Βέροια, 19.6.2012
Αριθμ. Πρωτ.: 3666

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Γ.Σ.Ε.Ε
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ (5)
Ταχ. Δ/νση: Σ. Πέτρουλα 5 Τ.Κ. 59100, ΒΕΡΟΙΑ
Τηλέφωνο: 23310 71890
Fax: 23310 24424
E-mail: inekmak@otenet.gr
Πληροφορίες: κα Μπαρμπαρούση Στέλλα, κα Φουτσιτζόγλου Κορνηλία

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΚΟΧ 5.201/1/ 2012
σύναψης συµβάσεων εργασίας ορισµένου χρόνου
για την υλοποίηση της πράξης «∆ηµιουργία θέσεων απασχόλησης
σε τοπικό επίπεδο µέσω προγραµµάτων ΚΟινωφελούς Χαρακτήρα,
στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας»
στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού»
Το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ
Έχοντας υπόψη:
1.
2.
3.
4.

5.

6.

Τις διατάξεις του Ν.3614/2007, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Το άρθρο 89 περ. Α του Ν.3996/2011 (ΦΕΚ 170 Α΄/5-8-2011) «Αναµόρφωση του Σώµατος
Επιθεωρητών Εργασίας, ρυθµίσεις θεµάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις».
Το άρθρο 36 του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α΄/27-10-2011).
Την υπ΄ αριθµ. 1.5131/οικ.3.949/ΚΥΑ (ΦΕΚ 613 Β΄/15-4-2011) των Υφυπουργών
Εσωτερικών,
Αποκέντρωσης
και
Ηλεκτρονικής
∆ιακυβέρνησης,
Οικονοµίας,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης µε
θέµα «Σύστηµα ∆ιαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου – ∆ιαδικασία
Εφαρµογής της πράξης: “∆ηµιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο µέσω
προγραµµάτων κοινωφελούς χαρακτήρα”, στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου
Αναφοράς για την Προγραµµατική Περίοδο 2007-2013».
Την Ανοιχτή πρόσκληση µε Κωδικό 36, αριθµ. πρωτ.1.7633/οικ.6.1394/01-06-2011 Α∆Α
(4Α3ΗΛ-ΗΚ) της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού»
για υποβολή προτάσεων στην πράξη «∆ηµιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο
µέσω προγραµµάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας», που
συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο.
Την υπ' αριθµ. πρωτ. 2.12199/οικ.6.2869/15-05-2012 απόφαση ένταξης της πράξης
«ΙΝΕ/ΓΣΕΕ – ∆ηµιουργία Θέσεων Απασχόλησης σε Τοπικό Επίπεδο µέσω Προγραµµάτων
Κοινωφελούς Χαρακτήρα, στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, στην Περιφερειακή Ενότητα
Ηµαθίας» µε κωδικό MIS 375685 στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου
∆υναµικού».

Ανακοινώνει
Την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου,
συνολικά ΕΞΑΚΟΣΙΩΝ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (684) ατόµων για την
υλοποίηση προγράµµατος
ΚΟινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ) στο Νοµό
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Ηµαθίας, στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς
(Ε.Σ.Π.Α.) για την προγραµµατική περίοδο 2007-2013. Στο πλαίσιο του
προγράµµατος θα απασχοληθεί ανά συµπράττοντα φορέα, ενέργεια, τόπο
υλοποίησης, ειδικότητα και διάρκεια σύµβασης ο εξής αριθµός ατόµων
(βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), µε τα αντίστοιχα απαιτούµενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα)
προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):
ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ανά κωδικό θέσης)
01. Συµπράττων φορέας
∆ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
Κωδικός
θέσης

Ενέργεια

Τόπος
υλοποίησης

Ειδικότητα

∆ιάρκεια
σύµβασης

Αριθµός
ατόµων

101

Έργα αποκατάστασης οικοσυστηµάτων –
Έργα δασοπροστασίας, αντιπυρικής
προστασίας και µικρές αντιπληµµυρικές
παρεµβάσεις ρεµάτων

∆ήµος Βέροιας

ΥΕ Εργάτες γενικών
καθηκόντων

5 µήνες

7

102

Έργα αποκατάστασης οικοσυστηµάτων –
Έργα δασοπροστασίας, αντιπυρικής
προστασίας και µικρές αντιπληµµυρικές
παρεµβάσεις ρεµάτων

∆ήµος Βέροιας

∆Ε Χειριστές
µηχανηµάτων οµάδας
Β και τάξης Γ

5 µήνες

2

103

Έργα αποκατάστασης οικοσυστηµάτων –
Έργα δασοπροστασίας, αντιπυρικής
προστασίας και µικρές αντιπληµµυρικές
παρεµβάσεις ρεµάτων

∆ήµος Βέροιας

ΠΕ TE ∆ασολόγος
∆ασοπόνος

5 µήνες

3

104

Έργα αποκατάστασης οικοσυστηµάτων –
Έργα δασοπροστασίας, αντιπυρικής
προστασίας και µικρές αντιπληµµυρικές
παρεµβάσεις ρεµάτων

∆ήµος Βέροιας

ΠΕ ΤΕ Γεωπόνος

5 µήνες

1

105

Έργα αποκατάστασης οικοσυστηµάτων –
Έργα δασοπροστασίας, αντιπυρικής
προστασίας και µικρές αντιπληµµυρικές
παρεµβάσεις ρεµάτων

∆ήµος Βέροιας

∆Ε ∆ασοφύλακες

5 µήνες

3

106

Αποκοµιδή απορριµµάτων δια χειρός,
καθαρισµός αλσών και µικρών τοπικών
κοινοτήτων

∆ήµος Βέροιας

ΥΕ Εργάτες γενικών
καθηκόντων

5 µήνες

28

107

Αποκοµιδή απορριµµάτων δια χειρός,
καθαρισµός αλσών και µικρών τοπικών
κοινοτήτων

∆ήµος Βέροιας

∆Ε Χειριστές
µηχανηµάτων οµάδας
Β και τάξης Γ

5 µήνες

2

108

Αποκοµιδή απορριµµάτων δια χειρός,
καθαρισµός αλσών και µικρών τοπικών
κοινοτήτων

∆ήµος Βέροιας

∆Ε Χειριστές
µηχανηµάτων οµάδας Ι
και τάξης Γ

5 µήνες

1

109

Αποκοµιδή απορριµµάτων δια χειρός,
καθαρισµός αλσών και µικρών τοπικών
κοινοτήτων

∆ήµος Βέροιας

∆Ε Οδηγοί φορτηγών
Γ’ κατηγορίας

5 µήνες

8

110

Αποκοµιδή απορριµµάτων δια χειρός,
καθαρισµός αλσών και µικρών τοπικών
κοινοτήτων

∆ήµος Βέροιας

∆Ε Συντηρητής
οχηµάτων

5 µήνες

1

111

Συντήρηση, βελτίωση και αποκατάσταση του
δηµοτικού οδικού δικτύου

∆ήµος Βέροιας

ΥΕ Εργάτες γενικών
καθηκόντων

5 µήνες

4

112

Συντήρηση, βελτίωση και αποκατάσταση του
δηµοτικού οδικού δικτύου

∆ήµος Βέροιας

∆Ε Χειριστές
µηχανηµάτων οµάδας
Ζ και τάξης Β

5 µήνες

2
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ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ανά κωδικό θέσης)
01. Συµπράττων φορέας
∆ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
Κωδικός
θέσης

Ενέργεια

Τόπος
υλοποίησης

Ειδικότητα

∆ιάρκεια
σύµβασης

Αριθµός
ατόµων

113

Συντήρηση, βελτίωση και αποκατάσταση του
δηµοτικού οδικού δικτύου

∆ήµος Βέροιας

∆Ε Χειριστές
µηχανηµάτων οµάδας
Ε και τάξης Γ

5 µήνες

1

114

Συντήρηση, βελτίωση και αποκατάσταση του
δηµοτικού οδικού δικτύου

∆ήµος Βέροιας

∆Ε Χειριστές
µηχανηµάτων οµάδας
Β και τάξης Γ

5 µήνες

1

115

Συντήρηση, βελτίωση και αποκατάσταση του
δηµοτικού οδικού δικτύου

∆ήµος Βέροιας

∆Ε Συντηρητής
οχηµάτων

5 µήνες

1

116

∆ιαµόρφωση κα φροντίδα αστικού πρασίνου

∆ήµος Βέροιας

ΥΕ Εργάτες γενικών
καθηκόντων
(πρασίνου)

5 µήνες

10

117

∆ιαµόρφωση κα φροντίδα αστικού πρασίνου

∆ήµος Βέροιας

ΠΕ/ΤΕ Γεωπόνοι

5 µήνες

1

118

Αποκατάσταση και βελτίωση αστικού
περιβάλλοντος. Μικρά κατασκευαστικά έργα
δηµοσίων υποδοµών

∆ήµος Βέροιας

ΥΕ Εργάτες γενικών
καθηκόντων

5 µήνες

7

119

Αποκατάσταση και βελτίωση αστικού
περιβάλλοντος. Μικρά κατασκευαστικά έργα
δηµοσίων υποδοµών

∆ήµος Βέροιας

ΥΕ Βοηθοί οικοδόµων

5 µήνες

12

120

Αποκατάσταση και βελτίωση αστικού
περιβάλλοντος. Μικρά κατασκευαστικά έργα
δηµοσίων υποδοµών

∆ήµος Βέροιας

∆Ε Οικοδόµοι

5 µήνες

14

121

Αποκατάσταση και βελτίωση αστικού
περιβάλλοντος. Μικρά κατασκευαστικά έργα
δηµοσίων υποδοµών

∆ήµος Βέροιας

∆Ε Ελαιοχρωµατιστές

5 µήνες

11

122

Αποκατάσταση και βελτίωση αστικού
περιβάλλοντος. Μικρά κατασκευαστικά έργα
δηµοσίων υποδοµών

∆ήµος Βέροιας

∆Ε Σιδεράδες

5 µήνες

4

123

Αποκατάσταση και βελτίωση αστικού
περιβάλλοντος. Μικρά κατασκευαστικά έργα
δηµοσίων υποδοµών

∆ήµος Βέροιας

∆Ε Υδραυλικοί

5 µήνες

5

124

Αποκατάσταση και βελτίωση αστικού
περιβάλλοντος. Μικρά κατασκευαστικά έργα
δηµοσίων υποδοµών

∆ήµος Βέροιας

∆Ε Ηλεκτρολόγοι

5 µήνες

4

125

Αποκατάσταση και βελτίωση αστικού
περιβάλλοντος. Μικρά κατασκευαστικά έργα
δηµοσίων υποδοµών

∆ήµος Βέροιας

∆Ε Οδηγοί
αυτοκινήτων
Γ’ κατηγορίας

5 µήνες

2

126

Αποκατάσταση και βελτίωση αστικού
περιβάλλοντος. Μικρά κατασκευαστικά έργα
δηµοσίων υποδοµών

∆ήµος Βέροιας

∆Ε Χειριστές
µηχανηµάτων οµάδας
Β και τάξης Γ

5 µήνες

2

127

Αποκατάσταση και βελτίωση αστικού
περιβάλλοντος. Μικρά κατασκευαστικά έργα
δηµοσίων υποδοµών

∆ήµος Βέροιας

∆Ε Συντηρητής
οχηµάτων

5 µήνες

1

128

Αποκατάσταση και βελτίωση αστικού
περιβάλλοντος. Μικρά κατασκευαστικά έργα
δηµοσίων υποδοµών

∆ήµος Βέροιας

∆Ε Χειριστές
µηχανηµάτων οµάδας
Γ και τάξης Γ

5 µήνες

1
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ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ανά κωδικό θέσης)
01. Συµπράττων φορέας
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129

Στείρωση και επανένταξη αδέσποτων ζώων
στο αστικό περιβάλλον

∆ήµος Βέροιας

ΥΕ Εργάτες γενικών
καθηκόντων

5 µήνες

4

130

Στείρωση και επανένταξη αδέσποτων ζώων
στο αστικό περιβάλλον

∆ήµος Βέροιας

ΠΕ Κτηνίατροι
ΠΕ ΤΕ Ζωικής
Παραγωγής

5 µήνες

2

131

Προώθηση – διεύρυνση προγραµµάτων
κοινωνικής αλληλεγγύης

∆ήµος Βέροιας

∆Ε Αποθηκάριοι

5 µήνες

1

132

Προώθηση – διεύρυνση προγραµµάτων
κοινωνικής αλληλεγγύης

∆ήµος Βέροιας

ΥΕ Καθαριστές / στριες

5 µήνες

1

133

Προώθηση – διεύρυνση προγραµµάτων
κοινωνικής αλληλεγγύης

∆ήµος Βέροιας

ΠΕ ΤΕ Κοινωνικός
Λειτουργός /
Κοινωνικής ∆ιοίκησης

5 µήνες

2

134

Προώθηση – διεύρυνση προγραµµάτων
κοινωνικής αλληλεγγύης

∆ήµος Βέροιας

∆Ε Οδηγός
αυτοκινήτων

5 µήνες

1

135

Προώθηση – διεύρυνση προγραµµάτων
κοινωνικής αλληλεγγύης

∆ήµος Βέροιας

ΥΕ Εργάτες γενικών
καθηκόντων

5 µήνες

2

136

∆ιεύρυνση των παροχών πρωτοβάθµιας
υγείας και διεύρυνση συστηµατοποίηση των
ενεργειών πρόληψης

∆ήµος Βέροιας

ΠΕ ΤΕ Κοινωνικός
Λειτουργός /
Κοινωνικής ∆ιοίκησης

5 µήνες

1

137

∆ιεύρυνση των παροχών πρωτοβάθµιας
υγείας και διεύρυνση συστηµατοποίηση των
ενεργειών πρόληψης

∆ήµος Βέροιας

ΠΕ ΤΕ ∆Ε
Νοσηλευτές

5 µήνες

1

138

∆ιεύρυνση των παροχών πρωτοβάθµιας
υγείας και διεύρυνση συστηµατοποίηση των
ενεργειών πρόληψης

∆ήµος Βέροιας

ΠΕ Ψυχολόγοι

5 µήνες

2

139

∆ιεύρυνση των παροχών πρωτοβάθµιας
υγείας και διεύρυνση συστηµατοποίηση των
ενεργειών πρόληψης

∆ήµος Βέροιας

ΥΕ Καθαριστές / στριες

5 µήνες

1

140

∆ιεύρυνση των παροχών πρωτοβάθµιας
υγείας και διεύρυνση συστηµατοποίηση των
ενεργειών πρόληψης

∆ήµος Βέροιας

ΤΕ Επισκέπτες υγείας

5 µήνες

1

141

∆ιεύρυνση των παροχών πρωτοβάθµιας
υγείας και διεύρυνση συστηµατοποίηση των
ενεργειών πρόληψης

∆ήµος Βέροιας

ΤΕ ∆Ε
Φυσιοθεραπευτές

5 µήνες

1

142

Ψυχοκοινωνική στήριξη και κοινωνική
ενσωµάτωση ευπαθών οµάδων

∆ήµος Βέροιας

ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικός
Λειτουργός /
Κοινωνικής ∆ιοίκησης

5 µήνες

1

143

Ψυχοκοινωνική στήριξη και κοινωνική
ενσωµάτωση ευπαθών οµάδων

∆ήµος Βέροιας

ΠΕ Ψυχολόγος

5 µήνες

1

144

Ψυχοκοινωνική στήριξη και κοινωνική
ενσωµάτωση ευπαθών οµάδων

∆ήµος Βέροιας

ΠΕ Κοινωνιολόγος

5 µήνες

1

145

Ψυχοκοινωνική στήριξη και κοινωνική
ενσωµάτωση ευπαθών οµάδων

∆ήµος Βέροιας

ΤΕ Επισκέπτες υγείας

5 µήνες

1
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ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ανά κωδικό θέσης)
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146

Ψυχοκοινωνική στήριξη και κοινωνική
ενσωµάτωση ευπαθών οµάδων

∆ήµος Βέροιας

ΠΕ ΤΕ ∆Ε
Νοσηλευτές

5 µήνες

1

147

Ψυχοκοινωνική στήριξη και κοινωνική
ενσωµάτωση ευπαθών οµάδων

∆ήµος Βέροιας

ΥΕ Καθαριστές / στριες

5 µήνες

1

148

Ψυχοκοινωνική στήριξη και κοινωνική
ενσωµάτωση ευπαθών οµάδων

∆ήµος Βέροιας

∆Ε Χειριστές Η/Υ

5 µήνες

1

149

Ψυχοκοινωνική στήριξη και κοινωνική
ενσωµάτωση ευπαθών οµάδων

∆ήµος Βέροιας

∆Ε Οδηγός
Γ’ ή ∆’ κατηγορίας

5 µήνες

1

150

Φύλαξη και δηµιουργική απασχόληση
παιδιών

∆ήµος Βέροιας

ΠΕ ∆άσκαλοι

5 µήνες

2

151

Φύλαξη και δηµιουργική απασχόληση
παιδιών

∆ήµος Βέροιας

ΠΕ Νηπιαγωγοί

5 µήνες

4

152

Φύλαξη και δηµιουργική απασχόληση
παιδιών

∆ήµος Βέροιας

ΤΕ ∆Ε
Βρεφονηπιοκόµοι

5 µήνες

2

153

Φύλαξη και δηµιουργική απασχόληση
παιδιών

∆ήµος Βέροιας

∆Ε Οδηγοί σχολικών
λεωφορείων µε
κατηγορία διπλώµατος
∆’

5 µήνες

2

154

Φύλαξη και δηµιουργική απασχόληση
παιδιών

∆ήµος Βέροιας

ΥΕ Καθαριστές / στριες

5 µήνες

4

155

Φύλαξη και δηµιουργική απασχόληση
παιδιών

∆ήµος Βέροιας

∆Ε Μάγειροι

5 µήνες

6

156

Φύλαξη µαθητών

∆ήµος Βέροιας

∆Ε Σχολικοί Φύλακες

5 µήνες

6

157

∆ράσεις τουριστικής προβολής

∆ήµος Βέροιας

ΠΕ/ΤΕ/∆Ε Τουριστικών
Επαγγελµάτων /
Τουριστικής
∆ιαχείρισης

5 µήνες

4

158

∆ράσεις τουριστικής προβολής

∆ήµος Βέροιας

ΤΕ/∆Ε Γραφίστες

5 µήνες

2

159

∆ράσεις τουριστικής προβολής

∆ήµος Βέροιας

∆Ε Συνοδοί
επισκεπτών

5 µήνες

2

160

∆ράσεις τουριστικής προβολής

∆ήµος Βέροιας

ΠΕ Αγγλικής γλώσσας

5 µήνες

2

161

∆ράσεις τουριστικής προβολής

∆ήµος Βέροιας

ΥΕ Εργάτες γενικών
καθηκόντων

5 µήνες

2

162

Βελτίωση και αποκατάσταση υποδοµών
αθλητικών εγκαταστάσεων

∆ήµος Βέροιας

∆Ε Υδραυλικοί

5 µήνες

2
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ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ανά κωδικό θέσης)
01. Συµπράττων φορέας
∆ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
Κωδικός
θέσης

Ενέργεια

Τόπος
υλοποίησης

Ειδικότητα

∆ιάρκεια
σύµβασης

Αριθµός
ατόµων

163

Βελτίωση και αποκατάσταση υποδοµών
αθλητικών εγκαταστάσεων

∆ήµος Βέροιας

∆Ε Ηλεκτρολόγοι

5 µήνες

2

164

Βελτίωση και αποκατάσταση υποδοµών
αθλητικών εγκαταστάσεων

∆ήµος Βέροιας

ΥΕ Καθαριστές / στριες

5 µήνες

3

165

Βελτίωση και αποκατάσταση υποδοµών
αθλητικών εγκαταστάσεων

∆ήµος Βέροιας

ΠΕ/ΤΕ Γεωπόνοι

5 µήνες

1

166

Βελτίωση και αποκατάσταση υποδοµών
αθλητικών εγκαταστάσεων

∆ήµος Βέροιας

∆Ε Οδηγοί φορτηγών
Γ΄ κατηγορίας

5 µήνες

2

167

Προώθηση του αθλητισµού

∆ήµος Βέροιας

ΠΕ Γυµναστές

5 µήνες

8

168

Προώθηση του αθλητισµού

∆ήµος Βέροιας

∆Ε Χειριστές Η/Υ

5 µήνες

2

169

Προώθηση του αθλητισµού

∆ήµος Βέροιας

ΥΕ Φυλάκων

5 µήνες

4

170

Προώθηση του αθλητισµού

∆ήµος Βέροιας

ΤΕ/∆Ε Γραφίστες

5 µήνες

1

02. Συµπράττων φορέας
∆ΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ
Κωδικός
θέσης

Ενέργεια

Τόπος
υλοποίησης

Ειδικότητα

∆ιάρκεια
σύµβασης

Αριθµός
ατόµων

171

Έργα αποκατάστασης οικοσυστηµάτων –
Έργα δασοπροστασίας, αντιπυρικής
προστασίας και µικρές αντιπληµµυρικές
παρεµβάσεις ρεµάτων

∆ήµος Ηρωϊκής
Πόλεως Νάουσας

ΠΕ ΤΕ ∆ασολόγοι

5 µήνες

3

172

Έργα αποκατάστασης οικοσυστηµάτων –
Έργα δασοπροστασίας, αντιπυρικής
προστασίας και µικρές αντιπληµµυρικές
παρεµβάσεις ρεµάτων

∆ήµος Ηρωϊκής
Πόλεως Νάουσας

ΥΕ Εργάτες γενικών
καθηκόντων

5 µήνες

12

173

Έργα αποκατάστασης οικοσυστηµάτων –
Έργα δασοπροστασίας, αντιπυρικής
προστασίας και µικρές αντιπληµµυρικές
παρεµβάσεις ρεµάτων

∆ήµος Ηρωϊκής
Πόλεως Νάουσας

∆Ε Χειριστές
µηχανηµάτων γκρέιντερ

5 µήνες

1

174

Έργα αποκατάστασης οικοσυστηµάτων –
Έργα δασοπροστασίας, αντιπυρικής
προστασίας και µικρές αντιπληµµυρικές
παρεµβάσεις ρεµάτων

∆ήµος Ηρωϊκής
Πόλεως Νάουσας

∆Ε Χειριστές
µηχανηµάτων σκαπτικού

5 µήνες

2

175

Συντήρηση, βελτίωση και αποκατάσταση του
δηµοτικού οδικού δικτύου

∆ήµος Ηρωϊκής
Πόλεως Νάουσας

∆Ε Οδηγοί φορτηγών
Γ’ κατηγορία

5 µήνες

6

176

Συντήρηση, βελτίωση και αποκατάσταση του
δηµοτικού οδικού δικτύου

∆ήµος Ηρωϊκής
Πόλεως Νάουσας

ΥΕ Εργάτες γενικών
καθηκόντων

5 µήνες

13
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02. Συµπράττων φορέας
∆ΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ
Κωδικός
θέσης

Ενέργεια

Τόπος
υλοποίησης

Ειδικότητα

∆ιάρκεια
σύµβασης

Αριθµός
ατόµων

177

Συντήρηση, βελτίωση και αποκατάσταση του
δηµοτικού οδικού δικτύου

∆ήµος Ηρωϊκής
Πόλεως Νάουσας

∆Ε Χειριστές
µηχανηµάτων γκρέιντερ

5 µήνες

1

178

Συντήρηση, βελτίωση και αποκατάσταση του
δηµοτικού οδικού δικτύου

∆ήµος Ηρωϊκής
Πόλεως Νάουσας

∆Ε Χειριστές
µηχανηµάτων σκαπτικού

5 µήνες

1

179

Συντήρηση, βελτίωση και αποκατάσταση του
δηµοτικού οδικού δικτύου

∆ήµος Ηρωϊκής
Πόλεως Νάουσας

∆Ε Χειριστές
µηχανηµάτων καλαθοφόρου

5 µήνες

1

180

Αποκοµιδή απορριµµάτων δια χειρός,
καθαρισµός άλσους Αγίου Νικολάου και
µικρών τοπικών κοινοτήτων

∆ήµος Ηρωϊκής
Πόλεως Νάουσας

∆Ε Οδηγοί φορτηγών
Γ’ κατηγορία

5 µήνες

4

181

Αποκοµιδή απορριµάτων δια χειρός,
καθαρισµός άλσους Αγίου Νικολάου και
µικρών τοπικών κοινοτήτων

∆ήµος Ηρωϊκής
Πόλεως Νάουσας

ΥΕ Εργάτες γενικών
καθηκόντων

5 µήνες

14

182

Αποκοµιδή απορριµάτων δια χειρός,
καθαρισµός άλσους Αγίου Νικολάου και
µικρών τοπικών κοινοτήτων

∆ήµος Ηρωϊκής
Πόλεως Νάουσας

∆Ε Χειριστές
µηχανηµάτων γκρέιντερ

5 µήνες

1

183

Αποκοµιδή απορριµάτων δια χειρός,
καθαρισµός άλσους Αγίου Νικολάου και
µικρών τοπικών κοινοτήτων

∆ήµος Ηρωϊκής
Πόλεως Νάουσας

∆Ε Χειριστές
µηχανηµάτων σκαπτικού

5 µήνες

1

184

∆ιαµόρφωση και φροντίδα έργων πρασίνου

∆ήµος Ηρωϊκής
Πόλεως Νάουσας

ΥΕ Εργάτες γενικών
καθηκόντων

5 µήνες

16

185

Προώθηση και παρακολούθηση
προγραµµάτων ανακύκλωσης

∆ήµος Ηρωϊκής
Πόλεως Νάουσας

ΠΕ ΤΕ
Περιβάλλοντος

5 µήνες

2

186

Προώθηση και παρακολούθηση
προγραµµάτων ανακύκλωσης

∆ήµος Ηρωϊκής
Πόλεως Νάουσας

ΥΕ Εργάτες γενικών
καθηκόντων

5 µήνες

6

187

Αποκατάσταση και βελτίωση αστικού
περιβάλλοντος

∆ήµος Ηρωϊκής
Πόλεως Νάουσας

ΥΕ Εργάτες γενικών
καθηκόντων

5 µήνες

6

188

Αποκατάσταση και βελτίωση αστικού
περιβάλλοντος

∆ήµος Ηρωϊκής
Πόλεως Νάουσας

∆Ε Ηλεκτρολόγοι

5 µήνες

5

189

Αποκατάσταση και βελτίωση αστικού
περιβάλλοντος

∆ήµος Ηρωϊκής
Πόλεως Νάουσας

ΤΕ ∆Ε ∆οµικών έργων
/ Έργων υποδοµής

5 µήνες

4

190

Αποκατάσταση και βελτίωση αστικού
περιβάλλοντος

∆ήµος Ηρωϊκής
Πόλεως Νάουσας

∆Ε Υδραυλικοί

5 µήνες

6

191

Αποκατάσταση και βελτίωση αστικού
περιβάλλοντος

∆ήµος Ηρωϊκής
Πόλεως Νάουσας

∆Ε Σιδεράδες

5 µήνες

6

192

Έργα συντήρησης ή µικρά κατασκευαστικά
έργα δηµοσίων υποδοµών

∆ήµος Ηρωϊκής
Πόλεως Νάουσας

ΥΕ Εργάτες γενικών
καθηκόντων

5 µήνες

11

193

Έργα συντήρησης ή µικρά κατασκευαστικά
έργα δηµοσίων υποδοµών

∆ήµος Ηρωϊκής
Πόλεως Νάουσας

∆Ε Οικοδόµοι

5 µήνες

12

194

Έργα συντήρησης ή µικρά κατασκευαστικά
έργα δηµοσίων υποδοµών

∆ήµος Ηρωϊκής
Πόλεως Νάουσας

ΤΕ ∆Ε ∆οµικών έργων
/ Έργων υποδοµής

5 µήνες

6
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02. Συµπράττων φορέας
∆ΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ
Κωδικός
θέσης

Ενέργεια

Τόπος
υλοποίησης

Ειδικότητα

∆ιάρκεια
σύµβασης

Αριθµός
ατόµων

195

Μέριµνα και στήριξη ατόµων που χρήζουν
βοηθείας

∆ήµος Ηρωϊκής
Πόλεως Νάουσας

ΠΕ Ψυχολόγοι

5 µήνες

2

196

Μέριµνα και στήριξη ατόµων που χρήζουν
βοηθείας

∆ήµος Ηρωϊκής
Πόλεως Νάουσας

ΠΕ ΤΕ Κοινωνικοί
Λειτουργοί

5 µήνες

3

197

Μέριµνα και στήριξη ατόµων που χρήζουν
βοηθείας

∆ήµος Ηρωϊκής
Πόλεως Νάουσας

ΠΕ ΤΕ ∆Ε
Νοσηλευτές

5 µήνες

4

198

Μέριµνα και στήριξη ατόµων που χρήζουν
βοηθείας

∆ήµος Ηρωϊκής
Πόλεως Νάουσας

ΥΕ Γενικών
καθηκόντων
(Οικογενειακοί βοηθοί)

5 µήνες

6

199

Έργα συντήρησης δηµοσίων σχολικών
υποδοµών

∆ήµος Ηρωϊκής
Πόλεως Νάουσας

ΥΕ Εργάτες γενικών
καθηκόντων

5 µήνες

12

200

Έργα συντήρησης δηµοσίων σχολικών
υποδοµών

∆ήµος Ηρωϊκής
Πόλεως Νάουσας

∆Ε Ελαιοχρωµατιστές

5 µήνες

8

201

Έργα συντήρησης δηµοσίων σχολικών
υποδοµών

∆ήµος Ηρωϊκής
Πόλεως Νάουσας

∆Ε Ξυλουργοί

5 µήνες

3

202

Έργα συντήρησης δηµοσίων σχολικών
υποδοµών

∆ήµος Ηρωϊκής
Πόλεως Νάουσας

∆Ε Υδραυλικοί Θερµοϋδραυλικοί

5 µήνες

6

203

Έργα συντήρησης δηµοσίων σχολικών
υποδοµών

∆ήµος Ηρωϊκής
Πόλεως Νάουσας

∆Ε Ηλεκτρολόγοι

5 µήνες

4

204

Φύλαξη µαθητών

∆ήµος Ηρωϊκής
Πόλεως Νάουσας

∆Ε Σχολικοί φύλακες

5 µήνες

2

205

Φύλαξη και δηµιουργική απασχόληση
παιδιών προσχολικής ηλικίας

∆ήµος Ηρωϊκής
Πόλεως Νάουσας

ΤΕ Βρεφονηπιοκόµοι

5 µήνες

5

206

Φύλαξη και δηµιουργική απασχόληση
παιδιών προσχολικής ηλικίας

∆ήµος Ηρωϊκής
Πόλεως Νάουσας

∆Ε Βρεφονηπιοκόµοι

5 µήνες

7

207

Ανάπτυξη – ανάδειξη τουριστικού προϊόντος
του ∆ήµου Νάουσας

∆ήµος Ηρωϊκής
Πόλεως Νάουσας

∆Ε Χειριστές Η/Υ

5 µήνες

4

208

Βελτίωση και αποκατάσταση υποδοµών
αθλητικών εγκαταστάσεων

∆ήµος Ηρωϊκής
Πόλεως Νάουσας

∆Ε Υδραυλικοί

5 µήνες

3

209

Βελτίωση και αποκατάσταση υποδοµών
αθλητικών εγκαταστάσεων

∆ήµος Ηρωϊκής
Πόλεως Νάουσας

∆Ε Ηλεκτρολόγοι

5 µήνες

3

210

Βελτίωση και αποκατάσταση υποδοµών
αθλητικών εγκαταστάσεων

∆ήµος Ηρωϊκής
Πόλεως Νάουσας

∆Ε Συντηρητές
οχηµάτων

5 µήνες

4

211

Βελτίωση και αποκατάσταση υποδοµών
αθλητικών εγκαταστάσεων

∆ήµος Ηρωϊκής
Πόλεως Νάουσας

∆Ε Χειριστές
γεωργικών
µηχανηµάτων

5 µήνες

6

212

Ανάπτυξη δραστηριοτήτων στα υδάτινα
αθλήµατα

∆ήµος Ηρωϊκής
Πόλεως Νάουσας

ΠΕ Καθηγητές
Φυσικής Αγωγής

5 µήνες

10
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∆ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΙΑΣ
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Τόπος
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∆ιάρκεια
σύµβασης

Αριθµός
ατόµων

213

Παρακολούθηση και προστασία φυσικού
περιβάλλοντος προστατευόµενων περιοχών ∆ήµος Αλεξάνδρειας ΠΕ ΤΕ Περιβάλλοντος
Natura / Ramsar ∆. Αλεξάνδρειας

5 µήνες

1

214

Παρακολούθηση και προστασία φυσικού
περιβάλλοντος προστατευόµενων περιοχών ∆ήµος Αλεξάνδρειας
Natura / Ramsar ∆. Αλεξάνδρειας

ΠΕ Βιολόγων Βιοτεχνολόγων

5 µήνες

1

215

Αντιµετώπιση έκτακτων καιρικών
φαινοµένων και καθαρισµός /
αποκατάσταση ρεµάτων και κοινοχρήστων
χώρων από σκουπίδια

∆ήµος Αλεξάνδρειας

∆Ε Χειριστών
µηχανηµάτων έργων
(Προωθητής Γαιών)

5 µήνες

2

216

Αντιµετώπιση έκτακτων καιρικών
φαινοµένων και καθαρισµός /
αποκατάσταση ρεµάτων και κοινοχρήστων
χώρων από σκουπίδια

∆ήµος Αλεξάνδρειας

∆Ε Χειριστών
µηχανηµάτων έργων
(φορτωτής JCB)

5 µήνες

1

217

Αντιµετώπιση έκτακτων καιρικών
φαινοµένων και καθαρισµός /
αποκατάσταση ρεµάτων και κοινοχρήστων
χώρων από σκουπίδια

∆ήµος Αλεξάνδρειας

∆Ε Οδηγών φορτηγών
/ ηµιφορτηγών
Γ’ κατηγορίας

5 µήνες

2

218

Αντιµετώπιση έκτακτων καιρικών
φαινοµένων και καθαρισµός /
αποκατάσταση ρεµάτων και κοινοχρήστων
χώρων από σκουπίδια

∆ήµος Αλεξάνδρειας

ΥΕ Εργατών Γενικών
Καθηκόντων

5 µήνες

14

219

Αισθητική και οικολογική αναβάθµιση
κοινοχρήστων χώρων, πάρκων, πλατειών,
παιδικών χαρών και σχολικών αυλών στον
∆. Αλεξάνδρειας

∆ήµος Αλεξάνδρειας

ΠΕ/ΤΕ Γεωπόνων
Φυτικής Παραγωγής

5 µήνες

1

220

Αισθητική και οικολογική αναβάθµιση
κοινοχρήστων χώρων, πάρκων, πλατειών,
παιδικών χαρών και σχολικών αυλών στον
∆. Αλεξάνδρειας

∆ήµος Αλεξάνδρειας

ΠΕ/ΤΕ ∆ασολόγων ∆ασοπόνων

5 µήνες

1

221

Αισθητική και οικολογική αναβάθµιση
κοινοχρήστων χώρων, πάρκων, πλατειών,
παιδικών χαρών και σχολικών αυλών στον
∆. Αλεξάνδρειας

∆ήµος Αλεξάνδρειας

ΤΕ Μηχανολόγων ή ΤΕ
Ηλεκτρολόγων

5 µήνες

3

222

Αισθητική και οικολογική αναβάθµιση
κοινοχρήστων χώρων, πάρκων, πλατειών,
παιδικών χαρών και σχολικών αυλών στον
∆. Αλεξάνδρειας

∆ήµος Αλεξάνδρειας

ΤΕ Τοπογράφων
Μηχανικών

5 µήνες

2

223

Αισθητική και οικολογική αναβάθµιση
κοινοχρήστων χώρων, πάρκων, πλατειών,
παιδικών χαρών και σχολικών αυλών στον
∆. Αλεξάνδρειας

∆ήµος Αλεξάνδρειας

∆Ε Υδραυλικών

5 µήνες

2

224

Αισθητική και οικολογική αναβάθµιση
κοινοχρήστων χώρων, πάρκων, πλατειών,
παιδικών χαρών και σχολικών αυλών στον
∆. Αλεξάνδρειας

ΥΕ Βοηθών
∆ήµος Αλεξάνδρειας οικοδοµικών εργασιών
(Βοηθοί υδραυλικών)

5 µήνες

4

225

Αισθητική και οικολογική αναβάθµιση
κοινοχρήστων χώρων, πάρκων, πλατειών,
παιδικών χαρών και σχολικών αυλών στον
∆. Αλεξάνδρειας

∆ήµος Αλεξάνδρειας

5 µήνες

4
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226

Αισθητική και οικολογική αναβάθµιση
κοινοχρήστων χώρων, πάρκων, πλατειών,
παιδικών χαρών και σχολικών αυλών στον
∆. Αλεξάνδρειας

∆ήµος Αλεξάνδρειας

∆Ε Οικοδόµων

5 µήνες

6

227

Αισθητική και οικολογική αναβάθµιση
κοινοχρήστων χώρων, πάρκων, πλατειών,
παιδικών χαρών και σχολικών αυλών στον
∆. Αλεξάνδρειας

∆ήµος Αλεξάνδρειας

∆Ε Χειριστών
σκαπτικών
µηχανηµάτων

5 µήνες

4

228

Αισθητική και οικολογική αναβάθµιση
κοινοχρήστων χώρων, πάρκων, πλατειών,
παιδικών χαρών και σχολικών αυλών στον
∆. Αλεξάνδρειας

∆ήµος Αλεξάνδρειας

∆Ε Χειριστών
µηχανηµάτων έργων
(γκρέιντερ)

5 µήνες

2

229

Αισθητική και οικολογική αναβάθµιση
κοινοχρήστων χώρων, πάρκων, πλατειών,
παιδικών χαρών και σχολικών αυλών στον
∆. Αλεξάνδρειας

∆Ε Χειριστών
ανυψωτικών
∆ήµος Αλεξάνδρειας
µηχανηµάτων (οµάδας
Γ΄ τάξης Γ΄)

5 µήνες

1

230

Αισθητική και οικολογική αναβάθµιση
κοινοχρήστων χώρων, πάρκων, πλατειών,
παιδικών χαρών και σχολικών αυλών στον
∆. Αλεξάνδρειας

∆ήµος Αλεξάνδρειας

∆Ε Χειριστών
µηχανηµάτων
(σαρώθρου)

5 µήνες

2

231

Αισθητική και οικολογική αναβάθµιση
κοινοχρήστων χώρων, πάρκων, πλατειών,
παιδικών χαρών και σχολικών αυλών στον
∆. Αλεξάνδρειας

∆ήµος Αλεξάνδρειας

∆Ε Οδηγών
Γ’ κατηγορίας

5 µήνες

6

232

Αισθητική και οικολογική αναβάθµιση
κοινοχρήστων χώρων, πάρκων, πλατειών,
παιδικών χαρών και σχολικών αυλών στον
∆. Αλεξάνδρειας

∆ήµος Αλεξάνδρειας

∆Ε
Ηλεκτροσυγκολλητών

5 µήνες

3

233

Αισθητική και οικολογική αναβάθµιση
κοινοχρήστων χώρων, πάρκων, πλατειών,
παιδικών χαρών και σχολικών αυλών στον
∆. Αλεξάνδρειας

∆ήµος Αλεξάνδρειας ∆Ε Ελαιοχρωµατιστών

5 µήνες

9

234

Αισθητική και οικολογική αναβάθµιση
κοινοχρήστων χώρων, πάρκων, πλατειών,
παιδικών χαρών και σχολικών αυλών στον
∆. Αλεξάνδρειας

∆ήµος Αλεξάνδρειας

ΥΕ Εργατών γενικών
καθηκόντων

5 µήνες

13

235

Αισθητική και οικολογική αναβάθµιση
κοινοχρήστων χώρων, πάρκων, πλατειών,
παιδικών χαρών και σχολικών αυλών στον
∆. Αλεξάνδρειας

∆ήµος Αλεξάνδρειας

ΥΕ Εργατών
Καθαριότητας

5 µήνες

20

236

Αισθητική και οικολογική αναβάθµιση
κοινοχρήστων χώρων, πάρκων, πλατειών,
παιδικών χαρών και σχολικών αυλών στον
∆. Αλεξάνδρειας

∆ήµος Αλεξάνδρειας

∆Ε Ξυλουργών

5 µήνες

2

237

Αισθητική και οικολογική αναβάθµιση
κοινοχρήστων χώρων, πάρκων, πλατειών,
παιδικών χαρών και σχολικών αυλών στον
∆. Αλεξάνδρειας

∆ήµος Αλεξάνδρειας

∆Ε Συντηρητής
οχηµάτων

5 µήνες

1

238

Ενέργειες περιβαλλοντικής
ευαισθητοποίησης των κατοίκων του ∆.
Αλεξάνδρειας στους τοµείς της διαχείρισης
των οικιακών απορριµµάτων και της

∆ήµος Αλεξάνδρειας

ΠΕ ΤΕ
Περιβάλλοντος

5 µήνες

1
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239

Παροχή υπηρεσιών φροντίδας και στήριξης
∆ήµος Αλεξάνδρειας
ηλικιωµένων στον ∆. Αλεξάνδρειας

ΠΕ ή ΤΕ ή ∆Ε
Νοσηλευτών

5 µήνες

5

240

Παροχή υπηρεσιών φροντίδας και στήριξης
∆ήµος Αλεξάνδρειας
ηλικιωµένων στον ∆. Αλεξάνδρειας

ΠΕ ΤΕ Κοινωνικών
Λειτουργών

5 µήνες

4

241

Παροχή υπηρεσιών φροντίδας και στήριξης
∆ήµος Αλεξάνδρειας
ηλικιωµένων στον ∆. Αλεξάνδρειας

ΠΕ Ψυχολόγων

5 µήνες

1

242

Παροχή υπηρεσιών φροντίδας και στήριξης
∆ήµος Αλεξάνδρειας
ηλικιωµένων στον ∆. Αλεξάνδρειας

ΤΕ ή ∆Ε
Φυσιοθεραπευτών

5 µήνες

4

243

Παροχή υπηρεσιών φροντίδας και στήριξης
∆ήµος Αλεξάνδρειας
ηλικιωµένων στον ∆. Αλεξάνδρειας

ΥΕ Οικογενειακών
βοηθών

5 µήνες

5

244

Παροχή υπηρεσιών φροντίδας και στήριξης
βρεφών / νηπίων και παιδιών στον ∆.
∆ήµος Αλεξάνδρειας
Αλεξάνδρειας

ΠΕ ΤΕ Κοινωνικών
Λειτουργών

5 µήνες

1

245

Παροχή υπηρεσιών φροντίδας και στήριξης
βρεφών / νηπίων και παιδιών στον ∆.
∆ήµος Αλεξάνδρειας
Αλεξάνδρειας

ΠΕ Νηπιαγωγών

5 µήνες

3

246

Παροχή υπηρεσιών φροντίδας και στήριξης
βρεφών / νηπίων και παιδιών στον ∆.
∆ήµος Αλεξάνδρειας ΤΕ Βρεφονηπιοκόµων
Αλεξάνδρειας

5 µήνες

5

247

Παροχή υπηρεσιών φροντίδας και στήριξης
βρεφών / νηπίων και παιδιών στον ∆.
∆ήµος Αλεξάνδρειας
Αλεξάνδρειας

∆Ε Βοηθών
βρεφονηπιοκόµων

5 µήνες

5

248

Παροχή υπηρεσιών φροντίδας και στήριξης
∆ήµος Αλεξάνδρειας
βρεφών / νηπίων και παιδιών στον ∆.
Αλεξάνδρειας

ΠΕ/ΤΕ/∆Ε Μουσικών

5 µήνες

1

249

Παροχή υπηρεσιών φροντίδας και στήριξης
βρεφών / νηπίων και παιδιών στον ∆.
∆ήµος Αλεξάνδρειας
Αλεξάνδρειας

∆Ε Μαγείρων

5 µήνες

3

250

Παροχή υπηρεσιών φροντίδας και στήριξης
βρεφών / νηπίων και παιδιών στον ∆.
∆ήµος Αλεξάνδρειας
Αλεξάνδρειας

ΥΕ Οικογενειακών
βοηθών

5 µήνες

2

251

Παροχή υπηρεσιών φροντίδας και στήριξης
βρεφών / νηπίων και παιδιών στον ∆.
∆ήµος Αλεξάνδρειας
Αλεξάνδρειας

ΥΕ Καθαριστριών

5 µήνες

3

252

Παροχή υπηρεσιών φροντίδας παιδιών
ΑΜΕΑ στον ∆. Αλεξάνδρειας

∆ήµος Αλεξάνδρειας

ΠΕ Ειδικών
Παιδαγωγών

5 µήνες

2

253

Παροχή υπηρεσιών φροντίδας παιδιών
ΑΜΕΑ στον ∆. Αλεξάνδρειας

∆ήµος Αλεξάνδρειας

ΠΕ/ΤΕ Γεωπόνων
Φυτικής Παραγωγής

5 µήνες

1

254

Παροχή υπηρεσιών φροντίδας παιδιών
ΑΜΕΑ στον ∆. Αλεξάνδρειας

∆ήµος Αλεξάνδρειας

ΠΕ Καθηγητών
Φυσικής Αγωγής

5 µήνες

2

255

Παροχή υπηρεσιών φροντίδας παιδιών
ΑΜΕΑ στον ∆. Αλεξάνδρειας

∆ήµος Αλεξάνδρειας

ΠΕ/ΤΕ/∆Ε Μουσικών

5 µήνες

1
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256

Παροχή υπηρεσιών φροντίδας παιδιών
ΑΜΕΑ στον ∆. Αλεξάνδρειας

∆ήµος Αλεξάνδρειας

ΠΕ/∆Ε Θεατρολογίας

5 µήνες

1

257

Παροχή υπηρεσιών φροντίδας παιδιών
ΑΜΕΑ στον ∆. Αλεξάνδρειας

∆ήµος Αλεξάνδρειας

ΠΕ/ΤΕ
Λογοθεραπευτών

5 µήνες

2

258

Παροχή υπηρεσιών φροντίδας παιδιών
ΑΜΕΑ στον ∆. Αλεξάνδρειας

∆ήµος Αλεξάνδρειας

ΤΕ Εργοθεραπευτών

5 µήνες

2

259

Παροχή υπηρεσιών φροντίδας παιδιών
ΑΜΕΑ στον ∆. Αλεξάνδρειας

∆ήµος Αλεξάνδρειας

ΠΕ/∆Ε Εικαστικών και
Εφαρµοσµένων
Τεχνών

5 µήνες

1

260

Παροχή υπηρεσιών φροντίδας παιδιών
ΑΜΕΑ στον ∆. Αλεξάνδρειας

∆ήµος Αλεξάνδρειας

ΤΕ/∆Ε
Φυσιοθεραπευτών

5 µήνες

1

261

Παροχή υπηρεσιών φροντίδας παιδιών
ΑΜΕΑ στον ∆. Αλεξάνδρειας

∆ήµος Αλεξάνδρειας

ΠΕ Ψυχολόγων

5 µήνες

1

262

Παροχή υπηρεσιών φροντίδας παιδιών
ΑΜΕΑ στον ∆. Αλεξάνδρειας

∆ήµος Αλεξάνδρειας

∆Ε ∆ιοικητικών

5 µήνες

1

263

Παροχή υπηρεσιών φροντίδας παιδιών
ΑΜΕΑ στον ∆. Αλεξάνδρειας

∆ήµος Αλεξάνδρειας

ΥΕ Γενικών
καθηκόντων
(τραπεζοκόµων)

5 µήνες

1

264

Παροχή υπηρεσιών φροντίδας παιδιών
ΑΜΕΑ στον ∆. Αλεξάνδρειας

∆ήµος Αλεξάνδρειας

∆Ε Οδηγών
αυτοκινήτων (Γ΄ ή ∆΄
κατηγορίας)

5 µήνες

1

265

Παροχή υπηρεσιών φροντίδας παιδιών
ΑΜΕΑ στον ∆. Αλεξάνδρειας

∆ήµος Αλεξάνδρειας

ΥΕ Κηροπλάστες

5 µήνες

1

266

Παροχή υπηρεσιών φροντίδας παιδιών
ΑΜΕΑ στον ∆. Αλεξάνδρειας

∆ήµος Αλεξάνδρειας

ΥΕ Οικογενειακών
βοηθών

5 µήνες

1

267

Υποστήριξη για την δηµιουργία και
λειτουργία Κοινωνικού Παντοπωλείου &
Πρατηρίου συλλογής – διάθεσης
χρησιµοποιηµένου ρουχισµού στον ∆.
Αλεξάνδρειας

∆ήµος Αλεξάνδρειας

ΠΕ ΤΕ Κοινωνικών
Λειτουργών

5 µήνες

2

268

Υποστήριξη για την δηµιουργία και
λειτουργία Κοινωνικού Παντοπωλείου &
Πρατηρίου συλλογής – διάθεσης
χρησιµοποιηµένου ρουχισµού στον ∆.
Αλεξάνδρειας

∆ήµος Αλεξάνδρειας

∆Ε ∆ιοικητικών

5 µήνες

1

269

Υποστήριξη για την δηµιουργία και
λειτουργία Κοινωνικού Παντοπωλείου &
Πρατηρίου συλλογής – διάθεσης
χρησιµοποιηµένου ρουχισµού στον ∆.
Αλεξάνδρειας

∆ήµος Αλεξάνδρειας

ΥΕ Γενικών
καθηκόντων (βοηθός
αποθηκάριου)

5 µήνες

1

270

∆ηµιουργία Κινητής Μονάδας Προληπτικής
Ιατρικής στον ∆. Αλεξάνδρειας για την
παροχή υπηρεσιών πρόληψης και
προαγωγής της υγείας των κατοίκων µε τη
χρήση τεχνολογιών τηλεϊατρικής

5 µήνες

1

∆ήµος Αλεξάνδρειας ΤΕ Επισκεπτών Υγείας

Σελίδα 12 από 36

03. Συµπράττων φορέας
∆ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΙΑΣ
Κωδικός
θέσης

Ενέργεια

Τόπος
υλοποίησης

Ειδικότητα

∆ιάρκεια
σύµβασης

Αριθµός
ατόµων

271

∆ηµιουργία Κινητής Μονάδας Προληπτικής
Ιατρικής στον ∆. Αλεξάνδρειας για την
παροχή υπηρεσιών πρόληψης και
προαγωγής της υγείας των κατοίκων µε τη
χρήση τεχνολογιών τηλεϊατρικής

∆ήµος Αλεξάνδρειας

ΠΕ ή ΤΕ ή ∆Ε
Νοσηλευτών

5 µήνες

1

272

Ενέργειες στήριξης κέντρων πολιτιστικής
δηµιουργίας και πολιτιστικών εκδηλώσεων
στον ∆. Αλεξάνδρειας

∆ήµος Αλεξάνδρειας

ΤΕ/∆Ε Γραφικών
Τεχνών &
καλλιτεχνικών
σπουδών

5 µήνες

1

273

Ενέργειες στήριξης κέντρων πολιτιστικής
δηµιουργίας και πολιτιστικών εκδηλώσεων
στον ∆. Αλεξάνδρειας

∆ήµος Αλεξάνδρειας

ΠΕ/∆Ε Εικαστικών

5 µήνες

1

274

Ενέργειες στήριξης κέντρων πολιτιστικής
δηµιουργίας και πολιτιστικών εκδηλώσεων
στον ∆. Αλεξάνδρειας

∆ήµος Αλεξάνδρειας

ΠΕ ΤΕ
Βιβλιοθηκονοµίας

5 µήνες

1

275

Ενέργειες στήριξης κέντρων πολιτιστικής
δηµιουργίας και πολιτιστικών εκδηλώσεων
στον ∆. Αλεξάνδρειας

∆ήµος Αλεξάνδρειας

ΤΕ/∆Ε Φωτογραφίας

5 µήνες

1

276

Ενέργειες στήριξης κέντρων πολιτιστικής
δηµιουργίας και πολιτιστικών εκδηλώσεων
στον ∆. Αλεξάνδρειας

∆ήµος Αλεξάνδρειας

ΠΕ/ΤΕ/∆Ε Μουσικοί

5 µήνες

2

277

Ενέργειες στήριξης κέντρων πολιτιστικής
δηµιουργίας και πολιτιστικών εκδηλώσεων
στον ∆. Αλεξάνδρειας

∆ήµος Αλεξάνδρειας

ΥΕ Εργάτες γενικών
καθηκόντων

5 µήνες

1

278

Ενέργειες υποστήριξης δράσεων
αδελφοποίησης ΟΤΑ και συµµετοχής του ∆.
∆ήµος Αλεξάνδρειας ΠΕ Αγγλικής γλώσσας
Αλεξάνδρειας σε εθνικά και ευρωπαϊκά
δίκτυα

5 µήνες

1

279

Ενέργειες υποστήριξης δράσεων
αδελφοποίησης ΟΤΑ και συµµετοχής του ∆.
∆ήµος Αλεξάνδρειας
Αλεξάνδρειας σε εθνικά και ευρωπαϊκά
δίκτυα

ΤΕ/∆Ε Γραφικών
Τεχνών &
καλλιτεχνικών
σπουδών

5 µήνες

1

280

Ενέργειες υποστήριξης δράσεων
αδελφοποίησης ΟΤΑ και συµµετοχής του ∆.
∆ήµος Αλεξάνδρειας
Αλεξάνδρειας σε εθνικά και ευρωπαϊκά
δίκτυα

∆Ε ∆ιοικητικών

5 µήνες

1

281

Υλοποίηση προγραµµάτων µαζικού
αθλητισµού, στοχευµένων σε παιδιά, νέους
και ΑΜΕΑ στον ∆. Αλεξάνδρειας

∆ήµος Αλεξάνδρειας

ΠΕ Καθηγητές
Φυσικής Αγωγής

5 µήνες

10

282

Υλοποίηση προγράµµατος γνωριµίας
αθληµάτων υγρού στίβου και τµηµάτων
κολύµβησης στο ∆ηµοτικό Κολυµβητήριο
Αλεξάνδρειας

∆ήµος Αλεξάνδρειας

ΠΕ Καθηγητές φυσικής
αγωγής

5 µήνες

8

283

Υλοποίηση προγράµµατος γνωριµίας
αθληµάτων υγρού στίβου και τµηµάτων
κολύµβησης στο ∆ηµοτικό Κολυµβητήριο
Αλεξάνδρειας

∆ήµος Αλεξάνδρειας

∆Ε Ναυαγοσώστες

5 µήνες

3

284

Υλοποίηση προγράµµατος γνωριµίας
αθληµάτων υγρού στίβου και τµηµάτων
κολύµβησης στο ∆ηµοτικό Κολυµβητήριο
Αλεξάνδρειας

∆ήµος Αλεξάνδρειας

ΠΕ ή ΤΕ ή ∆Ε
Νοσηλευτών

5 µήνες

2
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03. Συµπράττων φορέας
∆ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΙΑΣ
Κωδικός
θέσης

Ενέργεια

Τόπος
υλοποίησης

Ειδικότητα

∆ιάρκεια
σύµβασης

Αριθµός
ατόµων

285

Υλοποίηση προγράµµατος γνωριµίας
αθληµάτων υγρού στίβου και τµηµάτων
κολύµβησης στο ∆ηµοτικό Κολυµβητήριο
Αλεξάνδρειας

∆ήµος Αλεξάνδρειας

∆Ε Τεχνικών
Υδραυλικών
(συντηρητών πισίνας)

5 µήνες

1

286

Υλοποίηση προγράµµατος γνωριµίας
αθληµάτων υγρού στίβου και τµηµάτων
κολύµβησης στο ∆ηµοτικό Κολυµβητήριο
Αλεξάνδρειας

∆ήµος Αλεξάνδρειας

ΥΕ Καθαριστριών

5 µήνες

1

04. Συµπράττων φορέας
ΦΟΡΕΑΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ296Σ ∆ΕΛΤΑ ΑΞΙΟΥ – ΛΟΥ∆ΙΑ - ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ
Κωδικός
θέσης

Ενέργεια

Τόπος
υλοποίησης

Ειδικότητα

∆ιάρκεια
σύµβασης

Αριθµός
ατόµων

287

Φύλαξη υποδοµών

∆ήµος Αλεξάνδρειας

ΥΕ Πυροπροστασίας ∆ασοπροστασίας

5 µήνες

2

05. Συµπράττων φορέας
ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ - ΕΡΓΑΝΗ
Κωδικός
θέσης

Ενέργεια

Τόπος
υλοποίησης

Ειδικότητα

∆ιάρκεια
σύµβασης

Αριθµός
ατόµων

ΠΕ Ψυχολόγος

5 µήνες

1

288

Υποστήριξη γυναικών και οµάδων γυναικών
Π.Ε. Ηµαθίας
της υπαίθρου της Περιφερειακής Ενότητας
(∆ήµος Βέροιας ως
Ηµαθίας για τη δηµιουργία γυναικείων
έδρα συντονισµού)*
αγροτικών συνεταιρισµών

289

Υποστήριξη γυναικών και οµάδων γυναικών
Π.Ε. Ηµαθίας
ΠΕ Κοινωνιολόγος
της υπαίθρου της Περιφερειακής Ενότητας
(∆ήµος Βέροιας ως Πολιτικός Επιστήµονας
Ηµαθίας για τη δηµιουργία γυναικείων
έδρα συντονισµού)*
ΠΕ
αγροτικών συνεταιρισµών

5 µήνες

1

290

Υποστήριξη γυναικών και οµάδων γυναικών
Π.Ε. Ηµαθίας
της υπαίθρου της Περιφερειακής Ενότητας
(∆ήµος Βέροιας ως
Ηµαθίας για τη δηµιουργία γυναικείων
έδρα συντονισµού)*
αγροτικών συνεταιρισµών

ΠΕ ή ΤΕ
Οικονοµολόγοι

5 µήνες

2

291

Υποστήριξη γυναικών και οµάδων γυναικών
Π.Ε. Ηµαθίας
της υπαίθρου της Περιφερειακής Ενότητας
(∆ήµος Βέροιας ως
Ηµαθίας για τη δηµιουργία γυναικείων
έδρα συντονισµού)*
αγροτικών συνεταιρισµών

ΠΕ ΤΕ Γεωπόνοι,
ΠΕ Χηµικοί

5 µήνες

2

292

Υποστήριξη γυναικών και οµάδων γυναικών
Π.Ε. Ηµαθίας
της υπαίθρου της Περιφερειακής Ενότητας
(∆ήµος Βέροιας ως
Ηµαθίας για τη δηµιουργία γυναικείων
έδρα συντονισµού)*
αγροτικών συνεταιρισµών

ΠΕ ΤΕ Πληροφορικής

5 µήνες

2

293

Υποστήριξη γυναικών και οµάδων γυναικών
Π.Ε. Ηµαθίας
της υπαίθρου της Περιφερειακής Ενότητας
(∆ήµος Βέροιας ως
Ηµαθίας για τη δηµιουργία γυναικείων
έδρα συντονισµού)*
αγροτικών συνεταιρισµών

∆Ε ∆ιοικητικού

5 µήνες

2

*

Οι δράσεις- ενέργειες Κοινωφελούς χαρακτήρα µε συµπράττοντα φορέα ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ - ΕΡΓΑΝΗ (για την Περιφερειακή
Ενότητα Ηµαθίας) και έδρα συντονισµού στον ∆ήµο Βέροιας είναι δυνατόν να υλοποιηθούν σε
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όλη την έκταση της Περιφερειακής Ενότητας Ηµαθίας, ανάλογα µε τις ανάγκες που θα
προκύψουν.
ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός
θέσης
101, 106,
111, 116,
118, 129,
132, 135,
139, 147,
154, 161,
164, 169,
172, 176,
181, 184,
186, 187,
192, 199,
218, 234,
235, 251,
277, 286

Τίτλος σπουδών
και λοιπά απαιτούµενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

∆εν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (άρθρο 5 παρ. 2 του ν.2527/1997)

α) Άδεια µηχανοδηγού-χειριστή µηχανηµάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων, οµάδας Β΄, τάξης Γ’.
β) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελµατική.

102, 107,
114, 126

γ) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθµιας ή µεταδευτεροβάθµιας εκπαίδευσης της
ηµεδαπής ή άλλος ισότιµος τίτλος της αλλοδαπής ανεξαρτήτως ειδικότητας
ή
Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυµνασίου ή για υποψηφίους που έχουν
αποφοιτήσει µέχρι και το 1980 απολυτήριο δηµοτικού σχολείου) ή ισοδύναµο απολυτήριο τίτλο κατώτερης Τεχνικής
Σχολής του Ν.∆. 580/1970 ή απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του
άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ηµεδαπής ή άλλος ισότιµος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εµπειρία τουλάχιστον
τριών (3) ετών, µετά την απόκτηση της ανωτέρω άδειας µηχανοδηγού –χειριστή µηχανηµάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων.
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ
Για θερµικά µηχανήµατα, γίνονται δεκτές και οι άδειες µηχανοδηγών χειριστών µηχανηµάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων,
που χορηγήθηκαν βάσει του π.δ. 22/1976, υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος προσκοµίζει βεβαίωση της αρµόδιας για
την έκδοση της άδειας υπηρεσίας για την αντιστοιχία της άδειας µηχανοδηγού χειριστή µηχανηµάτων τεχνικών έργων του
π.δ. 22/1976, µε τις οµάδες µηχανηµάτων του π.δ. 31/1990.

103, 171,
220

α) Πτυχίο ή δίπλωµα ∆ασολογίας και ∆ιαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων ή ∆ασολογίας και Φυσικού
Περιβάλλοντος ΑΕΙ ή το οµώνυµο πτυχίο ή δίπλωµα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραµµάτων
Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ ή ταυτόσηµο κατά περιεχόµενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωµα ΑΕΙ ή Ελληνικού Ανοικτού
Πανεπιστηµίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σχολών της
αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας και β) Άδεια άσκησης επαγγέλµατος ∆ασολόγου.
ή
Πτυχίο ή δίπλωµα τµήµατος ∆ασοπονίας ή ∆ασοπονίας και ∆ιαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος ΤΕΙ ή το οµώνυµο
πτυχίο ή δίπλωµα Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωµα ΤΕΙ ή
Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σχολών της ηµεδαπής ή αλλοδαπής,
αντίστοιχης ειδικότητας ή το οµώνυµο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιµος τίτλος της ηµεδαπής ή
αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

104, 117,
165

α) Πτυχίο ή δίπλωµα Γεωπόνου Τµήµατος: Γεωπονίας ή Φυτικής Παραγωγής ή Επιστήµης Φυτικής Παραγωγής ή Ζωικής
Παραγωγής ή Επιστήµης Ζωικής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών ή Γεωπονίας Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής ή
Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας (πρώην Γεωργικής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας) ή Γεωργικής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας ή
Αγροτικής Οικονοµίας και Ανάπτυξης (πρώην Γεωργικής Οικονοµίας) ή Επιστήµης και Τεχνολογίας Τροφίµων (πρώην
Γεωργικών Βιοµηχανιών) ή Γεωργικών Βιοµηχανιών ή Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής (πρώην
Εγγείων Βελτιώσεων και Γεωργικής Μηχανικής) ή Εγγείων Βελτιώσεων και Γεωργικής Μηχανικής ή Γεωπονίας Φυτικής
Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος ή Αγροτικής Ανάπτυξης ή Γεωργικής Οικονοµίας ΑΕΙ ή το οµώνυµο πτυχίο ή
δίπλωµα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ ή ταυτόσηµο
κατά περιεχόµενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωµα ΑΕΙ ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραµµάτων
Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας
ή
Πτυχίο ή δίπλωµα ∆ιοίκησης Γεωργικών Εκµεταλλεύσεων ή Αγροτικής Ανάπτυξης και ∆ιοίκησης Αγροτικών Επιχειρήσεων
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός
θέσης

Τίτλος σπουδών
και λοιπά απαιτούµενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα
ή Γεωργικών Μηχανών και Αρδεύσεων ή Γεωργικής Μηχανολογίας και Υδάτινων Πόρων ή Μηχανολογίας και Υδάτινων
Πόρων ή Μηχανικής Βιοσυστηµάτων ή Ζωικής Παραγωγής ή Φυτικής Παραγωγής ή Ανθοκοµίας και Αρχιτεκτονικής
Τοπίου ή Αρχιτεκτονικής Τοπίου ή Θερµοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκοµίας ή Βιολογικών Θερµοκηπιακών
Καλλιεργειών και Ανθοκοµίας ή Εµπορίας και Ποιοτικού Ελέγχου Αγροτικών Προϊόντων ή Βιολογικής Γεωργίας ή
Τεχνολογίας Βιολογικής Γεωργίας και Τροφίµων ή Οικολογίας και Περιβάλλοντος ή Τεχνολογίας Περιβάλλοντος και
Οικολογίας ή Τεχνολογίας Ολοκληρωµένης Γεωργίας ή ∆ιαχείρισης Γεωργικών Οικοσυστηµάτων ή Τεχνολογίας
Γεωργικών Προϊόντων ή Ζωικής Παραγωγής ή Φυτικής Παραγωγής ή ∆ασοπονίας ή ∆ασοπονίας και ∆ιαχείρισης
Φυσικού Περιβάλλοντος ή Ιχθυοκοµίας-Αλιείας ή Υδατοκαλλιεργειών και Αλιευτικής ∆ιαχείρισης ή Τεχνολογίας Αλιείας και
Υδατοκαλλιεργειών TEI ή το οµώνυµο πτυχίο ή δίπλωµα Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο
κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωµα ΤΕΙ ή Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος
σχολών της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το οµώνυµο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή
ισότιµος τίτλος της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
β) Άδεια άσκησης επαγγέλµατος Γεωτεχνικού ειδικότητας Γεωπόνου για τους κατόχους ΠΕ.

105

Πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Ειδικού ∆ασικής Προστασίας ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωµα ή
απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών µονάδων : ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελµατικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου
σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελµατικού Λυκείου ή Τεχνικής Επαγγελµατικής Σχολής
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ή σχολής µαθητείας του ΟΑΕ∆ του Ν. 1346/1983 ή άλλος ισότιµος τίτλος σχολικής µονάδας
της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας
ή
Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθµιας ή µεταδευτεροβάθµιας εκπαίδευσης της ηµεδαπής
ή άλλος ισότιµος τίτλος της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας και σχετική εµπειρία ενός (1) έτους
α) Άδεια µηχανοδηγού-χειριστή µηχανηµάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων, οµάδας Ι΄, τάξης Γ’.
β) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελµατική.

108

γ) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθµιας ή µεταδευτεροβάθµιας εκπαίδευσης της
ηµεδαπής ή άλλος ισότιµος τίτλος της αλλοδαπής ανεξαρτήτως ειδικότητας
ή
Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυµνασίου ή για υποψηφίους που έχουν
αποφοιτήσει µέχρι και το 1980 απολυτήριο δηµοτικού σχολείου) ή ισοδύναµο απολυτήριο τίτλο κατώτερης Τεχνικής
Σχολής του Ν.∆. 580/1970 ή απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του
άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ηµεδαπής ή άλλος ισότιµος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εµπειρία τουλάχιστον
τριών (3) ετών, µετά την απόκτηση της ανωτέρω άδειας µηχανοδηγού –χειριστή µηχανηµάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων.
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ
Για θερµικά µηχανήµατα, γίνονται δεκτές και οι άδειες µηχανοδηγών χειριστών µηχανηµάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων,
που χορηγήθηκαν βάσει του π.δ. 22/1976, υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος προσκοµίζει βεβαίωση της αρµόδιας για
την έκδοση της άδειας υπηρεσίας για την αντιστοιχία της άδειας µηχανοδηγού χειριστή µηχανηµάτων τεχνικών έργων του
π.δ. 22/1976, µε τις οµάδες µηχανηµάτων του π.δ. 31/1990.

109, 125,
134, 166,
175, 180,
217, 231

α) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ΄ κατηγορίας.
β) Οποιοσδήποτε απολυτήριος τίτλος σχολικής µονάδας δευτεροβάθµιας ή µεταδευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης της
ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σχολών της αλλοδαπής ή απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο
τριταξίου γυµνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει µέχρι και το 1980 απολυτήριο δηµοτικού σχολείου) ή
ισοδύναµο απολυτήριο τίτλο κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.∆. 580/1970 ή απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής
Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ηµεδαπής ή άλλος ισότιµος τίτλος της
αλλοδαπής και αντίστοιχη εµπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών, µετά την απόκτηση της παραπάνω άδειας οδήγησης
αυτοκινήτου.
γ) Πιστοποιητικό Επαγγελµατικής Ικανότητας (ΠΕΙ) για όσους απαιτείται.
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ (σύµφωνα µε την απαιτούµενη κατά τα ανωτέρω άδεια οδήγησης
αυτοκινήτου)
η
Υποψήφιοι οι οποίοι απέκτησαν άδεια οδήγησης αυτοκινήτου της κατηγορίας Γ΄ή Γ΄+Ε΄ από την 10 Σεπτεµβρίου 2009
και µετά απαιτείται να προσκοµίσουν πλέον της άδειας οδήγησης αυτοκινήτου και Πιστοποιητικό Επαγγελµατικής
Ικανότητας (ΠΕΙ) µεταφοράς εµπορευµάτων, σύµφωνα µε το π.δ. 74/2008 (ΦΕΚ 112/18.6.2008 τ. Α΄). Σύµφωνα µε το
η
ίδιο π.δ. όσοι υποψήφιοι απέκτησαν την ανωτέρω άδεια οδήγησης µέχρι και την 9 Σεπτεµβρίου 2009 εξαιρούνται από
η
την υποβολή του ανωτέρω πιστοποιητικού µέχρι και την 9 Σεπτεµβρίου 2014 την εποµένη της οποίας απαιτείται το
ανωτέρω πιστοποιητικό.
Προκειµένου για την απόδειξη κατοχής του Πιστοποιητικού Επαγγελµατικής Ικανότητας (ΠΕΙ) απαιτείται :
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός
θέσης

Τίτλος σπουδών
και λοιπά απαιτούµενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα
είτε η κατοχή ∆ελτίου Επιµόρφωσης Οδηγού, το οποίο να είναι σε ισχύ και το οποίο εκδίδεται από την Υπηρεσία
Μεταφορών και Επικοινωνιών της Π.Ε. στην περιοχή της οποία βρίσκεται η κατοικία του ενδιαφεροµένου.
είτε η καταχώρηση επί του εντύπου της άδειας οδήγησης του κοινοτικού αριθµού «95» δίπλα σε µία ή περισσότερες εκ
των κατηγοριών ή υποκατηγοριών που κατέχει ο υποψήφιος και απαιτούνται από την ανακοίνωση.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Σε περίπτωση που η υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Π.Ε δεν έχει προχωρήσει στη
συγκρότηση επιτροπής για τις εξετάσεις του ανωτέρω πιστοποιητικού (ΠΕΙ), ο υποψήφιος προκειµένου να γίνει
δεκτός για τη θέση του Ο∆ΗΓΟΥ της συγκεκριµένης ανακοίνωσης, πρέπει να προσκοµίσει απαραιτήτως σχετικό
έγγραφο της υπηρεσίας αυτής, στο οποίο να αναφέρεται η αδυναµία έκδοσης του ανωτέρω πιστοποιητικού εξ αφορµής
της µη συγκρότησης της εν λόγω επιτροπής.
Για τις άδειες οδήγησης αυτοκινήτων, όταν δεν προκύπτει η ηµεροµηνία της αρχικής κτήσης, της κατά την ανακοίνωση
απαιτούµενης άδειας, αλλά µόνο η ηµεροµηνία λήξης της άδειας ή τυχόν πρόσφατης θεώρησης, πρέπει οι υποψήφιοι να
συνυποβάλουν και σχετική βεβαίωση της οικείας υπηρεσίας συγκοινωνιών.
Σε περίπτωση αδυναµίας της αρµόδιας υπηρεσίας να χορηγήσει την βεβαίωση αυτή, λόγω καταστροφής ή φθοράς των
αρχείων της, αρκεί :
η προσκόµιση της βεβαίωσης της υπηρεσίας αυτής στην οποία να αναφέρεται ο λόγος αδυναµίας καθώς και
η προσκόµιση Υπεύθυνης ∆ήλωσης κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986 του υποψηφίου στην οποία να
δηλώνει την ακριβή ηµεροµηνία αρχικής κτήσης της κατηγορίας επαγγελµατικής άδειας οδήγησης που
ζητείται από την προκήρυξη.
Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι είναι κάτοχοι επαγγελµατικής άδειας οδήγησης αλλοδαπής, για να γίνουν δεκτοί
πρέπει να προσκοµίσουν βεβαίωση της αρµόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Συγκοινωνιών «περί ισοδυναµίας και
αντιστοιχίας της άδειας οδήγησης αλλοδαπής µε τις επαγγελµατικές άδειες οδήγησης ηµεδαπής».

110, 115,
127, 210,
237

α) Άδεια άσκησης επαγγέλµατος Μηχανοτεχνίτη Αυτοκινήτων.
β) Οποιοσδήποτε απολυτήριος τίτλος σχολικής µονάδας ∆ευτεροβάθµιας ή µεταδευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης της
ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας.
ή
Απολυτήριος τίτλος Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυµνασίου ή για υποψηφίους που έχουν
αποφοιτήσει µέχρι και το 1980 απολυτήριο δηµοτικού σχολείου) ή ισοδύναµος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής
Σχολής του Ν.∆. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του
άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ηµεδαπής ή άλλος ισότιµος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εµπειρία τουλάχιστον
τριών (3) ετών, µετά την απόκτηση της άδειας άσκησης επαγγέλµατος Μηχανοτεχνίτη Αυτοκινήτων.
α) Άδεια µηχανοδηγού-χειριστή µηχανηµάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων, οµάδας Ζ’, τάξης Β’.
β) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελµατική.

112

γ) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθµιας ή µεταδευτεροβάθµιας εκπαίδευσης της
ηµεδαπής ή άλλος ισότιµος τίτλος της αλλοδαπής ανεξαρτήτως ειδικότητας
ή
Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυµνασίου ή για υποψηφίους που έχουν
αποφοιτήσει µέχρι και το 1980 απολυτήριο δηµοτικού σχολείου) ή ισοδύναµο απολυτήριο τίτλο κατώτερης Τεχνικής
Σχολής του Ν.∆. 580/1970 ή απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του
άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ηµεδαπής ή άλλος ισότιµος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εµπειρία τουλάχιστον
τριών (3) ετών, µετά την απόκτηση της ανωτέρω άδειας µηχανοδηγού –χειριστή µηχανηµάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων.
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ
Για θερµικά µηχανήµατα, γίνονται δεκτές και οι άδειες µηχανοδηγών χειριστών µηχανηµάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων,
που χορηγήθηκαν βάσει του π.δ. 22/1976, υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος προσκοµίζει βεβαίωση της αρµόδιας για
την έκδοση της άδειας υπηρεσίας για την αντιστοιχία της άδειας µηχανοδηγού χειριστή µηχανηµάτων τεχνικών έργων του
π.δ. 22/1976, µε τις οµάδες µηχανηµάτων του π.δ. 31/1990.
α) Άδεια µηχανοδηγού-χειριστή µηχανηµάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων, οµάδας Ε’, τάξης Γ’.
β) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελµατική.

113, 215

γ) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθµιας ή µεταδευτεροβάθµιας εκπαίδευσης της
ηµεδαπής ή άλλος ισότιµος τίτλος της αλλοδαπής ανεξαρτήτως ειδικότητας
ή
Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυµνασίου ή για υποψηφίους που έχουν
αποφοιτήσει µέχρι και το 1980 απολυτήριο δηµοτικού σχολείου) ή ισοδύναµο απολυτήριο τίτλο κατώτερης Τεχνικής
Σχολής του Ν.∆. 580/1970 ή απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του
άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ηµεδαπής ή άλλος ισότιµος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εµπειρία τουλάχιστον
τριών (3) ετών, µετά την απόκτηση της ανωτέρω άδειας µηχανοδηγού –χειριστή µηχανηµάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων.

Σελίδα 17 από 36

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός
θέσης

Τίτλος σπουδών
και λοιπά απαιτούµενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ
Για θερµικά µηχανήµατα, γίνονται δεκτές και οι άδειες µηχανοδηγών χειριστών µηχανηµάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων,
που χορηγήθηκαν βάσει του π.δ. 22/1976, υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος προσκοµίζει βεβαίωση της αρµόδιας για
την έκδοση της άδειας υπηρεσίας για την αντιστοιχία της άδειας µηχανοδηγού χειριστή µηχανηµάτων τεχνικών έργων του
π.δ. 22/1976, µε τις οµάδες µηχανηµάτων του π.δ. 31/1990.

119, 224,
265, 287

120, 193,
226

Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυµνασίου ή για υποψηφίους που
έχουν αποφοιτήσει µέχρι και το 1980 απολυτήριο δηµοτικού σχολείου) ή ισοδύναµο απολυτήριο τίτλο κατώτερης Τεχνικής
Σχολής του Ν.∆. 580/1970 ή απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του
άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ηµεδαπής ή άλλος ισότιµος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εµπειρία τουλάχιστον
έξι (6) µηνών.
Πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Κτίστη ή Τοιχοποιών και Επιχρισµάτων ή Εργασιών οπλισµένου και
αόπλου σκυροδέµατος ή Γυψαδόρου-Σοβατζή ή Επικαλύψεων και Μαρµάρινων Εργασιών ή Μαρµαροτεχνίας ή
Τεχνίτης Μωσαϊκών και Πλακοστρώσεων ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών
µονάδων: ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελµατικού Εκπαιδευτηρίου (ΤΕΕ) Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών, ή Ενιαίου Πολυκλαδικού
Λυκείου (ΕΠΛ) ή Τεχνικού Επαγγελµατικού Λυκείου (ΤΕΛ) ή Τεχνικών Επαγγελµατικών Σχολών (ΤΕΣ) ∆ευτεροβάθµιας
Εκπαίδευσης ή Σχολής µαθητείας του ΟΑΕ∆ του Ν. 1346/1983(ΦΕΚ 46Α΄) ή άλλος ισότιµος τίτλος σχολικής µονάδας της
ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας
ή
Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυµνασίου ή για υποψηφίους που
έχουν αποφοιτήσει µέχρι και το 1980 απολυτήριο δηµοτικού σχολείου) ή ισοδύναµο απολυτήριο τίτλο κατώτερης Τεχνικής
Σχολής του Ν.∆. 580/1970 ή απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του
άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ηµεδαπής ή άλλος ισότιµος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εµπειρία τουλάχιστον
τριών (3) ετών

121, 200,
233

Πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Ελαιοχρωµατιστών ή Ελαιοχρωµατιστή ή αντίστοιχο πτυχίο ή
δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών µονάδων : ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελµατικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή
Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελµατικού Λυκείου ή Τεχνικής Επαγγελµατικής
Σχολής δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ή σχολής µαθητείας του ΟΑΕ∆ του Ν. 1346/1983 ή άλλος ισότιµος τίτλος σχολικής
µονάδας της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
ή
Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυµνασίου ή για υποψηφίους που
έχουν αποφοιτήσει µέχρι και το 1980 απολυτήριο δηµοτικού σχολείου) ή ισοδύναµο απολυτήριο τίτλο κατώτερης Τεχνικής
Σχολής του Ν.∆. 580/1970 ή απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του
άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ηµεδαπής ή άλλος ισότιµος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εµπειρία τουλάχιστον
τριών (3) ετών.

122, 191,
232

α) Άδεια άσκησης επαγγέλµατος Ηλεκτροσυγκολλητή ή Οξυγονοκολλητή Α΄ ή Β΄τάξης και
β) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθµιας ή µεταδευτεροβάθµιας εκπαίδευσης της
ηµεδαπής ή άλλος ισότιµος τίτλος της αλλοδαπής ανεξαρτήτως ειδικότητας
ή
Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυµνασίου ή για υποψηφίους που
έχουν αποφοιτήσει µέχρι και το 1980 απολυτήριο δηµοτικού σχολείου) ή ισοδύναµο απολυτήριο τίτλο κατώτερης Τεχνικής
Σχολής του Ν.∆. 580/1970 ή απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του
άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ηµεδαπής ή άλλος ισότιµος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εµπειρία τουλάχιστον
τριών (3) ετών µετά την απόκτηση της άδειας.

123, 162,
190, 202,
208, 223,
285

α) Άδεια άσκησης επαγγέλµατος τεχνίτη υδραυλικού τουλάχιστον Α΄ τάξης και 1 ειδικότητας.
β) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθµιας ή µεταδευτεροβάθµιας εκπαίδευσης της
ηµεδαπής ή άλλος ισότιµος τίτλος της αλλοδαπής ανεξαρτήτως ειδικότητας
ή
Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυµνασίου ή για υποψηφίους που έχουν
αποφοιτήσει µέχρι και το 1980 απολυτήριο δηµοτικού σχολείου) ή ισοδύναµο απολυτήριο τίτλο κατώτερης Τεχνικής
Σχολής του Ν.∆. 580/1970 ή απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του
άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ηµεδαπής ή άλλος ισότιµος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εµπειρία τουλάχιστον
τριών (3) ετών µετά την απόκτηση της άδειας.

124, 163,
188, 203,

α) Άδεια άσκησης επαγγέλµατος εγκαταστάτη ή συντηρητή ηλεκτρολόγου Α΄ ειδικότητας οποιασδήποτε κατηγορίας ή
Άδεια Τεχνολόγου Ηλεκτρολόγου (ΤΕ).

ης
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός
θέσης

Τίτλος σπουδών
και λοιπά απαιτούµενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

209, 225

β) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον δευτεροβάθµιας ή µεταδευτεροβάθµιας εκπαίδευσης
της ηµεδαπής ή άλλος ισότιµος τίτλος της αλλοδαπής.
ή
Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυµνασίου ή για υποψηφίους που έχουν
αποφοιτήσει µέχρι και το 1980 απολυτήριο δηµοτικού σχολείου) ή ισοδύναµο απολυτήριο τίτλο κατώτερης Τεχνικής
Σχολής του Ν.∆. 580/1970 ή απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του
άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ηµεδαπής ή άλλος ισότιµος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εµπειρία τουλάχιστον
τριών (3) ετών, µετά την απόκτηση της άδειας άσκησης επαγγέλµατος.
α) Άδεια µηχανοδηγού-χειριστή µηχανηµάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων, οµάδας Γ’, τάξης Γ’.
β) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελµατική.
γ) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθµιας ή µεταδευτεροβάθµιας εκπαίδευσης της
ηµεδαπής ή άλλος ισότιµος τίτλος της αλλοδαπής ανεξαρτήτως ειδικότητας

128, 179,
229

ή
Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυµνασίου ή για υποψηφίους που έχουν
αποφοιτήσει µέχρι και το 1980 απολυτήριο δηµοτικού σχολείου) ή ισοδύναµο απολυτήριο τίτλο κατώτερης Τεχνικής
Σχολής του Ν.∆. 580/1970 ή απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του
άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ηµεδαπής ή άλλος ισότιµος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εµπειρία τουλάχιστον
τριών (3) ετών, µετά την απόκτηση της ανωτέρω άδειας µηχανοδηγού –χειριστή µηχανηµάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων.
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ
Για θερµικά µηχανήµατα, γίνονται δεκτές και οι άδειες µηχανοδηγών χειριστών µηχανηµάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων,
που χορηγήθηκαν βάσει του π.δ. 22/1976, υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος προσκοµίζει βεβαίωση της αρµόδιας για
την έκδοση της άδειας υπηρεσίας για την αντιστοιχία της άδειας µηχανοδηγού χειριστή µηχανηµάτων τεχνικών έργων του
π.δ. 22/1976, µε τις οµάδες µηχανηµάτων του π.δ. 31/1990.
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α) Πτυχίο ή δίπλωµα Κτηνιατρικής ΑΕΙ ή το οµώνυµο πτυχίο ή δίπλωµα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ
ή Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ ή ταυτόσηµο κατά περιεχόµενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωµα ΑΕΙ ή
Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ηµεδαπής ή
ισότιµος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας και β) Άδεια άσκησης επαγγέλµατος Κτηνίατρου.
ή
α) Πτυχίο ή δίπλωµα Γεωπόνου Τµήµατος: Ζωικής Παραγωγής ή Επιστήµης Ζωικής Παραγωγής και
Υδατοκαλλιεργειών ή Γεωπονίας Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής µε κατεύθυνση Ζωικής Παραγωγής ή Γεωπονίας µε
κατεύθυνση Ζωικής Παραγωγής ΑΕΙ ή το οµώνυµο πτυχίο ή δίπλωµα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή
Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ ή ταυτόσηµο κατά περιεχόµενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωµα ΑΕΙ ή
Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ηµεδαπής ή
ισότιµος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας και β) Άδεια άσκησης επαγγέλµατος Γεωπόνου.
ή
Πτυχίο ή δίπλωµα τµήµατος Ζωικής Παραγωγής ΤΕΙ ή το οµώνυµο πτυχίο ή δίπλωµα Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής
(Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωµα ΤΕΙ ή Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της
ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σχολών της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το οµώνυµο ή αντίστοιχο κατά
ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιµος τίτλος της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

131

Πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Υπεύθυνος Προµηθειών και ∆ιαχείρισης Αποθήκης ή αντίστοιχο
πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών µονάδων : ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελµατικού
Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελµατικού Λυκείου ή
Τεχνικής Επαγγελµατικής Σχολής δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ή σχολής µαθητείας του ΟΑΕ∆ του Ν. 1346/1983 ή άλλος
ισότιµος τίτλος σχολικής µονάδας της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
ή
Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον δευτεροβάθµιας ή µεταδευτεροβάθµιας εκπαίδευσης
της ηµεδαπής ή άλλος ισότιµος τίτλος της αλλοδαπής ανεξαρτήτως ειδικότητας και σχετική εµπειρία ενός (1) έτους.

133, 136,
142, 196,
240, 244,
267

α) Άδεια άσκησης επαγγέλµατος Κοινωνικής Εργασίας ή Κοινωνικού Λειτουργού και
β) Πτυχίο ή δίπλωµα Κοινωνικής Εργασίας ή Κοινωνικής ∆ιοίκησης µε κατεύθυνση Κοινωνικής Εργασίας ΑΕΙ ή το
οµώνυµο πτυχίο ή δίπλωµα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε)
ΑΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σχολών της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
ή
Πτυχίο ή δίπλωµα τµήµατος Κοινωνικής Εργασίας ΤΕΙ ή το οµώνυµο πτυχίο ή δίπλωµα Προγραµµάτων Σπουδών
Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωµα ΤΕΙ ή Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.)
ΤΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σχολών της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το οµώνυµο ή
αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιµος τίτλος της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός
θέσης

137, 146,
197, 239,
271, 284

Τίτλος σπουδών
και λοιπά απαιτούµενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα
α) Άδεια άσκησης επαγγέλµατος Νοσηλευτή – Νοσηλεύτριας ή βοηθού νοσηλευτή ,
β) Πτυχίο ή δίπλωµα Νοσηλευτικής ΑΕΙ ή το οµώνυµο πτυχίο ή δίπλωµα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ
ή Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σχολών της ηµεδαπής ή αλλοδαπής,
αντίστοιχης ειδικότητας
ή
Πτυχίο ή δίπλωµα τµήµατος Νοσηλευτικής ΤΕΙ ή το οµώνυµο πτυχίο ή δίπλωµα Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής
(Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωµα ΤΕΙ ή Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της
ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σχολών της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το οµώνυµο ή αντίστοιχο κατά
ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιµος τίτλος της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
ή
Πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος Μέσης Τεχνικής Επαγγελµατικής Νοσηλευτικής Σχολής (ΜΤΕΝΣ) ή ειδικοτήτων
Βοηθών Νοσηλευτών ή Βοηθών Νοσοκόµων ή Νοσηλευτικής ή Νοσηλευτικής Τραυµατολογίας (Βοηθός Τραυµατολογίας
ορθοπεδικής) ή Νοσηλευτικής Χειρουργείου ή Νοσηλευτικής Ογκολογικών Παθήσεων (Ειδικής Νοσηλευτικής) ή
Νοσηλευτικής Μονάδων Εντατικής Θεραπείας ή Νοσηλευτικής Ατόµων µε Ψυχικές Παθήσεις δευτεροβάθµιας ή
µεταδευτεροβάθµιας εκπαίδευσης της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σχολών της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης
ειδικότητας.
γ) Ταυτότητα µέλους της Ένωσης Νοσηλευτών/τριών Ελλάδος (ΕΝΕ), η οποία να είναι σε ισχύ ή Βεβαίωση Ανανέωσης
Εγγραφής στην Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος (ΕΝΕ) του τρέχοντος έτους ή Βεβαίωση εγγραφής στην Ένωση
Νοσηλευτών Ελλάδας (ΕΝΕ), για όσους εγγράφονται για πρώτη φορά, η οποία είναι σε ισχύ µέχρι το τέλος Φεβρουαρίου
του επόµενου έτους από την έκδοσή της, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 4, παρ.5 του ν.3252/2004 (για τους
κατόχους ΠΕ και ΤΕ Νοσηλευτικής).

138, 143,
195, 241,
261, 288

α) Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλµατος Ψυχολόγου.
β) Πτυχίο ή δίπλωµα Ψυχολογίας ή Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας µε ειδίκευση στην Ψυχολογία ΑΕΙ ή το
οµώνυµο πτυχίο ή δίπλωµα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής
(Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σχολών της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

140, 145,
270

α) Πτυχίο ή δίπλωµα τµήµατος Επισκεπτών και Επισκεπτριών Υγείας ΤΕΙ ή το οµώνυµο πτυχίο ή δίπλωµα
Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωµα ΤΕΙ ή Προγραµµάτων
Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σχολών της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης
ειδικότητας ή το οµώνυµο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιµος τίτλος της ηµεδαπής ή αλλοδαπής,
αντίστοιχης ειδικότητας
β) Άδεια άσκησης επαγγέλµατος Επισκεπτών- Επισκεπτριών Υγείας (ΤΕ).

141, 242,
260

α) Άδεια άσκησης επαγγέλµατος Φυσικοθεραπευτή (ΤΕ).
β) Πτυχίο ή δίπλωµα τµήµατος Φυσικοθεραπείας ΤΕΙ ή το οµώνυµο πτυχίο ή δίπλωµα Προγραµµάτων Σπουδών
Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωµα ΤΕΙ ή Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.)
ΤΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σχολών της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το οµώνυµο ή
αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιµος τίτλος της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας,
γ) Ταυτότητα µέλους του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσιοθεραπευτών (Π.Σ.Φ), η οποία να είναι σε ισχύ ή Βεβαίωση
εγγραφής στον Π.Σ.Φ για όσους εγγράφονται για πρώτη φορά, η οποία να είναι σε ισχύ µέχρι το τέλος Φεβρουαρίου του
επόµενου έτους από την έκδοσή της, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 4 του ν. 3599/2007 ή Βεβαίωση ανανέωσης
εγγραφής στον Π.Σ.Φ. του τρέχοντος έτους.
ή
Πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Βοηθού Φυσικοθεραπευτή σε Ιαµατικές Πηγές και Λουτρά ή Βοηθών
Φυσικοθεραπευτών ή Βοηθών Φυσικοθεραπείας ή Βοηθός Φυσικοθεραπευτή-Υπάλληλος Εργαστηρίων Φυσικοθεραπείας
ή Ειδικός Κινησιοθεραπείας ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών µονάδων: ΙΕΚ
ή Τεχνικού Επαγγελµατικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού
Επαγγελµατικού Λυκείου ή Τεχνικής Επαγγελµατικής Σχολής δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ή σχολής µαθητείας του
ΟΑΕ∆ του Ν. 1346/1983 ή άλλος ισότιµος τίτλος σχολικής µονάδας της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

144

Πτυχίο ή δίπλωµα Κοινωνιολογίας ή Κοινωνικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή Κοινωνικής Ανθρωπολογίας
ή Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας µε κατεύθυνση Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή Κοινωνικής ∆ιοίκησης ή Ιστορίας
- Αρχαιολογίας - Κοινωνικής Ανθρωπολογίας µε κατεύθυνση Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ΑΕΙ ή το οµώνυµο πτυχίο ή
δίπλωµα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ηµεδαπής
ή ισότιµος τίτλος σχολών της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

148, 168,
207

α) ∆ίπλωµα Επαγγελµατικής Κατάρτισης Ι.Ε.Κ. οποιασδήποτε ειδικότητας του τοµέα Πληροφορικής ή β) Πτυχίο Α’ ή Β’
κύκλου Τεχνικού Επαγγελµατικού Εκπαιδευτηρίου: (i) οποιασδήποτε ειδικότητας του τοµέα Πληροφορικής-∆ικτύων Η/Υ ή
(ii) ειδικότητας Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστηµάτων ή Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστηµάτων και ∆ικτύων του
Ηλεκτρονικού Τοµέα ή γ) Απολυτήριος τίτλος: (i) κλάδου Πληροφορικής Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου, ή (ii) τµήµατος

Σελίδα 20 από 36

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός
θέσης

Τίτλος σπουδών
και λοιπά απαιτούµενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα
Προγραµµατιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Τεχνικού Επαγγελµατικού Λυκείου ή (iii) ειδικότητας Υπαλλήλων Χειριστών
Η/Υ Τεχνικής Επαγγελµατικής Σχολής ή άλλος ισότιµος και αντίστοιχος τίτλος σχολικής µονάδας ∆ευτεροβάθµιας
Εκπαίδευσης της ηµεδαπής ή αλλοδαπής.

149, 264

α) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ΄ ή ∆ κατηγορίας ,
β) Οποιοσδήποτε απολυτήριος τίτλος σχολικής µονάδας ∆ευτεροβάθµιας ή µεταδευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης της
ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σχολών της αλλοδαπής ανεξαρτήτως ειδικότητας ή απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής
εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυµνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει µέχρι και το 1980 απολυτήριο
δηµοτικού σχολείου) ή ισοδύναµο απολυτήριο τίτλο κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.∆. 580/1970 ή απολυτήριο τίτλο
Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ηµεδαπής ή
άλλος ισότιµος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εµπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών, µετά την απόκτηση των
παραπάνω αδειών οδήγησης αυτοκινήτου.
γ) Πιστοποιητικό Επαγγελµατικής Ικανότητας (ΠΕΙ) για όσους απαιτείται.
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ (σύµφωνα µε την απαιτούµενη κατά τα ανωτέρω άδεια οδήγησης
αυτοκινήτου)
η
Υποψήφιοι οι οποίοι απέκτησαν άδεια οδήγησης αυτοκινήτου της κατηγορίας Γ΄ή Γ΄+Ε΄ από την 10 Σεπτεµβρίου 2009
και µετά απαιτείται να προσκοµίσουν πλέον της άδειας οδήγησης αυτοκινήτου και Πιστοποιητικό Επαγγελµατικής
Ικανότητας (ΠΕΙ) µεταφοράς εµπορευµάτων, σύµφωνα µε το π.δ. 74/2008 (ΦΕΚ 112/18.6.2008 τ. Α΄). Σύµφωνα µε το
η
ίδιο π.δ. όσοι υποψήφιοι απέκτησαν την ανωτέρω άδεια οδήγησης µέχρι και την 9 Σεπτεµβρίου 2009 εξαιρούνται από
η
την υποβολή του ανωτέρω πιστοποιητικού µέχρι και την 9 Σεπτεµβρίου 2014 την εποµένη της οποίας απαιτείται το
ανωτέρω πιστοποιητικό.
η
Υποψήφιοι οι οποίοι απέκτησαν άδεια οδήγησης αυτοκινήτου της κατηγορίας ∆΄ή ∆΄+Ε΄ από την 10 Σεπτεµβρίου 2008
και µετά απαιτείται να προσκοµίσουν πλέον της άδειας οδήγησης αυτοκινήτου και Πιστοποιητικό Επαγγελµατικής
Ικανότητας (ΠΕΙ) µεταφοράς επιβατών, σύµφωνα µε το π.δ. 74/2008 (ΦΕΚ 112/18.6.2008 τ. Α΄). Σύµφωνα µε το ίδιο
η
π.δ. όσοι υποψήφιοι απέκτησαν την ανωτέρω άδεια οδήγησης µέχρι και την 9 Σεπτεµβρίου 2008 εξαιρούνται από την
η
υποβολή του ανωτέρω πιστοποιητικού µέχρι και την 9 Σεπτεµβρίου 2013 την εποµένη της οποίας απαιτείται το
ανωτέρω πιστοποιητικό
Προκειµένου για την απόδειξη κατοχής του Πιστοποιητικού Επαγγελµατικής Ικανότητας (ΠΕΙ) απαιτείται :
είτε η κατοχή ∆ελτίου Επιµόρφωσης Οδηγού, το οποίο να είναι σε ισχύ και το οποίο εκδίδεται από την Υπηρεσία
Μεταφορών και Επικοινωνιών της Π.Ε. στην περιοχή της οποία βρίσκεται η κατοικία του ενδιαφεροµένου.
είτε η καταχώρηση επί του εντύπου της άδειας οδήγησης του κοινοτικού αριθµού «95» δίπλα σε µία ή περισσότερες εκ
των κατηγοριών ή υποκατηγοριών που κατέχει ο υποψήφιος και απαιτούνται από την ανακοίνωση.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Σε περίπτωση που η υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Π.Ε δεν έχει προχωρήσει στη
συγκρότηση επιτροπής για τις εξετάσεις του ανωτέρω πιστοποιητικού (ΠΕΙ), ο υποψήφιος προκειµένου να γίνει
δεκτός για τη θέση του Ο∆ΗΓΟΥ της συγκεκριµένης ανακοίνωσης, πρέπει να προσκοµίσει απαραιτήτως σχετικό
έγγραφο της υπηρεσίας αυτής, στο οποίο να αναφέρεται η αδυναµία έκδοσης του ανωτέρω πιστοποιητικού εξ’ αφορµής
της µη συγκρότησης της εν λόγω επιτροπής.
Για τις άδειες οδήγησης αυτοκινήτων, όταν δεν προκύπτει η ηµεροµηνία της αρχικής κτήσης, της κατά την ανακοίνωση
απαιτούµενης άδειας, αλλά µόνο η ηµεροµηνία λήξης της άδειας ή τυχόν πρόσφατης θεώρησης, πρέπει οι υποψήφιοι να
συνυποβάλουν και σχετική βεβαίωση της οικείας υπηρεσίας συγκοινωνιών.
Σε περίπτωση αδυναµίας της αρµόδιας υπηρεσίας να χορηγήσει την βεβαίωση αυτή, λόγω καταστροφής ή φθοράς των
αρχείων της, αρκεί :
η προσκόµιση της βεβαίωσης της υπηρεσίας αυτής στην οποία να αναφέρεται ο λόγος αδυναµίας καθώς και
η προσκόµιση Υπεύθυνης ∆ήλωσης κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986 του
υποψηφίου στην οποία να
δηλώνει την ακριβή ηµεροµηνία αρχικής κτήσης της κατηγορίας επαγγελµατικής άδειας οδήγησης που
ζητείται από την προκήρυξη.
Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι είναι κάτοχοι επαγγελµατικής άδειας οδήγησης αλλοδαπής, για να γίνουν δεκτοί
πρέπει να προσκοµίσουν βεβαίωση της αρµόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Συγκοινωνιών «περί ισοδυναµίας και
αντιστοιχίας της άδειας οδήγησης αλλοδαπής µε τις επαγγελµατικές άδειες οδήγησης ηµεδαπής».
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Πτυχίο ή δίπλωµα Ειδικής Αγωγής µε κατευθύνσεις: α) ∆ασκάλου είτε β) Παιδαγωγού ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης ή
Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας µε ειδίκευση στην Παιδαγωγική ή Επιστηµών Εκπαίδευσης και Αγωγής ή
Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής µε ειδίκευση στην Παιδαγωγική ή Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής µε κατευθύνσεις:
α) Συνεχούς Εκπαίδευσης είτε β) Εκπαίδευσης Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες ή Παιδαγωγικό ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης ΑΕΙ ή
το οµώνυµο πτυχίο ή δίπλωµα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής
(Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σχολών της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
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Πτυχίο ή δίπλωµα Παιδαγωγικού τµήµατος Νηπιαγωγών ή Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία ή
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός
θέσης

Τίτλος σπουδών
και λοιπά απαιτούµενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα
Επιστηµών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης ή Επιστηµών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία ή Επιστηµών
της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία ή Παιδαγωγικού Νηπιαγωγών ή Επιστηµών της Προσχολικής
Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασµού ή Παιδαγωγού Προσχολικής Εκπαίδευσης ή Ειδικής Αγωγής µε κατευθύνσεις:
α) Νηπιαγωγού είτε β) Παιδαγωγού Προσχολικής Εκπαίδευσης ΑΕΙ ή το οµώνυµο πτυχίο ή δίπλωµα Ελληνικού Ανοικτού
Πανεπιστηµίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σχολών της
ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
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Πτυχίο ή δίπλωµα τµήµατος Βρεφονηπιοκοµίας ή Προσχολικής Αγωγής ΤΕΙ ή το οµώνυµο πτυχίο ή δίπλωµα
Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωµα ΤΕΙ ή Προγραµµάτων
Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σχολών της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης
ειδικότητας ή το οµώνυµο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιµος τίτλος της ηµεδαπής ή αλλοδαπής,
αντίστοιχης ειδικότητας.
ή
Πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Βοηθών Βρεφονηπιοκόµων-Παιδοκόµων ή Βοηθών Βρεφοκόµων
ή Βοηθών Βρεφονηπιοκόµων ή Προσχολικής Αγωγής ∆ραστηριοτήτων ∆ηµιουργίας και Έκφρασης ή Επιµελητών
Πρόνοιας ή Κοινωνικών Φροντιστών ή Προσχολικής Αγωγής Ηµερήσιας Φροντίδας Παιδιών µε Ειδικές Ανάγκες ή
αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών µονάδων: ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελµατικού
Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελµατικού Λυκείου ή Τεχνικής
Επαγγελµατικής Σχολής δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ή σχολής µαθητείας του ΟΑΕ∆ του Ν. 1346/1983 ή άλλος ισότιµος
τίτλος σχολικής µονάδας της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
α) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ∆’ κατηγορίας ,
β) Οποιοσδήποτε απολυτήριος τίτλος σχολικής µονάδας ∆ευτεροβάθµιας ή µεταδευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης της
ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σχολών της αλλοδαπής ανεξαρτήτως ειδικότητας ή απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής
εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυµνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει µέχρι και το 1980 απολυτήριο
δηµοτικού σχολείου) ή ισοδύναµο απολυτήριο τίτλο κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.∆. 580/1970 ή απολυτήριο τίτλο
Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ηµεδαπής ή
άλλος ισότιµος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εµπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών, µετά την απόκτηση των
παραπάνω αδειών οδήγησης αυτοκινήτου.
γ) Πιστοποιητικό Επαγγελµατικής Ικανότητας (ΠΕΙ) για όσους απαιτείται.
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ (σύµφωνα µε την απαιτούµενη κατά τα ανωτέρω άδεια οδήγησης
αυτοκινήτου)
η
Υποψήφιοι οι οποίοι απέκτησαν άδεια οδήγησης αυτοκινήτου της κατηγορίας ∆΄ ή ∆΄+Ε΄ από την 10 Σεπτεµβρίου 2008
και µετά απαιτείται να προσκοµίσουν πλέον της άδειας οδήγησης αυτοκινήτου και Πιστοποιητικό Επαγγελµατικής
Ικανότητας (ΠΕΙ) µεταφοράς επιβατών, σύµφωνα µε το π.δ. 74/2008 (ΦΕΚ 112/18.6.2008 τ. Α΄). Σύµφωνα µε το ίδιο
η
π.δ. όσοι υποψήφιοι απέκτησαν την ανωτέρω άδεια οδήγησης µέχρι και την 9 Σεπτεµβρίου 2008 εξαιρούνται από την
η
υποβολή του ανωτέρω πιστοποιητικού µέχρι και την 9 Σεπτεµβρίου 2013 την εποµένη της οποίας απαιτείται το
ανωτέρω πιστοποιητικό
Προκειµένου για την απόδειξη κατοχής του Πιστοποιητικού Επαγγελµατικής Ικανότητας (ΠΕΙ) απαιτείται :
είτε η κατοχή ∆ελτίου Επιµόρφωσης Οδηγού, το οποίο να είναι σε ισχύ και το οποίο εκδίδεται από την Υπηρεσία
Μεταφορών και Επικοινωνιών της Π.Ε. στην περιοχή της οποία βρίσκεται η κατοικία του ενδιαφεροµένου.
είτε η καταχώρηση επί του εντύπου της άδειας οδήγησης του κοινοτικού αριθµού «95» δίπλα σε µία ή περισσότερες εκ
των κατηγοριών ή υποκατηγοριών που κατέχει ο υποψήφιος και απαιτούνται από την ανακοίνωση.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Σε περίπτωση που η υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Π.Ε δεν έχει προχωρήσει στη
συγκρότηση επιτροπής για τις εξετάσεις του ανωτέρω πιστοποιητικού (ΠΕΙ), ο υποψήφιος προκειµένου να γίνει
δεκτός για τη θέση του Ο∆ΗΓΟΥ της συγκεκριµένης ανακοίνωσης, πρέπει να προσκοµίσει απαραιτήτως σχετικό
έγγραφο της υπηρεσίας αυτής, στο οποίο να αναφέρεται η αδυναµία έκδοσης του ανωτέρω πιστοποιητικού εξ’ αφορµής
της µη συγκρότησης της εν λόγω επιτροπής.
Για τις άδειες οδήγησης αυτοκινήτων, όταν δεν προκύπτει η ηµεροµηνία της αρχικής κτήσης, της κατά την ανακοίνωση
απαιτούµενης άδειας, αλλά µόνο η ηµεροµηνία λήξης της άδειας ή τυχόν πρόσφατης θεώρησης, πρέπει οι υποψήφιοι να
συνυποβάλουν και σχετική βεβαίωση της οικείας υπηρεσίας συγκοινωνιών.
Σε περίπτωση αδυναµίας της αρµόδιας υπηρεσίας να χορηγήσει την βεβαίωση αυτή, λόγω καταστροφής ή φθοράς των
αρχείων της, αρκεί :
η προσκόµιση της βεβαίωσης της υπηρεσίας αυτής στην οποία να αναφέρεται ο λόγος αδυναµίας καθώς και
η προσκόµιση Υπεύθυνης ∆ήλωσης κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986 του υποψηφίου στην οποία να
δηλώνει την ακριβή ηµεροµηνία αρχικής κτήσης της κατηγορίας επαγγελµατικής άδειας οδήγησης που
ζητείται από την προκήρυξη.
Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι είναι κάτοχοι επαγγελµατικής άδειας οδήγησης αλλοδαπής, για να γίνουν δεκτοί
πρέπει να προσκοµίσουν βεβαίωση της αρµόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Συγκοινωνιών «περί ισοδυναµίας και
αντιστοιχίας της άδειας οδήγησης αλλοδαπής µε τις επαγγελµατικές άδειες οδήγησης ηµεδαπής».
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός
θέσης

Τίτλος σπουδών
και λοιπά απαιτούµενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

Πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Μαγειρικής Τέχνης ή Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης ή αντίστοιχο
πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών µονάδων : ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελµατικού
Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελµατικού Λυκείου ή
Τεχνικής Επαγγελµατικής Σχολής δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ή σχολής µαθητείας του ΟΑΕ∆ του Ν. 1346/1983 ή άλλος
ισότιµος τίτλος σχολικής µονάδας της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας,
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ή
Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυµνασίου ή για υποψηφίους που
έχουν αποφοιτήσει µέχρι και το 1980 απολυτήριο δηµοτικού σχολείου) ή ισοδύναµο απολυτήριο τίτλο κατώτερης Τεχνικής
Σχολής του Ν.∆. 580/1970 ή απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του
άρθρου 1 του Ν. 2817/200 της ηµεδαπής ή άλλος ισότιµος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εµπειρία τουλάχιστον
τριών (3) ετών.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Οι κάτοχοι πτυχίων Βασικής Εκπαίδευσης του Οργανισµού Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
Α
(ΟΤΕΚ) του τµήµατος του β.δ 151/1971 (ΦΕΚ 52 ’)Μαγειρικής Τέχνης διετούς κύκλου σπουδών υποχρεούνται να
προσκοµίσουν και απολυτήριο τίτλο τουλάχιστον Γ’ Γυµνασίου.
Πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Στέλεχος Υπηρεσιών Ασφάλειας ή Φύλακας Μουσείων και
Αρχαιολογικών χώρων ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών µονάδων : ΙΕΚ ή
Τεχνικού Επαγγελµατικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού
Επαγγελµατικού Λυκείου ή Τεχνικής Επαγγελµατικής Σχολής δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ή σχολής µαθητείας του
ΟΑΕ∆ του Ν. 1346/1983 ή άλλος ισότιµος τίτλος σχολικής µονάδας της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας
ή
Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθµιας ή µεταδευτεροβάθµιας εκπαίδευσης της ηµεδαπής
ή άλλος ισότιµος τίτλος της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας και αντίστοιχη εµπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους.
Πτυχίο ή δίπλωµα Οικονοµικής και ∆ιοίκησης Τουρισµού ΑΕΙ ή το οµώνυµο πτυχίο ή δίπλωµα Ελληνικού Ανοικτού
Πανεπιστηµίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σχολών της
ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας,
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ή
Πτυχίο ή δίπλωµα τµήµατος Τουριστικών Επιχειρήσεων ΤΕΙ ή το οµώνυµο πτυχίο ή δίπλωµα Προγραµµάτων Σπουδών
Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωµα ΤΕΙ ή Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.)
ΤΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σχολών της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το οµώνυµο ή
αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιµος τίτλος της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας
ή
Πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Ειδικός ∆ιαχείρισης Τουριστικών Εκδηλώσεων ή Ειδικός Τουριστικού
Πρακτορείου ή Στέλεχος Τουρισµού Υπαιθρίων ∆ραστηριοτήτων ή Υπάλληλος Τουριστικού Γραφείου ή Τουριστικός
Συνοδός ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών µονάδων : ΙΕΚ ή Τεχνικού
Επαγγελµατικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελµατικού
Λυκείου ή Τεχνικής Επαγγελµατικής Σχολής δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ή σχολής µαθητείας του ΟΑΕ∆ του Ν.
1346/1983 ή άλλος ισότιµος τίτλος σχολικής µονάδας της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

158, 170,
272, 279

Πτυχίο ή δίπλωµα τµήµατος Γραφιστικής ή Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών ΤΕΙ ή το οµώνυµο πτυχίο ή δίπλωµα
Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωµα ΤΕΙ ή Προγραµµάτων
Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σχολών της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης
ειδικότητας ή το οµώνυµο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιµος τίτλος της ηµεδαπής ή αλλοδαπής,
αντίστοιχης ειδικότητας
ή
Πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Γραφικών Τεχνών ή Γραφικών Τεχνικών-Ηλεκτρονικής Σχεδίασης
Εντύπου ή Γραφίστα Ηλεκτρονικής Σχεδίασης Εντύπου ή Γραφίστα Εντύπου και Ηλεκτρονικών Μέσων ή Γραφιστών ή
Τεχνικού Γραφίστα Ηλεκτρονικής Σχεδίασης Εντύπου ή Τεχνίτη Γραφικών Τεχνών µε κατεύθυνση Φωτολιθογραφία ή
αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών µονάδων : ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελµατικού
Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελµατικού Λυκείου ή
Τεχνικής Επαγγελµατικής Σχολής δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ή σχολής µαθητείας του ΟΑΕ∆ του Ν. 1346/1983 ή άλλος
ισότιµος τίτλος σχολικής µονάδας της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

159

Πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Υπεύθυνος Υποδοχής και Φιλοξενίας ή Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων
ή Ειδικός Ξενοδοχειακών Υπηρεσιών και Τροφοδοσίας ή Ειδικός Ξενοδοχειακής Ψυχαγωγίας ή αντίστοιχο πτυχίο ή
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός
θέσης

Τίτλος σπουδών
και λοιπά απαιτούµενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα
δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών µονάδων : ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελµατικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή
Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελµατικού Λυκείου ή Τεχνικής Επαγγελµατικής
Σχολής δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ή σχολής µαθητείας του ΟΑΕ∆ του Ν. 1346/1983 ή άλλος ισότιµος τίτλος σχολικής
µονάδας της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας
ή
οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθµιας ή µεταδευτεροβάθµιας εκπαίδευσης της ηµεδαπής
ή άλλος ισότιµος τίτλος της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας και σχετική εµπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους.

160, 278

Πτυχίο ή δίπλωµα τµήµατος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ή το οµώνυµο πτυχίο ή δίπλωµα Ελληνικού Ανοικτού
Πανεπιστηµίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σχολών της
ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας

167, 212,
254, 281,
282

Πτυχίο ή δίπλωµα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού ΑΕΙ ή το οµώνυµο πτυχίο ή δίπλωµα Ελληνικού Ανοικτού
Πανεπιστηµίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σχολών
της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
α) Άδεια µηχανοδηγού-χειριστή µηχανηµάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων, οµάδας Ζ’, τάξης Γ’.
β) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελµατική.
γ) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθµιας ή µεταδευτεροβάθµιας εκπαίδευσης της
ηµεδαπής ή άλλος ισότιµος τίτλος της αλλοδαπής ανεξαρτήτως ειδικότητας

173, 177,
182, 228

ή
Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυµνασίου ή για υποψηφίους που έχουν
αποφοιτήσει µέχρι και το 1980 απολυτήριο δηµοτικού σχολείου) ή ισοδύναµο απολυτήριο τίτλο κατώτερης Τεχνικής
Σχολής του Ν.∆. 580/1970 ή απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του
άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ηµεδαπής ή άλλος ισότιµος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εµπειρία τουλάχιστον
τριών (3) ετών, µετά την απόκτηση της ανωτέρω άδειας µηχανοδηγού –χειριστή µηχανηµάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων.
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ
Για θερµικά µηχανήµατα, γίνονται δεκτές και οι άδειες µηχανοδηγών χειριστών µηχανηµάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων,
που χορηγήθηκαν βάσει του π.δ. 22/1976, υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος προσκοµίζει βεβαίωση της αρµόδιας για
την έκδοση της άδειας υπηρεσίας για την αντιστοιχία της άδειας µηχανοδηγού χειριστή µηχανηµάτων τεχνικών έργων του
π.δ. 22/1976, µε τις οµάδες µηχανηµάτων του π.δ. 31/1990.
α) Άδεια µηχανοδηγού-χειριστή µηχανηµάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων, οµάδας Β’, τάξης ∆’.
β) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελµατική.
γ) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθµιας ή µεταδευτεροβάθµιας εκπαίδευσης της
ηµεδαπής ή άλλος ισότιµος τίτλος της αλλοδαπής ανεξαρτήτως ειδικότητας

174, 178,
183, 216,
227

ή
Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυµνασίου ή για υποψηφίους που έχουν
αποφοιτήσει µέχρι και το 1980 απολυτήριο δηµοτικού σχολείου) ή ισοδύναµο απολυτήριο τίτλο κατώτερης Τεχνικής
Σχολής του Ν.∆. 580/1970 ή απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του
άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ηµεδαπής ή άλλος ισότιµος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εµπειρία τουλάχιστον
τριών (3) ετών, µετά την απόκτηση της ανωτέρω άδειας µηχανοδηγού –χειριστή µηχανηµάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων.
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ
Για θερµικά µηχανήµατα, γίνονται δεκτές και οι άδειες µηχανοδηγών χειριστών µηχανηµάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων,
που χορηγήθηκαν βάσει του π.δ. 22/1976, υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος προσκοµίζει βεβαίωση της αρµόδιας για
την έκδοση της άδειας υπηρεσίας για την αντιστοιχία της άδειας µηχανοδηγού χειριστή µηχανηµάτων τεχνικών έργων του
π.δ. 22/1976, µε τις οµάδες µηχανηµάτων του π.δ. 31/1990.

185, 213,
238

α) Πτυχίο ή δίπλωµα Μηχανικού Περιβάλλοντος ή Χηµικού Μηχανικού ή Περιβάλλοντος ή ∆ιαχείρισης Περιβάλλοντος και
Φυσικών Πόρων ή Γεωγραφίας ή Επιστήµης της Θάλασσας ή Επιστηµών της Θάλασσας ή Βιολογίας ή Βιολογικών
Εφαρµογών και Τεχνολογιών ή Φυσικής ή Φυσικών Επιστηµών ή Μαθηµατικού Εφαρµογών και Φυσικού Εφαρµογών µε
κατεύθυνση Φυσικού Εφαρµογών ή Χηµείας ή Βιοχηµείας ή Ιατρικής Βιοχηµείας ή Βιοχηµείας και Βιοτεχνολογίας ή
Σπουδών στις Φυσικές Επιστήµες ή ∆ιαχείρισης Αγροτικού Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων ή Περιβαλλοντικής
Χαρτογραφίας ή Εφαρµοσµένης Αγροοικολογίας ή Επιστηµών και Πολιτισµού - Κατεύθυνση Επιστηµών Περιβάλλοντος
ΑΕΙ ή το οµώνυµο πτυχίο ή δίπλωµα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραµµάτων Σπουδών
Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σχολών της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας και β)
Την κατά περίπτωση πτυχίου άδεια άσκησης επαγγέλµατος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου σπουδών για
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός
θέσης

Τίτλος σπουδών
και λοιπά απαιτούµενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα
τους Μηχανικούς ή Βεβαίωση ιδιότητας µέλους της Ένωσης Χηµικών (ν. 1804/1988 – ΦΕΚ 177 Α’/25.8.1988) για τους
Χηµικούς.
ή
Πτυχίο ή δίπλωµα τµήµατος Ενεργειακής Τεχνολογίας ή Ενεργειακής Τεχνικής ή Τεχνολογίας Πετρελαίου ή Τεχνολογίας
Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου ή Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης ή Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ή Ενεργειακής και
Περιβαλλοντικής Τεχνολογίας ή Τεχνολογίας Περιβάλλοντος ή Τεχνολογίας Συστηµάτων ∆ιαχείρισης Φυσικών Πόρων ή
Γεωτεχνολογίας και Περιβάλλοντος ή Τεχνολογίας Περιβάλλοντος και Οικολογίας ή Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕΙ ή το
οµώνυµο πτυχίο ή δίπλωµα Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή
δίπλωµα ΤΕΙ ή Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σχολών της ηµεδαπής ή
αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το οµώνυµο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιµος τίτλος της
ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

189, 194

Πτυχίο ή δίπλωµα τµήµατος Πολιτικών ∆οµικών Έργων ή Έργων Υποδοµής ΤΕΙ ή το οµώνυµο πτυχίο ή δίπλωµα
Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωµα ΤΕΙ ή Προγραµµάτων
Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σχολών της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης
ειδικότητας ή το οµώνυµο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιµος τίτλος της ηµεδαπής ή αλλοδαπής,
αντίστοιχης ειδικότητας
ή
Πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Τεχνικού ∆οµικών Έργων ή Κτιριακών Έργων ή ∆οµικών Έργων ή
αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών µονάδων : ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελµατικού
Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελµατικού Λυκείου ή Τεχνικής
Επαγγελµατικής Σχολής δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ή σχολής µαθητείας του ΟΑΕ∆ του Ν. 1346/1983 ή άλλος ισότιµος
τίτλος σχολικής µονάδας της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

198, 243,
250, 263,
266, 269

Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυµνασίου ή για υποψηφίους που
έχουν αποφοιτήσει µέχρι και το 1980 απολυτήριο δηµοτικού σχολείου) ή ισοδύναµο απολυτήριο τίτλο κατώτερης Τεχνικής
Σχολής του Ν.∆. 580/1970 ή απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του
άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ηµεδαπής ή άλλος ισότιµος τίτλος της αλλοδαπής.

201, 236

Πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Ξυλουργικών Εργασιών Οικοδοµών ή Ξυλουργών - Επιπλοποιών ή
Ξυλουργού ή Επιπλοποιίας ή Επιπλοποιών ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω
σχολικών µονάδων : ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελµατικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού
Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελµατικού Λυκείου ή Τεχνικής Επαγγελµατικής Σχολής δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ή σχολής
µαθητείας του ΟΑΕ∆ του Ν. 1346/1983 ή άλλος ισότιµος τίτλος σχολικής µονάδας της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης
ειδικότητας
ή
Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυµνασίου ή για υποψηφίους που
έχουν αποφοιτήσει µέχρι και το 1980 απολυτήριο δηµοτικού σχολείου) ή ισοδύναµο απολυτήριο τίτλο κατώτερης Τεχνικής
Σχολής του Ν.∆. 580/1970 ή απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του
άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ηµεδαπής ή άλλος ισότιµος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εµπειρία τουλάχιστον
τριών (3) ετών .

205, 246

Πτυχίο ή δίπλωµα τµήµατος Βρεφονηπιοκοµίας ή Προσχολικής Αγωγής ΤΕΙ ή το οµώνυµο πτυχίο ή δίπλωµα
Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωµα ΤΕΙ ή Προγραµµάτων
Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σχολών της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης
ειδικότητας ή το οµώνυµο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιµος τίτλος της ηµεδαπής ή αλλοδαπής,
αντίστοιχης ειδικότητας.

206, 247

Πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Βοηθών Βρεφονηπιοκόµων-Παιδοκόµων ή Βοηθών Βρεφοκόµων
ή Βοηθών Βρεφονηπιοκόµων ή Προσχολικής Αγωγής ∆ραστηριοτήτων ∆ηµιουργίας και Έκφρασης ή Επιµελητών
Πρόνοιας ή Κοινωνικών Φροντιστών ή Προσχολικής Αγωγής Ηµερήσιας Φροντίδας Παιδιών µε Ειδικές Ανάγκες ή
αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών µονάδων: ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελµατικού
Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελµατικού Λυκείου ή Τεχνικής
Επαγγελµατικής Σχολής δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ή σχολής µαθητείας του ΟΑΕ∆ του Ν. 1346/1983 ή άλλος ισότιµος
τίτλος σχολικής µονάδας της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

211

α) Άδεια οδηγού γεωργικού ελκυστήρα (τρακτέρ).
β) Οποιοσδήποτε απολυτήριος τίτλος σχολικής µονάδας ∆ευτεροβάθµιας ή µεταδευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης της
ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σχολών της αλλοδαπής ανεξαρτήτως ειδικότητας
ή
απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυµνασίου ή για υποψηφίους που έχουν
αποφοιτήσει µέχρι και το 1980 απολυτήριο δηµοτικού σχολείου) ή ισοδύναµο απολυτήριο τίτλο κατώτερης Τεχνικής
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός
θέσης

Τίτλος σπουδών
και λοιπά απαιτούµενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα
Σχολής του Ν.∆. 580/1970 ή απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του
άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ηµεδαπής ή άλλος ισότιµος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εµπειρία τουλάχιστον
τριών (3) ετών, µετά την απόκτηση της παραπάνω άδειας.

214

Πτυχίο ή δίπλωµα Βιολογίας ή Βιολογικών Εφαρµογών και Τεχνολογιών ή Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής ΑΕΙ ή το
οµώνυµο πτυχίο ή δίπλωµα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε)
ΑΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σχολών της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
α) Πτυχίο ή δίπλωµα Γεωπόνου Τµήµατος: Φυτικής Παραγωγής ή Επιστήµης Φυτικής Παραγωγής ή Γεωπονίας Φυτικής
Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος ή Γεωπονίας µε κατεύθυνση Φυτικής Παραγωγής ή Γεωπονίας µε
κατευθύνσεις: Φυτοπροστασίας είτε Οπωροκηπευτικών και Αµπέλου είτε Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας και Οικολογίας ή
Γεωπονίας Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής µε κατεύθυνση Φυτικής Παραγωγής ή Αγροτικής Ανάπτυξης µε κατευθύνσεις:
∆ιαχείρισης Φυτικής Παραγωγής είτε Φυτοπροστασίας και Περιβάλλοντος ΑΕΙ ή το οµώνυµο πτυχίο ή δίπλωµα Ελληνικού
Ανοικτού Πανεπιστηµίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ ή ταυτόσηµο κατά περιεχόµενο
ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωµα ΑΕΙ ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραµµάτων Σπουδών
Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας και β)Άδεια
άσκησης επαγγέλµατος Γεωτεχνικού ειδικότητας Γεωπόνου.

219, 253

ή
Πτυχίο ή δίπλωµα τµήµατος Γεωργικών Μηχανών και Αρδεύσεων ή Γεωργικής Μηχανολογίας και Υδάτινων Πόρων ή
Μηχανολογίας και Υδάτινων Πόρων ή Μηχανικής Βιοσυστηµάτων ή Φυτικής Παραγωγής ή Ανθοκοµίας και Αρχιτεκτονικής
Τοπίου ή Αρχιτεκτονικής Τοπίου ή Θερµοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκοµίας ή Βιολογικών Θερµοκηπιακών
Καλλιεργειών και Ανθοκοµίας ή Βιολογικής Γεωργίας ή Τεχνολογίας Βιολογικής Γεωργίας και Τροφίµων ή Οικολογίας και
Περιβάλλοντος ή Τεχνολογίας Περιβάλλοντος και Οικολογίας ή Τεχνολογίας Ολοκληρωµένης Γεωργίας ή ∆ιαχείρισης
Γεωργικών Οικοσυστηµάτων ή Τεχνολογίας Γεωργικών Προϊόντων ΤΕΙ ή το οµώνυµο πτυχίο ή δίπλωµα Προγραµµάτων
Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωµα ΤΕΙ ή Προγραµµάτων Σπουδών
Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σχολών της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το
οµώνυµο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιµος τίτλος της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης
ειδικότητας.
α) Πτυχίο ή δίπλωµα τµήµατος Μηχανολογίας ΤΕΙ ή το οµώνυµο πτυχίο ή δίπλωµα Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής
(Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωµα ΤΕΙ ή Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της
ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σχολών της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το οµώνυµο ή αντίστοιχο κατά
ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιµος τίτλος της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
β) Βεβαίωση εγγραφής στο Βιβλίο των Πτυχιούχων Ανωτέρων Τεχνικών Σχολών ειδικότητας Μηχανολόγου

221

222

ή
α) Πτυχίο ή δίπλωµα τµήµατος Ηλεκτρολογίας ΤΕΙ ή το οµώνυµο πτυχίο ή δίπλωµα Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής
(Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωµα ΤΕΙ ή Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της
ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σχολών της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το οµώνυµο ή αντίστοιχο κατά
ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιµος τίτλος της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
β) Άδεια άσκησης επαγγέλµατος Ηλεκτρολόγου Μηχανικού (ΤΕ).
Πτυχίο ή δίπλωµα τµήµατος Τοπογραφίας ή Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας ΤΕΙ ή το οµώνυµο πτυχίο ή δίπλωµα
Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωµα ΤΕΙ ή Προγραµµάτων
Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σχολών της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης
ειδικότητας ή το οµώνυµο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιµος τίτλος της ηµεδαπής ή αλλοδαπής,
αντίστοιχης ειδικότητας
α) Άδεια µηχανοδηγού-χειριστή µηχανηµάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων, οµάδας Ι’, τάξης ∆’τουλάχιστον.
β) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελµατική.

230

γ) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθµιας ή µεταδευτεροβάθµιας εκπαίδευσης της
ηµεδαπής ή άλλος ισότιµος τίτλος της αλλοδαπής ανεξαρτήτως ειδικότητας
ή
Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυµνασίου ή για υποψηφίους που έχουν
αποφοιτήσει µέχρι και το 1980 απολυτήριο δηµοτικού σχολείου) ή ισοδύναµο απολυτήριο τίτλο κατώτερης Τεχνικής
Σχολής του Ν.∆. 580/1970 ή απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του
άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ηµεδαπής ή άλλος ισότιµος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εµπειρία τουλάχιστον
τριών (3) ετών, µετά την απόκτηση της ανωτέρω άδειας µηχανοδηγού –χειριστή µηχανηµάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων.
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός
θέσης

Τίτλος σπουδών
και λοιπά απαιτούµενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα
Για θερµικά µηχανήµατα, γίνονται δεκτές και οι άδειες µηχανοδηγών χειριστών µηχανηµάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων,
που χορηγήθηκαν βάσει του π.δ. 22/1976, υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος προσκοµίζει βεβαίωση της αρµόδιας για
την έκδοση της άδειας υπηρεσίας για την αντιστοιχία της άδειας µηχανοδηγού χειριστή µηχανηµάτων τεχνικών έργων του
π.δ. 22/1976, µε τις οµάδες µηχανηµάτων του π.δ. 31/1990.

248, 255,
276

Πτυχίο ή δίπλωµα τµήµατος Μουσικών Σπουδών ή Μουσικής Επιστήµης και Τέχνης ΑΕΙ ή το οµώνυµο πτυχίο ή
δίπλωµα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της
ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σχολών της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
ή
Πτυχίο ή δίπλωµα τµήµατος Τεχνολογίας Ήχου και Μουσικών Οργάνων ή Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής ή
Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής ΤΕΙ ή το οµώνυµο πτυχίο ή δίπλωµα Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.)
ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωµα ΤΕΙ ή Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ηµεδαπής
ή ισότιµος τίτλος σχολών της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το οµώνυµο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα
πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιµος τίτλος της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας
ή
Πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Μουσικής ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος των
παρακάτω σχολικών µονάδων : ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελµατικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου
πολυκλαδικού λυκείου ή
τεχνικού επαγγελµατικού λυκείου ή τεχνικής επαγγελµατικής σχολής δευτεροβάθµιας
εκπαίδευσης ή σχολής µαθητείας του ΟΑΕ∆ του Ν. 1346/1983 ή άλλος ισότιµος τίτλος σχολικής µονάδας της ηµεδαπής ή
αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή Απολυτήριος τίτλος Μουσικών Σχολείων ( Λυκείων) της ηµεδαπής ή ισότιµος και
αντίστοιχος τίτλος σχολών της αλλοδαπής
ή
α) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθµιας ή µεταδευτεροβάθµιας εκπαίδευσης της
ηµεδαπής ή άλλος ισότιµος τίτλος σχολικής µονάδας της ηµεδαπής ή αλλοδαπής και β) Πτυχίο ή δίπλωµα ειδίκευσης
ανωτέρων θεωρητικών µουσικών σπουδών ή ειδίκευσης πιάνου (ή άλλου µουσικού οργάνου) από µη πανεπιστηµιακό
µουσικό ίδρυµα της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αναγνωρισµένο από το κράτος.

252

Πτυχίο ή δίπλωµα Ειδικής Αγωγής µε κατευθύνσεις: α) ∆ασκάλου είτε β) Νηπιαγωγού είτε γ) Παιδαγωγού ∆ηµοτικής
Εκπαίδευσης είτε δ) Παιδαγωγού Προσχολικής Εκπαίδευσης ή Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής µε κατεύθυνση
Εκπαίδευσης Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες ΑΕΙ ή το οµώνυµο πτυχίο ή δίπλωµα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου
(Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σχολών της ηµεδαπής ή
αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

256

Πτυχίο ή δίπλωµα Θεατρικών Σπουδών ή Θεάτρου ΑΕΙ ή το οµώνυµο πτυχίο ή δίπλωµα Ελληνικού Ανοικτού
Πανεπιστηµίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σχολών της
ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή πτυχίο δραµατικής σχολής αναγνωρισµένης από το Υπουργείο
Πολιτισµού σχολής τουλάχιστον τριετούς µεταλυκειακής φοίτησης της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σχολικής µονάδας της
αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή πτυχίο του Κρατικού Θεάτρου Βορείου* Ελλάδος ή του Εθνικού Θεάτρου* ή
Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον δευτεροβάθµιας ή µεταδευτεροβάθµιας εκπαίδευσης
της ηµεδαπής ή άλλος ισότιµος τίτλος της αλλοδαπής ανεξαρτήτως ειδικότητητας και σχετική εµπειρία δύο (2) ετών.
*ΠΡΟΣΟΧΗ: Επειδή το ζητούµενο πτυχίο είναι Α∆ΙΑΒΑΘΜΗΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ, είναι απαραίτητη επιπλέον και η κατάθεση εκ
µέρους των υποψηφίων και του τίτλου δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης
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Πτυχίο ή δίπλωµα Λογοθεραπείας ή Λογοπεδικής ή Λογοπαθολογίας (SPEECH AND LANGUAGE PATHOLOGIST) ή
Θεραπείας Λόγου ή Αγωγής Λόγου ΑΕΙ ή το οµώνυµο πτυχίο ή δίπλωµα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ
ή Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σχολών της ηµεδαπής ή αλλοδαπής,
αντίστοιχης ειδικότητας
ή
Πτυχίο ή δίπλωµα Ειδικής Αγωγής µε κατευθύνσεις: α) ∆ασκάλου είτε β) Παιδαγωγού ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης ή
Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας µε ειδίκευση στην Παιδαγωγική ή Επιστηµών Εκπαίδευσης και Αγωγής ή
Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής µε ειδίκευση στην Παιδαγωγική ή Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής µε κατευθύνσεις
:α) Συνεχούς Εκπαίδευσης είτε β) Εκπαίδευσης Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες ή Παιδαγωγικό ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης ή
Παιδαγωγικού τµήµατος Νηπιαγωγών ή Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία ή Επιστηµών Προσχολικής
Αγωγής και Εκπαίδευσης ή Επιστηµών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία ή Επιστηµών της Εκπαίδευσης και της
Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία ή Παιδαγωγικού Νηπιαγωγών ή Επιστηµών της Προσχολικής Αγωγής και του
Εκπαιδευτικού Σχεδιασµού ή Παιδαγωγού Προσχολικής Εκπαίδευσης ή Ειδικής Αγωγής µε κατευθύνσεις: α) Νηπιαγωγού
είτε β) Παιδαγωγού Προσχολικής Εκπαίδευσης ή Φιλοσοφικής Σχολής ΑΕΙ ή το οµώνυµο ή αντίστοιχης ειδικότητας πτυχίο
ή δίπλωµα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της
ηµεδαπής ή ισότιµος και αντίστοιχος τίτλος σχολών της ηµεδαπής ή αλλοδαπής και Μεταπτυχιακός τίτλος ετήσιας
τουλάχιστον φοίτησης στη Λογοθεραπεία και Φωνολογία.
ή

Σελίδα 27 από 36

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός
θέσης

Τίτλος σπουδών
και λοιπά απαιτούµενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα
Πτυχίο ή δίπλωµα τµήµατος Λογοθεραπείας ΤΕΙ ή το οµώνυµο πτυχίο ή δίπλωµα Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής
(Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωµα ΤΕΙ ή Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της
ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σχολών της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το οµώνυµο ή αντίστοιχο κατά
ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιµος τίτλος της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

258

α) Πτυχίο ή δίπλωµα τµήµατος Εργοθεραπείας ΤΕΙ ή το οµώνυµο πτυχίο ή δίπλωµα Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής
(Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωµα ΤΕΙ ή Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της
ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σχολών της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το οµώνυµο ή αντίστοιχο κατά
ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιµος τίτλος της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας
β) Άδεια άσκησης επαγγέλµατος Εργοθεραπευτή (ΤΕ)

259, 273

Πτυχίο ή δίπλωµα τµήµατος Καλών Τεχνών ή Εικαστικών Τεχνών ή Εικαστικών και Εφαρµοσµένων Τεχνών ή
Πλαστικών Τεχνών και Επιστηµών της Τέχνης µε κατεύθυνση Εικαστικών ΑΕΙ ή το οµώνυµο πτυχίο ή δίπλωµα Ελληνικού
Ανοικτού Πανεπιστηµίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος
σχολών της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας
ή
Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον δευτεροβάθµιας ή µεταδευτεροβάθµιας εκπαίδευσης
της ηµεδαπής ή άλλος ισότιµος τίτλος της αλλοδαπής ανεξαρτήτως ειδικότητας και σχετική εµπειρία δύο (2) ετών.

262, 268,
280, 293

α) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον δευτεροβάθµιας ή µεταδευτεροβάθµιας εκπαίδευσης
της ηµεδαπής ή άλλος ισότιµος τίτλος της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας.
β) Γνώση Χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: (i) επεξεργασίας κειµένων, (ii) υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών
διαδικτύου.

274

α) Πτυχίο ή δίπλωµα Αρχειονοµίας και Βιβλιοθηκονοµίας ή Βιβλιοθηκονοµίας ΑΕΙ ή το οµώνυµο πτυχίο ή δίπλωµα
Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου(Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ηµεδαπής ή
ισότιµος τίτλος σχολών της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
ή
Πτυχίο ή δίπλωµα τµήµατος Βιβλιοθηκονοµίας ή Βιβλιοθηκονοµίας και Συστηµάτων Πληροφόρησης ΤΕΙ ή το οµώνυµο
πτυχίο ή δίπλωµα Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωµα ΤΕΙ ή
Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σχολών της ηµεδαπής ή αλλοδαπής,
αντίστοιχης ειδικότητας ή το οµώνυµο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιµος τίτλος της ηµεδαπής ή
αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
β) Γνώση Χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: (i) επεξεργασίας κειµένων, (ii) υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών
διαδικτύου.

275

Πτυχίο ή δίπλωµα τµήµατος Φωτογραφίας ή Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών ΤΕΙ ή το οµώνυµο πτυχίο ή
δίπλωµα Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωµα ΤΕΙ ή
Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σχολών της ηµεδαπής ή αλλοδαπής,
αντίστοιχης ειδικότητας ή το οµώνυµο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιµος τίτλος της ηµεδαπής ή
αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας
ή
Πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Φωτογραφίας ή Τεχνικού Εργαστηρίου Φωτογραφίας ή Τεχνικού
Λήψης Φωτογραφίας ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών µονάδων : ΙΕΚ ή
Τεχνικού Επαγγελµατικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού
Επαγγελµατικού Λυκείου ή Τεχνικής Επαγγελµατικής Σχολής δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ή σχολής µαθητείας του
ΟΑΕ∆ του Ν. 1346/1983 ή άλλος ισότιµος τίτλος σχολικής µονάδας της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

283

α) Άδεια ναυαγοσώστη, εκδιδόµενη από Λιµενική Αρχή και
β) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον δευτεροβάθµιας ή µεταδευτεροβάθµιας εκπαίδευσης
της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας.

289

Πτυχίο ή δίπλωµα ∆ιεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονοµικών και Πολιτικών Σπουδών (από Μάιο 2008 µετονοµάστηκε σε
∆ιεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών) µε κατεύθυνση Πολιτικών Σπουδών και ∆ιπλωµατίας ή ∆ιεθνών και Ευρωπαϊκών
Σπουδών µε κατεύθυνση Πολιτικών Σπουδών και ∆ιπλωµατίας ή ∆ιεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (πρώην ∆ιεθνών και
Ευρωπαϊκών Οικονοµικών και Πολιτικών Σπουδών) µε κατεύθυνση Πολιτικών Σπουδών και ∆ιπλωµατίας ή Πολιτικής
Επιστήµης ή Πολιτικής Επιστήµης και ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης ή Πολιτικής Επιστήµης και Ιστορίας ή Πολιτικών Επιστηµών ή
Πολιτικής Επιστήµης και ∆ιεθνών Σπουδών ή Πολιτικής Επιστήµης και ∆ιεθνών Σχέσεων ή Πολιτικών Θεσµών και
∆ιεθνών Σχέσεων ΑΕΙ ή το οµώνυµο πτυχίο ή δίπλωµα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραµµάτων
Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σχολών της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης
ειδικότητας.
ή

Σελίδα 28 από 36

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός
θέσης

Τίτλος σπουδών
και λοιπά απαιτούµενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα
Πτυχίο ή δίπλωµα Κοινωνιολογίας ή Κοινωνικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή Κοινωνικής Ανθρωπολογίας
ή Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας µε κατεύθυνση Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή Κοινωνικής ∆ιοίκησης ή Ιστορίας
- Αρχαιολογίας - Κοινωνικής Ανθρωπολογίας µε κατεύθυνση Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ΑΕΙ ή το οµώνυµο πτυχίο ή
δίπλωµα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ηµεδαπής
ή ισότιµος τίτλος σχολών της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
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α) Πτυχίο ή δίπλωµα Αστικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης (από 1998 µετονοµάστηκε σε Οικονοµικής και Περιφερειακής
Ανάπτυξης) ή Βιοµηχανικής ∆ιοίκησης και Τεχνολογίας (πρώην Τεχνολογίας και Συστηµάτων Παραγωγής) ή ∆ηµόσιας
∆ιοίκησης µε κατεύθυνση ∆ηµόσιας Οικονοµικής ή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης (το οποίο ίσχυε µέχρι το ακαδηµαϊκό έτος 19961997) ή ∆ιεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονοµικών και Πολιτικών Σπουδών (από Μάιο 2008 µετονοµάστηκε σε ∆ιεθνών και
Ευρωπαϊκών Σπουδών) µε κατεύθυνση ∆ιεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονοµικών Σπουδών ή ∆ιεθνών και Ευρωπαϊκών
Οικονοµικών Σπουδών ή ∆ιεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών µε κατεύθυνση ∆ιεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονοµικών
Σχέσεων ή ∆ιεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (πρώην ∆ιεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονοµικών και Πολιτικών Σπουδών)
µε κατεύθυνση ∆ιεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονοµικών Σπουδών ή ∆ιεθνών Οικονοµικών Σχέσεων και Ανάπτυξης ή
∆ιοίκησης Επιχειρήσεων ή ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισµών ή ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων
και Τροφίµων
ή Επιχειρησιακής Έρευνας και Μάρκετινγκ ή Επιχειρησιακής Έρευνας και Στρατηγικής Πωλήσεων
(Marketing) ή Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής ή Λογιστικής Χρηµατοοικονοµικής και Ποσοτικής Ανάλυσης ή
Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας ή Μάρκετινγκ και ∆ιοίκησης Λειτουργιών ή Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων ή Ναυτιλιακών
Σπουδών ή Ναυτιλίας και Επιχειρηµατικών Υπηρεσιών ή Οικονοµικής Επιστήµης ή Οικονοµικής και Περιφερειακής
Ανάπτυξης ή Οικονοµικών Επιστηµών ή Οικονοµικής και ∆ιοίκησης Τουρισµού ή Οργάνωσης και ∆ιαχείρισης Αγροτικών
Εκµεταλλεύσεων (από 2006 µετονοµάστηκε σε ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίµων) ή
Οργάνωσης και ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων ή Οργάνωσης και ∆ιαχείρισης Αθλητισµού ή Περιφερειακής και Οικονοµικής
Ανάπτυξης ή Στατιστικής ή Στατιστικής και Αναλογιστικής Επιστήµης ή Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήµης ή
Στατιστικής και Αναλογιστικών - Χρηµατοοικονοµικών Μαθηµατικών ή Τεχνολογίας και Συστηµάτων Παραγωγής ή
Χρηµατοοικονοµικής και Τραπεζικής ∆ιοικητικής ΑΕΙ ή το οµώνυµο πτυχίο ή δίπλωµα Ελληνικού Ανοικτού
Πανεπιστηµίου (ΕΑΠ) ΑΕΙ ή Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΑΕΙ της ηµεδαπής η ισότιµος τίτλος
σχολών της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας
ή
Πτυχίο ή δίπλωµα ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων ή ∆ιοίκησης Κοινωνικών- Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων και Οργανώσεων ή
∆ιεθνούς Εµπορίου ή ∆ιοίκησης Παραγωγικών Μονάδων ή ∆ιοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή Τοπικής
Αυτοδιοίκησης ή ∆ιοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας ή ∆ιοίκησης και ∆ιαχείρισης Εργων ή ∆ιοίκησης Συστηµάτων
Εφοδιασµού ή Εµπορίας και ∆ιαφήµισης ή Ελεγκτικών και Ασφαλιστικών Εργασιών ή Λογιστικής ή Ναυτιλιακών
Επιχειρήσεων και Μεταφορών ή Στελεχών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Εκµεταλλεύσεων ή Τυποποίησης και
∆ιακίνησης Προϊόντων ή Χρηµατοοικονοµικής και Ασφαλιστικής ή Χρηµατοοικονοµικής και Ελεγκτικής ή
Χρηµατοοικονοµικών Εφαρµογών ή Χρηµατοοικονοµικών Υπηρεσιών – Επιχειρήσεων στις Ανατολικοευρωπαικές Χώρες
ΤΕΙ ή το οµώνυµο πτυχίο ή δίπλωµα Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΤΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµος
τίτλος σχολών της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το οµώνυµο πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιµος
τίτλος της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
β) Γνώση Χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: (i) επεξεργασίας κειµένων, (ii) υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών
διαδικτύου.
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α) Πτυχίο ή δίπλωµα Γεωπόνου Τµήµατος: Γεωπονίας ή Φυτικής Παραγωγής ή Επιστήµης Φυτικής Παραγωγής ή Ζωικής
Παραγωγής ή Επιστήµης Ζωικής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών ή Γεωπονίας Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής ή
Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας (πρώην Γεωργικής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας) ή Γεωργικής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας ή
Αγροτικής Οικονοµίας και Ανάπτυξης (πρώην Γεωργικής Οικονοµίας) ή Επιστήµης και Τεχνολογίας Τροφίµων (πρώην
Γεωργικών Βιοµηχανιών) ή Γεωργικών Βιοµηχανιών ή Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής (πρώην
Εγγείων Βελτιώσεων και Γεωργικής Μηχανικής) ή Εγγείων Βελτιώσεων και Γεωργικής Μηχανικής ή Γεωπονίας Φυτικής
Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος ή Αγροτικής Ανάπτυξης ή Γεωργικής Οικονοµίας ΑΕΙ ή το οµώνυµο πτυχίο ή
δίπλωµα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ ή ταυτόσηµο
κατά περιεχόµενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωµα ΑΕΙ ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραµµάτων
Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας
ή
Πτυχίο ή δίπλωµα ∆ιοίκησης Γεωργικών Εκµεταλλεύσεων ή Αγροτικής Ανάπτυξης και ∆ιοίκησης Αγροτικών Επιχειρήσεων
ή Γεωργικών Μηχανών και Αρδεύσεων ή Γεωργικής Μηχανολογίας και Υδάτινων Πόρων ή Μηχανολογίας και Υδάτινων
Πόρων ή Μηχανικής Βιοσυστηµάτων ή Ζωικής Παραγωγής ή Φυτικής Παραγωγής ή Ανθοκοµίας και Αρχιτεκτονικής
Τοπίου ή Αρχιτεκτονικής Τοπίου ή Θερµοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκοµίας ή Βιολογικών Θερµοκηπιακών
Καλλιεργειών και Ανθοκοµίας ή Εµπορίας και Ποιοτικού Ελέγχου Αγροτικών Προϊόντων ή Βιολογικής Γεωργίας ή
Τεχνολογίας Βιολογικής Γεωργίας και Τροφίµων ή Οικολογίας και Περιβάλλοντος ή Τεχνολογίας Περιβάλλοντος και
Οικολογίας ή Τεχνολογίας Ολοκληρωµένης Γεωργίας ή ∆ιαχείρισης Γεωργικών Οικοσυστηµάτων ή Τεχνολογίας
Γεωργικών Προϊόντων ή Ζωικής Παραγωγής ή Φυτικής Παραγωγής ή ∆ασοπονίας ή ∆ασοπονίας και ∆ιαχείρισης
Φυσικού Περιβάλλοντος ή Ιχθυοκοµίας-Αλιείας ή Υδατοκαλλιεργειών και Αλιευτικής ∆ιαχείρισης ή Τεχνολογίας Αλιείας και
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός
θέσης

Τίτλος σπουδών
και λοιπά απαιτούµενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα
Υδατοκαλλιεργειών TEI ή το οµώνυµο πτυχίο ή δίπλωµα Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο
κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωµα ΤΕΙ ή Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος
σχολών της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το οµώνυµο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή
ισότιµος τίτλος της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
β) Άδεια άσκησης επαγγέλµατος Γεωτεχνικού ειδικότητας Γεωπόνου για τους κατόχους ΠΕ.
ή
α) Πτυχίο ή δίπλωµα Χηµείας ΑΕΙ ή το οµώνυµο πτυχίο ή δίπλωµα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή
Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σχολών της ηµεδαπής ή αλλοδαπής,
αντίστοιχης ειδικότητας.
β) Βεβαίωση ιδιότητας µέλους της Ένωσης Ελλήνων Χηµικών (ν. 1804/1988 – ΦΕΚ 177 Α’/25.8.1988).
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Πτυχίο ή δίπλωµα Πληροφορικής ή Εφαρµοσµένης Πληροφορικής ή Πληροφορικής και Τηλεµατικής ή Επιστήµης
Υπολογιστών ή Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ή Επιστήµης και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Επιστήµης και
Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών ή Πληροφορικής µε εφαρµογές στη Βιοϊατρική ή ∆ιδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών
Συστηµάτων ή Ψηφιακών Συστηµάτων ή Επιστηµών και Πολιτισµού – Κατεύθυνση Η/Υ ή Μηχανικών Ηλεκτρονικών
Υπολογιστών και Πληροφορικής ή Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και
Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών
Υπολογιστών ή Ηλεκτρονικής και Μηχανικών Υπολογιστών ή Ηλεκτρονικού Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή
Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστηµάτων ή Μηχανικών Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και ∆ικτύων ΑΕΙ ή
Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ηµεδαπής ή
ισότιµος τίτλος σχολών της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
ή
Πτυχίο ή δίπλωµα τµήµατος Πληροφορικής ή Εφαρµοσµένης Πληροφορικής και Πολυµέσων ή Τηλεπληροφορικής και
∆ιοίκησης ή ∆ιαχείρισης Πληροφοριών ή Επιχειρηµατικού Σχεδιασµού και Πληροφοριακών Συστηµάτων ή Εφαρµογών
Πληροφορικής στη ∆ιοίκηση και στην Οικονοµία ή Βιοµηχανικής Πληροφορικής ή Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας ή
Πληροφορικής και Επικοινωνιών ή Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών
Συστηµάτων ή Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ή Τηλεπικοινωνιών και ∆ικτύων Η/Υ ΤΕΙ ή
Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σχολών της ηµεδαπής ή αλλοδαπής,
αντίστοιχης ειδικότητας ή το οµώνυµο πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιµος τίτλος της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης
ειδικότητας.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι ωφελούµενοι της πράξης πρέπει σωρευτικά να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις
συµµετοχής:
• να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους µέλους της Ε.Ε. ή να είναι οµογενείς ή
µετανάστες µε δικαίωµα διαµονής και απασχόλησης στη χώρα µας και
•

να είναι άνεργοι µε δελτίο ανεργίας σε ισχύ ή Αγρότες ασφαλισµένοι στον ΟΓΑ που δεν
διαθέτουν ή δεν δικαιούνται δελτίο ανεργίας και έχουν ατοµικό εισόδηµα έως και 10.500,00 € το
οικονοµικό έτος 2010 (εισοδήµατα που αποκτήθηκαν από 1-1-2009 έως 31-12-2009).

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
Η σειρά κατάταξης µεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται σύµφωνα µε τα ακόλουθα κριτήρια, τα
οποία µοριοδοτούνται συνδυαστικά ως εξής:
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ΚΡΙΤΗΡΙΟ

1. Κατάσταση ανέργου

2. Οικογενειακή κατάσταση

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ
Μακροχρόνια άνεργος (>12 µηνών)
Νέος άνεργος έως και 30 ετών που αναζητά εργασία
Βραχυχρόνια άνεργος που δεν λαµβάνει επίδοµα ανεργίας
Αγρότης (ασφαλισµένος στον ΟΓΑ που δεν διαθέτει ή δεν
δικαιούται δελτίο ανεργίας και έχει ατοµικό εισόδηµα έως και
10.500,00 € το οικονοµικό έτος 2010)
Μονογονεϊκή οικογένεια
Έγγαµος/-η και οι δύο σύζυγοι άνεργοι
Με προστατευόµενα µέλη

3. Οικογενειακό εισόδηµα

4. Κατάσταση υγείας
5. Εντοπιότητα

από 0,00 € έως και 6.900,00 €
από 6.900,01 € έως και 12.000,00 €
από 12.000,01 € έως και 16.000,00 €
από 16.000,01 € έως και 22.000,00 €
από 22.000,01 € και άνω
ΑµεΑ µε ποσοστό αναπηρίας 35% - 50%
ΑµεΑ µε ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω
Μόνιµος κάτοικος περιφερειακής ενότητας του νοµού στον
οποίο υλοποιείται το πρόγραµµα

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ
20
25
15
10
15
8
5
(για κάθε
προστατευόµενο µέλος)

15
10
8
6
0
6
8
10

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ:
1. Στη διαδικασία επιλογής ωφελουµένων έχουν δικαίωµα συµµετοχής περισσότερα από ένα
άνεργα µέλη της ίδιας οικογένειας.
2. Ο άνεργος που ανήκει σε περισσότερες από µία υποκατηγορίες του κριτηρίου «Κατάσταση
ανέργου» (π.χ., είναι και «Νέος άνεργος έως και 30 ετών που αναζητά εργασία» και «Βραχυχρόνια
άνεργος που δεν λαµβάνει επίδοµα ανεργίας») δηλώνει µόνο την υπο-κατηγορία εκείνη στην οποία
αντιστοιχεί η υψηλότερη µοριοδότηση.
3. Σε περίπτωση που και οι δύο άνεργοι σύζυγοι συµµετέχουν στη διαδικασία επιλογής, τότε
καθένας από αυτούς µοριοδοτείται µε 8 µονάδες.
4. Υποψήφιος που ανήκει σε µονογονεϊκή οικογένεια ή είναι έγγαµος/-η µε σύζυγο άνεργο δηλώνει
και τον αριθµό των προστατευόµενων µελών (εφόσον υπάρχουν).
5. Περισσότερες διευκρινίσεις για τα κριτήρια επιλογής (π.χ., ορισµός και περιπτώσεις
µονογονεϊκής οικογένειας, προστατευόµενων µελών κ.ά.) παρέχονται στις «Οδηγίες
συµπλήρωσης αίτησης συµµετοχής σε πρόγραµµα ΚΟινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ)» τις
οποίες µπορείτε να αναζητήσετε στα σηµεία διάθεσης των αιτήσεων συµµετοχής (βλ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΠΡΩΤΟ: Υποβολή αιτήσεων συµµετοχής).

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β) και των
ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ που βαθµολογούνται, οφείλουν να προσκοµίσουν τα κατά περίπτωση απαιτούµενα
δικαιολογητικά όπως αυτά ορίζονται ακολούθως:
1. ΓΕΝΙΚΑ:
•
Αποδεικτικό στοιχείο ταυτότητας (για τους Έλληνες πολίτες και τους πολίτες άλλου κράτους
µέλους της Ε.Ε.).
•
Ταυτότητα οµογενούς (για τους Έλληνες οµογενείς).
•
Άδεια διαµονής σε ισχύ (για τους αλλοδαπούς τρίτων χωρών).
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2. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
Εφόσον για συγκεκριµένες ειδικότητες ορίζονται από την ανακοίνωση απαιτούµενα (τυπικά ή
τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), οι υποψήφιοι οφείλουν να προσκοµίσουν:
•
Τίτλο σπουδών από τον οποίο να προκύπτει η ηµεροµηνία κτήσης του.
•
Άδεια άσκησης επαγγέλµατος σε ισχύ ή λοιπές βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά ή
επαγγελµατικές ταυτότητες (µόνο για τις ειδικότητες που ορίζει η ανακοίνωση).
Εάν η γνώση χειρισµού Η/Υ ή η γνώση ξένων γλωσσών αποτελούν απαιτούµενα σύµφωνα µε την
ανακοίνωση προσόντα για ορισµένες θέσεις απασχόλησης, οι υποψήφιοι οφείλουν να
προσκοµίσουν τα κατά περίπτωση απαραίτητα δικαιολογητικά τα οποία µπορούν να αναζητήσουν
στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. (www.asep.gr) ακολουθώντας αντίστοιχα τη διαδροµή: Κεντρική
σελίδα
Φορείς
Υποδείγµατα
Παράρτηµα: Γνώση Χειρισµού Η/Υ – Τρόπος Απόδειξης ή
Παράρτηµα: Τίτλοι Γλωσσοµάθειας – Τρόπος Απόδειξης.
Εάν η εργασιακή εµπειρία αποτελεί απαιτούµενο σύµφωνα µε την ανακοίνωση προσόν για
ορισµένες θέσεις απασχόλησης, ανάλογα µε την ειδικότητα πρόσληψης (µε ή χωρίς άδεια άσκησης
επαγγέλµατος) οι υποψήφιοι οφείλουν να προσκοµίσουν τα κατά περίπτωση (π.χ., µισθωτοί,
ελεύθεροι επαγγελµατίες, απασχολούµενοι στο δηµόσιο κ.ά.) απαραίτητα δικαιολογητικά
απόδειξης της ζητούµενης εµπειρίας (π.χ., βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα, υπεύθυνη δήλωση
εµπειρίας κ.λπ.), όπως αυτά αναφέρονται στις «Οδηγίες συµπλήρωσης αίτησης συµµετοχής σε
πρόγραµµα ΚΟινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ)».
3. ΚΡΙΤΗΡΙΑ:
Για το κριτήριο «Κατάσταση ανέργου»:
•
∆ελτίο Ανεργίας σε ισχύ κατά την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης συµµετοχής στη
διαδικασία επιλογής.
•
Εάν οι ωφελούµενοι είναι αγρότες, ασφαλισµένοι στον ΟΓΑ που δεν διαθέτουν ή δεν
δικαιούνται δελτίο ανεργίας και έχουν ατοµικό εισόδηµα έως 10.500,00 € το οικονοµικό έτος
2010 (εισοδήµατα που αποκτήθηκαν από 1-1-2009 έως 31-12-2009), οφείλουν να
προσκοµίσουν βεβαίωση από τον ΟΑΕ∆, αφού καταχωριστούν σε ειδική κατάσταση
συµµετοχής στην Πράξη.
Για το κριτήριο «Οικογενειακή κατάσταση»:
•
Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του οικείου δήµου.
•
Στην περίπτωση της µονογονεϊκής οικογένειας, οποιοδήποτε πιστοποιητικό δηµόσιας
αρχής της ηµεδαπής ή αλλοδαπής από τo οποίo να προκύπτει η ιδιότητα του γονέα
µονογονεϊκής οικογένειας (π.χ., πιστοποιητικό από το οποίο να προκύπτει η κατάσταση
χηρείας του µονογονέα ή δικαστική απόφαση µε την οποία ανατέθηκε η άσκηση της
γονικής µέριµνας σε ένα µόνο γονέα κ.λπ.).
•
∆ελτίο Ανεργίας σε ισχύ του/της συζύγου στην περίπτωση που και οι δύο σύζυγοι είναι
άνεργοι.
•
Εκτύπωση εκκαθαριστικού σηµειώµατος ή αντίγραφο αυτού για το οικονοµικό έτος 2010,
για εισοδήµατα δηλαδή που αποκτήθηκαν από 1/1/2009 έως 31/12/2009, προκειµένου για
την απόδειξη του αριθµού των προστατευόµενων µελών.
Για το κριτήριο «Οικογενειακό εισόδηµα»:
•
•

Εκτύπωση εκκαθαριστικού σηµειώµατος ή αντίγραφο αυτού για το οικονοµικό έτος 2010,
για εισοδήµατα δηλαδή που αποκτήθηκαν από 1/1/2009 έως 31/12/2009 ή
Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 ότι δεν υποχρεούται ο ωφελούµενος να υποβάλλει
φορολογική δήλωση λόγω εισοδήµατος θεωρηµένη από την αρµόδια ∆ΟΥ.
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Για το κριτήριο «Κατάσταση υγείας»:
•
Βεβαίωση υγειονοµικής επιτροπής σε ισχύ από την οποία να προκύπτει το ποσοστό
αναπηρίας (για ανέργους που ανήκουν στην οµάδα ΑµεΑ).
Για το κριτήριο «Εντοπιότητα»:
•

Βεβαίωση µόνιµης κατοικίας από τον οικείο δήµο.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
1. ∆ιόρθωση ή συµπλήρωση των αιτήσεων, συµπλήρωση τυχόν ελλειπόντων στοιχείων, έστω και
συµπληρωµατικών ή διευκρινιστικών, επιτρέπεται µόνο µέχρι τη λήξη της προθεσµίας υποβολής
των αιτήσεων συµµετοχής στη διαδικασία επιλογής.
2. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά προσκοµίζονται σε πρωτότυπα ή επικυρωµένα αντίγραφα
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις «Οδηγίες συµπλήρωσης αίτησης συµµετοχής σε πρόγραµµα
ΚΟινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ)» (βλ. ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ).
3. Για τις περιπτώσεις απόδειξης προσόντων ή ιδιοτήτων ή κριτηρίων για τις οποίες απαιτούνται
τυχόν άλλα ή πρόσθετα δικαιολογητικά, οι υποψήφιοι µπορούν να ενηµερώνονται από τις
«Οδηγίες συµπλήρωσης αίτησης συµµετοχής σε πρόγραµµα ΚΟινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ)».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Υποβολή αιτήσεων συµµετοχής
Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΚΟΧ.1 και να την
υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η
εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή (ώρες παραλαβής
αιτήσεων: 08:30 – 14:30.), είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία του
∆ικαιούχου στην ακόλουθη διεύθυνση:
ΙΝ.Ε. / Γ.Σ.Ε.Ε.
Σ. Πέτρουλα 5, Βέροια 59100
Υπ΄όψιν: κας Σ. Μπαρµπαρούση
(τηλ. Επικοινωνίας: 23310 71890)
Στην περίπτωση ταχυδροµικής αποστολής, το εµπρόθεσµο της αίτησης κρίνεται µε βάση την
ηµεροµηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος µετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται
στην αίτηση του υποψηφίου.
Κάθε υποψήφιος δύναται να σηµειώσει στην αίτησή του έναν ή περισσότερους κωδικούς θέσεων
για µία ή περισσότερες ειδικότητες της ίδιας ή διαφορετικής κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ , ΤΕ, ∆Ε
και ΥΕ), εφόσον διαθέτει τα απαιτούµενα από την ανακοίνωση προσόντα.
Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ηµέρες (υπολογιζόµενες ηµερολογιακά)
και αρχίζει από την επόµενη ηµέρα της τελευταίας δηµοσίευσης της παρούσας σε τοπικές
εφηµερίδες ή της ανάρτησής της στα γραφεία του ∆ικαιούχου, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν
µεταγενέστερη της δηµοσίευσης στις εφηµερίδες.
Οι υποψήφιοι µπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων καθώς και τις «Οδηγίες
συµπλήρωσης αίτησης συµµετοχής σε πρόγραµµα ΚΟινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ)»:
α) στα γραφεία του ∆ικαιούχου στην ανωτέρω διεύθυνση· β) στην ιστοσελίδα του ∆ικαιούχου
(www.inegsee.gr) γ) στην ιστοσελίδα του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού»
(www.epanad.gov.gr)· και δ) στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. (www.asep.gr) ακολουθώντας από την
κεντρική σελίδα τη διαδροµή: Έντυπα αιτήσεων
∆ιαγωνισµών Φορέων
Κοινωφελής
Εργασία (ΚΟΧ).
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Αναλυτικές οδηγίες για τον τρόπο συµπλήρωσης των αιτήσεων συµµετοχής καθώς και επιπλέον
διευκρινίσεις για απαιτούµενα προσόντα, βαθµολογούµενα κριτήρια και δικαιολογητικά που πρέπει
να προσκοµίσουν οι υποψήφιοι παρέχονται στις «Οδηγίες συµπλήρωσης αίτησης συµµετοχής σε
πρόγραµµα ΚΟινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ)».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆ΕΥΤΕΡΟ: ∆ηµοσίευση της ανακοίνωσης
Έκδοση και διανοµή ∆ελτίου Τύπου σε όλα τα µέσα ενηµέρωσης που εδρεύουν στην περιφερειακή
ενότητα Ηµαθίας όπου υλοποιείται το πρόγραµµα.
Περίληψη της παρούσας ανακοίνωσης να δηµοσιευθεί σε µία (1) ηµερήσια ή εβδοµαδιαία τοπική
εφηµερίδα, κατά προτεραιότητα σε ηµερήσια, της περιφερειακής ενότητας Ηµαθίας, εφόσον
εκδίδεται.
Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης να γίνει:
- στα γραφεία του ∆ικαιούχου
- σε όλα τα δηµοτικά καταστήµατα των δήµων όπου υλοποιείται το πρόγραµµα
- σε όλα τα Κέντρα Προώθησης της Απασχόλησης (ΚΠΑ) του ΟΑΕ∆ του νοµού Ηµαθίας, στον
οποίο υλοποιείται το πρόγραµµα
- στην ιστοσελίδα του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού» (www.epanad.gov.gr).
Nα συνταχθεί και σχετικό πρακτικό ανάρτησης στο ∆ικαιούχο το οποίο να αποσταλεί
αυθηµερόν στο Α.Σ.Ε.Π. είτε στο e-mail: kox@asep.gr είτε στο fax: 210 6467728.
Επίσης, στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. (www.asep.gr) αναρτώνται η επωνυµία του ∆ικαιούχου, ο
Νοµός στον οποίο υλοποιείται το πρόγραµµα, ο αριθµός της ανακοίνωσης ΚΟΧ, ο αριθµός των
προς πλήρωση θέσεων ανά κατηγορία και ειδικότητα προσωπικού, η χρονική διάρκεια των
συµβάσεων εργασίας, η ηµεροµηνία έγκρισης της ανακοίνωσης από το Α.Σ.Ε.Π. καθώς και η
ηµεροµηνία ανάρτησης της ανακοίνωσης στα γραφεία του ∆ικαιούχου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: Κατάταξη υποψηφίων
Αφού ο ∆ικαιούχος επεξεργαστεί τις αιτήσεις των υποψηφίων, τους κατατάσσει βάσει των
κριτηρίων που ορίζονται στην παρούσα ανακοίνωση (βλ. ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ) σύµφωνα
µε όσα προβλέπονται στην υπ΄ αριθµ. 1.5131/οικ.3.949/ΚΥΑ (ΦΕΚ 613 Β΄/15-4-2011) και στην
πρόσκληση µε Κωδικό 36, αριθµ. πρωτ. 1.7633/οικ.6.1394/01-06-2011 Α∆Α (4Α3ΗΛ-ΗΚ) της
Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού» για υποβολή
προτάσεων στην πράξη «∆ηµιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο µέσω
προγραµµάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας», που
συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο.
Η κατάταξη των υποψηφίων, βάσει της οποίας θα γίνει η τελική επιλογή για την πρόσληψη µε
σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου, πραγµατοποιείται ως εξής:
1. Η κατάταξη των υποψηφίων γίνεται κατά φθίνουσα σειρά σε ενιαίο πίνακα µε αναγραφή των
κωδικών θέσεων που έχουν επιλέξει, µε βάση τη συνολική βαθµολογία που συγκεντρώνουν από
τα βαθµολογούµενα κριτήρια (Κατάσταση ανέργου, Οικογενειακή κατάσταση κ.ο.κ.).
2. Στην περίπτωση ισοβαθµίας υποψηφίων στη συνολική βαθµολογία προηγείται αυτός που έχει
τις περισσότερες µονάδες στο πρώτο βαθµολογούµενο κριτήριο (Κατάσταση ανέργου) και, αν
αυτές συµπίπτουν, αυτός που έχει τις περισσότερες µονάδες στο δεύτερο κριτήριο (Οικογενειακή
κατάσταση) και ούτω καθεξής. Αν εξαντληθούν όλα τα κριτήρια προηγείται ο µεγαλύτερος σε ηλικία
και στην περίπτωση που συµπίπτει η ηµεροµηνία γέννησης η σειρά µεταξύ των ισοβαθµούντων
υποψηφίων καθορίζεται µε δηµόσια κλήρωση.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: Ανάρτηση πινάκων και υποβολή ενστάσεων
Ο ∆ικαιούχος µέσα σε διάστηµα ενός (1) µήνα από την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των
αιτήσεων προβαίνει στην αξιολόγησή τους και στη σύνταξη πινάκων αποκλειοµένων, κατάταξης
και προσληπτέων ωφελουµένων. Στα γραφεία του ∆ικαιούχου αναρτώνται σε έντυπη µορφή,
συντασσοµένου και σχετικού πρακτικού ανάρτησης οι κατωτέρω πίνακες:
•

Αλφαβητικός πίνακας αποκλειοµένων µε αναγραφή του λόγου αποκλεισµού

•

Πίνακας κατάταξης κατά αύξουσα σειρά ΑΜΚΑ και Πίνακας κατάταξης κατά
φθίνουσα σειρά βαθµολογίας, µε αναγραφή της µοριοδότησης που αντιστοιχεί σε
καθένα βαθµολογούµενο κριτήριο.

•

Πίνακας προσληπτέων κατ΄ αλφαβητική σειρά µε αναγραφή του κωδικού θέσης
πρόσληψης.

Οι σχετικοί πίνακες αναρτώνται σε ηλεκτρονική µορφή στις ιστοσελίδες του ∆ικαιούχου
(www.inegsee.gr) και του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού» (www.epanad.gov.gr) και
αποστέλλονται σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή στο Α.Σ.Ε.Π. για έλεγχο νοµιµότητας.
Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόµενους η άσκηση ένστασης µέσα σε
αποκλειστική προθεσµία τριών (3) εργάσιµων ηµερών η οποία αρχίζει από την επόµενη ηµέρα
της ανάρτησής τους στα γραφεία του ∆ικαιούχου. Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται µε
συστηµένη επιστολή απευθείας στο Α.Σ.Ε.Π. (Πουλίου 6, Αθήνα, Τ.Θ. 14307, Τ.Κ. 11510).
Ο ∆ικαιούχος οφείλει να αποστείλει στο Α.Σ.Ε.Π. εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών
φωτοαντίγραφα των αιτήσεων και των δικαιολογητικών των υποψηφίων που έχουν υποβάλει
ένσταση κατά των πινάκων κατάταξης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ: Πρόσληψη
Ο ∆ικαιούχος προσλαµβάνει το προσωπικό µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου
χρόνου εντός 10 ηµερών από την κατάρτιση των πινάκων κατάταξης ωφελουµένων. Τυχόν
αναµόρφωση των πινάκων βάσει ελέγχου νοµιµότητας ή κατ΄ ένσταση ελέγχου του Α.Σ.Ε.Π. που
συνεπάγεται ανακατάταξη των υποψηφίων, εκτελείται υποχρεωτικά από το ∆ικαιούχο, ενώ
απολύονται οι υποψήφιοι που δεν δικαιούνται πρόσληψης βάσει της νέας κατάταξης. Οι
απολυόµενοι λαµβάνουν τις αποδοχές που προβλέπονται για την απασχόλησή τους έως την
ηµέρα της απόλυσης, χωρίς οποιαδήποτε αποζηµίωση από την αιτία αυτή.
Οι ωφελούµενοι που προσλαµβάνονται κατόπιν αναµόρφωσης των πινάκων από το Α.Σ.Ε.Π.
απασχολούνται για το υπολειπόµενο, κατά περίπτωση, χρονικό διάστηµα και µέχρι
συµπληρώσεως της εγκεκριµένης διάρκειας της σύµβασης εργασίας ορισµένου χρόνου.
Κάθε ωφελούµενος µπορεί να απασχοληθεί σε µία θέση εργασίας έως πέντε (5) µήνες µέσα σε
διάστηµα δώδεκα (12) µηνών.
Η αµοιβή των προσώπων που απασχολούνται σε προγράµµατα κοινωφελούς εργασίας
δικαιούχων φορέων µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, οι οποίοι χρηµατοδοτούνται από προγράµµατα
του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου ∆υναµικού», ανεξαρτήτως ειδικότητας
και επαγγελµατικής εξειδίκευσής τους, ορίζεται σε 25 ευρώ ηµερησίως και όχι µεγαλύτερη από
625 ευρώ µηνιαίως, κατά παρέκκλιση των νόµιµων αµοιβών που προβλέπονται από την Εθνική
Συλλογική Σύµβαση Εργασίας και τις οικείες συλλογικές συµβάσεις.
Οι ∆ικαιούχοι, εκτός από τα καταβαλλόµενα ποσά που αναφέρονται στην προηγούµενη
παράγραφο, δεν υποχρεούνται να καταβάλλουν οποιαδήποτε άλλη παροχή στα απασχολούµενα
πρόσωπα.
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Οι ασφαλιστικές εισφορές (εργοδότη και εργαζόµενου) των µισθωτών, στο σύνολό τους,
καλύπτονται από ειδικό Πρόγραµµα Απασχόλησης του ΟΑΕ∆, που καταρτίζεται µε απόφαση της
Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης µετά από πρόταση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
του ΟΑΕ∆, σύµφωνα µε το άρθρο 18 του Ν.3833/2010 (ΦΕΚ 40 Α΄/15-3-2010) και του
Ν.2956/2001 (ΦΕΚ 258 Α’/6-11-2001).
ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ της παρούσας ανακοίνωσης αποτελούν: α) η αίτηση
συµµετοχής ωφελουµένων µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΚΟΧ.1 και β) οι «Οδηγίες συµπλήρωσης
αίτησης συµµετοχής σε πρόγραµµα ΚΟινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ)».

Ο Πρόεδρος ∆.Σ.
ΙΝ.Ε./Γ.Σ.Ε.Ε.

Παναγόπουλος Γιάννης
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