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§

Ινστιτούτο§§Εργασίας§§§×ΙΝΕ/ΓΣΕΕÝ§§§§§

Ταχö§Δ/νση§§§§§§§§§§§
Τ.Κö§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

Τηλέφωνο§§§§§§§§§§§§
�잘�§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

ð뜘ՠ�§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

Πληροφορίες§§§§§§

Ροζάκη Αγγελή§ĜĴ§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
ĐĜĆĀĀ§Λαμία§

nnĐĆĀ§ĜĆĨĨĨ§
nnĐĆĀ§ĜĆĨĨĮ§


﹔远�﹔�
㉀�﹔
﹔�ö�§§

Βογιατζής Σπύρος§

Λαμίαî§ĆĆúĀĖúnĀĆn§

Αριθμö§Πρωτöĺ§ĐĜĨn§
§

§

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπÑ§αριθμö§§ΚΟΧ§ĜöĮĀĜúĆúnĀĆn§
σύναψης συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου§§για την υλοποίηση της πράξης§㉠Δημιουργία§

θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήραî§§

στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος»στο πλαίσιο του Ε.Πö§㉠Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού蕀§§

§
Το ΙΝ.Εöú§Γ.Σ.Ε.Εö§§

§

Έχοντας υπόψηĺ§

Ćö§ Τις διατάξεις του ΝöĐĢĆĖúnĀĀĨî§όπως τροποποιήθηκε και ισχύειö§
nö§ Το άρθρο§ ĮĴ§ περö§ Α του ΝöĐĴĴĢúnĀĆĆ§ ×ΦΕΚ§ ĆĨĀ§ Α΄úĜðĮðnĀĆĆÝ§ ㉠Αναμόρφωση του Σώματος§

Επιθεωρητών Εργασίαςî§ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις蕀ö§§

Đö§ Το άρθρο§ĐĢ§του ΝöĖĀnĖúnĀĆĆ§×ΦΕΚ§nnĢúΑ΄únĨðĆĀðnĀĆĆÝö§

Ėö§ Την υπ΄ αριθμö§ ĆöĜĆĐĆúοικöĐöĴĖĴúΚΥΑ§ ×ΦΕΚ§ ĢĆĐ§ Β΄úĆĜðĖðnĀĆĆÝ§ των Υφυπουργών Εσωτερικώνî§

Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησηςî§ Οικονομίαςî§ Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας§
και της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με θέμα§ ㉠Σύστημα Διαχείρισηςî§
Αξιολόγησηςî§ Παρακολούθησης και Ελέγχου§ �§ Διαδικασία Εφαρμογής της πράξηςĺ§ 풴Δημιουργία§

θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα�î §στο§

πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς για την Προγραμματική Περίοδο§ nĀĀĨð

nĀĆĐ蕀ö§

Ĝö§ Την Ανοιχτή πρόσκληση με Κωδικό§ Ėnî§ § αριθμö§ πρωτö§ ĆöĮĀĀĜúοικöĢöĆĖĴĐúĀĴðĀĢðnĀĆĆ§ ×ΑΔΑĺ§

4Α3ΨΛ-ΟÝ§ της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Πö§ ㉠Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού蕀§ για§

υποβολή προτάσεων στην πράξη§ ㉠Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω§

προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήραî§ στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας蕀î§ που§

συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείοö§

Ģö§ Την υπÑ§αριθμö§πρωτö§nöĢĖĀĀúοικöĢöĆĜĐĨúĆĜðĀĐðnĀĆn§απόφαση ένταξης της πράξης§㉠ΙΝΕ§ú§ΓΣΕΕ§ð§

Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήραî§

στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας§ ð§Περιφερειακή Ενότητα Φωκίδας蕀§με κωδικό§佨ⵔ沤§ĐĨĖĐĴĢ§στο§

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα§㉠Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού蕀ö§

§

Ανακοινώνει§
§

Την πρόσληψηî§ με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνουî§

συνολικά εκατόν εξήντα πέντε§ ×ĆĢĜÝ§ ατόμων για την υλοποίηση προγράμματος§ §
Κοινωφελούς Χαρακτήρα§ ×ΚΟΧÝ§ στο Νομό Φωκίδαςî§ στο πλαίσιο του Εθνικού§

Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς§ ×Ε.Σ.Π.ΑöÝ§ για την προγραμματική περίοδο§nĀĀĨð

nĀĆĐö§ Στο πλαίσιο του προγράμματος θα απασχοληθεί ανά συμπράττοντα φορέαî§
ενέργειαî§ τόπο υλοποίησηςî§ ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης ο εξής αριθμός§

ατόμων§×βλö§ΠΙΝΑΚΑ ΑÝî§με τα αντίστοιχα απαιτούμενα§×τυπικά και τυχόν πρόσθεταÝ§

προσόντα§×βλö§ΠΙΝΑΚΑ ΒÝĺ§
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§

ΠΙΝΑΚΑΣ Αĺ§ΘΕΣΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ§×ανά κωδικό θέσηςÝ§

ĀĆö§Συμπράττων φορέας§

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ§

Κωδικός§

θέσης§§
Ενέργεια§

Τόπος§§

υλοποίησης§
Ειδικότητα§

Διάρκεια§

σύμβασης§

Αριθμός§

ατόμων§

ĆĀĆö§
Πυροπροστασία Αποψιλώσεις περιμετρικά των§

δασών και των επαρχιακών§ð§νομαρχιακών οδών§

Π.Εö§§

ΦΩΚΙΔΑΣã§

(δήμος§
Δελφών ως§

έδρα§

συντονισμούÝ§

ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ§ Ĝ§ΜΗΝΕΣ§§ Ģ§

ĆĀnö§
Πυροπροστασία Αποψιλώσεις περιμετρικά των§

δασών και των επαρχιακών§ð§νομαρχιακών οδών§

Π.Εö§§
ΦΩΚΙΔΑΣã§

(δήμος§
Δελφών ως§

έδρα§

συντονισμούÝ§

ΔΕ ΟΔΗΓΟΙ§ Ĝ§ΜΗΝΕΣ§§§§§§ n§

ĆĀĐö§
Πυροπροστασία Αποψιλώσεις περιμετρικά των§

δασών και των επαρχιακών§ð§νομαρχιακών οδών§

Π.Εö§§
ΦΩΚΙΔΑΣã§

(δήμος§
Δελφών ως§

έδρα§
συντονισμούÝ§

ΔΕ§ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ§ Ĝ§ΜΗΝΕΣ§ n§

ĆĀĖö§

Περιβαλλοντική και αισθητική αναβάθμιση§
επαρχιακού§ð§νομαρχιακού οδικού δικτύου μέσω§

καθαρισμού και αποψίλωσης εκατέρωθεν των οδών§
καθώς και φυτεύσεων πρανών και διαζωμάτωνö§

Π.Εö§§
ΦΩΚΙΔΑΣã§

(δήμος§
Δελφών ως§

έδρα§
συντονισμούÝ§

ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ§ Ĝ§ΜΗΝΕΣ§§ Ģ§

ĆĀĜö§

Περιβαλλοντική και αισθητική αναβάθμιση§

επαρχιακού§ð§νομαρχιακού οδικού δικτύου μέσω§
καθαρισμού και αποψίλωσης εκατέρωθεν των οδών§

καθώς και φυτεύσεων πρανών και διαζωμάτωνö§

Π.Εö§§

ΦΩΚΙΔΑΣã§

(δήμος§
Δελφών ως§

έδρα§

συντονισμούÝ§

 ΔΕ ΟΔΗΓΟΙ§ Ĝ§ΜΗΝΕΣ§ n§

ĆĀĢö§

Περιβαλλοντική και αισθητική αναβάθμιση§

επαρχιακού§ð§νομαρχιακού οδικού δικτύου μέσω§
καθαρισμού και αποψίλωσης εκατέρωθεν των οδών§

καθώς και φυτεύσεων πρανών και διαζωμάτωνö§

Π.Εö§§

ΦΩΚΙΔΑΣã§

(δήμος§
Δελφών ως§

έδρα§

συντονισμούÝ§

ΔΕ§ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ§ Ĝ§ΜΗΝΕΣ§ n§

ĆĀĨö§

Περιβαλλοντική και αισθητική αναβάθμιση των§

σημαντικών αρχαιολογικών χώρων της§
Περιφέρειας μέσω δράσεων καθαρισμού των§

χώρων και περιμετρικά αυτώνî§αποκατάστασης§
πινακίδων και καταγραφής και επισήμανσης§

ελλείψεων των χώρων αυτώνö§

Π.Εö§§

ΦΩΚΙΔΑΣã§

(δήμος§
Δελφών ως§

έδρα§

συντονισμούÝ§

ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ§ Ĝ§ΜΗΝΕΣ§ Ģ§

ĆĀĮö§

Περιβαλλοντική και αισθητική αναβάθμιση των§
σημαντικών αρχαιολογικών χώρων της§

Περιφέρειας μέσω δράσεων καθαρισμού των§
χώρων και περιμετρικά αυτώνî§αποκατάστασης§

πινακίδων και καταγραφής και επισήμανσης§
ελλείψεων των χώρων αυτώνö§

Π.Εö§§
ΦΩΚΙΔΑΣã§

(δήμος§
Δελφών ως§

έδρα§
συντονισμούÝ§

ΔΕ ΟΔΗΓΟΙ§ Ĝ§ΜΗΝΕΣ§ n§

ĆĀĴö§

Περιβαλλοντική και αισθητική αναβάθμιση των§
σημαντικών αρχαιολογικών χώρων της§

Περιφέρειας μέσω δράσεων καθαρισμού των§
χώρων και περιμετρικά αυτώνî§αποκατάστασης§

πινακίδων και καταγραφής και επισήμανσης§
ελλείψεων των χώρων αυτώνö§

Π.Εö§§
ΦΩΚΙΔΑΣã§

(δήμος§
Δελφών ως§

έδρα§
συντονισμούÝ§

ΠΕ§
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΙ§

Ĝ§ΜΗΝΕΣ§ n§

* Οι δράσεις§ �§ ενέργειες Κοινωφελούς Χαρακτήρα με συμπράττοντα φορέα την Περφέρεια Στερεάς §

Ελλάδας για την περιφερειακή ενότητα Φωκίδας και έδρα συντονισμού το Δήμο Δελφών§î§είναι δυνατό να§
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υλοποιηθούν σε όλη την έκταση της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδαςî §ανάλογα με τις ανάγκες που θα§

προκύψουνö§

 

Ānö§Συμπράττων φορέας§

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ§

Κωδικός§

θέσης§§
Ενέργεια§

Τόπος§§

υλοποίησης§
Ειδικότητα§

Διάρκεια§

σύμβασης§

Αριθμός§

ατόμων§

ĆĆĀö§
Αποκατάσταση και βελτίωση§
περιαστικού περιβάλλοντος§

ΔΗΜΟΣ§
 ΔΕΛΦΩΝ§

ΠΕ/ΤΕ ΓΕΩΠΟΝΟΙ§ Ĝ§ΜΗΝΕΣ§§ Ć§

ĆĆĆö§
Αποκατάσταση και βελτίωση§
περιαστικού περιβάλλοντος§

ΔΗΜΟΣ§
 ΔΕΛΦΩΝ§

ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ§ Ĝ§ΜΗΝΕΣ§§ Ć§

ĆĆnö§
Αποκατάσταση και βελτίωση§

περιαστικού περιβάλλοντος§
ΔΗΜΟΣ§

 ΔΕΛΦΩΝ§
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ§ Ĝ§ΜΗΝΕΣ§ Ć§

ĆĆĐö§
Αποκατάσταση και βελτίωση§

περιαστικού περιβάλλοντος§
ΔΗΜΟΣ§

 ΔΕΛΦΩΝ§
ΔΕ ΟΔΗΓΟΙ§ Ĝ§ΜΗΝΕΣ§ n§

ĆĆĖö§
Αποκατάσταση και βελτίωση§

περιαστικού περιβάλλοντος§
ΔΗΜΟΣ§

 ΔΕΛΦΩΝ§

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ§

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ§§
Ĝ§ΜΗΝΕΣ§ Ć§

ĆĆĜö§
Αποκατάσταση και βελτίωση§
περιαστικού περιβάλλοντος§

ΔΗΜΟΣ§
 ΔΕΛΦΩΝ§

ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ§
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ§

Ĝ§ΜΗΝΕΣ§ Ĝ§

ĆĆĢö§

Καθαρισμός χειμάρρωνî§περιοχών§
περιβαλλοντικής όχλησης και δικτύων§

ομβρίων§

ΔΗΜΟΣ§
 ΔΕΛΦΩΝ§

ΠΕ§ú§ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ§
ΓΕΩΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ§

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ§

Ĝ§ΜΗΝΕΣ§ Ć§

ĆĆĨö§

Καθαρισμός χειμάρρωνî§περιοχών§
περιβαλλοντικής όχλησης και δικτύων§

ομβρίων§

ΔΗΜΟΣ§
 ΔΕΛΦΩΝ§

ΔΕ ΟΔΗΓΟΙ§ Ĝ§ΜΗΝΕΣ§ n§

ĆĆĮö§

Καθαρισμός χειμάρρωνî§περιοχών§

περιβαλλοντικής όχλησης και δικτύων§
ομβρίων§

ΔΗΜΟΣ§

 ΔΕΛΦΩΝ§

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ§

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ§§
Ĝ§ΜΗΝΕΣ§ Ć§

ĆĆĴö§

Καθαρισμός χειμάρρωνî§περιοχών§

περιβαλλοντικής όχλησης και δικτύων§
ομβρίων§

ΔΗΜΟΣ§

 ΔΕΛΦΩΝ§

ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ§

ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ§
Ĝ§ΜΗΝΕΣ§ Ĝ§

ĆnĀö§

Διαχείριση Απορριμμάτων και§
Ευαισθητοποίηση επί της§

Ανακύκλωσης§

ΔΗΜΟΣ§
 ΔΕΛΦΩΝ§

ΠΕ§ú§ΤΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ§
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ§

Ĝ§ΜΗΝΕΣ§ Ć§

ĆnĆö§

Διαχείριση Απορριμμάτων και§
Ευαισθητοποίηση επί της§

Ανακύκλωσης§

ΔΗΜΟΣ§
 ΔΕΛΦΩΝ§

ΔΕ ΟΔΗΓΟΙ§ Ĝ§ΜΗΝΕΣ§ n§

Ćnnö§

Διαχείριση Απορριμμάτων και§
Ευαισθητοποίηση επί της§

Ανακύκλωσης§

ΔΗΜΟΣ§

 ΔΕΛΦΩΝ§

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ§

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ§
Ĝ§ΜΗΝΕΣ§ n§

ĆnĐö§

Διαχείριση Απορριμμάτων και§
Ευαισθητοποίηση επί της§

Ανακύκλωσης§

ΔΗΜΟΣ§
 ΔΕΛΦΩΝ§

ΥΕ ΦΥΛΑΚΕΣ§ Ĝ§ΜΗΝΕΣ§ n§

ĆnĖö§

Διαχείριση Απορριμμάτων και§
Ευαισθητοποίηση επί της§

Ανακύκλωσης§

ΔΗΜΟΣ§
 ΔΕΛΦΩΝ§

ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ§
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ§

Ĝ§ΜΗΝΕΣ§ Ĝ§

ĆnĜö§
Αστικές παρεμβάσεις κοινωφελούς§

χαρακτήρα§

ΔΗΜΟΣ§

 ΔΕΛΦΩΝ§

ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ§
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ§

Ĝ§ΜΗΝΕΣ§ Ć§

ĆnĢö§
Αστικές παρεμβάσεις κοινωφελούς§

χαρακτήρα§
ΔΗΜΟΣ§

 ΔΕΛΦΩΝ§
ΔΕ ΟΔΗΓΟΙ§ Ĝ§ΜΗΝΕΣ§ n§

ĆnĨö§
Αστικές παρεμβάσεις κοινωφελούς§

χαρακτήρα§
ΔΗΜΟΣ§

 ΔΕΛΦΩΝ§
ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ§ Ĝ§ΜΗΝΕΣ§ Ć§

ĆnĮö§
Αστικές παρεμβάσεις κοινωφελούς§

χαρακτήρα§

ΔΗΜΟΣ§

 ΔΕΛΦΩΝ§
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ§ Ĝ§ΜΗΝΕΣ§ Ć§

ĆnĴö§
Αστικές παρεμβάσεις κοινωφελούς§

χαρακτήρα§

ΔΗΜΟΣ§

 ΔΕΛΦΩΝ§

ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ§

ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ§
Ĝ§ΜΗΝΕΣ§ Đ§

ĆĐĀö§
Οργάνωση κοινωνικού παντοπωλείου§

και κοινωνικού ιατρείου§
ΔΗΜΟΣ§

 ΔΕΛΦΩΝ§
ΠΕ§ú§ΤΕ§§

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ§
Ĝ§ΜΗΝΕΣ§ n§
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Ānö§Συμπράττων φορέας§

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ§

ĆĐĆö§
Οργάνωση κοινωνικού παντοπωλείου§

και κοινωνικού ιατρείου§
ΔΗΜΟΣ§

 ΔΕΛΦΩΝ§
ΔΕ ΟΔΗΓΟΙ§ Ĝ§ΜΗΝΕΣ§ Ć§

ĆĐnö§
Οργάνωση κοινωνικού παντοπωλείου§

και κοινωνικού ιατρείου§

ΔΗΜΟΣ§

 ΔΕΛΦΩΝ§
ΔΕ ΒΟΗΘΟΙ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ§ Ĝ§ΜΗΝΕΣ§ Ć§

ĆĐĐö§
Οργάνωση κοινωνικού παντοπωλείου§

και κοινωνικού ιατρείου§

ΔΗΜΟΣ§

 ΔΕΛΦΩΝ§
ΠΕú§ΤΕú§ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ§ Ĝ§ΜΗΝΕΣ§ n§

ĆĐĖö§
Οργάνωση κοινωνικού παντοπωλείου§

και κοινωνικού ιατρείου§
ΔΗΜΟΣ§

 ΔΕΛΦΩΝ§
ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ§

ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ§
Ĝ§ΜΗΝΕΣ§ n§

ĆĐĜö§
Υποστήριξη λειτουργία σχολείων§

ειδικών ομάδων πληθυσμού§
ΔΗΜΟΣ§

 ΔΕΛΦΩΝ§
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ§ Ĝ§ΜΗΝΕΣ§ Ć§

ĆĐĢö§
Υποστήριξη λειτουργία σχολείων§

ειδικών ομάδων πληθυσμού§
ΔΗΜΟΣ§

 ΔΕΛΦΩΝ§
ΔΕ ΟΔΗΓΟΙ§ Ĝ§ΜΗΝΕΣ§ Ć§

ĆĐĨö§
Υποστήριξη λειτουργία σχολείων§

ειδικών ομάδων πληθυσμού§

ΔΗΜΟΣ§

 ΔΕΛΦΩΝ§

ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣú§

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ§
Ĝ§ΜΗΝΕΣ§ Ć§

ĆĐĮö§
Υποστήριξη λειτουργία σχολείων§

ειδικών ομάδων πληθυσμού§

ΔΗΜΟΣ§

 ΔΕΛΦΩΝ§
ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ§ Ĝ§ΜΗΝΕΣ§ Ć§

ĆĐĴö§
Υποστήριξη λειτουργία σχολείων§

ειδικών ομάδων πληθυσμού§
ΔΗΜΟΣ§

 ΔΕΛΦΩΝ§
ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ§

ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ§
§

Ĝ§ΜΗΝΕΣ§
n§

ĆĖĀö§
Ανάδειξη της πολιτιστικής§

κληρονομιάς§
ΔΗΜΟΣ§

 ΔΕΛΦΩΝ§
ΠΕ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ§

§
Ĝ§ΜΗΝΕΣ§

Đ§

ĆĖĆö§
Ανάδειξη της πολιτιστικής§

κληρονομιάς§
ΔΗΜΟΣ§

 ΔΕΛΦΩΝ§
ΠΕ§ú§ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ§

§

Ĝ§ΜΗΝΕΣ§
n§

ĆĖnö§
Ανάδειξη της πολιτιστικής§

κληρονομιάς§
ΔΗΜΟΣ§

 ΔΕΛΦΩΝ§

ΠΕ§ú§ΤΕ§§

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ§

§

Ĝ§ΜΗΝΕΣ§
Đ§

ĆĖĐö§
Ανάδειξη της πολιτιστικής§

κληρονομιάς§
ΔΗΜΟΣ§

 ΔΕΛΦΩΝ§

ΠΕ§ú§ΤΕ§ú§ΔΕ§§
ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ§

ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ§
ΤΕΧΝΗΣ§§

§
Ĝ§ΜΗΝΕΣ§

n§

ĆĖĖö§
Ανάδειξη της πολιτιστικής§

κληρονομιάς§
ΔΗΜΟΣ§

 ΔΕΛΦΩΝ§
ΠΕú§ΤΕ§

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ§
§

Ĝ§ΜΗΝΕΣ§
Ć§

ĆĖĜö§
Ανάδειξη της πολιτιστικής§

κληρονομιάς§
ΔΗΜΟΣ§

 ΔΕΛΦΩΝ§

ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ§

ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ§

§

Ĝ§ΜΗΝΕΣ§
Ć§

ĆĖĢö§

Δημιουργία γραφείου απασχόλησης§

και ανάπτυξη δράσεων υποστήριξής§
της§

ΔΗΜΟΣ§

 ΔΕΛΦΩΝ§

ΠΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ§ú§

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ§

§

Ĝ§ΜΗΝΕΣ§
Ć§

ĆĖĨö§

Δημιουργία γραφείου απασχόλησης§
και ανάπτυξη δράσεων υποστήριξής§

της§

ΔΗΜΟΣ§
 ΔΕΛΦΩΝ§

ΠΕú§ΤΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ§
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ§

§
Ĝ§ΜΗΝΕΣ§

Ć§

ĆĖĮö§

Δημιουργία γραφείου απασχόλησης§
και ανάπτυξη δράσεων υποστήριξής§

της§

ΔΗΜΟΣ§
 ΔΕΛΦΩΝ§

ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ§
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ§

§
Ĝ§ΜΗΝΕΣ§

Ć§

ĆĖĴö§

Δημιουργία γραφείου απασχόλησης§

και ανάπτυξη δράσεων υποστήριξής§
της§

ΔΗΜΟΣ§

 ΔΕΛΦΩΝ§
ΠΕ§ú§ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ§

§

Ĝ§ΜΗΝΕΣ§
Ć§

ĆĜĀö§

Δημιουργία γραφείου απασχόλησης§

και ανάπτυξη δράσεων υποστήριξής§
της§

ΔΗΜΟΣ§

 ΔΕΛΦΩΝ§

ΠΕ§ú§ΤΕ§§

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ§

§

Ĝ§ΜΗΝΕΣ§
Ć§

ĆĜĆö§

Δημιουργία γραφείου απασχόλησης§
και ανάπτυξη δράσεων υποστήριξής§

της§

ΔΗΜΟΣ§
 ΔΕΛΦΩΝ§

ΠΕ§ú§ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ§
ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ§

§
Ĝ§ΜΗΝΕΣ§

Ć§

ĆĜnö§

Δημιουργία γραφείου απασχόλησης§
και ανάπτυξη δράσεων υποστήριξής§

της§

ΔΗΜΟΣ§
 ΔΕΛΦΩΝ§

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ§
§

Ĝ§ΜΗΝΕΣ§
Ć§

ĆĜĐö§ Ανάδειξη του τουριστικού προϊόντος§
ΔΗΜΟΣ§

 ΔΕΛΦΩΝ§

ΠΕ§ú§ΤΕ§§

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ§

§

Ĝ§ΜΗΝΕΣ§
Ć§

ĆĜĖö§ Ανάδειξη του τουριστικού προϊόντος§
ΔΗΜΟΣ§

 ΔΕΛΦΩΝ§
ΠΕ§ú§ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ§

§
Ĝ§ΜΗΝΕΣ§

n§



§

Σελίδα§5 από§18 

Ānö§Συμπράττων φορέας§

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ§

ĆĜĜö§ Ανάδειξη του τουριστικού προϊόντος§
ΔΗΜΟΣ§

 ΔΕΛΦΩΝ§

ΠΕú§ΤΕ§§
ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ§
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ§

§
Ĝ§ΜΗΝΕΣ§

Ć§

ĆĜĢö§ Ανάδειξη του τουριστικού προϊόντος§
ΔΗΜΟΣ§

 ΔΕΛΦΩΝ§
ΤΕ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ§

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ§
§

Ĝ§ΜΗΝΕΣ§
Ć§

ĆĜĨö§ Ανάδειξη του τουριστικού προϊόντος§
ΔΗΜΟΣ§

 ΔΕΛΦΩΝ§
ΤΕú§ΔΕ§§

ΓΡΑΦΙΣΤΕΣ§
§

Ĝ§ΜΗΝΕΣ§
Ć§

ĆĜĮö§ Ανάδειξη του τουριστικού προϊόντος§
ΔΗΜΟΣ§

 ΔΕΛΦΩΝ§
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ§§

§

Ĝ§ΜΗΝΕΣ§
Ć§

ĆĜĴö§ Ανάδειξη του τουριστικού προϊόντος§
ΔΗΜΟΣ§

 ΔΕΛΦΩΝ§
ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ§§

§

Ĝ§ΜΗΝΕΣ§
n§

ĆĢĀö§ Ανάδειξη του τουριστικού προϊόντος§
ΔΗΜΟΣ§

 ΔΕΛΦΩΝ§
ΔΕ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΕΣ§§

§

Ĝ§ΜΗΝΕΣ§
n§

ĆĢĆö§ Ανάδειξη του τουριστικού προϊόντος§
ΔΗΜΟΣ§

 ΔΕΛΦΩΝ§
ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ§

ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ§
§

Ĝ§ΜΗΝΕΣ§
Ć§

 

 

ĀĐö§Συμπράττων φορέας§

ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ§

Κωδικός§

θέσης§§
Ενέργεια§

Τόπος§§

υλοποίησης§
Ειδικότητα§

Διάρκεια§

σύμβασης§

Αριθμός§

Ατόμων§

ĆĢnö§
Αποκατάσταση και βελτίωση§

περιαστικού περιβάλλοντος§
ΔΗΜΟΣ§

 ΔΩΡΙΔΟΣ§
 ΠΕ§ú§ΤΕ ΓΕΩΠΟΝΟΙ§ Ĝ§ΜΗΝΕΣ§ Ć§

ĆĢĐö§§
Αποκατάσταση και βελτίωση§

περιαστικού περιβάλλοντος§
ΔΗΜΟΣ§

 ΔΩΡΙΔΟΣ§
ΔΕ ΟΔΗΓΟΙ§ Ĝ§ΜΗΝΕΣ§ Ć§

§
ĆĢĖö§§

Αποκατάσταση και βελτίωση§
περιαστικού περιβάλλοντος§

ΔΗΜΟΣ§
 ΔΩΡΙΔΟΣ§

ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ§§ Ĝ§ΜΗΝΕΣ§ n§

ĆĢĜö§§
Αποκατάσταση και βελτίωση§
περιαστικού περιβάλλοντος§

ΔΗΜΟΣ§
 ΔΩΡΙΔΟΣ§

ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ§
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ§

Ĝ§ΜΗΝΕΣ§ n§

ĆĢĢö§§ Καθαρισμός Παραλιών§
ΔΗΜΟΣ§

 ΔΩΡΙΔΟΣ§
ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ§

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ§
Ĝ§ΜΗΝΕΣ§ Į§

ĆĢĨö§§ Καθαρισμός Εθνικής Οδού§
ΔΗΜΟΣ§

 ΔΩΡΙΔΟΣ§

ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ§

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ§
Ĝ§ΜΗΝΕΣ§ Ĩ§

ĆĢĮö§§ Καθαρισμός Αλσών§
ΔΗΜΟΣ§

 ΔΩΡΙΔΟΣ§
ΔΕ ΟΔΗΓΟΙ§ Ĝ§ΜΗΝΕΣ§ Ć§

ĆĢĴö§§ Καθαρισμός Αλσών§
ΔΗΜΟΣ§

 ΔΩΡΙΔΟΣ§
ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ§

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ§
Ĝ§ΜΗΝΕΣ§ Ė§

ĆĨĀö§ Καθαριότητα§�§Συντήρηση Χαντακιών§
ΔΗΜΟΣ§

 ΔΩΡΙΔΟΣ§

ΔΕ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ§

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ§
(ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ§

ΕΡΓΑΣΙΩΝÝ§

Ĝ§ΜΗΝΕΣ§§

Έναρξη§ĀĆúĀĮúĆn§
n§

ĆĨĆö§§ Καθαριότητα§ð§Συντήρηση Χαντακιών§
ΔΗΜΟΣ§

 ΔΩΡΙΔΟΣ§

ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ§

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ§

Ĝ§ΜΗΝΕΣ§§

Έναρξη§ĀĆúĀĮúĆn§
n§

ĆĨnö§

Διαχείριση Απορριμμάτων Και§
Ευαισθητοποίηση επί της§§
Ανακύκλωσης§

ΔΗΜΟΣ§

 ΔΩΡΙΔΟΣ§

ΠΕ§ú§ΤΕ§

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΙ§
Ĝ§ΜΗΝΕΣ§ Ć§

ĆĨĐö§§

Διαχείριση Απορριμμάτων Και§
Ευαισθητοποίηση επί της§§
Ανακύκλωσης§

ΔΗΜΟΣ§

 ΔΩΡΙΔΟΣ§
ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ§ Ĝ§ΜΗΝΕΣ§ Ć§

ĆĨĖö§§

Διαχείριση Απορριμμάτων Και§
Ευαισθητοποίηση επί της§§
Ανακύκλωσης§

ΔΗΜΟΣ§
 ΔΩΡΙΔΟΣ§

ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ§
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ§

Ĝ§ΜΗΝΕΣ§ n§
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Σελίδα§6 από§18 

ĀĐö§Συμπράττων φορέας§

ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ§

ĆĨĜö§
Καθαριότητα§ð§Συντήρηση Παιδικών§
Χαρών§

ΔΗΜΟΣ§
 ΔΩΡΙΔΟΣ§

ΔΕ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ§
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ§

(ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ§
ΕΡΓΑΣΙΩΝÝ§

Ĝ§ΜΗΝΕΣ§ Ć§

ĆĨĢö§§
Καθαριότητα§ð§Συντήρηση Παιδικών§

Χαρών§

ΔΗΜΟΣ§

 ΔΩΡΙΔΟΣ§
ΥΕ§§ΕΡΓΑΤΕΣ§ Ĝ§ΜΗΝΕΣ§ Ć§

ĆĨĨö§
Συντήρηση Δημοτικών Κτιρίων και§
Πάρκων§

ΔΗΜΟΣ§

 ΔΩΡΙΔΟΣ§

ΔΕ§

ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΕΣ§

Ĝ§ΜΗΝΕΣ§§

Έναρξη§ĀĆúĀĮúĆn§
n§

ĆĨĮö§
Συντήρηση Δημοτικών Κτιρίων και§
Πάρκων§

ΔΗΜΟΣ§
 ΔΩΡΙΔΟΣ§

ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ§
Ĝ§ΜΗΝΕΣ§§

Έναρξη§ĀĆúĀĮúĆn§
Ć§

ĆĨĴö§
Συντήρηση Δημοτικών Κτιρίων και§
Πάρκων§

ΔΗΜΟΣ§
 ΔΩΡΙΔΟΣ§

ΔΕ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ§
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ§

(ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ§
ΕΡΓΑΣΙΩΝÝ§

Ĝ§ΜΗΝΕΣ§§
Έναρξη§ĀĆúĀĮúĆn§

n§

ĆĮĀö§§
Συντήρηση Δημοτικών Κτιρίων και§
Πάρκων§

ΔΗΜΟΣ§
 ΔΩΡΙΔΟΣ§

ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ§
Ĝ§ΜΗΝΕΣ§§

Έναρξη§ĀĆúĀĮúĆn§
n§

ĆĮĆö§ Ανάδειξη του Τουριστικού Προϊόντος§
ΔΗΜΟΣ§

 ΔΩΡΙΔΟΣ§

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ§ð§

ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ§§
Ĝ§ΜΗΝΕΣ§ Ė§

ĆĮnö§ Υπηρεσιών Ναυαγοσώστη§
ΔΗΜΟΣ§

 ΔΩΡΙΔΟΣ§
ΔΕ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΕΣ§ Ĝ§ΜΗΝΕΣ§ Đ§

 

§

ΠΙΝΑΚΑΣ Βĺ§ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ§×ανά κωδικό θέσηςÝ§

Κωδικός§

θέσης§§

Τίτλος σπουδών§§

και λοιπά απαιτούμενα§×τυπικά§Ë§τυχόν πρόσθεταÝ§προσόντα§

ĆĀĆî§

ĆĀĖî§

ĆĀĨî§

ĆĆĜî§

ĆĆĴî§

ĆnĐî§

ĆnĖî§

ĆnĴî§

ĆĐĖî§

ĆĐĴî§

ĆĖĜî§

ĆĢĆî§

ĆĢĖî§

ĆĢĜî§

ĆĢĢî§

ĆĢĨî§

ĆĢĴî§

ĆĨĆî§

ĆĨĐî§

ĆĨĖî§

ĆĨĢî§

ĆĮĀö§

§

Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα§×άρθρο§Ĝ§παρö§n§του νönĜnĨúĆĴĴĨÝ§
§

ĆĀnî§

ĆĀĜî§

ĆĀĮî§

ĆĆĐî§

ĆĆĨî§

ĆnĆî§

ĆnĢî§

ĆĐĆî§

ĆĐĢî§

ĆĢĐî§

§

αÝ Ισχύουσα άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ΄ ή Δ§§κατηγορίας§§
βÝ§Οποιοσδήποτε απολυτήριος τίτλος σχολικής μονάδας Δευτεροβάθμιας 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§ĆĴĮĀ§απολυτήριο δημοτικού σχολείουÝ§ή ισοδύναμο απολυτήριο§§τίτλο κατώτερης Τεχνικής Σχολής του§
Ν.Δö§ ĜĮĀúĆĴĨĀ§ ή απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του§

άρθρου§ Ć§ του Νö§ nĮĆĨúnĀĀĀ§ της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία§
τουλάχιστον τριών§×ĐÝ§ετώνî§μετά την απόκτηση της κατά περίπτωση άδειας οδήγησης αυτοκινήτουö§

γÝ Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας§×ΠΕΙÝ§για όσους απαιτείταιö§



§
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ĆĢĮö§  

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ§ ×σύμφωνα με την απαιτούμενη κατά τα ανωτέρω άδεια§

οδήγησης αυτοκινήτουÝ§

-Υποψήφιοι οι οποίοι απέκτησαν άδεια οδήγησης αυτοκινήτου της κατηγορίας Γ΄ή Γ΄+Ε΄ από την§ ĆĀη§

Σεπτεμβρίου§ nĀĀĴ§ και μετά απαιτείται να προσκομίσουν πλέον της άδειας οδήγησης αυτοκινήτου και§
Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας§ ×ΠΕΙÝ§ μεταφοράς εμπορευμάτωνî§ σύμφωνα με το π.δö§ ĨĖúnĀĀĮ§

(ΦΕΚ§ ĆĆnúĆĮöĢönĀĀĮ§ τö§ Α΄Ýö§ § Σύμφωνα με το ίδιο π.δö§ όσοι υποψήφιοι απέκτησαν§ την ανωτέρω άδεια§
οδήγησης μέχρι και την§Ĵη Σεπτεμβρίου§nĀĀĴ§εξαιρούνται από την υποβολή του ανωτέρω πιστοποιητικού μέχρι§
και την§Ĵη Σεπτεμβρίου§nĀĆĖ§την επομένη της οποίας απαιτείται το ανωτέρω πιστοποιητικόö§
-Υποψήφιοι οι οποίοι απέκτησαν άδεια οδήγησης αυτοκινήτου της κατηγορίας Δ΄ή Δ΄+Ε΄ από την§ ĆĀη§

Σεπτεμβρίου§ nĀĀĮ§ και μετά απαιτείται να προσκομίσουν πλέον της άδειας οδήγησης αυτοκινήτου και§
Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας§ ×ΠΕΙÝ§ μεταφοράς επιβατώνî§ σύμφωνα με το π.δö§ ĨĖúnĀĀĮ§ ×ΦΕΚ§

ĆĆnúĆĮöĢönĀĀĮ§ τö§ Α΄Ýö§ § Σύμφωνα με το ίδιο π.δö§ όσοι υποψήφιοι απέκτησαν την ανωτέρω άδεια οδήγησης§
μέχρι και την§Ĵη Σεπτεμβρίου§nĀĀĮ§εξαιρούνται από την υποβολή του ανωτέρω πιστοποιητικού μέχρι και την§Ĵη§

Σεπτεμβρίου§nĀĆĐ§την επομένη της οποίας απαιτείται το ανωτέρω πιστοποιητικό§
Προκειμένου για την απόδειξη κατοχής του Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας§ ×ΠΕΙÝ§

απαιτείται§ĺ§
είτε η κατοχή Δελτίου Επιμόρφωσης Οδηγούî §το οποίο να είναι σε ισχύ και το οποίο εκδίδεται από την§

Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Π.Εö§ στην περιοχή της οποία βρίσκεται η κατοικία του§
ενδιαφερομένουö§

είτε§ η καταχώρηση επί του εντύπου της άδειας οδήγησης του κοινοτικού αριθμού§ ㉠ĴĜ蕀 §δίπλα σε μία ή§

περισσότερες εκ των κατηγοριών ή υποκατηγοριών που κατέχει ο υποψήφιος και απαιτούνται από την§
ανακοίνωσηö§

 
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗĺ§ Σε περίπτωση που η υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας ΠΕ δεν έχει§
προχωρήσει στη συγκρότηση επιτροπής για τις εξετάσεις του ανωτέρω πιστοποιητικού§ ×ΠΕΙÝî§ ο υποψήφιος§

προκειμένου να γίνει δεκτός για τη θέση του ΟΔΗΓΟΥ της συγκεκριμένης ανακοίνωσηςî§πρέπει να προσκομίσει§
απαραιτήτως σχετικό έγγραφο της υπηρεσίας αυτήςî §στο οποίο να αναφέρεται η αδυναμία έκδοσης του§

ανωτέρω πιστοποιητικού εξ�§αφορμής της μη συγκρότησης της εν λόγω επιτροπήςö§

 
Για τις άδειες οδήγησης αυτοκινήτωνî§ όταν δεν προκύπτει η ημερομηνία της αρχικής κτήσηςî§ της κατά την§

ανακοίνωση απαιτούμενης άδειαςî §αλλά μόνο η ημερομηνία λήξης της άδειας ή τυχόν πρόσφατης θεώρησηςî §
πρέπει οι υποψήφιοι να συνυποβάλουν και σχετική βεβαίωση της οικείας υπηρεσίας συγκοινωνιώνö§

Σε περίπτωση αδυναμίας της αρμόδιας υπηρεσίας να χορηγήσει την βεβαίωση αυτήî §λόγω καταστροφής ή§
φθοράς των αρχείων τηςî§αρκεί§ĺ§
§§ η προσκόμιση της βεβαίωσης της υπηρεσίας αυτής στην οποία να αναφέρεται ο λόγος αδυναμίας καθώς και§
§§ η προσκόμιση Υπεύθυνης Δήλωσης κατά το άρθρο§ Į§ του νöĆĜĴĴúĆĴĮĢ§ του υποψηφίου στην οποία να§

δηλώνει την ακριβή ημερομηνία αρχικής κτήσης της κατηγορίας επαγγελματικής άδειας οδήγησης που ζητείται§
από την προκήρυξηö§

§
Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι είναι κάτοχοι επαγγελματικής άδειας οδήγησης§αλλοδαπήςî 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蕀ö§§§§

ĆĀĐî§

ĆĀĢî§

ĆĜnî§

ĆĜĮö§

αÝ§Οποιοδήποτε πτυχίο§ή δίπλωμα§ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας§ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης§

της ημεδαπής§ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπήςî§ανεξαρτήτως ειδικότητας§και§
βÝ§Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμεναĺ§×Ý§επεξεργασίας κειμένωνî§×Ý§υπολογιστικών φύλλων και§×Ý§

υπηρεσιών διαδικτύουö§

ĆĀĴ§

Πτυχίο§ή δίπλωμα Αρχαιολογίας§ή§Ιστορίας και Αρχαιολογίας με ειδίκευση§ή κατεύθυνση στην Αρχαιολογία§ή§

Ιστορίας και Αρχαιολογίας με κατεύθυνση Αρχαιολογία και Ιστορίας της Τέχνης§ή Ιστορίας§ ð §Αρχαιολογίας§ ð§
Κοινωνικής Ανθρωπολογίας με κατεύθυνση Αρχαιολογίας§ ή Ιστορίαςî§ Αρχαιολογίας και Διαχείρισης§

Πολιτισμικών Αγαθών με κατεύθυνση Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών§ ή§ Ιστορίας§ ð§
Αρχαιολογίας§ð§Λαογραφίας με κατεύθυνση§§§Αρχαιολογίας§§  ή§ §§Μεσογειακών§§§Σπουδών§§§ με§§§κατεύθυνση§§§

Αρχαιολογίας§§ ð§§Αρχαιομετρίας§ή§το ομώνυμο πτυχίο§ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου§×Ε.Α.ΠöÝ§
ΑΕΙ§ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής§×Π.Σ.ΕöÝ§Α.Ε.Ιö§της ημεδαπής§ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής§

ή αλλοδαπήςî§αντίστοιχης ειδικότηταςö§

ĆĆĀî§

ĆĢnö§

αÝ Άδεια άσκησης επαγγέλματος Γεωτεχνικού ειδικότητας Γεωπόνου§×για τους ΠΕÝö§

βÝ Πτυχίο§ή§δίπλωμα Γεωπόνου Τμήματοςĺ§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 ΒιοτεχνολογίαςÝ§ ή Γεωργικής§
Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας§ ή Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης§ ×πρώην Γεωργικής ΟικονομίαςÝ§ ή§
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Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων§ ×πρώην Γεωργικών ΒιομηχανιώνÝ§ ή Γεωργικών Βιομηχανιών§ ή§
Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής§×πρώην Εγγείων Βελτιώσεων και Γεωργικής ΜηχανικήςÝ§
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.ΠÝ§ΑΕΙ§ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής§×Π.Σ.ΕÝ§ΑΕΙ§ή ταυτόσημο§
κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο§ ή δίπλωμα ΑΕΙ§ ή§ Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου§ ×Ε.Α.ΠÝ§ ΑΕΙ ή§

Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής§ ×Π.Σ.ΕÝ§ ΑΕΙ της ημεδαπής§ ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπήςî§
αντίστοιχης ειδικότηταςö§

ή§

Πτυχίο§ ή δίπλωμα Διοίκησης Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων§ή Αγροτικής Ανάπτυξης§ § και Διοίκησης 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§

Διαχείρισης Γεωργικών Οικοσυστημάτων§ ή Τεχνολογίας Γεωργικών Προϊόντων§ § ή Ζωικής Παραγωγής§ ή§
Φυτικής Παραγωγής§ ή Δασοπονίας§ ή Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος§ ή Ιχθυοκομίαςð

Αλιείας§ή Υδατοκαλλιεργειών και Αλιευτικής Διαχείρισης§§ή§§Τεχνολογίας Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών§
ⵔ§ή§

το ομώνυμο πτυχίο§ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής§×Π.Σ.ΕöÝ§ΤΕΙ§§ή§αντίστοιχο κατά ειδικότητα§§
πτυχίο§ ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων§ § Σπουδών Επιλογής§ ×Π.Σ.ΕöÝ§ ΤΕΙ της ημεδαπής§ ή ισότιμος τίτλος§

σχολών της ημεδαπής§ ή αλλοδαπήςî§ αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα§
πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής§ή§αλλοδαπήςî§αντίστοιχης ειδικότηταςö§

ĆĆĆî§

ĆnĨî§

ĆĐĮö§

αÝ Άδεια άσκησης επαγγέλματος§Τεχνίτη Υδραυλικού τουλάχιστον Α΄ τάξης και ειδικότητας§Ćης§§

και§§
βÝ Οποιοδήποτε πτυχίο§ή δίπλωμα§ή§απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας§ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης§

της ημεδαπής§ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής ανεξαρτήτου ειδικότηταςî§§
ή απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης§ ×απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου§ ή για υποψηφίους που§

έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το§ ĆĴĮĀ§ απολυτήριο δημοτικού σχολείουÝ§ ή ισοδύναμο απολυτήριο τίτλο§
κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δö§ ĜĮĀúĆĴĨĀ§ ή§ απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής§

Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου§ Ć§ του Νö§ nĮĆĨúnĀĀĀ§ της ημεδαπής§ ή άλλος ισότιμος τίτλος της§
αλλοδαπής§ και αντίστοιχη εμπειρία§ § τουλάχιστον τριών§ ×ĐÝ §ετών μετά την απόκτηση της άδειας άσκησης§
επαγγέλματοςö§

ĆĆnî§

ĆnĮî§

ĆĐĜî§

ĆĨĮö§

αÝ Άδεια άσκησης επαγγέλματος§εγκαταστάτη§ή συντηρητή ηλεκτρολόγου§§Α΄ ειδικότητας οποιασδήποτε§

κατηγορίας§ή άδεια§Τεχνολόγου Ηλεκτρολόγου§§

βÝ Οποιοδήποτε πτυχίο§ή δίπλωμα§ή απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον δευτεροβάθμιας§ή μεταδευτεροβάθμιας§

εκπαίδευσης της ημεδαπής§ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής ανεξαρτήτου ειδικότηταςî§
ή Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης§ ×απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου§ ή για υποψηφίους που§

έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το§ ĆĴĮĀ§ απολυτήριο δημοτικού σχολείουÝ§ ή§ ισοδύναμο απολυτήριο§ § τίτλο§
κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δö§ ĜĮĀúĆĴĨĀ§ ή απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής§

Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου§ Ć§ του Νö§ nĮĆĨúnĀĀĀ§ της ημεδαπής§ ή άλλος ισότιμος τίτλος της§
αλλοδαπής§και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τριών§×ĐÝ§ετών μετά την άδεια άσκησης επαγγέλματοςö§

ĆĆĖî§

ĆĆĮî§

Ćnnö§

αÝ Άδεια χειριστού μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων ομάδας Β�§§και τάξης τουλάχιστον Δ�ö§
βÝ Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική§ή επαγγελματικήî§§

γÝ Οποιοδήποτε πτυχίο§ή δίπλωμα§ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας§ή§μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης§
της ημεδαπής§ή§άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής ανεξαρτήτου ειδικότητας§§

ή§§

Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης§ ×απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για§

υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το§ ĆĴĮĀ§ απολυτήριο δημοτικού σχολείουÝ§ ή ισοδύναμο§
απολυτήριο§ § τίτλο κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δö§ ĜĮĀúĆĴĨĀ§ή απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής§

Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου§Ć§του Νö§nĮĆĨúnĀĀĀ§της ημεδαπής§ή άλλος ισότιμος§
τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία§§τουλάχιστον§τριών§×ĐÝ§ετών μετά την άδεια μηχανοδηγού§ð

χειριστήö§§
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ§§

Εφόσον η ανωτέρω άδεια μηχανοδηγού-χειριστή αφορά§ §θερμικά μηχανήματα τότε§ §γίνονται δεκτές και οι§
άδειες μηχανοδηγών χειριστών μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργωνî§ που χορηγήθηκαν βάσει του π.δö§

nnúĆĴĨĢî§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.δö§

nnúĆĴĨĢî§με τις ομάδες μηχανημάτων του π.δö§ĐĆúĆĴĴĀö§
Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι είναι κάτοχοι επαγγελματικής άδειας οδήγησης§αλλοδαπήςî 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蕀ö§§§§
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ĆĆĢî§

ĆĨnö§

αÝ§ Πτυχίο§ ή δίπλωμα Μηχανικού Περιβάλλοντος§ ή Χημικού Μηχανικού§ ή Περιβάλλοντος§ ή Διαχείρισης§
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 Διαχείρισης Αγροτικού§
Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων§ ή Περιβαλλοντικής Χαρτογραφίας§ ή Εφαρμοσμένης Αγροοικολογίας§ ή§

Επιστημών και Πολιτισμού§ ð§ Κατεύθυνση Επιστημών Περιβάλλοντος ΑΕΙ§ ή το ομώνυμο πτυχίο§ ή δίπλωμα§
Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου§×Ε.Α.ΠÝ§ΑΕΙ§ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής§×Π.Σ.ΕÝ§ΑΕΙ της ημεδαπής§

ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής§ή§αλλοδαπήςî§αντίστοιχης ειδικότητας§§
και§

βÝ§Την κατά περίπτωση πτυχίου άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου§
σπουδών για τους Μηχανικούς ή§Βεβαίωση ιδιότητας μέλους της Ένωσης Χημικών§×νö§ĆĮĀĖúĆĴĮĮ§ð ΦΕΚ§ĆĨĨ§

ΑÑúnĜöĮöĆĴĮĮÝ§για τους Χημικούςö§
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 Διαχείρισης 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.ΕöÝ§ΤΕΙ§ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο§ή δίπλωμα ΤΕΙ§ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής§
(Π.Σ.ΕöÝ§ΤΕΙ της ημεδαπής§ή§ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής§ή αλλοδαπήςî§αντίστοιχης ειδικότητας ή το§

ομώνυμο§ή§αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ§ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής§ή αλλοδαπήςî§αντίστοιχης§
ειδικότηταςö§

ĆnĀ§

αÝ§ Πτυχίο§ ή§ δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανολόγου Μηχανικού§ ή Μηχανολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού§ ή§

Μηαχανολόγου Μηχανικού§ ή Μηχανολόγου και Αεροναπηγού Μηχανικού§ ή Μηχανολόγου Μηχανικού§
Βιομηχανίας§ ή Ναυπηγού Μηχανολόγου Μηχανικού§ ή Μηχανικών Διαχείρισης Ενεργειακών Πόρων§

(μετονομάστηκε σε Μηχανολόγων ΜηχανικώνÝ§ ή το ομώνυμο πτυχίο§ ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού§
Πανεπιστημίου§×Ε.Α.ΠöÝ§ΑΕΙ§ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής§×Π.Σ.ΕöÝ§ΑΕΙ§ή§ταυτόσημο κατά περιεχόμενο§

ειδικότητας πτυχίο§ ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου§ ×Ε.Α.ΠöÝ§ ΑΕΙ§ ή§ Προγράμματων Σπουδών§
Επιλογής§×Π.Σ.ΕöÝ§ΑΕΙ της ημεδαπής§ή§ισότιμος§§τίτλος σχολών της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας§και§§
βÝ Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου σπουδώνö§

ή§

αÝ Πτυχίο ή δίπλωμα Μηχανολογίας Τ.Ε.Ιö§ή το ομώνυμο πτυχίο§ή§δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής§
Π.Σ.Εö§ ×Τ.Ε.ΙöÝ§ ή§ αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο§ ή δίπλωμα Τ.Ε.Ιö§ ή§ Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής§

Π.Σ.Εö§×Τ.Ε.ΙöÝ§της ημεδαπής§ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής§ή αλλοδαπήςî§αντίστοιχης ειδικότητας§ή§

το ομώνυμο§ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής§ ή αλλοδαπής§
αντίστοιχης ειδικότητας§και§
βÝ§βεβαίωση εγγραφής στο Βιβλίο των πτυχιούχων Ανωτέρων Τεχνικών Σχολών ειδικότητας Μηχανολόγουö§

ĆnĜ§

αÝ Άδεια άσκησης επαγγέλματος Ηλεκτρολόγου Μηχανικού§×ΤΕÝ§§
βÝ Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Ηλεκτρολογίας ΤΕΙ§ή το ομώνυμο πτυχίο§ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών§

Επιλογής§ § ×Π.Σ.ΕöÝ§ ΤΕΙ§ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο§ ή δίπλωμα ΤΕΙ§ ή§ Προγραμμάτων Σπουδών§
Επιλογής§ ×Π.Σ.ΕöÝ§ ΤΕΙ της ημεδαπής§ ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής§ ή αλλοδαπήςî§ αντίστοιχης§

ειδικότητας§ ή το ομώνυμο§ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ§ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής§ ή§
αλλοδαπήςî§αντίστοιχης ειδικότηταςö§§

ĆĐĀî§

ĆĖnî§

ĆĜĀî§

ĆĜĐö§

αÝ§ Οποιοδήποτε πτυχίο§ ή§ δίπλωμα ΑΕΙ§ ή§ δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου§ ×Ε.Α.ΠÝ§ ΑΕΙ§ ή§
Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής§×Π.Σ.ΕÝ§ΑΕΙ της ημεδαπής§ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής§ή§§

οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ§ή§δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής§ ×ΠΣΕÝ§ΤΕΙ της ημεδαπής§ή§
ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής§ ή αλλοδαπής§ ή πτυχίο ΚΑΤΕΕ§ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής§ ή§

αλλοδαπής  
και§

βÝ§Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμεναĺ§×Ý§επεξεργασίας κειμένωνî§×Ý§υπολογιστικών φύλλων και§×Ý§

υπηρεσιών διαδικτύουö§

ĆĐn§

αÝ Άδεια άσκησης επαγγέλματος Βοηθού Φαρμακείου§§
και§§

βÝ§Οποιοσδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον§δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας§
(Ι.Ε.ΚöÝ§εκπαίδευσης§§της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος§§τίτλος της αλλοδαπήςö§

ĆĐĐ§

αÝ Άδεια άσκησης επαγγέλματος Νοσηλευτή§�§Νοσηλεύτριας§ή βοηθού νοσηλευτή§î§§
βÝ§Πτυχίο ή δίπλωμα Νοσηλευτικής ΑΕΙ§ή§το ομώνυμο πτυχίο§ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου§§

(Ε.Α.ΠÝ§ ΑΕΙ§ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής§ ×Π.Σ.ΕÝ§ ΑΕΙ της ημεδαπής§ ή ισότιμος τίτλος σχολών της§
ημεδαπής§ή§αλλοδαπήςî§αντίστοιχης ειδικότητας§§

ή§

Πτυχίο§ ή δίπλωμα τμήματος Νοσηλευτικής ΤΕΙ§ ή το ομώνυμο πτυχίο§ ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών§



§
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Επιλογής§×Π.Σ.ΕöÝ§ΤΕΙ§ή§αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο§ή δίπλωμα ΤΕΙ§ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής§
(Π.Σ.ΕöÝ§ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής§ή αλλοδαπήςî§αντίστοιχης ειδικότητας§ή το§

ομώνυμο§ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ§ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής§ή αλλοδαπήςî§αντίστοιχης§
ειδικότητας§

ή§

Πτυχίο ή§ δίπλωμα§ ή απολυτήριος τίτλος Μέσης Τεχνικής Επαγγελματικής Νοσηλευτικής Σχολής§ ×ΜΤΕΝΣÝ§ ή§

ειδικοτήτων Βοηθών Νοσηλευτών§ ή Βοηθών Νοσοκόμων§ ή Νοσηλευτικής§ ή Νοσηλευτικής Τραυματολογίας§
(Βοηθός Τραυματολογίας ορθοπεδικήςÝ§ή§Νοσηλευτικής Χειρουργείου ή Νοσηλευτικής Ογκολογικών Παθήσεων§

(Ειδικής ΝοσηλευτικήςÝ§ ή Νοσηλευτικής Μονάδων Εντατικής Θεραπείας§ ή Νοσηλευτικής Ατόμων με Ψυχικές§
Παθήσεις δευτεροβάθμιας§ ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής§ ή ισότιμος τίτλος σχολών της§

ημεδαπής§ή§αλλοδαπήςî§αντίστοιχης ειδικότηταςö§
γÝ§ Ταυτότητα μέλους της Ένωσης Νοσηλευτών/τριών Ελλάδος§ ×ΕΝΕÝî §η οποία να είναι σε ισχύ ή Βεβαίωση§

Ανανέωσης Εγγραφής§ §στην Ενωση Νοσηλευτών Ελλάδος§×ΕΝΕÝ§του τρέχοντος έτους§ή§Βεβαίωση εγγραφής§
στην Ενωση Νοσηλευτών Ελλάδας§×ΕΝΕÝî§για όσους εγγράφονται για πρώτη φοράî§η οποία είναι σε ισχύ μέχρι§
το τέλος Φεβρουαρίου του επόμενου έτους από την έκδοσή τηςî§σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο§Ėî§παρöĜ§
του νöĐnĜnúnĀĀĖ§×για τους κατόχους ΠΕ και ΤΕ ΝοσηλευτικήςÝö§

ĆĐĨ§

αÝ Άδεια άσκησης επαγγέλματος τεχνίτη ψυκτικών εγκαταστάσεων§
βÝ Οποιδήποτε πτυχίο§ ή§δίπλωμα§ ή απολυτήριος τίτλος 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§ ĆĴĮĀ§ απολυτήριο δημοτικού σχολείουÝ§ ή ισοδύναμο απολυτήριο τίτλο κατώτερης§

Τεχνικής Σχολής του Ν.Δö§ĜĮĀúĆĴĨĀ§ή απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και§
Κατάρτισης του άρθρου§ Ć§ του Νö§ nĮĆĨúnĀĀĀ§ της ημεδαπής§ ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και§
αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον§τριών§×ĐÝ§ετών μετά την απόκτηση της άδειαςö§

ĆĖĀ§

Πτυχίο§ ή§ δίπλωμα τμήματος Φιλολογίας§ ή§ Ελληνικής Φιλολογίας§ ή§ Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας§ ή§

Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας§ή Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας§ή Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας§ή§
Ιταλικής και Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας§ ή Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας§ ή Φιλολογίας και§
Πολιτισμού Παρευξεινίων Χωρών§ ή Φιλοσοφίας§ ή§ Μεσογειακών Σπουδών με κατεύθυνση Γλωσσολογίας§
Ανατολικής Μεσογείου§ ή Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής με ειδίκευση στη Φιλοσοφία§ ή Φιλοσοφίας§

Παιδαγωγικής§§και Ψυχολογίας με ειδίκευση στη Φιλοσοφία§ή§Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών ΑΕΙ§ή το§
ομώνυμο πτυχίο§ ή§ δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου§ § ×Ε.Α.ΠÝ§ ΑΕΙ§ ή Προγραμμάτων Σπουδών§

Επιλογής§ ×Π.Σ.ΕÝ§ ΑΕΙ§ § της ημεδαπής§ ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής§ ή αλλοδαπήςî§ αντίστοιχης§
ειδικότηταςö§

ĆĖĆî§

ĆĖĴî§

ĆĜĖö§

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§Διδακτικής της§
Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων ή Ψηφιακών Συστημάτων ή Επιστημών και Πολιτισμού§ð 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 Δικτύων ΑΕΙ§ ή Ελληνικού Ανοικτού§
Πανεπιστημίου§ ×Ε.Α.ΠÝ§ΑΕΙ§ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής§×Π.Σ.ΕÝ§ΑΕΙ της ημεδαπής§ή ισότιμος τίτλος§

σχολών της ημεδαπής§ή αλλοδαπήςî§αντίστοιχης ειδικότηταςö§
ή§

Πτυχίο§ ή δίπλωμα τμήματος Πληροφορικής§ ή Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων§ ή§
Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης§ ή Διαχείρισης Πληροφοριών§ ή Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και§
Πληροφοριακών Συστημάτων§ή Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση 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 Δικτύων Η/Υ ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής§×Π.Σ.ΕöÝ§ΤΕΙ της§

ημεδαπής§ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής§ή§αλλοδαπήςî§αντίστοιχης ειδικότητας§ή το ομώνυμο πτυχίο§
ΚΑΤΕΕ§ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής§ή§αλλοδαπήςî§αντίστοιχης ειδικότηταςö§

ĆĖĐ§

αÝ Πτυχίο§ ή δίπλωμα Συντηρητών Έργων Τέχνης και Αρχαιοτήτων§ ή Συντηρητών Έργων Τέχνης§ ή§

Συντηρητών Αρχαιοτήτων ΑΕΙ§ή§το ομώνυμο πτυχίο§ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου§×Ε.Α.ΠÝ§ΑΕΙ§
ή§Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής§ ×Π.Σ.ΕÝ§ ΑΕΙ§ § της ημεδαπής§ ή§ ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής§ ή§
αλλοδαπήςî§αντίστοιχης ειδικότητας§§

ή§

Πτυχίο§ ή δίπλωμα τμήματος Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης με κατεύθυνση στη Συντήρηση§

Αρχαιολογικών και Ιστορικών Αντικειμένων ΤΕΙ§ ή το ομώνυμο πτυχίο§ ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών§
Επιλογής§ ×Π.Σ.ΕöÝ§ ΤΕΙ§ § ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο§ ή δίπλωμα ΤΕΙ§ ή Προγραμμάτων Σπουδών§



§
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ΠΙΝΑΚΑΣ Βĺ§ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ§×ανά κωδικό θέσηςÝ§

Επιλογής§ ×Π.Σ.ΕöÝ§ ΤΕΙ της ημεδαπής§ ή§ ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής§ ή αλλοδαπήςî§ αντίστοιχης§
ειδικότητας§ ή το ομώνυμο§ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ§ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής§ ή§

αλλοδαπήςî§αντίστοιχης ειδικότητας§§
ή§

Πτυχίο§ή δίπλωμα§ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Συντήρησης Έργων Τέχνης-Αποκατάστασης§ή Συντηρητών§
Έργων Τέχνης και Αρχαιολογικών Ευρημάτων§ή Τεχνικός Συντήρησης Έργων Τέχνης§ή αντίστοιχο πτυχίο§ή§

δίπλωμα§ ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδωνĺ§ Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης§
(ΙΕΚÝ§ή§Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου§ ×ΤΕΕÝ§Α΄§ή Β΄ κύκλου σπουδώνî§ή Ενιαίου Πολυκλαδικού§

Λυκείου§ ×ΕΠΛÝ§ ή Τεχνικού§ § Επαγγελματικού Λυκείου§ ×ΤΕΛÝ§ ή§ Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής§ ×ΤΕΣÝ§
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσηςî§ή§Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕΔ του ΝöĆĐĖĢúĆĴĮĐ×ΦΕΚ§ĖĢ§Α΄Ý§ή άλλος ισότιμος§

και αντίστοιχος τίτλος σχολικής μονάδας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής§ή§αλλοδαπής§
§

βÝ§ Άδεια άσκησης επαγγέλματος Συντηρητή Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνηςî§ που χορηγείται από τη Δ/νση§
Συντήρησης Αρχαιοτήτων του Υπö§Πολιτισμού§ ×νönĜĜĨúĆĴĴĨî§Φ.Ε.Κö§ nĨĆúĆĴĴĨúτ.Α΄ και π.δöĨĐúnĀĀnî§Φ.Ε.Κö§

ĜĜúnĀĀnÝ§×Για τις κατηγορίες ΠΕ και ΤΕÝ§§ή§Άδεια άσκησης επαγγέλματος Τεχνικού Συντήρησης Έργων Τέχνης§
ή§ Τεχνίτη Συντήρησης Έργων ΤέχνηςðΑποκατάστασης ή Συντηρητή Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνηςî§ που§

χορηγείται από τη Διεύθυνση Συντήρησης Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού§ ×νö§ nĜĜĨúĆĴĴĨî§ Φ.Ε.Κö§
nĨĆúĆĴĴĨî§τö§Α΄ και π.δö§ĨĐúnĀĀnî§Φ.Ε.Κö§ĜĜúnĀĀnî§τö§Α΄Ý§×για την κατηγορία ΔΕÝö§

ĆĖĖ§

αÝ Πτυχίο§ ή δίπλωμα Αρχειονομίας και Βιβλιοθηκονομίας§ ή Βιβλιοθηκονομίας§ ΑΕΙ§ ή το ομώνυμο πτυχίο§ ή§
δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου(Ε.Α.ΠÝ§ΑΕΙ§ή§Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής§×Π.Σ.ΕÝ§ΑΕΙ§§της§

ημεδαπής§ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής§ή αλλοδαπήςî§αντίστοιχης ειδικότηταςî§
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ή§§

Πτυχίο§ή δίπλωμα τμήματος Βιβλιοθηκονομίας§ή Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης§ΤΕΙ§ή το§
ομώνυμο πτυχίο§ ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής§ ×Π.Σ.ΕöÝ§ ΤΕΙ§ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα§ §

πτυχίο§ ή δίπλωμα ΤΕΙ§ ή Προγραμμάτων§ § Σπουδών Επιλογής§ ×Π.Σ.ΕöÝ§ ΤΕΙ της ημεδαπής§ ή ισότιμος τίτλος§
σχολών της ημεδαπής§ ή αλλοδαπήςî§ αντίστοιχης ειδικότητας§ ή το ομώνυμο§ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα§

πτυχίο ΚΑΤΕΕ§ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής§ή αλλοδαπήςî§αντίστοιχης ειδικότητας§§και§
§

βÝ§ Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμεναĺ§ ×Ý§ επεξεργασίας κειμένωνî§ ×Ý§ υπολογιστικών φύλλων και§ ×Ý§

υπηρεσιών διαδικτύουö§

ĆĖĢ§

Πτυχίο Στατιστικής§ ή Στατιστικής και Αναλογιστικής Επιστήμης§ ή Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης§ ή§
Στατιστικής και Αναλογιστικών§ ð§ Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα§

Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου§×ΕΑΠÝ§ΑΕΙ§ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής§×ΠΣΕÝ§ΑΕΙ της ημεδαπής§ή§
ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπήςî§αντίστοιχης ειδικότητας§ö§



§

Σελίδα§12 από§18 

ΠΙΝΑΚΑΣ Βĺ§ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ§×ανά κωδικό θέσηςÝ§

ĆĖĨ§

αÝ Πτυχίο§ ή§ δίπλωμα Αστικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης§ ×από§ ĆĴĴĮ§ μετονομάστηκε σε Οικονομικής και§
Περιφερειακής ΑνάπτυξηςÝ§ ή§ Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας§ ×πρώην Τεχνολογίας και Συστημάτων§

ΠαραγωγήςÝ§ ή Δημόσιας Διοίκησης με κατεύθυνση Δημόσιας Οικονομικής§ ή Δημόσιας Διοίκησης§ ×το οποίο§
ίσχυε μέχρι το ακαδημαϊκό έτος§ĆĴĴĢðĆĴĴĨÝ ή§Διεθνών και§Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών§

(από Μάιο§ nĀĀĮ§ μετονομάστηκε σε Διεθνών και Ευρωπαϊκών ΣπουδώνÝ§ με κατεύθυνση Διεθνών και§
Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών ή§ Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών§ ή Διεθνών και§
Ευρωπαϊκών Σπουδών με κατεύθυνση Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σχέσεων§ ή Διεθνών και§
Ευρωπαϊκών Σπουδών§×πρώην Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Πολιτικών ΣπουδώνÝ§με κατεύθυνση§

Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών§ ή§Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξης ή§Διοίκησης§
Επιχειρήσεων ή§Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών§ §ή§ § §Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων§

και Τροφίμων§ή Επιχειρησιακής Έρευνας και Μάρκετινγκ§ή Επιχειρησιακής Έρευνας και Στρατηγικής Πωλήσεων§§
×佨ՠ�㴴﹔�
Ý§ ή§Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής§ή Λογιστικής Χρηματοοικονομικής και Ποσοτικής Ανάλυσης§
ή Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας ή Μάρκετινγκ και Διοίκησης 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 Διοίκησης Τουρισμού§ ή§
Οργάνωσης και Διαχείρισης Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων§×από§nĀĀĢ§μετονομάστηκε σε Διοίκησης Επιχειρήσεων§

Αγροτικών Προϊόντων και ΤροφίμωνÝ§ή§Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων§ή§Οργάνωσης και Διαχείρισης§
Αθλητισμού§ § ή Περιφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης§ ή Στατιστικής§ ή Στατιστικής και Αναλογιστικής§
Επιστήμης§ή Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης§ή Στατιστικής και Αναλογιστικών§ð Χρηματοοικονομικών§

Μαθηματικών§ ή Τεχνολογίας και Συστημάτων Παραγωγής§ή§ Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής§
ΑΕΙ§ή§το ομώνυμο πτυχίο§ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου§×ΕΑΠÝ§ΑΕΙ§ή Προγραμμάτων Σπουδών§

Επιλογής§ ×ΠΣΕÝ§ ΑΕΙ της ημεδαπής§ ή ισότιμος τίτλος σχολών§ § της ημεδαπής§ ή αλλοδαπήςî§ αντίστοιχης§
ειδικότητας§

ή§

Πτυχίο§ ή§ δίπλωμα Διοίκησης Επιχειρήσεων§ ή§ Διοίκησης Κοινωνικώνð Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων και§
Οργανώσεων§ ή Διεθνούς Εμπορίου§ ή Διοίκησης Παραγωγικών Μονάδων§ ή Διοίκησης Μονάδων Τοπικής§
Αυτοδιοίκησης§ή§Τοπικής Αυτοδιοίκησης§ή§Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας§ή Διοίκησης και Διαχείρισης§

Έργων§ ή Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού§ ή§ Εμπορίας και Διαφήμισης§ ή Ελεγκτικών και Ασφαλιστικών§
Εργασιών§ ή Λογιστικής ή§ Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων και Μεταφορών§ ή§ Στελεχών Συνεταιριστικών§

Οργανώσεων και Εκμεταλλεύσεων§ ή§ Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων§ ή Χρηματοοικονομικής και§
Ασφαλιστικής§ ή Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής§ ή Χρηματοοικονομικών Εφαρμογών§ ή§

Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών§�§Επιχειρήσεων στις Ανατολικοευρωπαϊκές Χώρες§§ΤΕΙ§§ή το ομώνυμο πτυχίο§
ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής§×ΠΣΕÝ§ΤΕΙ της ημεδαπής§ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής§

ή αλλοδαπήςî§ αντίστοιχης ειδικότητας§ ή το ομώνυμο πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή§
αλλοδαπήςî§αντίστοιχης ειδικότητας§ και§
βÝ Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμεναĺ §×Ý§ επεξεργασίας κειμένωνî§ ×Ý§ υπολογιστικών φύλλων και§
×Ýυπηρεσιών διαδικτύουö§

ĆĖĮ§

Πτυχίο ή δίπλωμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών§ ×από Μάιο§ nĀĀĮ§
μετονομάστηκε σε Διεθνών§και Ευρωπαϊκών ΣπουδώνÝ§με κατεύθυνση Πολιτικών Σπουδών και Διπλωματίας ή§

Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών με κατεύθυνση Πολιτικών Σπουδών και Διπλωματίας ή Διεθνών και§
Ευρωπαϊκών Σπουδών§×πρώην Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Πολιτικών ΣπουδώνÝ§με κατεύθυνση§

Πολιτικών Σπουδών και Διπλωματίας ή Πολιτικής Επιστήμης ή Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης ή§
Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας ή Πολιτικών Επιστημών ή Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σπουδών ή§

Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων ή Πολιτικών Θεσμών και Διεθνών Σχέσεων ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο§
ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου§ ×Ε.Α.ΠÝ§ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής§ ×Π.Σ.ΕÝ§ΑΕΙ§
της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπήςî§αντίστοιχης ειδικότηταςö§

ĆĜĆ§

αÝ Άδεια άσκησης επαγγέλματος§Κοινωνικής Εργασίας ή Κοινωνικού Λειτουργού§§

και§§
βÝ Πτυχίο§ή δίπλωμα Κοινωνικής Εργασίας§ή§Κοινωνικής Διοίκησης με κατεύθυνση Κοινωνικής Εργασίας ΑΕΙ§ή§

το ομώνυμο πτυχίο§ ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου§ ×Ε.Α.ΠÝ§ ΑΕΙ§ ή Προγραμμάτων Σπουδών§
Επιλογής§ ×Π.Σ.ΕÝ§ ΑΕΙ της ημεδαπής§ ή§ ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής§ ή αλλοδαπήςî§ αντίστοιχης§

ειδικότηταςö§
ή§

Πτυχίο§ ή δίπλωμα τμήματος Κοινωνικής Εργασίας ΤΕΙ§ ή§ το ομώνυμο πτυχίο§ ή δίπλωμα Προγραμμάτων§
Σπουδών Επιλογής§ ×Π.Σ.ΕöÝ§ ΤΕΙ§ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα§ § πτυχίο§ ή δίπλωμα ΤΕΙ§ ή Προγραμμάτων§

Σπουδών Επιλογής§ ×Π.Σ.ΕöÝ§ ΤΕΙ της ημεδαπής§ ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής§ ή§ αλλοδαπήςî§
αντίστοιχης ειδικότητας§ ή το ομώνυμο§ ή§ αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ§ ή§ ισότιμος τίτλος της§

ημεδαπής§ή§αλλοδαπήςî§αντίστοιχης ειδικότηταςö§

ĆĜĜ§

Πτυχίο§ ή δίπλωμα Επιχειρησιακής Έρευνας και Μάρκετινγκ ή Επιχειρησιακής Έρευνας και στρατηγικής§
Πωλήσεων§ ×佨ՠ�㴴﹔�
Ý ή Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας ή Μάρκετινγκ και Διοίκησης Λειτουργιών§ή§Διοίκησης§

Επιχειρήσεων ή Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών§ ή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ή§
Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων ή Οργάνωσης και Διαχείρισης Αγροτικών§

Εκμεταλλεύσεων ή Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού§ή Οικονομικής και Διαχείρισης Τουρισμού ΑΕΙ§ή το§



§

Σελίδα§13 από§18 

ΠΙΝΑΚΑΣ Βĺ§ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ§×ανά κωδικό θέσηςÝ§

ομώνυμο πτυχίο§ ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου§ ×Ε.Α.ΠÝ§ ΑΕΙ§ ή Προγραμμάτων σπουδών§
Επιλογής§§ΑΕΙ της ημεδαπής§ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής§ή αλλοδαπήςî§αντίστοιχης ειδικότηταςö§§

ή§Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Τουριστικών Επιχειρήσεων§ή Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας§ή Διοίκησης§
Επιχειρήσεων§ ή Διοίκησης Κοινωνικών-συνεταιριστικών Επιχειρήσεων και Οργανώσεων§ ή Διοίκησης§
Παραγωγικών Μονάδων§ή Διοίκησης και Διαχείρισης Έργων§ή§Διεθνούς Εμπορίου§ή Εμπορίας και Διαφήμισης§
ΤΕΙ§ή ομώνυμη πτυχίο§ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής§×Π.Σ.ΕöÝ§ΤΕΙ§ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα§

πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ§ ή Προγραμμάτων σπουδών Επιλογής§ ×Π.Σ.ΕöÝ§ ΤΕΙ της ημεδαπής§ ή ισότιμος τίτλος§
σχολών της ημεδαπής§ ή αλλοδαπήςî§ αντίστοιχης ειδικότητας§ ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα§

πτυχίο ΚΑΤΕΕ§ή§ισότιμος τίτλος της ημεδαπής§ή αλλοδαπήςî§αντίστοιχης ειδικότηταςö§

ĆĜĢ§

αÝ Πτυχίο§ή δίπλωμα τμήματος§Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή Τοπικής Αυτοδιοίκησης§

ΤΕΙ§ ή το ομώνυμο πτυχίο§ ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής§ ×Π.Σ.ΕöÝ§ ΤΕΙ§ ή αντίστοιχο κατά§
ειδικότητα πτυχίο§ή δίπλωμα ΤΕΙ§ή§Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής§×Π.Σ.ΕöÝ§ΤΕΙ της ημεδαπής§ή ισότιμος§

τίτλος σχολών της ημεδαπής§ή§αλλοδαπήςî§αντίστοιχης ειδικότητας§ή§το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα§
πτυχίο ΚΑΤΕΕ§ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής§ή αλλοδαπήςî§αντίστοιχης ειδικότητας§§

και§
βÝ§ Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμεναĺ§ ×Ý§ επεξεργασίας κειμένωνî§ ×Ý§ υπολογιστικών φύλλων και§ ×Ý§

υπηρεσιών διαδικτύουö§

ĆĜĨ§

Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος§Γραφιστικής ή Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών ΤΕΙ§§ή το ομώνυμο πτυχίο§ή§

δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής§×Π.Σ.ΕöÝ§ΤΕΙ§§ή§αντίστοιχο κατά ειδικότητα§§πτυχίο§ή δίπλωμα ΤΕΙ§
ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής§ ×Π.Σ.ΕöÝ§ ΤΕΙ της ημεδαπής§ ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής§ ή§

αλλοδαπήςî§ αντίστοιχης ειδικότητας§ ή§ το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ§ ή ισότιμος§
τίτλος της ημεδαπής§ή αλλοδαπήςî§αντίστοιχης ειδικότητας§

ή§

Πτυχίο§ ή δίπλωμα§ ή§ απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Γραφικών Τεχνών§ ή Γραφικών ΤεχνικώνðΗλεκτρονικής§
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§
μονάδωνĺ§ ΙΕΚ§ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου ΑÑ§ή§ΒÑ§κύκλου σπουδών§ή Ενιαίου Πολυκλαδικού§

Λυκείου§ή§Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου§ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης§
ή§σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Νö§ĆĐĖĢúĆĴĮĐ§ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής§ή§

αλλοδαπήςî§αντίστοιχης ειδικότηταςö§

ĆĜĴ§

Πτυχίο§ή δίπλωμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού ΑΕΙ§ή το ομώνυμο πτυχίο§ή δίπλωμα Ελληνικού§

Ανοικτού Πανεπιστημίου§ ×Ε.Α.ΠÝ§ ΑΕΙ§ ή§ Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής§ ×Π.Σ.ΕÝ§ ΑΕΙ§ § της ημεδαπής§ ή§
ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής§ή αλλοδαπήςî§αντίστοιχης ειδικότηταςö§§

ĆĢĀî§

ĆĮnö§

αÝ§Οποιοδήποτε πτυχίο§ή δίπλωμα§ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας§ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης§
της ημεδαπής§ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπήςî§ανεξαρτήτως ειδικότητας§§§

και§§
βÝ Άδεια ναυαγοσώστηî§εκδιδόμενη από Λιμενική Αρχήö§§

ĆĨĀî§

ĆĨĜî§

ĆĨĴö§

Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας§Κτίστη§ή§Τοιχοποιιών και§Επιχρισμάτων§ή§Εργασιών§

Οπλισμένου§και Αόπλου Σκυροδέματος ή Γυψαδόρουð§Σοβατζή§ή Τεχνίτη Μωσα菰κών Πλακοστρώσεων§

ή Επικαλύψεων και Μαρμάρινων Εργασιών ή§ αντίστοιχο πτυχίο§ ή δίπλωμα§ ή απολυτήριος τίτλος των§

παρακάτω σχολικών μονάδωνĺ§ ΙΕΚ§ ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α�§ ή Β�§ κύκλου σπουδών§
(Τ.Ε.ΕöÝî§ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου§ ×Ε.Π.ΛöÝ§ή§Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου§ ×Τ.Ε.ΛöÝ§ή Τεχνικών§

Επαγγελματικών Σχολών§ ×Τ.Ε.ΣöÝ§ Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης§ § ή Σχολής Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δö§ του§
ΝöĆĐĖĢúĆĴĮĐ§ ×ΦΕΚ§ ĖĢΑ�Ý§ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής§ή αλλοδαπήςî§αντίστοιχης§

ειδικότητας§§
ή§§

Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης§ ×απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου§ ή για§
υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το§ ĆĴĮĀ§ απολυτήριο δημοτικού σχολείουÝ§ ή ισοδύναμο§

απολυτήριο§ § τίτλο κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δö§ ĜĮĀúĆĴĨĀ§ή απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής§

Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου§Ć§του Νö§nĮĆĨúnĀĀĀ§της ημεδαπής§ή§άλλος ισότιμος§
τίτλος της αλλοδαπής§και αντίστοιχη εμπειρία§§τουλάχιστον τριών§×ĐÝ§ετώνö§

ĆĨĨ§

Πτυχίο§ή δίπλωμα§ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας§Ελαιοχρωματιστών ή Ελαιοχρωματιστή§ §ή αντίστοιχο§

πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων§ĺ§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 ΟΑΕΔ του§
Νö§ĆĐĖĢúĆĴĮĐ§ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής§ή αλλοδαπήςî§αντίστοιχης ειδικότητας§ή§§

Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης§ ×απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου§ ή για§
υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το§ ĆĴĮĀ§ απολυτήριο δημοτικού σχολείουÝ§ ή ισοδύναμο§

απολυτήριο§ § τίτλο κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δö§ ĜĮĀúĆĴĨĀ§ή απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής§
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου§Ć§του Νö§nĮĆĨúnĀĀĀ§της ημεδαπής§ή άλλος ισότιμος§
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ΠΙΝΑΚΑΣ Βĺ§ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ§×ανά κωδικό θέσηςÝ§

τίτλος της αλλοδαπής§και§αντίστοιχη εμπειρία§§τουλάχιστον τριών§×ĐÝ§ετώνö§

ĆĮĆ§

αÝ§Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης§

της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπήςî§ανεξαρτήτως ειδικότηταςî§
βÝ§Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας§§
γÝ Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμεναĺ §×Ý§ επεξεργασίας κειμένωνî§ ×Ý§ υπολογιστικών φύλλων και§ ×Ý§

υπηρεσιών διαδικτύουö§

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ§

Οι§ωφελούμενοι της πράξης πρέπει σωρευτικά να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις συμμετοχήςĺ§

·§ να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της Ε.Εö§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§ĆĀöĜĀĀîĀĀ§�§το οικονομικό§
έτος§nĀĆĀ§×εισοδήματα που αποκτήθηκαν από§ĆðĆðnĀĀĴ§έως§ĐĆðĆnðnĀĀĴÝö§

§

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ§

Η σειρά κατάταξης μεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται σύμφωνα με τα ακόλουθα§κριτήριαî§τα οποία§
μοριοδοτούνται§συνδυαστικά ως εξήςĺ§
§

§

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣĺ§

Ćö Στη διαδικασία επιλογής ωφελουμένων έχουν δικαίωμα συμμετοχής§περισσότερα από ένα άνεργα§
μέλη της§ίδιας οικογένειαςö§

nö Ο άνεργος που ανήκει σε περισσότερες από μία υποκατηγορίες του κριτηρίου§㉠Κατάσταση ανέργου蕀§
(π.χöî§είναι και§㉠Νέος άνεργος έως και§ĐĀ§ετών που αναζητά εργασία蕀§και§㉠Βραχυχρόνια άνεργος που§
δεν λαμβάνει επίδομα ανεργίας蕀Ý§ δηλώνει§ μόνο την υπο-κατηγορία εκείνη στην οποία αντιστοιχεί η§
υψηλότερη μοριοδότησηö§§

Đö Σε περίπτωση που και οι δύο άνεργοι σύζυγοι συμμετέχουν στη διαδικασία επιλογήςî§τότε§καθένας§
από αυτούς μοριοδοτείται με§Į§μονάδεςö§

ΚΡΙΤΗΡΙΟ§ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ§ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ§

Μακροχρόνια άνεργος§×�Ćn§μηνώνÝ§ nĀ§

Νέος άνεργος έως και§ĐĀ§ετών που αναζητά εργασία§ nĜ§

Βραχυχρόνια άνεργος που δεν λαμβάνει επίδομα ανεργίας§§ ĆĜ§Ćö§Κατάσταση§

ανέργου§ Αγρότης§×ασφαλισμένος στον ΟΓΑ που δεν διαθέτει ή δεν δικαιούται§
δελτίο ανεργίας και έχει ατομικό εισόδημα έως και§ĆĀöĜĀĀîĀĀ§�§το§
οικονομικό έτος§nĀĆĀÝ§

ĆĀ§

Μονογονεϊκή οικογένεια§ ĆĜ§

Έγγαμοςúðη και οι δύο σύζυγοι άνεργοι§ Į§nö§Οικογενειακή§

κατάσταση§
Με προστατευόμενα μέλη§

Ĝ§

(για κάθε§
προστατευόμενο μέλοςÝ§

από§ĀîĀĀ§�§έως και§ĢöĴĀĀîĀĀ§�§ ĆĜ§

από§ĢöĴĀĀîĀĆ§�§έως και§ĆnöĀĀĀîĀĀ§�§ ĆĀ§

από§ĆnöĀĀĀîĀĆ§�§έως και§ĆĢöĀĀĀîĀĀ§�§ Į§

από§ĆĢöĀĀĀîĀĆ§�§έως και§nnöĀĀĀîĀĀ§�§ Ģ§

Đö§Οικογενειακό§

εισόδημα§

από§nnöĀĀĀîĀĆ§�§και άνω§ Ā§

ΑμεΑ με ποσοστό αναπηρίας§ĐĜÅ§ð§ĜĀÅ§ Ģ§Ėö§Κατάσταση§

υγείας§§ ΑμεΑ με ποσοστό αναπηρίας§ĜĀÅ§και άνω§ Į§

Ĝö§Εντοπιότητα§
Μόνιμος κάτοικος περιφερειακής ενότητας του νομού στον οποίο§

υλοποιείται το πρόγραμμαö§
ĆĀ§

  



§

Σελίδα§15 από§18 

Ėö Υποψήφιος που ανήκει σε μονογονεϊκή οικογένεια§ή είναι έγγαμοςúðη με σύζυγο άνεργο δηλώνει§και§
τον αριθμό των προστατευόμενων μελών§×εφόσον υπάρχουνÝö§
Ĝö Περισσότερες διευκρινίσεις για τα κριτήρια επιλογής§ ×π.χöî§ ορισμός και περιπτώσεις μονογονεϊκής§
οικογένειαςî§ προστατευόμενων μελών κ.άöÝ§ παρέχονται στις§ «Οδηγίες συμπλήρωσης αίτησης§
συμμετοχής σε πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα§×ΚΟΧÝ蕀 τις οποίες μπορείτε να αναζητήσετε§
στα σημεία διάθεσης των αιτήσεων συμμετοχής§ ×βλö §ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟĺ§ Υποβολή αιτήσεων§
συμμετοχήςÝö§
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ§§
Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ§×βλö§ΠΙΝΑΚΑ ΒÝ§και των ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ§
που βαθμολογούνταιî§οφείλουν να προσκομίσουν τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά όπως§
αυτά ορίζονται ακολούθωςĺ§
Ćö§ΓΕΝΙΚΑĺ§

·§ Αποδεικτικό στοιχείο ταυτότητας§×για τους Έλληνες πολίτες και τους πολίτες άλλου κράτους μέλους της§
Ε.ΕöÝö§

·§ Ταυτότητα ομογενούς§×για τους Έλληνες ομογενείςÝö§

·§ Άδεια διαμονής σε ισχύ§×για τους αλλοδαπούς τρίτων χωρώνÝö§

§

nö§ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑĺ§

Εφόσον για συγκεκριμένες ειδικότητες ορίζονται από την ανακοίνωση απαιτούμενα§ ×τυπικά ή τυχόν§
πρόσθεταÝ§προσόντα§×βλö§ΠΙΝΑΚΑ ΒÝî§οι υποψήφιοι οφείλουν να προσκομίσουνĺ§

·§ Τίτλο σπουδών από τον οποίο να προκύπτει η ημερομηνία κτήσης τουö§

·§ Άδεια άσκησης επαγγέλματος σε ισχύ ή λοιπές βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά ή επαγγελματικές ταυτότητες§
(μόνο για τις ειδικότητες που ορίζει η ανακοίνωσηÝö§

Εάν η γνώση χειρισμού Η/Υ ή η γνώση ξένων γλωσσών αποτελούν απαιτούμενα σύμφωνα με την§
ανακοίνωση προσόντα για ορισμένες θέσεις απασχόλησηςî§οι υποψήφιοι οφείλουν να προσκομίσουν τα§
κατά περίπτωση απαραίτητα δικαιολογητικά τα οποία μπορούν να αναζητήσουν στην ιστοσελίδα του§
Α.Σ.Ε.Πö§ ×諀諀諀öՠ远﹔�ö�Ý§ ακολουθώντας αντίστοιχα τη διαδρομήĺ§ Κεντρική σελίδα§ à Φορείς§ à§
Υποδείγματα§ à Παράρτημαĺ§ Γνώση Χειρισμού Η/Υ§ �§ Τρόπος Απόδειξης ή Παράρτημαĺ§ Τίτλοι§
Γλωσσομάθειας§�§Τρόπος Απόδειξηςö§
Εάν η εργασιακή εμπειρία αποτελεί απαιτούμενο σύμφωνα με την ανακοίνωση προσόν για ορισμένες§
θέσεις απασχόλησηςî§ανάλογα με την ειδικότητα πρόσληψης§×με ή χωρίς άδεια άσκησης επαγγέλματοςÝ§
οι υποψήφιοι οφείλουν να προσκομίσουν τα κατά περίπτωση§×π.χöî§μισθωτοίî§ελεύθεροι επαγγελματίεςî§
απασχολούμενοι στο δημόσιο κ.άöÝ§ απαραίτητα δικαιολογητικά απόδειξης της ζητούμενης εμπειρίας§
(π.χöî§βεβαίωση ασφαλιστικού φορέαî§υπεύθυνη δήλωση εμπειρίας κ.λπöÝî§όπως αυτά αναφέρονται στις§
«Οδηγίες συμπλήρωσης αίτησης συμμετοχής σε πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα§×ΚΟΧÝ蕀ö§§
Đö§ΚΡΙΤΗΡΙΑĺ§

Για το κριτήριο§㉠Κατάσταση ανέργου蕀ĺ§
·§ Δελτίο Ανεργίας σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής στη διαδικασία§

επιλογήςö§§§
·§ Εάν οι ωφελούμενοι είναι αγρότεςî§ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ που δεν διαθέτουν ή δεν δικαιούνται δελτίο§

ανεργίας και έχουν ατομικό εισόδημα έως§ ĆĀöĜĀĀîĀĀ§ �§ το οικονομικό έτος§ nĀĆĀ§ ×εισοδήματα που§
αποκτήθηκαν από§ĆðĆðnĀĀĴ§έως§ĐĆðĆnðnĀĀĴÝî§οφείλουν να προσκομίσουν βεβαίωση από τον ΟΑΕΔî§αφού§
καταχωριστούν σε ειδική κατάσταση συμμετοχής στην Πράξηö§
Για το κριτήριο§«Οικογενειακή κατάσταση蕀ĺ§§

·§ Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του οικείου δήμουö§
·§ Στην περίπτωση της μονογονεϊκής οικογένειαςî§ οποιοδήποτε πιστοποιητικό δημόσιας αρχής της§

ημεδαπής ή αλλοδαπής από τ㉀§οποί㉀§να προκύπτει η ιδιότητα του γονέα μονογονεϊκής οικογένειας§×π.χöî§
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.λπöÝö§

·§ Δελτίο Ανεργίας σε ισχύ του/της συζύγου στην περίπτωση που και οι δύο σύζυγοι είναι άνεργοιö§§§
·§ Εκτύπωση εκκαθαριστικού σημειώματος ή αντίγραφο αυτού για το οικονομικό έτος§ nĀĆĀî§ για§

εισοδήματα δηλαδή που αποκτήθηκαν από§ ĆúĆúnĀĀĴ§έως§ ĐĆúĆnúnĀĀĴî§προκειμένου για την απόδειξη§
του αριθμού των προστατευόμενων μελώνö§
Για το κριτήριο§㉠Οικογενειακό εισόδημα蕀ĺ§§

·§ Εκτύπωση εκκαθαριστικού σημειώματος ή αντίγραφο αυτού για το οικονομικό έτος§ nĀĆĀî§ για§
εισοδήματα δηλαδή που αποκτήθηκαν από§ĆúĆúnĀĀĴ§έως§ĐĆúĆnúnĀĀĴ§§ή§



§
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·§ Υπεύθυνη δήλωση του ΝöĆĜĴĴúĮĢ§ ότι δεν υποχρεούται ο ωφελούμενος να υποβάλλει φορολογική§
δήλωση λόγω εισοδήματος θεωρημένη από την αρμόδια ΔΟΥö§
Για το κριτήριο§㉠Κατάσταση υγείας蕀ĺ§

·§ Βεβαίωση υγειονομικής επιτροπής σε ισχύ από την οποία να προκύπτει το ποσοστό αναπηρίας§ ×για§
ανέργους που ανήκουν στην ομάδα ΑμεΑÝö§
Για το κριτήριο§㉠Εντοπιότητα蕀ĺ§

·§ Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από τον οικείο δήμοö§
§
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑĺ§§

Ćö Διόρθωση ή συμπλήρωση των αιτήσεωνî§ συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων στοιχείωνî§ έστω και§
συμπληρωματικών ή διευκρινιστικώνî§ επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των§
αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία επιλογήςö§

nö Τα απαραίτητα δικαιολογητικά προσκομίζονται σε πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα σύμφωνα με§
τα οριζόμενα στις§㉠Οδηγίες συμπλήρωσης αίτησης συμμετοχής σε πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα§
(ΚΟΧÝ蕀§×βλö§ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΤΙΤΛΩΝî§ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝÝö§

Đö Για τις περιπτώσεις απόδειξης προσόντων ή ιδιοτήτων ή κριτηρίων για τις οποίες απαιτούνται τυχόν§
άλλα ή πρόσθετα δικαιολογητικάî§ οι υποψήφιοι μπορούν να ενημερώνονται από τις§ ㉠Οδηγίες§
συμπλήρωσης αίτησης συμμετοχής σε πρόγραμμα ΚΟινωφελούς Χαρακτήρα§×ΚΟΧÝ蕀ö§§§§
§

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟĺ§Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής§

§
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό§ ΕΝΤΥΠΟ§ ΚΟΧöĆ και να την§
υποβάλουνî§ είτε§ αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωποî§ εφόσον η§
εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή στα εξής σημείαĺ§

Ø§ στην έδρα του Περιφερειακού Παραρτήματος του ΙΝ.Εö§Γ.Σ.Ε.Εö§×Ροζάκη Αγγελή§ĜĴ§ΛαμίαÝî§§
Ø§ στα ΚΕΠ του Δήμου Δελφών και§§
Ø§ στα ΚΕΠ του Δήμου Δωρίδαςî§§

είτε ταχυδρομικά§με συστημένη επιστολήî§στα γραφεία του Δικαιούχου στην ακόλουθη διεύθυνσηĺ§

ΙΝ.Ε/Γ.Σ.Ε.Εö§×Π.Εö§ΦωκίδαςÝ§

Ροζάκη Αγγελή§ĜĴîΛαμία§ĐĜĆĀĀ§

Υπόψηĺ§κö§Βογιατζή Σπύρο§
(τηλö§επικοινωνίαςĺnnĐĆĀ§ĜĆĨĨĨÝö§

Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολήςî§το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία§
που φέρει ο φάκελος αποστολήςî§ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση του§
υποψηφίουö§

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§ î §ΤΕî §ΔΕ και ΥΕÝî §
εφόσον διαθέτει τα απαιτούμενα από την ανακοίνωση προσόνταö§

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα§×ĆĀÝ§ημέρες§(υπολογιζόμενες ημερολογιακάÝ§και§
αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της§
ανάρτησής της στα γραφεία του ΙΝ.Εö§ Γ.Σ.Ε.Εöî§ εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της§
δημοσίευσης στις εφημερίδεςö§

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα§ των αιτήσεων καθώς και τις§ «Οδηγίες§
συμπλήρωσης αίτησης συμμετοχής σε πρόγραμμα ΚΟινωφελούς Χαρακτήρα§×ΚΟΧÝ蕀ĺ§§§§§§§αÝ§
στα γραφεία του Δικαιούχου στην ανωτέρω διεύθυνση蹄§ βÝ στην ιστοσελίδα του Δικαιούχου§
×諀諀諀ö
﹔远﹔﹔ö�Ý§ γÝ στην ιστοσελίδα του Ε.Πö§ ㉠Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού蕀§
×諀諀諀ö﹔�ՠ
ՠ�ö㉀�ö�Ý§ και δÝ στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Πö§ ×諀諀諀öՠ远﹔�ö�Ý§ ακολουθώντας από την§
κεντρική σελίδα τη διαδρομήĺ§Έντυπα αιτήσεων§à Διαγωνισμών Φορέων§à Κοινωφελής Εργασία§
(ΚΟΧÝö§

Αναλυτικές οδηγίες για τον τρόπο συμπλήρωσης των αιτήσεων συμμετοχής καθώς και επιπλέον§
διευκρινίσεις για απαιτούμενα προσόνταî§βαθμολογούμενα κριτήρια και δικαιολογητικά που πρέπει να§
προσκομίσουν οι υποψήφιοι παρέχονται στις§㉠Οδηγίες συμπλήρωσης αίτησης συμμετοχής σε πρόγραμμα§
Κοινωφελούς Χαρακτήρα§×ΚΟΧÝ蕀ö§§§



§
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§
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟĺ§Δημοσίευση της ανακοίνωσης§§§

Έκδοση και διανομή Δελτίου Τύπου σε όλα τα μέσα ενημέρωσης που εδρεύουν στην περιφερειακή§
ενότητα Φωκίδας όπου υλοποιείται το πρόγραμμαö§

Περίληψη της παρούσας ανακοίνωσης να δημοσιευθεί σε μία§ ×ĆÝ§ ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική§
εφημερίδαî§κατά προτεραιότητα σε ημερήσιαî§της περιφερειακής ενότητας Φωκίδαςî§εφόσον εκδίδεταιö§§

Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης να γίνειĺ§§

ð§στα γραφεία του δικαιούχου ΙΝ.ΕöúΓ.Σ.Ε.Ε§

ð§σε όλα τα δημοτικά καταστήματα των δήμων όπου υλοποιείται το πρόγραμμα§§

ð§σε όλα τα Κέντρα Προώθησης της Απασχόλησης§×ΚΠΑÝ§του ΟΑΕΔ της περιφερειακής ενότητας Φωκίδας§
στην οποία υλοποιείται το πρόγραμμα§§

ð§στην ιστοσελίδα του Ε.Πö§㉠Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού蕀§×諀諀諀ö﹔�ՠ
ՠ�ö㉀�ö�Ýö§

Nα συνταχθεί και§σχετικό πρακτικό ανάρτησης§στο Δικαιούχο το οποίο να αποσταλεί§αυθημερόν§
στο Α.Σ.Ε.Πö§είτε στο§﹔ð뜘ՠ�ĺ§㴴㉀	
ՠ远﹔�ö� είτε στο§	ՠ	ĺ§nĆĀ§ĢĖĢĨĨnĮö§

Επίσηςî§στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Πö§×諀諀諀öՠ远﹔�ö�Ý§αναρτώνται η επωνυμία του Δικαιούχουî§ο Νομός§
στον οποίο υλοποιείται το πρόγραμμαî§ο αριθμός της ανακοίνωσης ΚΟΧî§ο αριθμός των προς πλήρωση§
θέσεων ανά κατηγορία και ειδικότητα προσωπικούî§ η χρονική διάρκεια των συμβάσεων εργασίαςî§ η§
ημερομηνία έγκρισης της ανακοίνωσης από το Α.Σ.Ε.Πö§ καθώς και η ημερομηνία ανάρτησης της§
ανακοίνωσης στα γραφεία του Δικαιούχουö§§
§
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟĺ§§Κατάταξη υποψηφίων§

Αφού ο Δικαιούχος επεξεργαστεί τις αιτήσεις των υποψηφίωνî§τους κατατάσσει βάσει των κριτηρίων που§
ορίζονται στην παρούσα ανακοίνωση§×βλö§ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝÝ§σύμφωνα με όσα προβλέπονται§
στην υπ΄ αριθμö§ĆöĜĆĐĆúοικöĐöĴĖĴúΚΥΑ§×ΦΕΚ§ĢĆĐ§Β΄úĆĜðĖðnĀĆĆÝ§και στην πρόσκληση με Κωδικό§Ėnî§§
αριθμö§ πρωτö§ ĆöĮĀĀĜúοικöĢöĆĖĴĐúĀĴðĀĢðnĀĆĆ§ ×ΑΔΑĺ§ 4Α3ΨΛ-Ο)της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του§
Ε.Πö§ ㉠Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού蕀§ για υποβολή προτάσεων στην πράξη§ ㉠Δημιουργία θέσεων§
απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήραî§ στην Περιφέρεια§
Στερεάς Ελλάδας蕀î§που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείοö§

Η§ κατάταξη των υποψηφίωνî §βάσει της οποίας θα γίνει η§ τελική επιλογή για την πρόσληψη με§
σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνουî§πραγματοποιείται ως εξήςĺ§§

Ćö Η κατάταξη των υποψηφίων γίνεται κατά φθίνουσα σειρά σε ενιαίο πίνακα με αναγραφή των§
κωδικών θέσεων που έχουν επιλέξειî §με βάση τη§συνολική βαθμολογία που συγκεντρώνουν από τα§
βαθμολογούμενα κριτήρια§(Κατάσταση ανέργουî§Οικογενειακή κατάσταση κ.ο.κöÝö§§

nö Στην περίπτωση§ ισοβαθμίας υποψηφίων στη συνολική βαθμολογία προηγείται αυτός που έχει τις§
περισσότερες μονάδες στο πρώτο βαθμολογούμενο κριτήριο§ (Κατάσταση ανέργουÝ καιî §αν αυτές§
συμπίπτουνî§αυτός που έχει τις περισσότερες μονάδες στο δεύτερο κριτήριο§(Οικογενειακή κατάστασηÝ§
και ούτω καθεξήςö§ 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 κλήρωσηö§
§

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟĺ§Ανάρτηση πινάκων και υποβολή ενστάσεων§

Ο Δικαιούχος μέσα σε διάστημα§ ενός§ ×ĆÝ§ μήνα από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των§
αιτήσεων προβαίνει στην αξιολόγησή τους και στη σύνταξη πινάκων αποκλειομένωνî§ κατάταξης και§
προσληπτέων ωφελουμένωνö §Στα γραφεία του Δικαιούχου αναρτώνται σε έντυπη μορφήî §
συντασσομένου και σχετικού πρακτικού ανάρτησης οι κατωτέρω πίνακεςĺ§§

·§ Αλφαβητικός πίνακας αποκλειομένων με αναγραφή του λόγου αποκλεισμού§§

·§ Πίνακας κατάταξης κατά αύξουσα σειρά ΑΜΚΑ και Πίνακας κατάταξης κατά φθίνουσα§
σειρά βαθμολογίαςî§ με αναγραφή της μοριοδότησης που αντιστοιχεί σε καθένα§
βαθμολογούμενο κριτήριοö§§

·§ Πίνακας προσληπτέων κατ΄ αλφαβητική σειρά με αναγραφή του κωδικού θέσης§
πρόσληψηςö§
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Οι σχετικοί πίνακες αναρτώνται σε ηλεκτρονική μορφή στις ιστοσελίδες του§
Δικαιούχου×諀諀諀ö
﹔远﹔﹔ö�Ý§  και του Ε.Πö§ ㉠Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού蕀§

×諀諀諀ö﹔�ՠ
ՠ�ö㉀�ö�Ý§και αποστέλλονται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή στο Α.Σ.Ε.Πö§για§

έλεγχο νομιμότηταςö§

Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση§ ένστασης μέσα σε§
αποκλειστική§προθεσμία§τριών§×ĐÝ§εργάσιμων ημερών§η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της§
ανάρτησής τους στα γραφεία του Δικαιούχουö§ Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη§
επιστολή§απευθείας στο§§Α.Σ.Ε.Πö§×Πουλίου§Ģî§Αθήναî§Τ.Θö§ĆĖĐĀĨî§Τ.Κö§ĆĆĜĆĀÝö§

Ο Δικαιούχος οφείλει να αποστείλει στο Α.Σ.Ε.Πö§εντός§τριών§×ĐÝ§εργάσιμων ημερών φωτοαντίγραφα§
των αιτήσεων και των δικαιολογητικών των υποψηφίων που έχουν υποβάλει ένσταση κατά των πινάκων§
κατάταξηςö§§
§

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟĺ§Πρόσληψη§§§

Ο Δικαιούχος προσλαμβάνει το προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου§
εντός§ĆĀ§ημερών από την κατάρτιση των πινάκων κατάταξης ωφελουμένωνö§Τυχόν§αναμόρφωση των§
πινάκων βάσει ελέγχου νομιμότητας ή κατ΄ ένσταση ελέγχου του Α.Σ.Ε.Πö§ που συνεπάγεται§
ανακατάταξη των υποψηφίωνî§ εκτελείται§ υποχρεωτικά από το Δικαιούχοî§ ενώ απολύονται οι§
υποψήφιοι που δεν δικαιούνται πρόσληψης βάσει της νέας κατάταξηςö§Οι απολυόμενοι λαμβάνουν τις§
αποδοχές που προβλέπονται για την απασχόλησή τους έως την ημέρα της απόλυσηςî§χωρίς οποιαδήποτε§
αποζημίωση από την αιτία αυτήö§§

Οι ωφελούμενοι που προσλαμβάνονται κατόπιν αναμόρφωσης των πινάκων από το Α.Σ.Ε.Πö§
απασχολούνται για το§υπολειπόμενοî§κατά περίπτωσηî§χρονικό διάστημα και μέχρι συμπληρώσεως της§
εγκεκριμένης διάρκειας της σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνουö§

Κάθε ωφελούμενος μπορεί να απασχοληθεί§ σε μία θέση εργασίας§ έως πέντε§ ×ĜÝ §μήνες§ μέσα σε§
διάστημα δώδεκα§×ĆnÝ§μηνώνö§

Η αμοιβή των προσώπων που απασχολούνται σε προγράμματα κοινωφελούς εργασίας δικαιούχων§
φορέων μη κερδοσκοπικού χαρακτήραî§ οι οποίοι χρηματοδοτούνται από προγράμματα του§
Επιχειρησιακού Προγράμματος§ ㉠Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού蕀î§ ανεξαρτήτως ειδικότητας και§
επαγγελματικής εξειδίκευσής τουςî§ορίζεται σε§nĜ§ευρώ ημερησίως και όχι μεγαλύτερη από§ĢnĜ§ευρώ§
μηνιαίωςî§ κατά παρέκκλιση των νόμιμων αμοιβών που προβλέπονται από την Εθνική Συλλογική§
Σύμβαση Εργασίας και τις οικείες συλλογικές συμβάσειςö§

Οι Δικαιούχοιî§εκτός από τα καταβαλλόμενα ποσά που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφοî§δεν§
υποχρεούνται να καταβάλλουν οποιαδήποτε άλλη παροχή στα απασχολούμενα πρόσωπαö§

Οι ασφαλιστικές εισφορές§ ×εργοδότη και εργαζόμενουÝ§ των μισθωτώνî§στο σύνολό τουςî§καλύπτονται§
από ειδικό Πρόγραμμα Απασχόλησης του ΟΑΕΔî§που καταρτίζεται με απόφαση της Υπουργού Εργασίας§
και Κοινωνικής Ασφάλισης μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΑΕΔî §σύμφωνα με το§
άρθρο§ĆĮ§του ΝöĐĮĐĐúnĀĆĀ§×ΦΕΚ§ĖĀ§Α΄úĆĜðĐðnĀĆĀÝ§και του ΝönĴĜĢúnĀĀĆ§×ΦΕΚ§nĜĮ§Α�úĢðĆĆðnĀĀĆÝö§

§

ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ της παρούσας ανακοίνωσης αποτελούνĺ§ αÝ§ η αίτηση συμμετοχής§

ωφελουμένων με κωδικό§ΕΝΤΥΠΟ§ΚΟΧöĆ§και βÝ§οι§㉠Οδηγίες συμπλήρωσης αίτησης συμμετοχής§

σε πρόγραμμα ΚΟινωφελούς Χαρακτήρα§×ΚΟΧÝ蕀ö§§§

§
Ο Πρόεδρος Δ.Σö§

§
§

Παναγόπουλος Ιωάννης§
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