναφζρεται θ αδυναμία ζκδοςθσ του ανωτζρω πιςτοποιθτικοφ εξ’
αφορμισ τθσ μθ ςυγκρότθςθσ τθσ εν λόγω επιτροπισ.
Για τισ άδειεσ οδήγηςησ αυτοκινήτων, όταν δεν προκφπτει θ θμερομθνία τθσ αρχικισ κτιςθσ, τθσ κατά τθν
ανακοίνωςθ απαιτοφμενθσ άδειασ, αλλά μόνο θ θμερομθνία λιξθσ τθσ άδειασ ι τυχόν πρόςφατθσ κεϊρθςθσ, πρζπει
οι υποψιφιοι να ςυνυποβάλουν και ςχετικι βεβαίωςθ τθσ οικείασ υπθρεςίασ ςυγκοινωνιϊν.
ε περίπτωςθ αδυναμίασ τθσ αρμόδιασ υπθρεςίασ να χορθγιςει τθν βεβαίωςθ αυτι, λόγω καταςτροφισ ι φκοράσ
των αρχείων τθσ, αρκεί :
 θ προςκόμιςθ τθσ βεβαίωςθσ τθσ υπθρεςίασ αυτισ ςτθν οποία να αναφζρεται ο λόγοσ αδυναμίασ
κακϊσ και
 θ προςκόμιςθ Τπεφκυνθσ Διλωςθσ κατά το άρκρο 8 του ν.1599/1986 του υποψθφίου ςτθν οποία να
δθλϊνει τθν ακριβι θμερομθνία αρχικισ κτιςθσ τθσ κατθγορίασ επαγγελματικισ άδειασ οδιγθςθσ που
ηθτείται από τθν προκιρυξθ.
τθν περίπτωςθ που οι υποψιφιοι είναι κάτοχοι επαγγελματικισ άδειασ οδιγθςθσ αλλοδαπήσ, για να γίνουν δεκτοί
πρζπει να προςκομίςουν βεβαίωςθ τθσ αρμόδιασ υπθρεςίασ του Τπουργείου υγκοινωνιϊν «περί ιςοδυναμίασ και
αντιςτοιχίασ τθσ άδειασ οδιγθςθσ αλλοδαπισ με τισ επαγγελματικζσ άδειεσ οδιγθςθσ θμεδαπισ».

139, 152,
174, 245

143

α) Βεβαίωςθ εγγραφισ ςτο Βιβλίο των Πτυχιοφχων Ανωτζρων Σεχνικϊν χολϊν ειδικότθτασ Μθχανολόγου (ΣΕ) ι
Άδεια άςκθςθσ επαγγζλματοσ Πρακτικοφ Μθχανικοφ ι βεβαίωςθ εγγραφισ ςτο βιβλίο των πτυχιοφχων Μζςων
Σεχνικϊν χολϊν του Μθχανολογικοφ τομζα
β) Οποιοδιποτε πτυχίο ι δίπλωμα ι απολυτιριοσ τίτλοσ τουλάχιςτον δευτεροβάκμιασ ι μεταδευτεροβάκμιασ
εκπαίδευςθσ τθσ θμεδαπισ ι άλλοσ ιςότιμοσ τίτλοσ τθσ αλλοδαπισ ανεξαρτιτωσ ειδικότθτασ ή Απολυτιριοσ τίτλοσ
υποχρεωτικισ εκπαίδευςθσ (απολυτιριο τριταξίου γυμναςίου ι για υποψθφίουσ που ζχουν αποφοιτιςει μζχρι και
το 1980 απολυτιριο δθμοτικοφ ςχολείου) ι ιςοδφναμο απολυτιριο τίτλο κατϊτερθσ Σεχνικισ χολισ του Ν.Δ.
580/1970 ι απολυτιριο τίτλο Εργαςτθρίων Ειδικισ Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ και Κατάρτιςθσ του άρκρου 1 του
Ν. 2817/2000 τθσ θμεδαπισ ι άλλοσ ιςότιμοσ τίτλοσ τθσ αλλοδαπισ και αντίςτοιχη εμπειρία τουλάχιςτον τριϊν (3)
ετϊν μετά τθν απόκτθςθ τθσ κατά περίπτωςθ άδειασ.
Πτυχίο ι δίπλωμα ι απολυτιριοσ τίτλοσ ειδικότθτασ Τπεφκυνου Προμθκειϊν και Διαχείριςθσ Αποκικθσ ι αντίςτοιχο
πτυχίο ι δίπλωμα ι απολυτιριοσ τίτλοσ των παρακάτω ςχολικϊν μονάδων : ΙΕΚ ι Σεχνικοφ Επαγγελματικοφ
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ΠΗΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (αλά θσδηθό ζέζεο)
Κσδηθόο
ζέζεο

Σίηινο ζπνπδώλ
θαη ινηπά απαηηνύκελα (ηππηθά & ηπρόλ πξόζζεηα) πξνζόληα
Εκπαιδευτθρίου Α’ ι Β’ κφκλου ςπουδϊν ι Ενιαίου Πολυκλαδικοφ Λυκείου ι Σεχνικοφ Επαγγελματικοφ Λυκείου ι
Σεχνικισ Επαγγελματικισ χολισ δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ ι ςχολισ μακθτείασ του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ι
άλλοσ ιςότιμοσ τίτλοσ ςχολικισ μονάδασ τθσ θμεδαπισ ι αλλοδαπισ, αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ.
ή
Οποιοδιποτε πτυχίο ι δίπλωμα ι απολυτιριοσ τίτλοσ δευτεροβάκμιασ ι μεταδευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ τθσ
θμεδαπισ ι άλλοσ ιςότιμοσ τίτλοσ τθσ αλλοδαπισ ανεξαρτιτωσ ειδικότθτασ και ςχετική εμπειρία ενόσ (1) ζτουσ

145, 146,
147, 179,
200, 204,
213, 225,
236, 243

148, 184

159, 197

α) Οποιοδιποτε πτυχίο ι δίπλωμα ι απολυτιριοσ τίτλοσ δευτεροβάκμιασ ι μεταδευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ τθσ
θμεδαπισ ι άλλοσ ιςότιμοσ τίτλοσ τθσ αλλοδαπισ, ανεξαρτιτωσ ειδικότθτασ.
β) Γνϊςθ Χειριςμοφ Θ/Τ ςτα αντικείμενα: (i) επεξεργαςίασ κειμζνων, (ii) υπολογιςτικϊν φφλλων και (iii) υπθρεςιϊν
διαδικτφου.
α) Άδεια Αςκιςεωσ Επαγγζλματοσ Ψυχολόγου.
β) Πτυχίο ι δίπλωμα Ψυχολογίασ ι Φιλοςοφίασ Παιδαγωγικισ και Ψυχολογίασ με ειδίκευςθ ςτθν Ψυχολογία ΑΕΙ ι
το ομϊνυμο πτυχίο ι δίπλωμα Ελλθνικοφ Ανοικτοφ Πανεπιςτθμίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ι Προγραμμάτων πουδϊν Επιλογισ
(Π..Ε) ΑΕΙ τθσ θμεδαπισ ι ιςότιμοσ τίτλοσ ςχολϊν τθσ θμεδαπισ ι αλλοδαπισ, αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ.
α) Άδεια μθχανοδθγοφ-χειριςτι μθχανθμάτων εκτζλεςθσ τεχνικϊν ζργων, ομάδασ Ζϋ και τάξησ τουλάχιςτον Γ’
β) Άδεια οδιγθςθσ αυτοκινιτου εραςιτεχνικι ι επαγγελματικι.
γ) Οποιοδιποτε πτυχίο ι δίπλωμα ι απολυτιριοσ τίτλοσ δευτεροβάκμιασ ι μεταδευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ τθσ
θμεδαπισ ι άλλοσ ιςότιμοσ τίτλοσ τθσ αλλοδαπισ ανεξαρτιτωσ ειδικότθτασ.
ή
Απολυτιριοσ τίτλοσ τουλάχιςτον υποχρεωτικισ εκπαίδευςθσ (απολυτιριο τριταξίου γυμναςίου ι για υποψθφίουσ
που ζχουν αποφοιτιςει μζχρι και το 1980 απολυτιριο δθμοτικοφ ςχολείου) ι ιςοδφναμο απολυτιριο τίτλο
κατϊτερθσ Σεχνικισ χολισ του Ν.Δ. 580/1970 ι απολυτιριο τίτλο Εργαςτθρίων Ειδικισ Επαγγελματικισ
Εκπαίδευςθσ και Κατάρτιςθσ του άρκρου 1 του Ν. 2817/2000 τθσ θμεδαπισ ι άλλοσ ιςότιμοσ τίτλοσ τθσ αλλοδαπισ
και αντίςτοιχθ εμπειρία τουλάχιςτον τριϊν (3) ετϊν μετά τθν άδεια μθχανοδθγοφ – χειριςτι.
ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΕ ΔΙΕΤΚΡΙΝΙΕΙ
Για κερμικά μθχανιματα, γίνονται δεκτζσ και οι άδειεσ μθχανοδθγϊν χειριςτϊν μθχανθμάτων εκτζλεςθσ τεχνικϊν
ζργων, που χορθγικθκαν βάςει του π.δ. 22/1976, υπό τθν προχπόκεςθ ότι ο υποψιφιοσ προςκομίηει βεβαίωςθ τθσ
αρμόδιασ για τθν ζκδοςθ τθσ άδειασ υπθρεςίασ για τθν αντιςτοιχία τθσ άδειασ μθχανοδθγοφ χειριςτι μθχανθμάτων
τεχνικϊν ζργων του π.δ. 22/1976, με τισ ομάδεσ μθχανθμάτων του π.δ. 31/1990.
τθν περίπτωςθ που οι υποψιφιοι είναι κάτοχοι επαγγελματικισ άδειασ οδιγθςθσ αλλοδαπισ, για να γίνουν δεκτοί
πρζπει να προςκομίςουν βεβαίωςθ τθσ αρμόδιασ υπθρεςίασ του Τπουργείου υγκοινωνιϊν «περί ιςοδυναμίασ και
αντιςτοιχίασ τθσ άδειασ οδιγθςθσ αλλοδαπισ με τισ επαγγελματικζσ άδειεσ οδιγθςθσ θμεδαπισ».

162

α) Άδεια άςκθςθσ επαγγζλματοσ Μθχανοτεχνίτθ Αυτοκινιτων.
β) Οποιοςδιποτε απολυτιριοσ τίτλοσ ςχολικισ μονάδασ Δευτεροβάκμιασ ι μεταδευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ τθσ
θμεδαπισ ι ιςότιμοσ τίτλοσ ςχολϊν τθσ αλλοδαπισ, ανεξαρτιτωσ ειδικότθτασ.
ή
Απολυτιριοσ τίτλοσ Τποχρεωτικισ Εκπαίδευςθσ (απολυτιριο τριταξίου γυμναςίου ι για υποψθφίουσ που ζχουν
αποφοιτιςει μζχρι και το 1980 απολυτιριο δθμοτικοφ ςχολείου) ι ιςοδφναμοσ απολυτιριοσ τίτλοσ κατϊτερθσ
Σεχνικισ χολισ του Ν.Δ. 580/1970 ι απολυτιριοσ τίτλοσ Εργαςτθρίων Ειδικισ Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ και
Κατάρτιςθσ του άρκρου 1 του Ν. 2817/2000 τθσ θμεδαπισ ι άλλοσ ιςότιμοσ τίτλοσ τθσ αλλοδαπισ και αντίςτοιχθ
εμπειρία τουλάχιςτον τριϊν (3) ετϊν, μετά τθν απόκτθςθ τθσ άδειασ άςκθςθσ επαγγζλματοσ Μθχανοτεχνίτθ
Αυτοκινιτων.

165, 206

α) Πτυχίο ι δίπλωμα Γεωπόνου Σμιματοσ: Γεωπονίασ ι Φυτικισ Παραγωγισ ι Επιςτιμθσ Φυτικισ Παραγωγισ ι
Ηωικισ Παραγωγισ ι Επιςτιμθσ Ηωικισ Παραγωγισ και Τδατοκαλλιεργειϊν ι Γεωπονίασ Φυτικισ και Ηωικισ
Παραγωγισ ι Γεωπονικισ Βιοτεχνολογίασ (πρϊθν Γεωργικισ Βιολογίασ και Βιοτεχνολογίασ) ι Γεωργικισ Βιολογίασ

ειίδα 22 απφ 36

ΠΗΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (αλά θσδηθό ζέζεο)
Κσδηθόο
ζέζεο

Σίηινο ζπνπδώλ
θαη ινηπά απαηηνύκελα (ηππηθά & ηπρόλ πξόζζεηα) πξνζόληα
και Βιοτεχνολογίασ ι Αγροτικισ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ (πρϊθν Γεωργικισ Οικονομίασ) ι Επιςτιμθσ και
Σεχνολογίασ Σροφίμων (πρϊθν Γεωργικϊν Βιομθχανιϊν) ι Γεωργικϊν Βιομθχανιϊν ι Αξιοποίθςθσ Φυςικϊν Πόρων
και Γεωργικισ Μθχανικισ (πρϊθν Εγγείων Βελτιϊςεων και Γεωργικισ Μθχανικισ) ι Εγγείων Βελτιϊςεων και
Γεωργικισ Μθχανικισ ι Γεωπονίασ Φυτικισ Παραγωγισ και Αγροτικοφ Περιβάλλοντοσ ι Αγροτικισ Ανάπτυξθσ ι
Γεωργικισ Οικονομίασ ΑΕΙ ι το ομϊνυμο πτυχίο ι δίπλωμα Ελλθνικοφ Ανοικτοφ Πανεπιςτθμίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ι
Προγραμμάτων πουδϊν Επιλογισ (Π..Ε) ΑΕΙ ι ταυτόςθμο κατά περιεχόμενο ειδικότθτασ πτυχίο ι δίπλωμα ΑΕΙ ι
Ελλθνικοφ Ανοικτοφ Πανεπιςτθμίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ι Προγραμμάτων πουδϊν Επιλογισ (Π..Ε) ΑΕΙ τθσ θμεδαπισ ι
ιςότιμοσ τίτλοσ ςχολϊν τθσ αλλοδαπισ, αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ
ή
Πτυχίο ι δίπλωμα Διοίκθςθσ Γεωργικϊν Εκμεταλλεφςεων ι Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Διοίκθςθσ Αγροτικϊν
Επιχειριςεων ι Γεωργικϊν Μθχανϊν και Αρδεφςεων ι Γεωργικισ Μθχανολογίασ και Τδάτινων Πόρων ι
Μθχανολογίασ και Τδάτινων Πόρων ι Μθχανικισ Βιοςυςτθμάτων ι Ηωικισ Παραγωγισ ι Φυτικισ Παραγωγισ ι
Ανκοκομίασ και Αρχιτεκτονικισ Σοπίου ι Αρχιτεκτονικισ Σοπίου ι Θερμοκθπιακϊν Καλλιεργειϊν και Ανκοκομίασ ι
Βιολογικϊν Θερμοκθπιακϊν Καλλιεργειϊν και Ανκοκομίασ ι Εμπορίασ και Ποιοτικοφ Ελζγχου Αγροτικϊν Προϊόντων
ι Βιολογικισ Γεωργίασ ι Σεχνολογίασ Βιολογικισ Γεωργίασ και Σροφίμων ι Οικολογίασ και Περιβάλλοντοσ ι
Σεχνολογίασ Περιβάλλοντοσ και Οικολογίασ ι Σεχνολογίασ Ολοκλθρωμζνθσ Γεωργίασ ι Διαχείριςθσ Γεωργικϊν
Οικοςυςτθμάτων ι Σεχνολογίασ Γεωργικϊν Προϊόντων ι Ηωικισ Παραγωγισ ι Φυτικισ Παραγωγισ ι Δαςοπονίασ ι
Δαςοπονίασ και Διαχείριςθσ Φυςικοφ Περιβάλλοντοσ ι Ιχκυοκομίασ-Αλιείασ ι Τδατοκαλλιεργειϊν και Αλιευτικισ
Διαχείριςθσ ή Σεχνολογίασ Αλιείασ και Τδατοκαλλιεργειϊν TEI ι το ομϊνυμο πτυχίο ι δίπλωμα Προγραμμάτων
πουδϊν Επιλογισ (Π..Ε.) ΣΕΙ ι αντίςτοιχο κατά ειδικότθτα πτυχίο ι δίπλωμα ΣΕΙ ι Προγραμμάτων πουδϊν
Επιλογισ (Π..Ε.) ΣΕΙ τθσ θμεδαπισ ι ιςότιμοσ τίτλοσ ςχολϊν τθσ θμεδαπισ ι αλλοδαπισ, αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ ι
το ομϊνυμο ι αντίςτοιχο κατά ειδικότθτα πτυχίο ΚΑΣΕΕ ι ιςότιμοσ τίτλοσ τθσ θμεδαπισ ι αλλοδαπισ, αντίςτοιχθσ
ειδικότθτασ.
β) Άδεια άςκθςθσ επαγγζλματοσ Γεωτεχνικοφ ειδικότθτασ Γεωπόνου για τουσ κατόχουσ ΠΕ.

166, 199

α) Πτυχίο ι δίπλωμα Μθχανικοφ Περιβάλλοντοσ ι Χθμικοφ Μθχανικοφ ι Περιβάλλοντοσ ι Διαχείριςθσ
Περιβάλλοντοσ και Φυςικϊν Πόρων ι Γεωγραφίασ ι Επιςτιμθσ τθσ Θάλαςςασ ι Επιςτθμϊν τθσ Θάλαςςασ ι
Βιολογίασ ι Βιολογικϊν Εφαρμογϊν και Σεχνολογιϊν ι Φυςικισ ι Φυςικϊν Επιςτθμϊν ι Μακθματικοφ Εφαρμογϊν
και Φυςικοφ Εφαρμογϊν με κατεφκυνςθ Φυςικοφ Εφαρμογϊν ι Χθμείασ ι Βιοχθμείασ ι Ιατρικισ Βιοχθμείασ ι
Βιοχθμείασ και Βιοτεχνολογίασ ι πουδϊν ςτισ Φυςικζσ Επιςτιμεσ ι Διαχείριςθσ Αγροτικοφ Περιβάλλοντοσ και
Φυςικϊν Πόρων ι Περιβαλλοντικισ Χαρτογραφίασ ι Εφαρμοςμζνθσ Αγροοικολογίασ ι Επιςτθμϊν και Πολιτιςμοφ Κατεφκυνςθ Επιςτθμϊν Περιβάλλοντοσ ΑΕΙ ι το ομϊνυμο πτυχίο ι δίπλωμα Ελλθνικοφ Ανοικτοφ Πανεπιςτθμίου
(Ε.Α.Π) ΑΕΙ ι Προγραμμάτων πουδϊν Επιλογισ (Π..Ε) ΑΕΙ τθσ θμεδαπισ ι ιςότιμοσ τίτλοσ ςχολϊν τθσ θμεδαπισ ι
αλλοδαπισ, αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ και
β) Σθν κατά περίπτωςθ πτυχίου άδεια άςκθςθσ επαγγζλματοσ Μθχανικοφ αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ του τίτλου
ςπουδϊν για τουσ Μθχανικοφσ ι Βεβαίωςθ ιδιότθτασ μζλουσ τθσ Ζνωςθσ Χθμικϊν (ν. 1804/1988 – ΦΕΚ 177
Α’/25.8.1988) για τουσ Χθμικοφσ.
ή
Πτυχίο ι δίπλωμα τμιματοσ Ενεργειακισ Σεχνολογίασ ι Ενεργειακισ Σεχνικισ ι Σεχνολογίασ Πετρελαίου ι
Σεχνολογίασ Πετρελαίου και Φυςικοφ Αερίου ι Σεχνολογιϊν Αντιρρφπανςθσ ι Φυςικϊν Πόρων και Περιβάλλοντοσ ι
Ενεργειακισ και Περιβαλλοντικισ Σεχνολογίασ ι Σεχνολογίασ Περιβάλλοντοσ ι Σεχνολογίασ υςτθμάτων Διαχείριςθσ
Φυςικϊν Πόρων ι Γεωτεχνολογίασ και Περιβάλλοντοσ ι Σεχνολογίασ Περιβάλλοντοσ και Οικολογίασ ι Οικολογίασ και
Περιβάλλοντοσ ΣΕΙ ι το ομϊνυμο πτυχίο ι δίπλωμα Προγραμμάτων πουδϊν Επιλογισ (Π..Ε.) ΣΕΙ ι αντίςτοιχο κατά
ειδικότθτα πτυχίο ι δίπλωμα ΣΕΙ ι Προγραμμάτων πουδϊν Επιλογισ (Π..Ε.) ΣΕΙ τθσ θμεδαπισ ι ιςότιμοσ τίτλοσ
ςχολϊν τθσ θμεδαπισ ι αλλοδαπισ, αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ ι το ομϊνυμο ι αντίςτοιχο κατά ειδικότθτα πτυχίο
ΚΑΣΕΕ ι ιςότιμοσ τίτλοσ τθσ θμεδαπισ ι αλλοδαπισ, αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ.

169

Πτυχίο ι δίπλωμα ι απολυτιριοσ τίτλοσ ειδικότθτασ Επικαλφψεων και Μαρμάρινων Εργαςιϊν ι Μαρμαροτεχνίασ ι
Σεχνίτθσ Μωςαϊκϊν και Πλακοςτρϊςεων ι αντίςτοιχο πτυχίο ι δίπλωμα ι απολυτιριοσ τίτλοσ των παρακάτω
ςχολικϊν μονάδων : ΙΕΚ ι Σεχνικοφ Επαγγελματικοφ Εκπαιδευτθρίου Α’ ι Β’ κφκλου ςπουδϊν ι Ενιαίου
Πολυκλαδικοφ Λυκείου ι Σεχνικοφ Επαγγελματικοφ Λυκείου ι Σεχνικισ Επαγγελματικισ χολισ δευτεροβάκμιασ

ειίδα 23 απφ 36

ΠΗΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (αλά θσδηθό ζέζεο)
Κσδηθόο
ζέζεο

Σίηινο ζπνπδώλ
θαη ινηπά απαηηνύκελα (ηππηθά & ηπρόλ πξόζζεηα) πξνζόληα
εκπαίδευςθσ ι ςχολισ μακθτείασ του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ι άλλοσ ιςότιμοσ τίτλοσ ςχολικισ μονάδασ τθσ
θμεδαπισ ι αλλοδαπισ, αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ.
ή
Απολυτιριοσ τίτλοσ τουλάχιςτον υποχρεωτικισ εκπαίδευςθσ (απολυτιριο τριταξίου γυμναςίου ι για υποψθφίουσ
που ζχουν αποφοιτιςει μζχρι και το 1980 απολυτιριο δθμοτικοφ ςχολείου) ι ιςοδφναμο απολυτιριο τίτλο
κατϊτερθσ Σεχνικισ χολισ του Ν.Δ. 580/1970 ι απολυτιριο τίτλο Εργαςτθρίων Ειδικισ Επαγγελματικισ
Εκπαίδευςθσ και Κατάρτιςθσ του άρκρου 1 του Ν. 2817/2000 τθσ θμεδαπισ ι άλλοσ ιςότιμοσ τίτλοσ τθσ αλλοδαπισ
και αντίςτοιχθ εμπειρία τουλάχιςτον τριϊν (3) ετϊν.

170

α) Άδεια άςκθςθσ επαγγζλματοσ Θλεκτροςυγκολλθτι ι Οξυγονοκολλθτι Αϋ ι Βϋτάξθσ και
β) Οποιοδιποτε πτυχίο ι δίπλωμα ι απολυτιριοσ τίτλοσ δευτεροβάκμιασ ι μεταδευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ τθσ
θμεδαπισ ι άλλοσ ιςότιμοσ τίτλοσ τθσ αλλοδαπισ ανεξαρτιτωσ ειδικότθτασ ή Απολυτιριοσ τίτλοσ τουλάχιςτον
υποχρεωτικισ εκπαίδευςθσ (απολυτιριο τριταξίου γυμναςίου ι για υποψθφίουσ που ζχουν αποφοιτιςει μζχρι και
το 1980 απολυτιριο δθμοτικοφ ςχολείου) ι ιςοδφναμο απολυτιριο τίτλο κατϊτερθσ Σεχνικισ χολισ του Ν.Δ.
580/1970 ι απολυτιριο τίτλο Εργαςτθρίων Ειδικισ Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ και Κατάρτιςθσ του άρκρου 1 του
Ν. 2817/2000 τθσ θμεδαπισ ι άλλοσ ιςότιμοσ τίτλοσ τθσ αλλοδαπισ και αντίςτοιχθ εμπειρία τουλάχιςτον τριϊν (3)
ετϊν μετά τθν απόκτθςθ τθσ άδειασ.

171

α) Άδεια άςκθςθσ επαγγζλματοσ Φυςικοκεραπευτι (ΣΕ).
β) Πτυχίο ι δίπλωμα τμιματοσ Φυςικοκεραπείασ ΣΕΙ ι το ομϊνυμο πτυχίο ι δίπλωμα Προγραμμάτων πουδϊν
Επιλογισ (Π..Ε.) ΣΕΙ ι αντίςτοιχο κατά ειδικότθτα πτυχίο ι δίπλωμα ΣΕΙ ι Προγραμμάτων πουδϊν Επιλογισ (Π..Ε.)
ΣΕΙ τθσ θμεδαπισ ι ιςότιμοσ τίτλοσ ςχολϊν τθσ θμεδαπισ ι αλλοδαπισ, αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ ι το ομϊνυμο ι
αντίςτοιχο κατά ειδικότθτα πτυχίο ΚΑΣΕΕ ι ιςότιμοσ τίτλοσ τθσ θμεδαπισ ι αλλοδαπισ, αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ,
γ) Σαυτότθτα μζλουσ του Πανελλινιου υλλόγου Φυςιοκεραπευτϊν (Π..Φ), θ οποία να είναι ςε ιςχφ ι Βεβαίωςθ
εγγραφισ ςτον Π..Φ για όςουσ εγγράφονται για πρϊτθ φορά, θ οποία να είναι ςε ιςχφ μζχρι το τζλοσ Φεβρουαρίου
του επόμενου ζτουσ από τθν ζκδοςι τθσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 4 του ν. 3599/2007 ι Βεβαίωςθ
ανανζωςθσ εγγραφισ ςτον Π..Φ. του τρζχοντοσ ζτουσ.
ή
Πτυχίο ι δίπλωμα ι απολυτιριοσ τίτλοσ ειδικότθτασ Βοθκοφ Φυςικοκεραπευτι ςε Ιαματικζσ Πθγζσ και Λουτρά ι
Βοθκϊν Φυςικοκεραπευτϊν ι Βοθκϊν Φυςικοκεραπείασ ι Βοθκόσ Φυςικοκεραπευτι-Τπάλλθλοσ Εργαςτθρίων
Φυςικοκεραπείασ ι Ειδικόσ Κινθςιοκεραπείασ ι αντίςτοιχο πτυχίο ι δίπλωμα ι απολυτιριοσ τίτλοσ των παρακάτω
ςχολικϊν μονάδων: ΙΕΚ ι Σεχνικοφ Επαγγελματικοφ Εκπαιδευτθρίου Α’ ι Β’ κφκλου ςπουδϊν ι Ενιαίου
Πολυκλαδικοφ Λυκείου ι Σεχνικοφ Επαγγελματικοφ Λυκείου ι Σεχνικισ Επαγγελματικισ χολισ δευτεροβάκμιασ
εκπαίδευςθσ ι ςχολισ μακθτείασ του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ι άλλοσ ιςότιμοσ τίτλοσ ςχολικισ μονάδασ τθσ
θμεδαπισ ι αλλοδαπισ, αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ

176, 221

Πτυχίο ι δίπλωμα Επιςτιμθσ Φυςικισ Αγωγισ και Ακλθτιςμοφ ΑΕΙ ι το ομϊνυμο πτυχίο ι δίπλωμα Ελλθνικοφ
Ανοικτοφ Πανεπιςτθμίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ι Προγραμμάτων πουδϊν Επιλογισ (Π..Ε) ΑΕΙ τθσ θμεδαπισ ι ιςότιμοσ τίτλοσ
ςχολϊν τθσ θμεδαπισ ι αλλοδαπισ, αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ.

177, 231

178

Πτυχίο ι δίπλωμα Ιςτορίασ και Αρχαιολογίασ ή Ιςτορίασ - Αρχαιολογίασ- Κοινωνικισ Ανκρωπολογίασ με
κατευκφνςεισ: α) Ιςτορίασ ι β) Αρχαιολογίασ ή Ιςτορίασ, Αρχαιολογίασ και Διαχείριςθσ Πολιτιςμικϊν Αγακϊν ή
Ιςτορίασ και Εκνολογίασ με ειδίκευςθ ςτθν Ιςτορία ή Ιςτορίασ ή Ιςτορίασ - Αρχαιολογίασ - Λαογραφίασ με
κατευκφνςεισ : α) Ιςτορίασ ι β) Αρχαιολογίασ ή Μεςογειακϊν πουδϊν με κατεφκυνςθ Αρχαιολογίασ Αρχαιομετρίασ ή Κοινωνικισ Ανκρωπολογίασ και Ιςτορίασ με κατεφκυνςθ ςτθν Ιςτορία ΑΕΙ ι το ομϊνυμο πτυχίο ι
δίπλωμα Ελλθνικοφ Ανοικτοφ Πανεπιςτθμίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ι Προγραμμάτων πουδϊν Επιλογισ (Π..Ε) ΑΕΙ τθσ
θμεδαπισ ι ιςότιμοσ τίτλοσ ςχολϊν τθσ θμεδαπισ ι αλλοδαπισ, αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ,
α) Οποιοδιποτε πτυχίο ι δίπλωμα ΑΕΙ ι δίπλωμα Ελλθνικοφ Ανοικτοφ Πανεπιςτθμίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ι Προγραμμάτων
πουδϊν Επιλογισ (Π..Ε) ΑΕΙ τθσ θμεδαπισ ι άλλοσ ιςότιμοσ τίτλοσ τθσ αλλοδαπισ ή οποιοδιποτε πτυχίο ι

ειίδα 24 απφ 36

ΠΗΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (αλά θσδηθό ζέζεο)
Κσδηθόο
ζέζεο

Σίηινο ζπνπδώλ
θαη ινηπά απαηηνύκελα (ηππηθά & ηπρόλ πξόζζεηα) πξνζόληα
δίπλωμα ΣΕΙ ι δίπλωμα Προγραμμάτων πουδϊν Επιλογισ (ΠΕ) ΣΕΙ τθσ θμεδαπισ ι ιςότιμοσ τίτλοσ ςχολϊν τθσ
θμεδαπισ ι αλλοδαπισ, ι πτυχίο ΚΑΣΕΕ ι ιςότιμοσ τίτλοσ τθσ θμεδαπισ ι αλλοδαπισ.
β) Γνϊςθ Χειριςμοφ Θ/Τ ςτα αντικείμενα: (i) επεξεργαςίασ κειμζνων, (ii) υπολογιςτικϊν φφλλων και (iii) υπθρεςιϊν
διαδικτφου.
Α) Άδεια οδιγθςθσ αυτοκινιτου Δϋ κατηγορίασ.
Β) Οποιοςδιποτε απολυτιριοσ τίτλοσ ςχολικισ μονάδασ Δευτεροβάκμιασ ι μεταδευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ τθσ
θμεδαπισ ι ιςότιμοσ τίτλοσ ςχολϊν τθσ αλλοδαπισ.
ή
απολυτιριοσ τίτλοσ υποχρεωτικισ εκπαίδευςθσ (απολυτιριο τριταξίου γυμναςίου ι για υποψθφίουσ που ζχουν
αποφοιτιςει μζχρι και το 1980 απολυτιριο δθμοτικοφ ςχολείου) ι ιςοδφναμο απολυτιριο τίτλο κατϊτερθσ Σεχνικισ
χολισ του Ν.Δ. 580/1970 ι απολυτιριο τίτλο Εργαςτθρίων Ειδικισ Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ και Κατάρτιςθσ του
άρκρου 1 του Ν. 2817/2000 τθσ θμεδαπισ ι άλλοσ ιςότιμοσ τίτλοσ τθσ αλλοδαπισ και αντίςτοιχθ εμπειρία
τουλάχιςτον τριϊν (3) ετϊν, μετά τθν απόκτθςθ τθσ παραπάνω άδειασ οδιγθςθσ αυτοκινιτου.
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Γ) Πιςτοποιθτικό Επαγγελματικισ Ικανότθτασ (ΠΕΙ) για όςουσ απαιτείται.
ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΕ ΔΙΕΤΚΡΙΝΙΕΙ (ςφμφωνα με την απαιτοφμενη κατά τα ανωτζρω άδεια οδήγηςησ
αυτοκινήτου)
η
Τποψιφιοι οι οποίοι απζκτθςαν άδεια οδιγθςθσ αυτοκινιτου τθσ κατθγορίασ Δϋι Δϋ+Εϋ από τθν 10 επτεμβρίου
2008 και μετά απαιτείται να προςκομίςουν πλζον τθσ άδειασ οδιγθςθσ αυτοκινιτου και Πιςτοποιητικό
Επαγγελματικήσ Ικανότητασ (ΠΕΙ) μεταφοράσ επιβατϊν, ςφμφωνα με το π.δ. 74/2008 (ΦΕΚ 112/18.6.2008 τ. Αϋ).
η
φμφωνα με το ίδιο π.δ. όςοι υποψιφιοι απζκτθςαν τθν ανωτζρω άδεια οδιγθςθσ μζχρι και τθν 9 επτεμβρίου
η
2008 εξαιροφνται από τθν υποβολι του ανωτζρω πιςτοποιθτικοφ μζχρι και την 9 επτεμβρίου 2013 την επομζνη
τησ οποίασ απαιτείται το ανωτζρω πιςτοποιητικό
Προκειμζνου για τθν απόδειξθ κατοχισ του Πιςτοποιθτικοφ Επαγγελματικισ Ικανότθτασ (ΠΕΙ) απαιτείται :
είτε θ κατοχι Δελτίου Επιμόρφωςησ Οδηγοφ, το οποίο να είναι ςε ιςχφ και το οποίο εκδίδεται από τθν Τπθρεςία
Μεταφορϊν και Επικοινωνιϊν τθσ Π.Ε. ςτθν περιοχι τθσ οποία βρίςκεται θ κατοικία του ενδιαφερομζνου.
είτε θ καταχϊρθςθ επί του εντφπου τθσ άδειασ οδιγθςθσ του κοινοτικοφ αριθμοφ «95» δίπλα ςε μία ι
περιςςότερεσ εκ των κατθγοριϊν ι υποκατθγοριϊν που κατζχει ο υποψιφιοσ και απαιτοφνται από τθν ανακοίνωςθ.
ΕΠΙΗΜΑΝΗ: ε περίπτωςθ που θ υπθρεςία Μεταφορϊν και Επικοινωνιϊν τθσ οικείασ Π.Ε δεν ζχει προχωρήςει
ςτη ςυγκρότηςη επιτροπήσ για τισ εξετάςεισ του ανωτζρω πιςτοποιητικοφ (ΠΕΙ), ο υποψιφιοσ προκειμζνου να γίνει
δεκτόσ για τθ κζςθ του ΟΔΘΓΟΤ τθσ ςυγκεκριμζνθσ ανακοίνωςθσ, πρζπει να προςκομίςει απαραιτιτωσ ςχετικό
ζγγραφο τησ υπηρεςίασ αυτήσ, ςτο οποίο να αναφζρεται θ αδυναμία ζκδοςθσ του ανωτζρω πιςτοποιθτικοφ εξ’
αφορμισ τθσ μθ ςυγκρότθςθσ τθσ εν λόγω επιτροπισ.
Για τισ άδειεσ οδήγηςησ αυτοκινήτων, όταν δεν προκφπτει θ θμερομθνία τθσ αρχικισ κτιςθσ, τθσ κατά τθν
ανακοίνωςθ απαιτοφμενθσ άδειασ, αλλά μόνο θ θμερομθνία λιξθσ τθσ άδειασ ι τυχόν πρόςφατθσ κεϊρθςθσ, πρζπει
οι υποψιφιοι να ςυνυποβάλουν και ςχετικι βεβαίωςθ τθσ οικείασ υπθρεςίασ ςυγκοινωνιϊν.
ε περίπτωςθ αδυναμίασ τθσ αρμόδιασ υπθρεςίασ να χορθγιςει τθν βεβαίωςθ αυτι, λόγω καταςτροφισ ι φκοράσ
των αρχείων τθσ, αρκεί :
 θ προςκόμιςθ τθσ βεβαίωςθσ τθσ υπθρεςίασ αυτισ ςτθν οποία να αναφζρεται ο λόγοσ αδυναμίασ
κακϊσ και
 θ προςκόμιςθ Τπεφκυνθσ Διλωςθσ κατά το άρκρο 8 του ν.1599/1986 του υποψθφίου ςτθν οποία να
δθλϊνει τθν ακριβι θμερομθνία αρχικισ κτιςθσ τθσ κατθγορίασ επαγγελματικισ άδειασ οδιγθςθσ που
ηθτείται από τθν προκιρυξθ.
τθν περίπτωςθ που οι υποψιφιοι είναι κάτοχοι επαγγελματικισ άδειασ οδιγθςθσ αλλοδαπήσ, για να γίνουν δεκτοί
πρζπει να προςκομίςουν βεβαίωςθ τθσ αρμόδιασ υπθρεςίασ του Τπουργείου υγκοινωνιϊν «περί ιςοδυναμίασ και
αντιςτοιχίασ τθσ άδειασ οδιγθςθσ αλλοδαπισ με τισ επαγγελματικζσ άδειεσ οδιγθςθσ θμεδαπισ».

181, 187

Πτυχίο ι δίπλωμα τμιματοσ Βιβλιοκθκονομίασ ι Βιβλιοκθκονομίασ και υςτθμάτων Πλθροφόρθςθσ ΣΕΙ ι το
ομϊνυμο πτυχίο ι δίπλωμα Προγραμμάτων πουδϊν Επιλογισ (Π..Ε.) ΣΕΙ ι αντίςτοιχο κατά ειδικότθτα πτυχίο ι
δίπλωμα ΣΕΙ ι Προγραμμάτων πουδϊν Επιλογισ (Π..Ε.) ΣΕΙ τθσ θμεδαπισ ι ιςότιμοσ τίτλοσ ςχολϊν τθσ θμεδαπισ

ειίδα 25 απφ 36

ΠΗΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (αλά θσδηθό ζέζεο)
Κσδηθόο
ζέζεο

Σίηινο ζπνπδώλ
θαη ινηπά απαηηνύκελα (ηππηθά & ηπρόλ πξόζζεηα) πξνζόληα
ι αλλοδαπισ, αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ ι το ομϊνυμο ι αντίςτοιχο κατά ειδικότθτα πτυχίο ΚΑΣΕΕ ι ιςότιμοσ τίτλοσ
τθσ θμεδαπισ ι αλλοδαπισ, αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ
ή
Πτυχίο ι δίπλωμα ι απολυτιριοσ τίτλοσ ειδικότθτασ Βιβλιοκθκονομίασ ι Βιβλιοκθκαρίων και Τπαλλιλων
Βιβλιοπωλείων ι Σεχνικόσ υντιρθςθσ Βιβλιακοφ και Αρχειακοφ Τλικοφ ι αντίςτοιχο πτυχίο ι δίπλωμα ι
απολυτιριοσ τίτλοσ των παρακάτω ςχολικϊν μονάδων : ΙΕΚ ι Σεχνικοφ Επαγγελματικοφ Εκπαιδευτθρίου Α’ ι Β’
κφκλου ςπουδϊν ι Ενιαίου Πολυκλαδικοφ Λυκείου ι Σεχνικοφ Επαγγελματικοφ Λυκείου ι Σεχνικισ Επαγγελματικισ
χολισ δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ ι ςχολισ μακθτείασ του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ι άλλοσ ιςότιμοσ τίτλοσ
ςχολικισ μονάδασ τθσ θμεδαπισ ι αλλοδαπισ, αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ.

182

Πτυχίο ι δίπλωμα Καλϊν Σεχνϊν ι Εικαςτικϊν Σεχνϊν ι Εικαςτικϊν και Εφαρμοςμζνων Σεχνϊν ι Πλαςτικϊν Σεχνϊν
και Επιςτθμϊν τθσ Σζχνθσ με κατεφκυνςθ Εικαςτικϊν ΑΕΙ ι το ομϊνυμο πτυχίο ι δίπλωμα Ελλθνικοφ Ανοικτοφ
Πανεπιςτθμίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ι Προγραμμάτων πουδϊν Επιλογισ (Π..Ε) ΑΕΙ τθσ θμεδαπισ ι ιςότιμοσ τίτλοσ ςχολϊν
τθσ θμεδαπισ ι αλλοδαπισ, αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ
ή
Οποιοδιποτε πτυχίο ι δίπλωμα ι απολυτιριοσ τίτλοσ τουλάχιςτον δευτεροβάκμιασ ι μεταδευτεροβάκμιασ
εκπαίδευςθσ τθσ θμεδαπισ ι άλλοσ ιςότιμοσ τίτλοσ τθσ αλλοδαπισ ανεξαρτιτωσ ειδικότθτθτασ και ςχετικι εμπειρία
δφο (2) ετϊν

183

Πτυχίο ι δίπλωμα Θεατρικϊν πουδϊν ι Θεάτρου ΑΕΙ ι το ομϊνυμο πτυχίο ι δίπλωμα Ελλθνικοφ Ανοικτοφ
Πανεπιςτθμίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ι Προγραμμάτων πουδϊν Επιλογισ (Π..Ε) ΑΕΙ τθσ θμεδαπισ ι ιςότιμοσ τίτλοσ ςχολϊν
τθσ θμεδαπισ ι αλλοδαπισ, αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ ι πτυχίο δραματικισ ςχολισ αναγνωριςμζνθσ από το Τπουργείο
Πολιτιςμοφ ςχολισ τουλάχιςτον τριετοφσ μεταλυκειακισ φοίτθςθσ τθσ θμεδαπισ ι ιςότιμοσ τίτλοσ ςχολικισ μονάδασ
τθσ αλλοδαπισ, αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ, ι πτυχίο του Κρατικοφ Θεάτρου Βορείου* Ελλάδοσ ι του Εκνικοφ Θεάτρου*
ι Οποιοδιποτε πτυχίο ι δίπλωμα ι απολυτιριοσ τίτλοσ τουλάχιςτον δευτεροβάκμιασ ι μεταδευτεροβάκμιασ
εκπαίδευςθσ τθσ θμεδαπισ ι άλλοσ ιςότιμοσ τίτλοσ τθσ αλλοδαπισ ανεξαρτιτωσ ειδικότθτθτασ και ςχετικι εμπειρία
δφο (2) ετϊν
*ΠΡΟΟΧΘ: Επειδι το ηθτοφμενο πτυχίο είναι ΑΔΙΑΒΑΘΜΘΣΟ ΣΙΣΛΟ, είναι απαραίτθτθ επιπλζον και θ κατάκεςθ
εκ μζρουσ των υποψθφίων και του τίτλου δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ

185, 220

Πτυχίο ι δίπλωμα Λογοκεραπείασ ι Λογοπεδικισ ι Λογοπακολογίασ (SPEECH AND LANGUAGE PATHOLOGIST) ι
Θεραπείασ Λόγου ι Αγωγισ Λόγου ΑΕΙ ι το ομϊνυμο πτυχίο ι δίπλωμα Ελλθνικοφ Ανοικτοφ Πανεπιςτθμίου (Ε.Α.Π)
ΑΕΙ ι Προγραμμάτων πουδϊν Επιλογισ (Π..Ε) ΑΕΙ τθσ θμεδαπισ ι ιςότιμοσ τίτλοσ ςχολϊν τθσ θμεδαπισ ι
αλλοδαπισ, αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ ή Πτυχίο ι δίπλωμα Ειδικισ Αγωγισ με κατευκφνςεισ: α) Δαςκάλου είτε β)
Παιδαγωγοφ Δθμοτικισ Εκπαίδευςθσ ι Φιλοςοφίασ Παιδαγωγικισ και Ψυχολογίασ με ειδίκευςθ ςτθν Παιδαγωγικι ι
Επιςτθμϊν Εκπαίδευςθσ και Αγωγισ ι Φιλοςοφίασ και Παιδαγωγικισ με ειδίκευςθ ςτθν Παιδαγωγικι ι
Εκπαιδευτικισ και Κοινωνικισ Πολιτικισ με κατευκφνςεισ :α) υνεχοφσ Εκπαίδευςθσ είτε β) Εκπαίδευςθσ Ατόμων με
Ειδικζσ Ανάγκεσ ι Παιδαγωγικό Δθμοτικισ Εκπαίδευςθσ ι Παιδαγωγικοφ τμιματοσ Νθπιαγωγϊν ι Εκπαίδευςθσ και
Αγωγισ ςτθν Προςχολικι Θλικία ι Επιςτθμϊν Προςχολικισ Αγωγισ και Εκπαίδευςθσ ι Επιςτθμϊν τθσ Εκπαίδευςθσ
ςτθν Προςχολικι Θλικία ι Επιςτθμϊν τθσ Εκπαίδευςθσ και τθσ Αγωγισ ςτθν Προςχολικι Θλικία ι Παιδαγωγικοφ
Νθπιαγωγϊν ι Επιςτθμϊν τθσ Προςχολικισ Αγωγισ και του Εκπαιδευτικοφ χεδιαςμοφ ι Παιδαγωγοφ Προςχολικισ
Εκπαίδευςθσ ι Ειδικισ Αγωγισ με κατευκφνςεισ: α) Νθπιαγωγοφ είτε β) Παιδαγωγοφ Προςχολικισ Εκπαίδευςθσ ι
Φιλοςοφικισ χολισ ΑΕΙ ι το ομϊνυμο ι αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ πτυχίο ι δίπλωμα Ελλθνικοφ Ανοικτοφ
Πανεπιςτθμίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ι Προγραμμάτων πουδϊν Επιλογισ (Π..Ε) ΑΕΙ τθσ θμεδαπισ ι ιςότιμοσ και αντίςτοιχοσ
τίτλοσ ςχολϊν τθσ θμεδαπισ ι αλλοδαπισ και Μεταπτυχιακόσ τίτλοσ ετιςιασ τουλάχιςτον φοίτθςθσ ςτθ
Λογοκεραπεία και Φωνολογία.

ειίδα 26 απφ 36

ΠΗΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (αλά θσδηθό ζέζεο)
Κσδηθόο
ζέζεο

Σίηινο ζπνπδώλ
θαη ινηπά απαηηνύκελα (ηππηθά & ηπρόλ πξόζζεηα) πξνζόληα
ή
Πτυχίο ι δίπλωμα τμιματοσ Λογοκεραπείασ ΣΕΙ ι το ομϊνυμο πτυχίο ι δίπλωμα Προγραμμάτων πουδϊν Επιλογισ
(Π..Ε.) ΣΕΙ ι αντίςτοιχο κατά ειδικότθτα πτυχίο ι δίπλωμα ΣΕΙ ι Προγραμμάτων πουδϊν Επιλογισ (Π..Ε.) ΣΕΙ τθσ
θμεδαπισ ι ιςότιμοσ τίτλοσ ςχολϊν τθσ θμεδαπισ ι αλλοδαπισ, αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ ι το ομϊνυμο ι αντίςτοιχο
κατά ειδικότθτα πτυχίο ΚΑΣΕΕ ι ιςότιμοσ τίτλοσ τθσ θμεδαπισ ι αλλοδαπισ, αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ.
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209

Πτυχίο ι δίπλωμα τμιματοσ Σοπογραφίασ ι Γεωπλθροφορικισ και Σοπογραφίασ ΣΕΙ ι το ομϊνυμο πτυχίο ι δίπλωμα
Προγραμμάτων πουδϊν Επιλογισ (Π..Ε.) ΣΕΙ ι αντίςτοιχο κατά ειδικότθτα πτυχίο ι δίπλωμα ΣΕΙ ι Προγραμμάτων
πουδϊν Επιλογισ (Π..Ε.) ΣΕΙ τθσ θμεδαπισ ι ιςότιμοσ τίτλοσ ςχολϊν τθσ θμεδαπισ ι αλλοδαπισ, αντίςτοιχθσ
ειδικότθτασ ι το ομϊνυμο ι αντίςτοιχο κατά ειδικότθτα πτυχίο ΚΑΣΕΕ ι ιςότιμοσ τίτλοσ τθσ θμεδαπισ ι αλλοδαπισ,
αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ
Πτυχίο ι δίπλωμα ι απολυτιριοσ τίτλοσ ειδικότθτασ Ειδικοφ Δαςικισ Προςταςίασ ι αντίςτοιχο πτυχίο ι δίπλωμα ι
απολυτιριοσ τίτλοσ των παρακάτω ςχολικϊν μονάδων : ΙΕΚ ι Σεχνικοφ Επαγγελματικοφ Εκπαιδευτθρίου Α’ ι Β’
κφκλου ςπουδϊν ι Ενιαίου Πολυκλαδικοφ Λυκείου ι Σεχνικοφ Επαγγελματικοφ Λυκείου ι Σεχνικισ Επαγγελματικισ
χολισ δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ ι ςχολισ μακθτείασ του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ι άλλοσ ιςότιμοσ τίτλοσ
ςχολικισ μονάδασ τθσ θμεδαπισ ι αλλοδαπισ, αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ ή Οποιοδιποτε πτυχίο ι δίπλωμα ι
απολυτιριοσ τίτλοσ δευτεροβάκμιασ ι μεταδευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ τθσ θμεδαπισ ι άλλοσ ιςότιμοσ τίτλοσ τθσ
αλλοδαπισ, ανεξαρτιτωσ ειδικότθτασ και ςχετικι εμπειρία ενόσ (1) ζτουσ
α) Άδεια οδηγοφ γεωργικοφ μηχανήματοσ ( διαξονικοφ ελκυςτιρα τρακτζρ).
β) Οποιοδιποτε πτυχίο ι δίπλωμα ι απολυτιριοσ τίτλοσ δευτεροβάκμιασ ι μεταδευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ τθσ
θμεδαπισ ι άλλοσ ιςότιμοσ τίτλοσ τθσ αλλοδαπισ, ανεξαρτιτωσ ειδικότθτασ.
ή
Απολυτιριοσ τίτλοσ υποχρεωτικισ εκπαίδευςθσ (απολυτιριο τριταξίου γυμναςίου ι για υποψθφίουσ που ζχουν
αποφοιτιςει μζχρι και το 1980 απολυτιριο δθμοτικοφ ςχολείου) ι ιςοδφναμο απολυτιριο τίτλο κατϊτερθσ Σεχνικισ
χολισ του Ν.Δ. 580/1970 ι απολυτιριο τίτλο Εργαςτθρίων Ειδικισ Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ και Κατάρτιςθσ του
άρκρου 1 του Ν. 2817/2000 τθσ θμεδαπισ ι άλλοσ ιςότιμοσ τίτλοσ τθσ αλλοδαπισ και αντίςτοιχθ εμπειρία
τουλάχιςτον τριϊν (3) ετϊν μετά τθν απόκτθςθ τθσ παραπάνω άδειασ.

211, 227

Πτυχίο ι δίπλωμα Επικοινωνίασ και ΜΜΕ ι Επικοινωνίασ, Μζςων και Πολιτιςμοφ ι Δθμοςιογραφίασ και ΜΜΕ ΑΕΙ ι
το ομϊνυμο πτυχίο ι δίπλωμα Ελλθνικοφ Ανοικτοφ Πανεπιςτθμίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ι Προγραμμάτων πουδϊν Επιλογισ
(Π..Ε) ΑΕΙ τθσ θμεδαπισ ι ιςότιμοσ τίτλοσ ςχολϊν τθσ θμεδαπισ ι αλλοδαπισ, αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ
ή
Πτυχίο ι δίπλωμα ι απολυτιριοσ τίτλοσ Πλθροφορικισ και Μζςων Μαηικισ Ενθμζρωςθσ ΣΕΙ ι το ομϊνυμο πτυχίο ι
δίπλωμα Προγραμμάτων πουδϊν Επιλογισ (Π..Ε.) ΣΕΙ ι αντίςτοιχο κατά ειδικότθτα πτυχίο ι δίπλωμα ΣΕΙ ι
Προγραμμάτων πουδϊν Επιλογισ (Π..Ε.) ΣΕΙ τθσ θμεδαπισ ι ιςότιμοσ τίτλοσ ςχολϊν τθσ θμεδαπισ ι αλλοδαπισ,
αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ ι το ομϊνυμο ι αντίςτοιχο κατά ειδικότθτα πτυχίο ΚΑΣΕΕ ι ιςότιμοσ τίτλοσ τθσ θμεδαπισ ι
αλλοδαπισ, αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ

214

Πτυχίο ι δίπλωμα Κοινωνιολογίασ ι Κοινωνικισ Πολιτικισ και Κοινωνικισ Ανκρωπολογίασ ι Κοινωνικισ
Ανκρωπολογίασ ι Κοινωνικισ Ανκρωπολογίασ και Ιςτορίασ με κατεφκυνςθ Κοινωνικισ Ανκρωπολογίασ ι Κοινωνικισ
Διοίκθςθσ ι Ιςτορίασ - Αρχαιολογίασ - Κοινωνικισ Ανκρωπολογίασ με κατεφκυνςθ Κοινωνικισ Ανκρωπολογίασ ΑΕΙ ι
το ομϊνυμο πτυχίο ι δίπλωμα Ελλθνικοφ Ανοικτοφ Πανεπιςτθμίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ι Προγραμμάτων πουδϊν Επιλογισ
(Π..Ε) ΑΕΙ τθσ θμεδαπισ ι ιςότιμοσ τίτλοσ ςχολϊν τθσ θμεδαπισ ι αλλοδαπισ, αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ.
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α) Πτυχίο ι δίπλωμα τμιματοσ Δθμόςιασ Τγιεινισ ΣΕΙ ι το ομϊνυμο πτυχίο ι δίπλωμα Προγραμμάτων πουδϊν
Επιλογισ (Π..Ε.) ΣΕΙ ι αντίςτοιχο κατά ειδικότθτα πτυχίο ι δίπλωμα ΣΕΙ ι Προγραμμάτων πουδϊν Επιλογισ
(Π..Ε.) ΣΕΙ τθσ θμεδαπισ ι ιςότιμοσ τίτλοσ ςχολϊν τθσ θμεδαπισ ι αλλοδαπισ, αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ ι το
ομϊνυμο ι αντίςτοιχο κατά ειδικότθτα πτυχίο ΚΑΣΕΕ ι ιςότιμοσ τίτλοσ τθσ θμεδαπισ ι αλλοδαπισ, αντίςτοιχθσ

ειίδα 27 απφ 36

ΠΗΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (αλά θσδηθό ζέζεο)
Κσδηθόο
ζέζεο

Σίηινο ζπνπδώλ
θαη ινηπά απαηηνύκελα (ηππηθά & ηπρόλ πξόζζεηα) πξνζόληα
ειδικότθτασ,
β) Άδεια άςκθςθσ επαγγζλματοσ Επόπτθ Δθμόςιασ Τγείασ ι Επόπτθ Δθμόςιασ Τγιεινισ (ΣΕ).
Πτυχίο ι δίπλωμα Γεωπόνου Σμιματοσ: Επιςτιμθσ και Σεχνολογίασ Σροφίμων ι Γεωργικϊν Βιομθχανιϊν ι
Γεωπονίασ με κατευκφνςεισ: Επιςτιμθσ Σεχνολογίασ Σροφίμων είτε Γεωργικϊν Βιομθχανιϊν και Σεχνολογίασ
Σροφίμων ι Αγροτικισ Ανάπτυξθσ με κατεφκυνςθ Επιςτιμθσ και Σεχνολογίασ Σροφίμων και άδεια άςκθςθσ
επαγγζλματοσ Γεωπόνου.
ή
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Πτυχίο ι δίπλωμα Διαιτολογίασ ι Επιςτιμθσ Διατροφισ - Διαιτολογίασ ΑΕΙ ι το ομϊνυμο πτυχίο ι δίπλωμα
Ελλθνικοφ Ανοικτοφ Πανεπιςτθμίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ι Προγραμμάτων πουδϊν Επιλογισ (Π..Ε) ΑΕΙ τθσ θμεδαπισ ι
ιςότιμοσ τίτλοσ ςχολϊν τθσ θμεδαπισ ι αλλοδαπισ, αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ.
ή
Πτυχίο ι δίπλωμα τμιματοσ Σεχνολογίασ Σροφίμων ι Διατροφισ ι Διατροφισ και Διαιτολογίασ ΣΕΙ ι το ομϊνυμο
πτυχίο ι δίπλωμα Προγραμμάτων πουδϊν Επιλογισ (Π..Ε.) ΣΕΙ ι αντίςτοιχο κατά ειδικότθτα πτυχίο ι δίπλωμα ΣΕΙ
ι Προγραμμάτων πουδϊν Επιλογισ (Π..Ε.) ΣΕΙ τθσ θμεδαπισ ι ιςότιμοσ τίτλοσ ςχολϊν τθσ θμεδαπισ ι αλλοδαπισ,
αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ ι το ομϊνυμο ι αντίςτοιχο κατά ειδικότθτα πτυχίο ΚΑΣΕΕ ι ιςότιμοσ τίτλοσ τθσ θμεδαπισ ι
αλλοδαπισ, αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ.

219

α) Πτυχίο ι δίπλωμα τμιματοσ Εργοκεραπείασ ΣΕΙ ι το ομϊνυμο πτυχίο ι δίπλωμα Προγραμμάτων πουδϊν
Επιλογισ (Π..Ε.) ΣΕΙ ι αντίςτοιχο κατά ειδικότθτα πτυχίο ι δίπλωμα ΣΕΙ ι Προγραμμάτων πουδϊν Επιλογισ
(Π..Ε.) ΣΕΙ τθσ θμεδαπισ ι ιςότιμοσ τίτλοσ ςχολϊν τθσ θμεδαπισ ι αλλοδαπισ, αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ ι το
ομϊνυμο ι αντίςτοιχο κατά ειδικότθτα πτυχίο ΚΑΣΕΕ ι ιςότιμοσ τίτλοσ τθσ θμεδαπισ ι αλλοδαπισ, αντίςτοιχθσ
ειδικότθτασ
β) Άδεια άςκθςθσ επαγγζλματοσ Εργοκεραπευτι (ΣΕ)

222

Πτυχίο ι δίπλωμα Ειδικισ Αγωγισ με κατευκφνςεισ: α) Δαςκάλου είτε β) Νθπιαγωγοφ είτε γ) Παιδαγωγοφ
Δθμοτικισ Εκπαίδευςθσ είτε δ) Παιδαγωγοφ Προςχολικισ Εκπαίδευςθσ ι Εκπαιδευτικισ και Κοινωνικισ Πολιτικισ με
κατεφκυνςθ Εκπαίδευςθσ Ατόμων με Ειδικζσ Ανάγκεσ ΑΕΙ ι το ομϊνυμο πτυχίο ι δίπλωμα Ελλθνικοφ Ανοικτοφ
Πανεπιςτθμίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ι Προγραμμάτων πουδϊν Επιλογισ (Π..Ε) ΑΕΙ τθσ θμεδαπισ ι ιςότιμοσ τίτλοσ ςχολϊν
τθσ θμεδαπισ ι αλλοδαπισ, αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ.
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Πτυχίο ι δίπλωμα Οικονομικισ και Διοίκθςθσ Σουριςμοφ ΑΕΙ ι το ομϊνυμο πτυχίο ι δίπλωμα Ελλθνικοφ Ανοικτοφ
Πανεπιςτθμίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ι Προγραμμάτων πουδϊν Επιλογισ (Π..Ε) ΑΕΙ τθσ θμεδαπισ ι ιςότιμοσ τίτλοσ ςχολϊν
τθσ θμεδαπισ ι αλλοδαπισ, αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ; ή Πτυχίο ι δίπλωμα τμιματοσ Σουριςτικϊν Επιχειριςεων ΣΕΙ
ι το ομϊνυμο πτυχίο ι δίπλωμα Προγραμμάτων πουδϊν Επιλογισ (Π..Ε.) ΣΕΙ ι αντίςτοιχο κατά ειδικότθτα πτυχίο
ι δίπλωμα ΣΕΙ ι Προγραμμάτων πουδϊν Επιλογισ (Π..Ε.) ΣΕΙ τθσ θμεδαπισ ι ιςότιμοσ τίτλοσ ςχολϊν τθσ
θμεδαπισ ι αλλοδαπισ, αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ ι το ομϊνυμο ι αντίςτοιχο κατά ειδικότθτα πτυχίο ΚΑΣΕΕ ι
ιςότιμοσ τίτλοσ τθσ θμεδαπισ ι αλλοδαπισ, αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ ή Πτυχίο ι δίπλωμα ι απολυτιριοσ τίτλοσ
ειδικότθτασ Ειδικόσ Διαχείριςθσ Σουριςτικϊν Εκδθλϊςεων ι Ειδικόσ Σουριςτικοφ Πρακτορείου ι τζλεχοσ
Σουριςμοφ Τπαικρίων Δραςτθριοτιτων ι Τπάλλθλοσ Σουριςτικοφ Γραφείου ι Σουριςτικόσ υνοδόσ ι αντίςτοιχο
πτυχίο ι δίπλωμα ι απολυτιριοσ τίτλοσ των παρακάτω ςχολικϊν μονάδων: ΙΕΚ ι Σεχνικοφ Επαγγελματικοφ
Εκπαιδευτθρίου Α’ ι Β’ κφκλου ςπουδϊν ι Ενιαίου Πολυκλαδικοφ Λυκείου ι Σεχνικοφ Επαγγελματικοφ Λυκείου ι
Σεχνικισ Επαγγελματικισ χολισ δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ ι ςχολισ μακθτείασ του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ι
άλλοσ ιςότιμοσ τίτλοσ ςχολικισ μονάδασ τθσ θμεδαπισ ι αλλοδαπισ, αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ.
Πτυχίο ι δίπλωμα Επικοινωνίασ και ΜΜΕ ι Επικοινωνίασ, Μζςων και Πολιτιςμοφ ι Διεκνϊν Οικονομικϊν χζςεων
και Ανάπτυξθσ ι Μεςογειακϊν πουδϊν με κατεφκυνςθ Διεκνϊν χζςεων και Οργανιςμϊν ι Πολιτικισ Επιςτιμθσ
και Διεκνϊν χζςεων ι Πολιτικϊν Θεςμϊν και Διεκνϊν χζςεων (από 2006 μετονομάςτθκε ςε Πολιτικισ Επιςτιμθσ

ειίδα 28 απφ 36

ΠΗΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (αλά θσδηθό ζέζεο)
Κσδηθόο
ζέζεο

Σίηινο ζπνπδώλ
θαη ινηπά απαηηνύκελα (ηππηθά & ηπρόλ πξόζζεηα) πξνζόληα
και Διεκνϊν χζςεων) ι Επιχειρθςιακισ Ζρευνασ και Μάρκετινγκ ι Επιχειρθςιακισ Ζρευνασ και τρατθγικισ
Πωλιςεων (Marketing) ι Μάρκετινγκ και Επικοινωνίασ ι Μάρκετινγκ και Διοίκθςθσ Λειτουργιϊν ι Διοίκθςθσ
Επιχειριςεων ι Διοίκθςθσ Επιχειριςεων και Οργανιςμϊν ι Οργάνωςθσ και Διοίκθςθσ Επιχειριςεων ι Διοίκθςθσ
Επιχειριςεων Αγροτικϊν Προϊόντων και Σροφίμων ι Οργάνωςθσ και Διαχείριςθσ Αγροτικϊν Εκμεταλλεφςεων ι
Οργάνωςθσ και Διαχείριςθσ Ακλθτιςμοφ ι Οικονομικισ και Διαχείριςθσ Σουριςμοφ ΑΕΙ ι το ομϊνυμο πτυχίο ι
δίπλωμα Ελλθνικοφ Ανοικτοφ Πανεπιςτθμίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ι Προγραμμάτων πουδϊν Επιλογισ (Π..Ε) ΑΕΙ τθσ
θμεδαπισ ι ιςότιμοσ τίτλοσ ςχολϊν τθσ θμεδαπισ ι αλλοδαπισ, αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ.
ή
Πτυχίο ι δίπλωμα τμιματοσ Σουριςτικϊν Επιχειριςεων ι Δθμοςίων χζςεων και Επικοινωνίασ ι Διοίκθςθσ
Επιχειριςεων ι Διοίκθςθσ Κοινωνικϊν-υνεταιριςτικϊν Επιχειριςεων και Οργανϊςεων ι Διοίκθςθσ Παραγωγικϊν
Μονάδων ι Διοίκθςθσ και Διαχείριςθσ Ζργων ι Διεκνοφσ Εμπορίου ι Εμπορίασ και Διαφιμιςθσ ΣΕΙ ι το ομϊνυμο
πτυχίο ι δίπλωμα Προγραμμάτων πουδϊν Επιλογισ (Π..Ε.) ΣΕΙ ι αντίςτοιχο κατά ειδικότθτα πτυχίο ι δίπλωμα ΣΕΙ
ι Προγραμμάτων πουδϊν Επιλογισ (Π..Ε.) ΣΕΙ τθσ θμεδαπισ ι ιςότιμοσ τίτλοσ ςχολϊν τθσ θμεδαπισ ι αλλοδαπισ,
αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ ι το ομϊνυμο ι αντίςτοιχο κατά ειδικότθτα πτυχίο ΚΑΣΕΕ ι ιςότιμοσ τίτλοσ τθσ θμεδαπισ ι
αλλοδαπισ, αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ.
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Πτυχίο ι δίπλωμα Πλθροφορικισ ι Εφαρμοςμζνθσ Πλθροφορικισ ι Πλθροφορικισ και Σθλεματικισ ι Επιςτιμθσ
Τπολογιςτϊν ι Πλθροφορικισ και Σθλεπικοινωνιϊν ι Επιςτιμθσ και Σεχνολογίασ Τπολογιςτϊν ι Επιςτιμθσ και
Σεχνολογίασ Σθλεπικοινωνιϊν ι Πλθροφορικισ με εφαρμογζσ ςτθ Βιοϊατρικι ι Διδακτικισ τθσ Σεχνολογίασ και
Ψθφιακϊν υςτθμάτων ι Ψθφιακϊν υςτθμάτων ι Επιςτθμϊν και Πολιτιςμοφ – Κατεφκυνςθ Θ/Τ ι Μθχανικϊν
Θλεκτρονικϊν Τπολογιςτϊν και Πλθροφορικισ ι Μθχανικϊν Πλθροφορικισ και Σθλεπικοινωνιϊν ι Θλεκτρολόγων
Μθχανικϊν και Σεχνολογίασ Τπολογιςτϊν ι Θλεκτρολόγων Μθχανικϊν και Μθχανικϊν Θ/Τ ι Θλεκτρολόγων
Μθχανικϊν και Μθχανικϊν Τπολογιςτϊν ι Θλεκτρονικισ και Μθχανικϊν Τπολογιςτϊν ι Θλεκτρονικοφ Μθχανικοφ
και Μθχανικοφ Τπολογιςτϊν ι Μθχανικϊν Πλθροφοριακϊν και Επικοινωνιακϊν υςτθμάτων ι Μθχανικϊν Θ/Τ
Σθλεπικοινωνιϊν και Δικτφων ΑΕΙ ι Ελλθνικοφ Ανοικτοφ Πανεπιςτθμίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ι Προγραμμάτων πουδϊν
Επιλογισ (Π..Ε) ΑΕΙ τθσ θμεδαπισ ι ιςότιμοσ τίτλοσ ςχολϊν τθσ θμεδαπισ ι αλλοδαπισ, αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ.
ι
Πτυχίο ι δίπλωμα τμιματοσ Πλθροφορικισ ι Εφαρμοςμζνθσ Πλθροφορικισ και Πολυμζςων ι Σθλεπλθροφορικισ
και Διοίκθςθσ ι Διαχείριςθσ Πλθροφοριϊν ι Επιχειρθματικοφ χεδιαςμοφ και Πλθροφοριακϊν υςτθμάτων ι
Εφαρμογϊν Πλθροφορικισ ςτθ Διοίκθςθ και ςτθν Οικονομία ι Βιομθχανικισ Πλθροφορικισ ι Γεωπλθροφορικισ και
Σοπογραφίασ ι Πλθροφορικισ και Επικοινωνιϊν ι Πλθροφορικισ και Σεχνολογίασ Τπολογιςτϊν ι Θλεκτρονικϊν
Τπολογιςτικϊν υςτθμάτων ι Σεχνολογίασ Πλθροφορικισ και Σθλεπικοινωνιϊν ι Σθλεπικοινωνιϊν και Δικτφων Θ/Τ
ΣΕΙ ι Προγραμμάτων πουδϊν Επιλογισ (Π..Ε.) ΣΕΙ τθσ θμεδαπισ ι ιςότιμοσ τίτλοσ ςχολϊν τθσ θμεδαπισ ι
αλλοδαπισ, αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ ι το ομϊνυμο πτυχίο ΚΑΣΕΕ ι ιςότιμοσ τίτλοσ τθσ θμεδαπισ ι αλλοδαπισ,
αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ.
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α) Δίπλωμα Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ Ι.Ε.Κ. οποιαςδιποτε ειδικότθτασ του τομζα Πλθροφορικισ ι β) Πτυχίο Α’ ι
Β’ κφκλου Σεχνικοφ Επαγγελματικοφ Εκπαιδευτθρίου: (i) οποιαςδιποτε ειδικότθτασ του τομζα ΠλθροφορικισΔικτφων Θ/Τ ι (ii) ειδικότθτασ Θλεκτρονικϊν Τπολογιςτικϊν υςτθμάτων ι Θλεκτρονικϊν Τπολογιςτικϊν
υςτθμάτων και Δικτφων του Θλεκτρονικοφ Σομζα ι γ) Απολυτιριοσ τίτλοσ: (i) κλάδου Πλθροφορικισ Ενιαίου
Πολυκλαδικοφ Λυκείου, ι (ii) τμιματοσ Προγραμματιςτϊν Θλεκτρονικϊν Τπολογιςτϊν Σεχνικοφ Επαγγελματικοφ
Λυκείου ι (iii) ειδικότθτασ Τπαλλιλων Χειριςτϊν Θ/Τ Σεχνικισ Επαγγελματικισ χολισ ι άλλοσ ιςότιμοσ και
αντίςτοιχοσ τίτλοσ ςχολικισ μονάδασ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ τθσ θμεδαπισ ι αλλοδαπισ.
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Πιςτοποιθτικό άδειασ από τθ Δθμόςια χολι Απολυμαντϊν του Τπουργείου Τγείασ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ.
α) Άδεια άςκθςθσ επαγγζλματοσ Θερμαςτι,
β) Οποιοδιποτε πτυχίο ι δίπλωμα ι απολυτιριοσ τίτλοσ δευτεροβάκμιασ ι μεταδευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ τθσ
θμεδαπισ ι άλλοσ ιςότιμοσ τίτλοσ τθσ αλλοδαπισ ανεξαρτιτωσ ειδικότθτασ
ή
Απολυτιριοσ τίτλοσ υποχρεωτικισ εκπαίδευςθσ (απολυτιριο τριταξίου γυμναςίου ι για υποψθφίουσ που ζχουν
αποφοιτιςει μζχρι και το 1980 απολυτιριο δθμοτικοφ ςχολείου) ι ιςοδφναμο απολυτιριο τίτλο κατϊτερθσ Σεχνικισ

ειίδα 29 απφ 36

ΠΗΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (αλά θσδηθό ζέζεο)
Κσδηθόο
ζέζεο

Σίηινο ζπνπδώλ
θαη ινηπά απαηηνύκελα (ηππηθά & ηπρόλ πξόζζεηα) πξνζόληα
χολισ του Ν.Δ. 580/1970 ι απολυτιριο τίτλο Εργαςτθρίων Ειδικισ Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ και Κατάρτιςθσ του
άρκρου 1 του Ν. 2817/2000 τθσ θμεδαπισ ι άλλοσ ιςότιμοσ τίτλοσ τθσ αλλοδαπισ και αντίςτοιχθ εμπειρία
τουλάχιςτον τριϊν (3) ετϊν μετά τθν απόκτθςθ τθσ άδειασ.
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α) Άδεια άςκθςθσ επαγγζλματοσ τεχνίτθ ψυκτικϊν εγκαταςτάςεων
β) Οποιοδιποτε πτυχίο ι δίπλωμα ι απολυτιριοσ τίτλοσ δευτεροβάκμιασ ι μεταδευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ τθσ
θμεδαπισ ι άλλοσ ιςότιμοσ τίτλοσ τθσ αλλοδαπισ
ή
Απολυτιριοσ τίτλοσ υποχρεωτικισ εκπαίδευςθσ (απολυτιριο τριταξίου γυμναςίου ι για υποψθφίουσ που ζχουν
αποφοιτιςει μζχρι και το 1980 απολυτιριο δθμοτικοφ ςχολείου) ι ιςοδφναμο απολυτιριο τίτλο κατϊτερθσ Σεχνικισ
χολισ του Ν.Δ. 580/1970 ι απολυτιριο τίτλο Εργαςτθρίων Ειδικισ Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ και Κατάρτιςθσ του
άρκρου 1 του Ν. 2817/2000 τθσ θμεδαπισ ι άλλοσ ιςότιμοσ τίτλοσ τθσ αλλοδαπισ και αντίςτοιχθ εμπειρία
τουλάχιςτον τριϊν (3) ετϊν μετά τθν απόκτθςθ τθσ άδειασ.

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).
ΒΑΘΜΟΛΟΓΖΖ ΚΡΗΣΖΡΗΩΝ
Ζ ζεηξά θαηάηαμεο κεηαμχ ησλ ππνςεθίσλ θαζνξίδεηαη ζχκθσλα κε ηα αθφινπζα θξηηήξηα, ηα
νπνία κνξηνδνηνχληαη ζπλδπαζηηθά σο εμήο:
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ΚΡΗΣΖΡΗΟ

1. Καηάζηαζε αλέξγνπ

2. Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε

ΑΝΑΛΤΖ ΚΡΗΣΖΡΗΟΤ
Μαθξνρξφληα άλεξγνο (>12 κελψλ)
Νένο άλεξγνο έσο θαη 30 εηψλ πνπ αλαδεηά εξγαζία
Βξαρπρξφληα άλεξγνο πνπ δελ ιακβάλεη επίδνκα αλεξγίαο
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)
Μνλνγνλετθή νηθνγέλεηα
Έγγακνο/-ε θαη νη δχν ζχδπγνη άλεξγνη
Με πξνζηαηεπφκελα κέιε

3. Οηθνγελεηαθό εηζόδεκα

4. Καηάζηαζε πγείαο
5. Δληνπηόηεηα

απφ 0,00 € έσο θαη 6.900,00 €
απφ 6.900,01 € έσο θαη 12.000,00 €
απφ 12.000,01 € έσο θαη 16.000,00 €
απφ 16.000,01 € έσο θαη 22.000,00 €
απφ 22.000,01 € θαη άλσ
ΑκεΑ κε πνζνζηφ αλαπεξίαο 35% - 50%
ΑκεΑ κε πνζνζηφ αλαπεξίαο 50% θαη άλσ
Μφληκνο θάηνηθνο πεξηθεξεηαθήο ελφηεηαο ηνπ λνκνχ ζηνλ
νπνίν πινπνηείηαη ην πξφγξακκα .
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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:
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).
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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.
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»:
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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 ΠΡΩΣΟ: 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:
Δξγαηηθό Κέληξν Ησαλλίλσλ, Γηνζέθ Διηγα 7 Σ.Κ 45221 Ησάλληλα
απεπζύλνληάο ηελ ζην ΗΝ.Δ /Γ..Δ.Δ ΖΠΔΗΡΟΤ,
ππόςηλ θ. Πνιπκέξε Πνύιηνπ ή Καδαληδίδε Φσηεηλήο ή ηακάηε Αλαζηαζίαο.
(ηει. επηθνηλσλίαο: 26510- 32513, 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, εθφζνλ ε αλάξηεζε είλαη ηπρφλ
κεηαγελέζηεξε ηεο δεκνζίεπζεο ζηηο εθεκεξίδεο.
Οη ππνςήθηνη κπνξνχλ λα αλαδεηήζνπλ ηα έληππα ησλ αηηήζεσλ θαζψο θαη ηηο «Οδεγίεο
ζπκπιήξσζεο αίηεζεο ζπκκεηνρήο ζε πξόγξακκα Κνηλσθεινύο 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).
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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 Ησαλλίλσλ 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 Ησαλλίλσλ, εθφζνλ
εθδίδεηαη.
Αλάξηεζε νιόθιεξεο ηεο αλαθνίλσζεο λα γίλεη:
- ζηα γξαθεία ηνπ Γηθαηνχρνπ
- ζε φια ηα δεκνηηθά θαηαζηήκαηα ησλ δήκσλ φπνπ πινπνηείηαη ην πξφγξακκα
- ζε φια ηα Κέληξα Πξνψζεζεο ηεο Απαζρφιεζεο (ΚΠΑ) ηνπ ΟΑΔΓ ηνπ λνκνχ Ησαλλίλσλ 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.).
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
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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
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
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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

Παλαγόπνπινο Γηάλλεο
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