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ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΤΝΕΣΑΙΡΙΣΙΚΕ  
ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ ΕΤΠΑΘΩΝ 
ΟΜΑΔΩΝ «ΕΔΡΑ» (110) 

Διεφθυνςη: Διλου 14 

Σ.Κ.: 124 34, Περιςτζρι 

Πληροφορίεσ: . Κεοδωρακόπουλοσ 

Σηλζφωνο: 210 5913826 

Email: mko.edra@gmail.com 

Περιςτζρι,       /        /  2012 

                        Αρικμ. Πρωτ.:  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ υπ' αριθμ.  ΚΟΧ 110.902 / 01 / 2012 

ςφναψησ ςυμβάςεων εργαςίασ οριςμζνου χρόνου 

για την υλοποίηςη τησ πράξησ «Δημιουργία θζςεων απαςχόληςησ 

ςε τοπικό επίπεδο μζςω προγραμμάτων Κοινωφελοφσ Χαρακτήρα, 

ςτην Περιφζρεια Δυτικοφ Σομζα Αθηνϊν» 

ςτο πλαίςιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρϊπινου Δυναμικοφ» 

Ο ΦΟΡΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΤΝΕΣΑΙΡΙΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ ΕΤΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ 
«ΕΔΡΑ» 

Ζχοντασ υπόψη: 
1. Σισ διατάξεισ του Ν.3614/2007, όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 

2. Σο άρκρο 89 περ. Α του Ν.3996/2011 (ΦΕΚ 170 Αϋ/5-8-2011) «Αναμόρφωςθ του ϊματοσ 

Επικεωρθτϊν Εργαςίασ, ρυκμίςεισ κεμάτων Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και άλλεσ διατάξεισ». 

3. Σο άρκρο 36 του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226/Αϋ/27-10-2011). 

4. Σθν υπϋ αρικμ. 1.5131/οικ.3.949/ΚΤΑ (ΦΕΚ 613 Βϋ/15-4-2011) των Τφυπουργϊν Εςωτερικϊν, 

Αποκζντρωςθσ και Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ, Οικονομίασ, Ανταγωνιςτικότθτασ και Ναυτιλίασ και 

τθσ Τπουργοφ Εργαςίασ και Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ με κζμα «φςτθμα Διαχείριςθσ, Αξιολόγθςθσ, 

Παρακολοφκθςθσ και Ελζγχου – Διαδικαςία Εφαρμογισ τθσ πράξθσ: “Δθμιουργία κζςεων 

απαςχόλθςθσ ςε τοπικό επίπεδο μζςω προγραμμάτων κοινωφελοφσ χαρακτιρα”, ςτο πλαίςιο του 

Εκνικοφ τρατθγικοφ Πλαιςίου Αναφοράσ για τθν Προγραμματικι Περίοδο 2007-2013». 

5. Σθν Ανοιχτι πρόςκλθςθ με Κωδικό 37 αρικμ. πρωτ.1.7634/οικ.6.1395/01-06-2011 (ΑΔΑ: 4Α3ΚΛ-3) τθσ 

Ειδικισ Τπθρεςίασ Διαχείριςθσ του Ε.Π. «Ανάπτυξθ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ» για υποβολι προτάςεων 

ςτθν πράξθ «Δθμιουργία κζςεων απαςχόλθςθσ ςε τοπικό επίπεδο μζςω προγραμμάτων κοινωφελοφσ 

χαρακτιρα, ςτθν Περιφζρεια Αττικισ & Νιςων», που ςυγχρθματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό 

Κοινωνικό Σαμείο. 

6. Σθν υπ' αρικμ. πρωτ. 2.20160/οικ.6.4756/30-08-2012 απόφαςθ ζνταξθσ τθσ πράξθσ «ΕΔΡΑ-
ΔΘΜΛΟΤΡΓΛΑ ΚΕΕΩΝ ΑΠΑΧΟΛΘΘ Ε ΣΟΠΛΚΟ ΕΠΛΠΕΔΟ ΜΕΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΚΟΛΝΩΦΕΛΟΤ 
ΧΑΡΑΚΣΘΡΑ ΣΘΝ ΠΕΡΛΦΕΡΕΛΑ ΑΣΣΛΚΘ – ΔΤΣΛΚΟ ΣΟΜΕΑ» με κωδικό MIS 383605 ςτο 
Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα "Ανάπτυξθ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ". 

Ανακοινϊνει 

Σην πρόςληψη, με ςφμβαςη εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου οριςμζνου χρόνου, ςυνολικά 
διακοςίων πενήντα (250) ατόμων για την υλοποίηςη προγράμματοσ ΚΟινωφελοφσ Χαρακτήρα 
(ΚΟΧ) ςτην περιφερειακή ενότητα Δυτικοφ Σομζα Αθηνϊν ςτο πλαίςιο του Εθνικοφ 
τρατηγικοφ Πλαιςίου Αναφοράσ (Ε..Π.Α.) για την προγραμματική περίοδο 2007-2013. το 
πλαίςιο του προγράμματοσ θα απαςχοληθεί ανά ςυμπράττοντα φορζα, ενζργεια, τόπο 
υλοποίηςησ, ειδικότητα και διάρκεια ςφμβαςησ ο εξήσ αριθμόσ ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα 
αντίςτοιχα απαιτοφμενα (τυπικά και τυχόν πρόςθετα) προςόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β): 
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ΠΙΝΑΚΑ Α: ΘΕΕΙ ΑΠΑΧΟΛΗΗ (ανά κωδικό θζςησ) 

01. Δήμοσ Περιςτερίου 

Κωδικόσ 
θζςησ 

Ενζργεια Σόποσ υλοποίηςησ Ειδικότητα 
Διάρκεια 

ςφμβαςησ 
Αριθμόσ 
ατόμων 

101 ΦΡΟΝΣΛΔΑ ΚΑΛ ΦΤΛΑΞΘ ΝΘΠΛΩΝ ΔΘΜΟ ΠΕΡΛΣΕΡΛΟΤ 
ΣΕ ι ΔΕ 

ΒΡΕΦΟΝΘΠΛΟΚΟΜΩΝ 
5 ΜΘΝΕ 17 

102 ΦΡΟΝΣΛΔΑ ΚΑΛ ΦΤΛΑΞΘ ΝΘΠΛΩΝ ΔΘΜΟ ΠΕΡΛΣΕΡΛΟΤ 

ΠΕ ι ΣΕ 
ΚΟΛΝΩΝΛΚΩΝ 
ΛΕΛΣΟΤΡΓΩΝ 

5 ΜΘΝΕ 1 

103 ΦΡΟΝΣΛΔΑ ΚΑΛ ΦΤΛΑΞΘ ΝΘΠΛΩΝ ΔΘΜΟ ΠΕΡΛΣΕΡΛΟΤ ΠΕ ΠΑΛΔΟΨΤΧΟΛΟΓΩΝ 5 ΜΘΝΕ 1 

104 ΦΡΟΝΣΛΔΑ ΚΑΛ ΦΤΛΑΞΘ ΝΘΠΛΩΝ ΔΘΜΟ ΠΕΡΛΣΕΡΛΟΤ 
ΤΕ ΠΡΟΩΠΛΚΟΤ 
ΚΑΚΑΡΛΟΣΘΣΑ 

5 ΜΘΝΕ 12 

105 ΦΡΟΝΣΛΔΑ ΚΑΛ ΦΤΛΑΞΘ ΝΘΠΛΩΝ ΔΘΜΟ ΠΕΡΛΣΕΡΛΟΤ 
ΤΕ ΓΕΝΛΚΩΝ 

ΚΑΚΘΚΟΝΣΩΝ 
5 ΜΘΝΕ 3 

106 ΦΡΟΝΣΛΔΑ ΚΑΛ ΦΤΛΑΞΘ ΝΘΠΛΩΝ ΔΘΜΟ ΠΕΡΛΣΕΡΛΟΤ 
ΔΕ ΟΔΘΓΩΝ 

(Γϋ ΚΑΣΘΓΟΡΛΑ) 
5 ΜΘΝΕ 1 

107 
ΔΛΟΡΓΑΝΩΘ ΠΟΛΛΣΛΣΛΚΩΝ – ΕΛΚΑΣΛΚΩΝ 

ΔΡΑΕΩΝ 
ΔΘΜΟ ΠΕΡΛΣΕΡΛΟΤ 

ΠΕ ι ΣΕ ι ΔΕ 
ΜΟΤΛΚΩΝ 

5 ΜΘΝΕ 3 
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01. Δήμοσ Περιςτερίου 

Κωδικόσ 
θζςησ 

Ενζργεια Σόποσ υλοποίηςησ Ειδικότητα 
Διάρκεια 

ςφμβαςησ 
Αριθμόσ 
ατόμων 

108 
ΔΛΟΡΓΑΝΩΘ ΠΟΛΛΣΛΣΛΚΩΝ – ΕΛΚΑΣΛΚΩΝ 

ΔΡΑΕΩΝ 
ΔΘΜΟ ΠΕΡΛΣΕΡΛΟΤ ΠΕ ι ΔΕ ΗΩΓΡΑΦΩΝ 5 ΜΘΝΕ 3 

109 
ΔΛΟΡΓΑΝΩΘ ΠΟΛΛΣΛΣΛΚΩΝ – ΕΛΚΑΣΛΚΩΝ 

ΔΡΑΕΩΝ 
ΔΘΜΟ ΠΕΡΛΣΕΡΛΟΤ ΠΕ ι ΔΕ ΚΘΝΟΚΕΣΩΝ 5 ΜΘΝΕ 1 

110 
ΔΛΟΡΓΑΝΩΘ ΠΟΛΛΣΛΣΛΚΩΝ – ΕΛΚΑΣΛΚΩΝ 

ΔΡΑΕΩΝ 
ΔΘΜΟ ΠΕΡΛΣΕΡΛΟΤ 

ΠΕ ι ΣΕ ι ΔΕ 
ΣΕΧΝΛΚΩΝ ΘΧΟΤ 

5 ΜΘΝΕ 2 

111 
ΔΛΟΡΓΑΝΩΘ ΠΟΛΛΣΛΣΛΚΩΝ – ΕΛΚΑΣΛΚΩΝ 

ΔΡΑΕΩΝ 
ΔΘΜΟ ΠΕΡΛΣΕΡΛΟΤ 

ΣΕ ι ΔΕ 
ΦΩΣΟΓΡΑΦΩΝ 

5 ΜΘΝΕ 1 

112 
ΔΛΟΡΓΑΝΩΘ ΠΟΛΛΣΛΣΛΚΩΝ – ΕΛΚΑΣΛΚΩΝ 

ΔΡΑΕΩΝ 
ΔΘΜΟ ΠΕΡΛΣΕΡΛΟΤ 

ΔΕ ΟΔΘΓΩΝ 
(Γϋ ΚΑΣΘΓΟΡΛΑ) 

5 ΜΘΝΕ 1 

113 
ΔΛΟΡΓΑΝΩΘ ΠΟΛΛΣΛΣΛΚΩΝ – ΕΛΚΑΣΛΚΩΝ 

ΔΡΑΕΩΝ 
ΔΘΜΟ ΠΕΡΛΣΕΡΛΟΤ 

ΠΕ ι ΔΕ ΕΛΚΑΣΛΚΩΝ 
ΣΕΧΝΩΝ 

5 ΜΘΝΕ 2 

114 
ΤΝΣΘΡΘΘ ΧΩΡΩΝ ΓΛΑ ΚΑΚΩ ΣΕΓΑΜΕΝΟΤ 

/ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΑ ΑΔΤΝΑΣΟΤ ΠΟΛΛΣΕ 
ΔΘΜΟ ΠΕΡΛΣΕΡΛΟΤ ΔΕ ΘΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ 5 ΜΘΝΕ 5 

115 
ΤΝΣΘΡΘΘ ΧΩΡΩΝ ΓΛΑ ΚΑΚΩ ΣΕΓΑΜΕΝΟΤ 

/ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΑ ΑΔΤΝΑΣΟΤ ΠΟΛΛΣΕ 
ΔΘΜΟ ΠΕΡΛΣΕΡΛΟΤ ΔΕ ΕΛΑΛΟΧΡΩΜΑΣΛΣΩΝ 5 ΜΘΝΕ 5 
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01. Δήμοσ Περιςτερίου 

Κωδικόσ 
θζςησ 

Ενζργεια Σόποσ υλοποίηςησ Ειδικότητα 
Διάρκεια 

ςφμβαςησ 
Αριθμόσ 
ατόμων 

116 
ΤΝΣΘΡΘΘ ΧΩΡΩΝ ΓΛΑ ΚΑΚΩ ΣΕΓΑΜΕΝΟΤ 

/ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΑ ΑΔΤΝΑΣΟΤ ΠΟΛΛΣΕ 
ΔΘΜΟ ΠΕΡΛΣΕΡΛΟΤ ΔΕ ΨΤΚΣΛΚΩΝ 5 ΜΘΝΕ 5 

117 
ΤΝΣΘΡΘΘ ΧΩΡΩΝ ΓΛΑ ΚΑΚΩ ΣΕΓΑΜΕΝΟΤ 

/ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΑ ΑΔΤΝΑΣΟΤ ΠΟΛΛΣΕ 
ΔΘΜΟ ΠΕΡΛΣΕΡΛΟΤ ΔΕ ΤΔΡΑΤΛΛΚΩΝ 5 ΜΘΝΕ 5 

118 
ΤΝΣΘΡΘΘ ΧΩΡΩΝ ΓΛΑ ΚΑΚΩ ΣΕΓΑΜΕΝΟΤ 

/ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΑ ΑΔΤΝΑΣΟΤ ΠΟΛΛΣΕ 
ΔΘΜΟ ΠΕΡΛΣΕΡΛΟΤ 

ΔΕ ΟΔΘΓΩΝ 
(Γ’ ΚΑΣΘΓΟΡΛΑ) 

5 ΜΘΝΕ 2 

119 
ΤΝΣΘΡΘΘ ΧΩΡΩΝ ΓΛΑ ΚΑΚΩ ΣΕΓΑΜΕΝΟΤ 

/ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΑ ΑΔΤΝΑΣΟΤ ΠΟΛΛΣΕ 
ΔΘΜΟ ΠΕΡΛΣΕΡΛΟΤ ΤΕ ΕΡΓΑΣΩΝ 5 ΜΘΝΕ 10 

120 
ΦΡΟΝΣΛΔΑ ΘΛΛΚΛΩΜΕΝΩΝ ΚΑΛ ΠΑΡΟΧΘ 

ΒΟΘΚΕΛΑ ΣΘ ΛΣΛΘ ΑΤΣΩΝ 
ΔΘΜΟ ΠΕΡΛΣΕΡΛΟΤ 

ΣΕ 
ΕΠΛΚΕΠΣΩΝ -ΣΡΛΩΝ 

ΤΓΕΛΑ 
5 ΜΘΝΕ 2 

121 
ΦΡΟΝΣΛΔΑ ΘΛΛΚΛΩΜΕΝΩΝ ΚΑΛ ΠΑΡΟΧΘ 

ΒΟΘΚΕΛΑ ΣΘ ΛΣΛΘ ΑΤΣΩΝ 
ΔΘΜΟ ΠΕΡΛΣΕΡΛΟΤ ΔΕ ΜΑΓΕΛΡΩΝ 5 ΜΘΝΕ 2 

122 
ΦΡΟΝΣΛΔΑ ΘΛΛΚΛΩΜΕΝΩΝ ΚΑΛ ΠΑΡΟΧΘ 

ΒΟΘΚΕΛΑ ΣΘ ΛΣΛΘ ΑΤΣΩΝ 
ΔΘΜΟ ΠΕΡΛΣΕΡΛΟΤ 

ΤΕ ΠΡΟΩΠΛΚΟΤ 
ΚΑΚΑΡΛΟΣΘΣΑ 

5 ΜΘΝΕ 6 

123 
ΦΡΟΝΣΛΔΑ ΘΛΛΚΛΩΜΕΝΩΝ ΚΑΛ ΠΑΡΟΧΘ 

ΒΟΘΚΕΛΑ ΣΘ ΛΣΛΘ ΑΤΣΩΝ 
ΔΘΜΟ ΠΕΡΛΣΕΡΛΟΤ 

ΠΕ ι ΣΕ ι ΔΕ 
ΝΟΘΛΕΤΣΩΝ -ΣΡΛΩΝ 

5 ΜΘΝΕ 3 
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01. Δήμοσ Περιςτερίου 

Κωδικόσ 
θζςησ 

Ενζργεια Σόποσ υλοποίηςησ Ειδικότητα 
Διάρκεια 

ςφμβαςησ 
Αριθμόσ 
ατόμων 

124 
ΦΡΟΝΣΛΔΑ ΘΛΛΚΛΩΜΕΝΩΝ ΚΑΛ ΠΑΡΟΧΘ 

ΒΟΘΚΕΛΑ ΣΘ ΛΣΛΘ ΑΤΣΩΝ 
ΔΘΜΟ ΠΕΡΛΣΕΡΛΟΤ 

ΠΕ ι ΣΕ 
ΚΟΛΝΩΝΛΚΩΝ 
ΛΕΛΣΟΤΡΓΩΝ 

5 ΜΘΝΕ 2 

125 
ΦΡΟΝΣΛΔΑ ΘΛΛΚΛΩΜΕΝΩΝ ΚΑΛ ΠΑΡΟΧΘ 

ΒΟΘΚΕΛΑ ΣΘ ΛΣΛΘ ΑΤΣΩΝ 
ΔΘΜΟ ΠΕΡΛΣΕΡΛΟΤ ΣΕ ΦΤΛΟΚΕΡΑΠΕΤΣΩΝ 5 ΜΘΝΕ 1 

126 
ΦΡΟΝΣΛΔΑ ΘΛΛΚΛΩΜΕΝΩΝ ΚΑΛ ΠΑΡΟΧΘ 

ΒΟΘΚΕΛΑ ΣΘ ΛΣΛΘ ΑΤΣΩΝ 
ΔΘΜΟ ΠΕΡΛΣΕΡΛΟΤ 

ΔΕ ΟΔΘΓΩΝ 
(Γϋ ΚΑΣΘΓΟΡΛΑ) 

5 ΜΘΝΕ 2 

127 
ΦΡΟΝΣΛΔΑ ΘΛΛΚΛΩΜΕΝΩΝ ΚΑΛ ΠΑΡΟΧΘ 

ΒΟΘΚΕΛΑ ΣΘ ΛΣΛΘ ΑΤΣΩΝ 
ΔΘΜΟ ΠΕΡΛΣΕΡΛΟΤ ΠΕ ΨΤΧΟΛΟΓΩΝ 5 ΜΘΝΕ 2 

02. Δήμοσ Αιγάλεω 

Κωδικόσ 
θζςησ 

Ενζργεια Σόποσ υλοποίηςησ Ειδικότητα 
Διάρκεια 

ςφμβαςησ 
Αριθμόσ 
ατόμων 

128 
ΠΡΟΑΓΩΓΘ ΚΑΛ ΑΓΩΓΘ ΣΘ ΤΓΕΛΑ Ε ΕΤΠΑΚΕΛ 

ΟΜΑΔΕ ΠΛΘΚΤΜΟΤ ΚΑΛ Ε ΟΜΑΔΕ 
ΝΕΑΝΛΚΟΤ ΠΛΘΚΤΜΟΤ 

ΔΘΜΟ ΑΛΓΑΛΕΩ 
ΣΕ ι ΔΕ 

ΒΡΕΦΟΝΘΠΛΟΚΟΜΩΝ 
5 ΜΘΝΕ 4 

129 
ΠΡΟΑΓΩΓΘ ΚΑΛ ΑΓΩΓΘ ΣΘ ΤΓΕΛΑ Ε ΕΤΠΑΚΕΛ 

ΟΜΑΔΕ ΠΛΘΚΤΜΟΤ ΚΑΛ Ε ΟΜΑΔΕ 
ΝΕΑΝΛΚΟΤ ΠΛΘΚΤΜΟΤ 

ΔΘΜΟ ΑΛΓΑΛΕΩ ΠΕ ΨΤΧΟΛΟΓΩΝ 5 ΜΘΝΕ 2 

130 
ΠΡΟΑΓΩΓΘ ΚΑΛ ΑΓΩΓΘ ΣΘ ΤΓΕΛΑ Ε ΕΤΠΑΚΕΛ 

ΟΜΑΔΕ ΠΛΘΚΤΜΟΤ ΚΑΛ Ε ΟΜΑΔΕ 
ΝΕΑΝΛΚΟΤ ΠΛΘΚΤΜΟΤ 

ΔΘΜΟ ΑΛΓΑΛΕΩ 
ΣΕ ΕΠΛΚΕΠΣΩΝ -ΣΡΛΩΝ 

ΤΓΕΛΑ 
5 ΜΘΝΕ 4 
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02. Δήμοσ Αιγάλεω 

Κωδικόσ 
θζςησ 

Ενζργεια Σόποσ υλοποίηςησ Ειδικότητα 
Διάρκεια 

ςφμβαςησ 
Αριθμόσ 
ατόμων 

131 
ΠΡΟΑΓΩΓΘ ΚΑΛ ΑΓΩΓΘ ΣΘ ΤΓΕΛΑ Ε ΕΤΠΑΚΕΛ 

ΟΜΑΔΕ ΠΛΘΚΤΜΟΤ ΚΑΛ Ε ΟΜΑΔΕ 
ΝΕΑΝΛΚΟΤ ΠΛΘΚΤΜΟΤ 

ΔΘΜΟ ΑΛΓΑΛΕΩ 
ΠΕ ι ΣΕ ι ΔΕ 

ΝΟΘΛΕΤΣΩΝ  -ΣΡΛΩΝ 
5 ΜΘΝΕ 3 

132 
ΠΡΟΑΓΩΓΘ ΚΑΛ ΑΓΩΓΘ ΣΘ ΤΓΕΛΑ Ε ΕΤΠΑΚΕΛ 

ΟΜΑΔΕ ΠΛΘΚΤΜΟΤ ΚΑΛ Ε ΟΜΑΔΕ 
ΝΕΑΝΛΚΟΤ ΠΛΘΚΤΜΟΤ 

ΔΘΜΟ ΑΛΓΑΛΕΩ 

ΠΕ ι ΣΕ 
ΚΟΛΝΩΝΛΚΩΝ 
ΛΕΛΣΟΤΡΓΩΝ 

5 ΜΘΝΕ 4 

133 
ΠΡΟΑΓΩΓΘ ΚΑΛ ΑΓΩΓΘ ΣΘ ΤΓΕΛΑ Ε ΕΤΠΑΚΕΛ 

ΟΜΑΔΕ ΠΛΘΚΤΜΟΤ ΚΑΛ Ε ΟΜΑΔΕ 
ΝΕΑΝΛΚΟΤ ΠΛΘΚΤΜΟΤ 

ΔΘΜΟ ΑΛΓΑΛΕΩ 
ΔΕ ΟΔΘΓΩΝ 

(Γϋ ΚΑΣΘΓΟΡΛΑ) 
5 ΜΘΝΕ 1 

134 
ΠΡΟΑΓΩΓΘ ΚΑΛ ΑΓΩΓΘ ΣΘ ΤΓΕΛΑ Ε ΕΤΠΑΚΕΛ 

ΟΜΑΔΕ ΠΛΘΚΤΜΟΤ ΚΑΛ Ε ΟΜΑΔΕ 
ΝΕΑΝΛΚΟΤ ΠΛΘΚΤΜΟΤ 

ΔΘΜΟ ΑΛΓΑΛΕΩ ΣΕ ΦΤΛΟΚΕΡΑΠΕΤΣΩΝ 5 ΜΘΝΕ 1 

135 
ΠΡΟΑΓΩΓΘ ΚΑΛ ΑΓΩΓΘ ΣΘ ΤΓΕΛΑ Ε ΕΤΠΑΚΕΛ 

ΟΜΑΔΕ ΠΛΘΚΤΜΟΤ ΚΑΛ Ε ΟΜΑΔΕ 
ΝΕΑΝΛΚΟΤ ΠΛΘΚΤΜΟΤ 

ΔΘΜΟ ΑΛΓΑΛΕΩ ΔΕ ΔΛΟΛΚΘΣΛΚΟΤ 5 ΜΘΝΕ 1 

136 
ΠΑΡΟΧΘ ΤΠΘΡΕΛΩΝ ΦΡΟΝΣΛΔΑ ΠΑΛΔΛΩΝ 

ΠΡΟΧΟΛΛΚΘ ΘΛΛΚΛΑ ΓΛΑ ΔΛΕΤΚΟΛΤΝΘ ΣΘ 
ΕΡΓΑΛΑΚΘ ΑΠΑΧΟΛΘΘ 

ΔΘΜΟ ΑΛΓΑΛΕΩ 
ΣΕ ι ΔΕ 

ΒΡΕΦΟΝΘΠΛΟΚΟΜΩΝ 
5 ΜΘΝΕ 9 

137 
ΠΑΡΟΧΘ ΤΠΘΡΕΛΩΝ ΦΡΟΝΣΛΔΑ ΠΑΛΔΛΩΝ 

ΠΡΟΧΟΛΛΚΘ ΘΛΛΚΛΑ ΓΛΑ ΔΛΕΤΚΟΛΤΝΘ ΣΘ 
ΕΡΓΑΛΑΚΘ ΑΠΑΧΟΛΘΘ 

ΔΘΜΟ ΑΛΓΑΛΕΩ 
ΤΕ ΓΕΝΛΚΩΝ 

ΚΑΚΘΚΟΝΣΩΝ 
5 ΜΘΝΕ 1 

138 
ΠΑΡΟΧΘ ΤΠΘΡΕΛΩΝ ΦΡΟΝΣΛΔΑ ΠΑΛΔΛΩΝ 

ΠΡΟΧΟΛΛΚΘ ΘΛΛΚΛΑ ΓΛΑ ΔΛΕΤΚΟΛΤΝΘ ΣΘ 
ΕΡΓΑΛΑΚΘ ΑΠΑΧΟΛΘΘ 

ΔΘΜΟ ΑΛΓΑΛΕΩ ΔΕ ΜΑΓΕΛΡΩΝ 5 ΜΘΝΕ 2 

139 
ΠΑΡΟΧΘ ΤΠΘΡΕΛΩΝ ΦΡΟΝΣΛΔΑ ΚΑΛ 

ΜΕΡΛΜΝΑ ΓΛΑ ΑΜΕΑ 
ΔΘΜΟ ΑΛΓΑΛΕΩ 

ΣΕ ΕΠΛΚΕΠΣΩΝ -ΣΡΛΩΝ 
ΤΓΕΛΑ 

5 ΜΘΝΕ 3 

140 
ΠΑΡΟΧΘ ΤΠΘΡΕΛΩΝ ΦΡΟΝΣΛΔΑ ΚΑΛ 

ΜΕΡΛΜΝΑ ΓΛΑ ΑΜΕΑ 
ΔΘΜΟ ΑΛΓΑΛΕΩ ΠΕ ΨΤΧΟΛΟΓΩΝ 5 ΜΘΝΕ 2 
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02. Δήμοσ Αιγάλεω 

Κωδικόσ 
θζςησ 

Ενζργεια Σόποσ υλοποίηςησ Ειδικότητα 
Διάρκεια 

ςφμβαςησ 
Αριθμόσ 
ατόμων 

141 
ΠΑΡΟΧΘ ΤΠΘΡΕΛΩΝ ΦΡΟΝΣΛΔΑ ΚΑΛ 

ΜΕΡΛΜΝΑ ΓΛΑ ΑΜΕΑ 
ΔΘΜΟ ΑΛΓΑΛΕΩ 

ΠΕ ι ΣΕ ι ΔΕ 
ΝΟΘΛΕΤΣΩΝ  -ΣΡΛΩΝ 

5 ΜΘΝΕ 2 

142 
ΠΑΡΟΧΘ ΤΠΘΡΕΛΩΝ ΦΡΟΝΣΛΔΑ ΚΑΛ 

ΜΕΡΛΜΝΑ ΓΛΑ ΑΜΕΑ 
ΔΘΜΟ ΑΛΓΑΛΕΩ 

ΠΕ ι ΣΕ 
ΚΟΛΝΩΝΛΚΩΝ 
ΛΕΛΣΟΤΡΓΩΝ 

5 ΜΘΝΕ 3 

143 
ΠΑΡΟΧΘ ΤΠΘΡΕΛΩΝ ΦΡΟΝΣΛΔΑ ΚΑΛ 

ΜΕΡΛΜΝΑ ΓΛΑ ΑΜΕΑ 
ΔΘΜΟ ΑΛΓΑΛΕΩ ΣΕ ΦΤΛΟΚΕΡΑΠΕΤΣΩΝ 5 ΜΘΝΕ 1 

144 
ΠΑΡΟΧΘ ΤΠΘΡΕΛΩΝ ΦΡΟΝΣΛΔΑ ΚΑΛ 

ΜΕΡΛΜΝΑ ΓΛΑ ΑΜΕΑ 
ΔΘΜΟ ΑΛΓΑΛΕΩ 

ΔΕ ΟΔΘΓΩΝ 
(Γϋ ΚΑΣΘΓΟΡΛΑ) 

5 ΜΘΝΕ 1 

145 
ΠΑΡΟΧΘ ΤΠΘΡΕΛΩΝ ΦΡΟΝΣΛΔΑ ΚΑΛ 

ΜΕΡΛΜΝΑ ΓΛΑ ΑΜΕΑ 
ΔΘΜΟ ΑΛΓΑΛΕΩ ΔΕ ΔΛΟΛΚΘΣΛΚΟΤ 5 ΜΘΝΕ 2 

146 
ΠΑΡΟΧΘ ΤΠΘΡΕΛΩΝ ΦΡΟΝΣΛΔΑ ΚΑΛ 

ΜΕΡΛΜΝΑ ΓΛΑ ΑΜΕΑ 
ΔΘΜΟ ΑΛΓΑΛΕΩ 

ΤΕ ΓΕΝΛΚΩΝ 
ΚΑΚΘΚΟΝΣΩΝ 

5 ΜΘΝΕ 4 

03. Δήμοσ Χαϊδαρίου 

Κωδικόσ 
θζςησ 

Ενζργεια Σόποσ υλοποίηςησ Ειδικότητα 
Διάρκεια 

ςφμβαςησ 
Αριθμόσ 
ατόμων 

147 
ΕΝΛΧΤΘ ΚΑΚΘΜΕΡΛΝΟΣΘΣΑ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΑ 

ΑΔΤΝΑΣΩΝ 
ΔΘΜΟ ΧΑΪΔΑΡΛΟΤ 

ΠΕ ι ΣΕ 
ΟΛΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ - 

ΛΟΓΛΣΩΝ 
5 ΜΘΝΕ 1 

148 
ΕΝΛΧΤΘ ΚΑΚΘΜΕΡΛΝΟΣΘΣΑ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΑ 

ΑΔΤΝΑΣΩΝ 
ΔΘΜΟ ΧΑΪΔΑΡΛΟΤ 

ΠΕ ι ΣΕ ΜΜΕ & 
ΕΠΛΚΟΛΝΩΝΛΑ 

5 ΜΘΝΕ 1 
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03. Δήμοσ Χαϊδαρίου 

Κωδικόσ 
θζςησ 

Ενζργεια Σόποσ υλοποίηςησ Ειδικότητα 
Διάρκεια 

ςφμβαςησ 
Αριθμόσ 
ατόμων 

149 
ΕΝΛΧΤΘ ΚΑΚΘΜΕΡΛΝΟΣΘΣΑ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΑ 

ΑΔΤΝΑΣΩΝ 
ΔΘΜΟ ΧΑΪΔΑΡΛΟΤ 

ΔΕ ΟΔΘΓΩΝ 
(Γϋ ΚΑΣΘΓΟΡΛΑ) 

5 ΜΘΝΕ 2 

150 
ΕΝΛΧΤΘ ΚΑΚΘΜΕΡΛΝΟΣΘΣΑ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΑ 

ΑΔΤΝΑΣΩΝ 
ΔΘΜΟ ΧΑΪΔΑΡΛΟΤ ΤΕ ΚΑΚΑΡΛΣΩΝ  -ΣΡΛΩΝ 5 ΜΘΝΕ 2 

151 ΔΛΕΤΚΟΛΤΝΘ ΣΘ ΠΡΟΒΑΛΜΟΣΘΣΑ ΑΜΕΑ ΔΘΜΟ ΧΑΪΔΑΡΛΟΤ 
ΠΕ ι ΣΕ  

KΟΛΝΩΝΛΚΩΝ 
ΛΕΛΣΟΤΡΓΩΝ 

5 ΜΘΝΕ 2 

152 ΔΛΕΤΚΟΛΤΝΘ ΣΘ ΠΡΟΒΑΛΜΟΣΘΣΑ ΑΜΕΑ ΔΘΜΟ ΧΑΪΔΑΡΛΟΤ ΣΕ ΣΟΠΟΓΡΑΦΩΝ 5 ΜΘΝΕ 2 

153 ΔΛΕΤΚΟΛΤΝΘ ΣΘ ΠΡΟΒΑΛΜΟΣΘΣΑ ΑΜΕΑ ΔΘΜΟ ΧΑΪΔΑΡΛΟΤ 
ΤΕ ΕΡΓΑΣΩΝ 

ΟΛΚΟΔΟΜΛΚΩΝ 
ΕΡΓΑΛΩΝ 

5 ΜΘΝΕ 2 

154 
ΣΕΧΝΛΚΘ ΒΟΘΚΕΛΑ ΚΑΛ ΤΝΣΘΡΘΘ ΧΩΡΩΝ ΓΛΑ 

ΚΑΚΩ ΣΕΓΑΜΕΝΟΤ / ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΑ 
ΑΔΤΝΑΣΟΤ ΠΟΛΛΣΕ 

ΔΘΜΟ ΧΑΪΔΑΡΛΟΤ 
ΤΕ ΕΡΓΑΣΩΝ 

ΟΛΚΟΔΟΜΛΚΩΝ 
ΕΡΓΑΛΩΝ 

5 ΜΘΝΕ 2 

155 
ΣΕΧΝΛΚΘ ΒΟΘΚΕΛΑ ΚΑΛ ΤΝΣΘΡΘΘ ΧΩΡΩΝ ΓΛΑ 

ΚΑΚΩ ΣΕΓΑΜΕΝΟΤ / ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΑ 
ΑΔΤΝΑΣΟΤ ΠΟΛΛΣΕ 

ΔΘΜΟ ΧΑΪΔΑΡΛΟΤ ΔΕ ΕΛΑΛΟΧΡΩΜΑΣΛΣΩΝ 5 ΜΘΝΕ 2 

156 
ΣΕΧΝΛΚΘ ΒΟΘΚΕΛΑ ΚΑΛ ΤΝΣΘΡΘΘ ΧΩΡΩΝ ΓΛΑ 

ΚΑΚΩ ΣΕΓΑΜΕΝΟΤ / ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΑ 
ΑΔΤΝΑΣΟΤ ΠΟΛΛΣΕ 

ΔΘΜΟ ΧΑΪΔΑΡΛΟΤ ΔΕ ΤΔΡΑΤΛΛΚΩΝ 5 ΜΘΝΕ 2 

157 
ΣΕΧΝΛΚΘ ΒΟΘΚΕΛΑ ΚΑΛ ΤΝΣΘΡΘΘ ΧΩΡΩΝ ΓΛΑ 

ΚΑΚΩ ΣΕΓΑΜΕΝΟΤ / ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΑ 
ΑΔΤΝΑΣΟΤ ΠΟΛΛΣΕ 

ΔΘΜΟ ΧΑΪΔΑΡΛΟΤ ΔΕ ΘΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ 5 ΜΘΝΕ 3 

158 
ΣΕΧΝΛΚΘ ΒΟΘΚΕΛΑ ΚΑΛ ΤΝΣΘΡΘΘ ΧΩΡΩΝ ΓΛΑ 

ΚΑΚΩ ΣΕΓΑΜΕΝΟΤ / ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΑ 
ΑΔΤΝΑΣΟΤ ΠΟΛΛΣΕ 

ΔΘΜΟ ΧΑΪΔΑΡΛΟΤ 
ΔΕ ΛΔΘΡΟΤΡΓΩΝ –

ΣΕΧΝΛΣΩΝ 
ΑΛΟΤΜΛΝΟΚΑΣΑΚΕΤΩΝ 

5 ΜΘΝΕ 4 
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03. Δήμοσ Χαϊδαρίου 

Κωδικόσ 
θζςησ 

Ενζργεια Σόποσ υλοποίηςησ Ειδικότητα 
Διάρκεια 

ςφμβαςησ 
Αριθμόσ 
ατόμων 

159 
ΣΕΧΝΛΚΘ ΒΟΘΚΕΛΑ ΚΑΛ ΤΝΣΘΡΘΘ ΧΩΡΩΝ ΓΛΑ 

ΚΑΚΩ ΣΕΓΑΜΕΝΟΤ / ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΑ 
ΑΔΤΝΑΣΟΤ ΠΟΛΛΣΕ 

ΔΘΜΟ ΧΑΪΔΑΡΛΟΤ ΔΕ ΞΤΛΟΤΡΓΩΝ 5 ΜΘΝΕ 1 

160 
ΣΕΧΝΛΚΘ ΒΟΘΚΕΛΑ ΚΑΛ ΤΝΣΘΡΘΘ ΧΩΡΩΝ ΓΛΑ 

ΚΑΚΩ ΣΕΓΑΜΕΝΟΤ / ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΑ 
ΑΔΤΝΑΣΟΤ ΠΟΛΛΣΕ 

ΔΘΜΟ ΧΑΪΔΑΡΛΟΤ 
ΠΕ ι ΣΕ 

ΠΕΡΛΒΑΛΛΟΝΣΟΛΟΓΩΝ 
5 ΜΘΝΕ 1 

161 
ΣΕΧΝΛΚΘ ΒΟΘΚΕΛΑ ΚΑΛ ΤΝΣΘΡΘΘ ΧΩΡΩΝ ΓΛΑ 

ΚΑΚΩ ΣΕΓΑΜΕΝΟΤ / ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΑ 
ΑΔΤΝΑΣΟΤ ΠΟΛΛΣΕ 

ΔΘΜΟ ΧΑΪΔΑΡΛΟΤ 

ΣΕ ΜΘΧΑΝΛΚΩΝ 
ΠΟΛΛΣΛΚΩΝ ΔΟΜΛΚΩΝ 

ΕΡΓΩΝ 
ι 

ΔΕ ΔΟΜΛΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

5 ΜΘΝΕ 1 

162 
ΣΕΧΝΛΚΘ ΒΟΘΚΕΛΑ ΚΑΛ ΤΝΣΘΡΘΘ ΧΩΡΩΝ ΓΛΑ 

ΚΑΚΩ ΣΕΓΑΜΕΝΟΤ / ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΑ 
ΑΔΤΝΑΣΟΤ ΠΟΛΛΣΕ 

ΔΘΜΟ ΧΑΪΔΑΡΛΟΤ ΤΕ ΕΡΓΑΣΩΝ 5 ΜΘΝΕ 1 

163 ΦΡΟΝΣΛΔΑ ΚΑΛ ΦΤΛΑΞΘ ΠΑΛΔΛΩΝ ΔΘΜΟ ΧΑΪΔΑΡΛΟΤ ΣΕ ΒΡΕΦΟΝΘΠΛΟΚΟΜΩΝ 5 ΜΘΝΕ 5 

164 ΦΡΟΝΣΛΔΑ ΚΑΛ ΦΤΛΑΞΘ ΠΑΛΔΛΩΝ ΔΘΜΟ ΧΑΪΔΑΡΛΟΤ ΠΕ ΝΘΠΛΑΓΩΓΩΝ 5 ΜΘΝΕ 4 

165 ΦΡΟΝΣΛΔΑ ΚΑΛ ΦΤΛΑΞΘ ΠΑΛΔΛΩΝ ΔΘΜΟ ΧΑΪΔΑΡΛΟΤ ΠΕ ΓΤΜΝΑΣΩΝ 5 ΜΘΝΕ 5 

166 ΦΡΟΝΣΛΔΑ ΚΑΛ ΦΤΛΑΞΘ ΠΑΛΔΛΩΝ ΔΘΜΟ ΧΑΪΔΑΡΛΟΤ ΠΕ ι ΣΕ ΠΛΘΡΟΦΟΡΛΚΘ 5 ΜΘΝΕ 1 

167 ΦΡΟΝΣΛΔΑ ΚΑΛ ΦΤΛΑΞΘ ΠΑΛΔΛΩΝ ΔΘΜΟ ΧΑΪΔΑΡΛΟΤ 
ΔΕ 

ΒΡΕΦΟΝΘΠΛΟΚΟΜΩΝ 
5 ΜΘΝΕ 8 

168 ΦΡΟΝΣΛΔΑ ΚΑΛ ΦΤΛΑΞΘ ΠΑΛΔΛΩΝ ΔΘΜΟ ΧΑΪΔΑΡΛΟΤ ΔΕ ΜΑΓΕΛΡΩΝ 5 ΜΘΝΕ 1 

169 ΦΡΟΝΣΛΔΑ ΚΑΛ ΦΤΛΑΞΘ ΠΑΛΔΛΩΝ ΔΘΜΟ ΧΑΪΔΑΡΛΟΤ ΤΕ ΚΑΚΑΡΛΣΩΝ -ΣΡΛΩΝ 5 ΜΘΝΕ 4 



 
Σελίδα 10 από 27 

03. Δήμοσ Χαϊδαρίου 

Κωδικόσ 
θζςησ 

Ενζργεια Σόποσ υλοποίηςησ Ειδικότητα 
Διάρκεια 

ςφμβαςησ 
Αριθμόσ 
ατόμων 

170 ΦΡΟΝΣΛΔΑ ΚΑΛ ΦΤΛΑΞΘ ΠΑΛΔΛΩΝ ΔΘΜΟ ΧΑΪΔΑΡΛΟΤ 
ΠΕ ΓΕΡΜΑΝΛΚΘ 

ΦΛΛΟΛΟΓΛΑ 
5 ΜΘΝΕ 1 

171 ΦΡΟΝΣΛΔΑ ΚΑΛ ΦΤΛΑΞΘ ΠΑΛΔΛΩΝ ΔΘΜΟ ΧΑΪΔΑΡΛΟΤ 
ΔΕ ΚΟΛΝΩΝΛΚΩΝ 

ΦΡΟΝΣΛΣΩΝ 
5 ΜΘΝΕ 2 

172 
ΦΡΟΝΣΛΔΑ ΘΛΛΚΛΩΜΕΝΩΝ ΚΑΛ ΛΔΛΑΛΣΕΡΑ 

ΘΛΛΚΛΩΜΕΝΩΝ ΠΟΤ ΠΑΧΟΤΝ ΑΠΟ ALZHEIMER 
ΔΘΜΟ ΧΑΪΔΑΡΛΟΤ ΠΕ ΨΤΧΟΛΟΓΩΝ 5 ΜΘΝΕ 1 

173 
ΦΡΟΝΣΛΔΑ ΘΛΛΚΛΩΜΕΝΩΝ ΚΑΛ ΛΔΛΑΛΣΕΡΑ 

ΘΛΛΚΛΩΜΕΝΩΝ ΠΟΤ ΠΑΧΟΤΝ ΑΠΟ ALZHEIMER 
ΔΘΜΟ ΧΑΪΔΑΡΛΟΤ 

ΠΕ ι ΣΕ ι ΔΕ 
ΝΟΘΛΕΤΣΩΝ  -ΣΡΛΩΝ 

5 ΜΘΝΕ 2 

174 
ΦΡΟΝΣΛΔΑ ΘΛΛΚΛΩΜΕΝΩΝ ΚΑΛ ΛΔΛΑΛΣΕΡΑ 

ΘΛΛΚΛΩΜΕΝΩΝ ΠΟΤ ΠΑΧΟΤΝ ΑΠΟ ALZHEIMER 
ΔΘΜΟ ΧΑΪΔΑΡΛΟΤ 

ΔΕ ΚΟΛΝΩΝΛΚΩΝ 
ΦΡΟΝΣΛΣΩΝ 

5 ΜΘΝΕ 2 

175 
ΚΑΚΑΡΛΟΣΘΣΑ ΚΑΛ ΦΤΛΑΞΘ ΣΩΝ 

ΚΟΛΝΟΧΡΘΣΩΝ ΧΩΡΩΝ & ΧΟΛΛΚΩΝ 
ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΛ ΤΠΟΣΘΡΛΞΘ ΣΘ ΑΝΑΚΤΚΛΩΘ 

ΔΘΜΟ ΧΑΪΔΑΡΛΟΤ ΤΕ ΦΤΛΑΚΩΝ 5 ΜΘΝΕ 7 

176 
ΚΑΚΑΡΛΟΣΘΣΑ ΚΑΛ ΦΤΛΑΞΘ ΣΩΝ 

ΚΟΛΝΟΧΡΘΣΩΝ ΧΩΡΩΝ & ΧΟΛΛΚΩΝ 
ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΛ ΤΠΟΣΘΡΛΞΘ ΣΘ ΑΝΑΚΤΚΛΩΘ 

ΔΘΜΟ ΧΑΪΔΑΡΛΟΤ 
ΤΕ ΠΡΟΩΠΛΚΟΤ 
ΚΑΚΑΡΛΟΣΘΣΑ 

5 ΜΘΝΕ 8 

177 ΦΡΟΝΣΛΔΑ ΘΛΛΚΛΩΜΕΝΩΝ - ΛΕΧΘ ΑΜΕΑ ΔΘΜΟ ΧΑΪΔΑΡΛΟΤ 

ΣΕ 
ΕΠΛΚΕΠΣΩΝ  -ΣΡΛΩΝ 

ΤΓΕΛΑ 
5 ΜΘΝΕ 2 

178 ΦΡΟΝΣΛΔΑ ΘΛΛΚΛΩΜΕΝΩΝ - ΛΕΧΘ ΑΜΕΑ ΔΘΜΟ ΧΑΪΔΑΡΛΟΤ ΣΕ ΕΡΓΟΚΕΡΑΠΕΤΣΩΝ 5 ΜΘΝΕ 2 
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03. Δήμοσ Χαϊδαρίου 

Κωδικόσ 
θζςησ 

Ενζργεια Σόποσ υλοποίηςησ Ειδικότητα 
Διάρκεια 

ςφμβαςησ 
Αριθμόσ 
ατόμων 

179 ΦΡΟΝΣΛΔΑ ΘΛΛΚΛΩΜΕΝΩΝ - ΛΕΧΘ ΑΜΕΑ ΔΘΜΟ ΧΑΪΔΑΡΛΟΤ 
ΤΕ ΓΕΝΛΚΩΝ 

ΚΑΚΘΚΟΝΣΩΝ 
5 ΜΘΝΕ 2 

180 ΦΡΟΝΣΛΔΑ ΘΛΛΚΛΩΜΕΝΩΝ - ΛΕΧΘ ΑΜΕΑ ΔΘΜΟ ΧΑΪΔΑΡΛΟΤ 
ΠΕ ι ΣΕ ι ΔΕ 

ΝΟΘΛΕΤΣΩΝ  -ΣΡΛΩΝ 
5 ΜΘΝΕ 1 

181 ΦΡΟΝΣΛΔΑ ΘΛΛΚΛΩΜΕΝΩΝ - ΛΕΧΘ ΑΜΕΑ ΔΘΜΟ ΧΑΪΔΑΡΛΟΤ 

ΠΕ ι ΣΕ 
ΚΟΛΝΩΝΛΚΩΝ 
ΛΕΛΣΟΤΡΓΩΝ 

5 ΜΘΝΕ 2 

182 ΦΡΟΝΣΛΔΑ ΘΛΛΚΛΩΜΕΝΩΝ - ΛΕΧΘ ΑΜΕΑ ΔΘΜΟ ΧΑΪΔΑΡΛΟΤ ΣΕ ΦΤΛΟΚΕΡΑΠΕΤΣΩΝ 5 ΜΘΝΕ 1 

183 ΦΡΟΝΣΛΔΑ ΘΛΛΚΛΩΜΕΝΩΝ - ΛΕΧΘ ΑΜΕΑ ΔΘΜΟ ΧΑΪΔΑΡΛΟΤ 
ΔΕ ΟΔΘΓΩΝ 

(Γϋ ΚΑΣΘΓΟΡΛΑ) 
5 ΜΘΝΕ 2 

184 ΦΡΟΝΣΛΔΑ ΘΛΛΚΛΩΜΕΝΩΝ - ΛΕΧΘ ΑΜΕΑ ΔΘΜΟ ΧΑΪΔΑΡΛΟΤ ΔΕ ΔΛΟΛΚΘΣΛΚΟΤ 5 ΜΘΝΕ 6 

185 ΦΡΟΝΣΛΔΑ ΘΛΛΚΛΩΜΕΝΩΝ - ΛΕΧΘ ΑΜΕΑ ΔΘΜΟ ΧΑΪΔΑΡΛΟΤ 

ΠΕ ι ΣΕ ΣΕΧΝΟΛΟΓΛΑ 
ΣΡΟΦΛΜΩΝ  - 

ΔΛΑΛΣΟΛΟΓΛΑ – 
ΔΛΑΣΡΟΦΘ 

5 ΜΘΝΕ 1 

186 ΦΡΟΝΣΛΔΑ ΘΛΛΚΛΩΜΕΝΩΝ - ΛΕΧΘ ΑΜΕΑ ΔΘΜΟ ΧΑΪΔΑΡΛΟΤ ΠΕ ΨΤΧΟΛΟΓΩΝ 5 ΜΘΝΕ 1 
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ΠΙΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (ανά κωδικό θζςησ) 

Κωδικόσ 
θζςησ  

Σίτλοσ ςπουδϊν  
και λοιπά απαιτοφμενα (τυπικά & τυχόν πρόςθετα) προςόντα 

101, 128, 
136 

Πτυχίο ι δίπλωμα τμιματοσ Βρεφονθπιοκομίασ ι Προςχολικισ Αγωγισ ΣΕΛ ι το ομϊνυμο πτυχίο ι δίπλωμα 
Προγραμμάτων πουδϊν Επιλογισ (Π..Ε.) ΣΕΛ ι αντίςτοιχο κατά ειδικότθτα πτυχίο ι δίπλωμα ΣΕΛ ι Προγραμμάτων  
πουδϊν Επιλογισ (Π..Ε.) ΣΕΛ τθσ θμεδαπισ ι ιςότιμοσ τίτλοσ ςχολϊν τθσ θμεδαπισ ι αλλοδαπισ, αντίςτοιχθσ 
ειδικότθτασ ι το ομϊνυμο ι αντίςτοιχο κατά ειδικότθτα πτυχίο ΚΑΣΕΕ ι ιςότιμοσ τίτλοσ τθσ θμεδαπισ ι αλλοδαπισ, 
αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ 

ή 

Πτυχίο ι δίπλωμα ι απολυτιριοσ τίτλοσ ειδικότθτασ Βοθκϊν Βρεφονθπιοκόμων-Παιδοκόμων ι Βοθκϊν Βρεφοκόμων ι 
Βοθκϊν Βρεφονθπιοκόμων ι Προςχολικισ Αγωγισ Δραςτθριοτιτων Δθμιουργίασ και Ζκφραςθσ ι Επιμελθτϊν Πρόνοιασ 
ι Κοινωνικϊν Φροντιςτϊν ι Προςχολικισ Αγωγισ Θμεριςιασ Φροντίδασ Παιδιϊν με Ειδικζσ Ανάγκεσ ι αντίςτοιχο 
πτυχίο ι δίπλωμα ι απολυτιριοσ τίτλοσ των παρακάτω ςχολικϊν μονάδων: ΛΕΚ ι Σεχνικοφ Επαγγελματικοφ 
Εκπαιδευτθρίου Α’ ι Β’ κφκλου ςπουδϊν ι Ενιαίου Πολυκλαδικοφ Λυκείου ι Σεχνικοφ Επαγγελματικοφ Λυκείου ι 
Σεχνικισ Επαγγελματικισ χολισ δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ ι ςχολισ μακθτείασ του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ι άλλοσ 
ιςότιμοσ τίτλοσ ςχολικισ μονάδασ τθσ θμεδαπισ ι αλλοδαπισ, αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ. 

102, 124, 
132, 142, 
151, 181 

α) Άδεια άςκθςθσ επαγγζλματοσ Κοινωνικισ Εργαςίασ ι Κοινωνικοφ Λειτουργοφ. 
β) Πτυχίο ι δίπλωμα Κοινωνικισ Εργαςίασ ι Κοινωνικισ Διοίκθςθσ με κατεφκυνςθ Κοινωνικισ Εργαςίασ ΑΕΛ ι το 
ομϊνυμο πτυχίο ι δίπλωμα Ελλθνικοφ Ανοικτοφ Πανεπιςτθμίου (Ε.Α.Π) ΑΕΛ ι Προγραμμάτων πουδϊν Επιλογισ (Π..Ε) 
ΑΕΛ τθσ θμεδαπισ ι ιςότιμοσ τίτλοσ ςχολϊν τθσ θμεδαπισ ι αλλοδαπισ, αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ. 

ή 
Πτυχίο ι δίπλωμα τμιματοσ Κοινωνικισ Εργαςίασ ΣΕΛ ι το ομϊνυμο πτυχίο ι δίπλωμα Προγραμμάτων πουδϊν 
Επιλογισ (Π..Ε.) ΣΕΛ ι αντίςτοιχο κατά ειδικότθτα πτυχίο ι δίπλωμα ΣΕΛ ι Προγραμμάτων πουδϊν Επιλογισ (Π..Ε.) ΣΕΛ 
τθσ θμεδαπισ ι ιςότιμοσ τίτλοσ ςχολϊν τθσ θμεδαπισ ι αλλοδαπισ, αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ ι το ομϊνυμο ι αντίςτοιχο 
κατά ειδικότθτα πτυχίο ΚΑΣΕΕ ι ιςότιμοσ τίτλοσ τθσ θμεδαπισ ι αλλοδαπισ, αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ. 

103, 127, 
129, 140, 
172, 186 

α) Άδεια άςκθςθσ επαγγζλματοσ Ψυχολόγου. 

β) Πτυχίο ι δίπλωμα Ψυχολογίασ ι Φιλοςοφίασ Παιδαγωγικισ και Ψυχολογίασ με ειδίκευςθ ςτθν Ψυχολογία ΑΕΛ ι το 
ομϊνυμο πτυχίο ι δίπλωμα Ελλθνικοφ Ανοικτοφ Πανεπιςτθμίου (Ε.Α.Π) ΑΕΛ ι Προγραμμάτων πουδϊν Επιλογισ (Π..Ε) 
ΑΕΛ τθσ θμεδαπισ ι ιςότιμοσ τίτλοσ ςχολϊν τθσ θμεδαπισ ι αλλοδαπισ, αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ. 

104, 119, 
122, 150, 
162, 169, 
175, 176 

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

105, 137, 
146, 179 

Απολυτιριοσ τίτλοσ τουλάχιςτον υποχρεωτικισ εκπαίδευςθσ (δθλαδι απολυτιριο τριταξίου γυμναςίου ι για 
υποψιφιουσ που ζχουν αποφοιτιςει μζχρι και το 1980 απολυτιριο δθμοτικοφ ςχολείου) ι ιςοδφναμοσ απολυτιριοσ 
τίτλοσ κατϊτερθσ τεχνικισ ςχολισ του Ν.Δ. 580/1970 ι απολυτιριοσ τίτλοσ Εργαςτθρίων Ειδικισ Επαγγελματικισ 
Εκπαίδευςθσ και Κατάρτιςθσ, του άρκρου 1 του Ν. 2817/2000 τθσ θμεδαπισ ι άλλοσ ιςότιμοσ τίτλοσ τθσ αλλοδαπισ. 
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ΠΙΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (ανά κωδικό θζςησ) 

Κωδικόσ 
θζςησ  

Σίτλοσ ςπουδϊν  
και λοιπά απαιτοφμενα (τυπικά & τυχόν πρόςθετα) προςόντα 

106, 112, 
118, 126, 
133, 144, 
149, 183 

α) Άδεια οδιγθςθσ αυτοκινιτου Γϋ κατθγορίασ. 
β) Οποιοςδιποτε απολυτιριοσ τίτλοσ ςχολικισ μονάδασ δευτεροβάκμιασ ι μεταδευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ τθσ 
θμεδαπισ ι ιςότιμοσ τίτλοσ ςχολϊν τθσ αλλοδαπισ ή απολυτιριοσ τίτλοσ υποχρεωτικισ εκπαίδευςθσ (απολυτιριο 

τριταξίου γυμναςίου ι για υποψθφίουσ που ζχουν αποφοιτιςει μζχρι και το 1980 απολυτιριο δθμοτικοφ ςχολείου) ή 

ιςοδφναμο απολυτιριο τίτλο κατϊτερθσ Σεχνικισ χολισ του Ν.Δ. 580/1970 ι απολυτιριο τίτλο Εργαςτθρίων Ειδικισ 
Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ και Κατάρτιςθσ του άρκρου 1 του Ν. 2817/2000 τθσ θμεδαπισ ι άλλοσ ιςότιμοσ τίτλοσ τθσ 
αλλοδαπισ και αντίςτοιχθ εμπειρία τουλάχιςτον τριϊν (3) ετϊν, μετά τθν απόκτθςθ τθσ παραπάνω άδειασ οδιγθςθσ 
αυτοκινιτου. 
γ) Πιςτοποιθτικό Επαγγελματικισ Λκανότθτασ (ΠΕΛ) για όςουσ απαιτείται. 

ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΕ ΔΙΕΤΚΡΙΝΙΕΙ (ςφμφωνα με την απαιτοφμενη κατά τα ανωτζρω άδεια οδήγηςησ αυτοκινήτου) 
Τποψιφιοι οι οποίοι απζκτθςαν άδεια οδιγθςθσ αυτοκινιτου τθσ κατθγορίασ Γϋ ι Γϋ+Εϋ από τθν 10

η
 επτεμβρίου 2009 

και μετά απαιτείται να προςκομίςουν πλζον τθσ άδειασ οδιγθςθσ αυτοκινιτου και Πιςτοποιητικό Επαγγελματικήσ 
Ικανότητασ (ΠΕΙ) μεταφοράσ εμπορευμάτων, ςφμφωνα με το π.δ. 74/2008 (ΦΕΚ 112/18.6.2008 τ. Αϋ). φμφωνα με το 
ίδιο π.δ. όςοι υποψιφιοι απζκτθςαν τθν ανωτζρω άδεια οδιγθςθσ μζχρι και τθν 9

η
 επτεμβρίου 2009 εξαιροφνται από 

τθν υποβολι του ανωτζρω πιςτοποιθτικοφ μζχρι και την 9
η
 επτεμβρίου 2014 την επομζνη τησ οποίασ απαιτείται το 

ανωτζρω πιςτοποιητικό. 
Προκειμζνου για τθν απόδειξθ κατοχισ του Πιςτοποιθτικοφ Επαγγελματικισ Λκανότθτασ (ΠΕΛ) απαιτείται: 
είτε θ κατοχι Δελτίου Επιμόρφωςησ Οδηγοφ, το οποίο να είναι ςε ιςχφ και το οποίο εκδίδεται από τθν Τπθρεςία 
Μεταφορϊν και Επικοινωνιϊν τθσ Π.Ε. ςτθν περιοχι τθσ οποία βρίςκεται θ κατοικία του ενδιαφερομζνου. 
είτε θ καταχϊρθςθ επί του εντφπου τθσ άδειασ οδιγθςθσ του κοινοτικοφ αριθμοφ «95» δίπλα ςε μία ι περιςςότερεσ εκ 
των κατθγοριϊν ι υποκατθγοριϊν που κατζχει ο υποψιφιοσ και απαιτοφνται από τθν ανακοίνωςθ. 
ΕΠΙΗΜΑΝΗ: ε περίπτωςθ που θ υπθρεςία Μεταφορϊν και Επικοινωνιϊν τθσ οικείασ Π.Ε δεν ζχει προχωρήςει ςτη 
ςυγκρότηςη επιτροπήσ για τισ εξετάςεισ του ανωτζρω πιςτοποιητικοφ (ΠΕΙ), ο υποψιφιοσ προκειμζνου να γίνει δεκτόσ 
για τθ κζςθ του ΟΔΘΓΟΤ τθσ ςυγκεκριμζνθσ ανακοίνωςθσ, πρζπει να προςκομίςει απαραιτιτωσ ςχετικό ζγγραφο τησ 
υπηρεςίασ αυτήσ, ςτο οποίο να αναφζρεται θ αδυναμία ζκδοςθσ του ανωτζρω πιςτοποιθτικοφ εξ αφορμισ τθσ μθ 
ςυγκρότθςθσ τθσ εν λόγω επιτροπισ. 

 
Για τισ άδειεσ οδήγηςησ αυτοκινήτων, όταν δεν προκφπτει θ θμερομθνία τθσ αρχικισ κτιςθσ, τθσ κατά τθν ανακοίνωςθ 
απαιτοφμενθσ άδειασ, αλλά μόνο θ θμερομθνία λιξθσ τθσ άδειασ ι τυχόν πρόςφατθσ κεϊρθςθσ, πρζπει οι υποψιφιοι 
να ςυνυποβάλουν και ςχετικι βεβαίωςθ τθσ οικείασ υπθρεςίασ ςυγκοινωνιϊν. 
ε περίπτωςθ αδυναμίασ τθσ αρμόδιασ υπθρεςίασ να χορθγιςει τθν βεβαίωςθ αυτι, λόγω καταςτροφισ ι φκοράσ των 
αρχείων τθσ, αρκεί: 

 θ προςκόμιςθ τθσ βεβαίωςθσ τθσ υπθρεςίασ αυτισ ςτθν οποία να αναφζρεται ο λόγοσ αδυναμίασ κακϊσ 
και 

 θ προςκόμιςθ Τπεφκυνθσ Διλωςθσ κατά το άρκρο 8 του ν.1599/1986 του υποψθφίου ςτθν οποία να 
δθλϊνει τθν ακριβι θμερομθνία αρχικισ κτιςθσ τθσ κατθγορίασ επαγγελματικισ άδειασ οδιγθςθσ που 
ηθτείται από τθν προκιρυξθ. 

τθν περίπτωςθ που οι υποψιφιοι είναι κάτοχοι επαγγελματικισ άδειασ οδιγθςθσ αλλοδαπήσ, για να γίνουν δεκτοί 
πρζπει να προςκομίςουν βεβαίωςθ τθσ αρμόδιασ υπθρεςίασ του Τπουργείου υγκοινωνιϊν «περί ιςοδυναμίασ και 
αντιςτοιχίασ τθσ άδειασ οδιγθςθσ αλλοδαπισ με τισ επαγγελματικζσ άδειεσ οδιγθςθσ θμεδαπισ». 
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ΠΙΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (ανά κωδικό θζςησ) 

Κωδικόσ 
θζςησ  

Σίτλοσ ςπουδϊν  
και λοιπά απαιτοφμενα (τυπικά & τυχόν πρόςθετα) προςόντα 

107 

Πτυχίο ι δίπλωμα τμιματοσ Μουςικϊν πουδϊν ι Μουςικισ Επιςτιμθσ και Σζχνθσ ΑΕΛ ι το ομϊνυμο πτυχίο ι δίπλωμα 
Ελλθνικοφ Ανοικτοφ Πανεπιςτθμίου (Ε.Α.Π) ΑΕΛ ι Προγραμμάτων πουδϊν Επιλογισ (Π..Ε) ΑΕΛ τθσ θμεδαπισ ι ιςότιμοσ 
τίτλοσ ςχολϊν τθσ θμεδαπισ ι αλλοδαπισ, αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ. 

ή 
Πτυχίο ι δίπλωμα τμιματοσ Σεχνολογίασ Ιχου και Μουςικϊν Οργάνων ι Μουςικισ Σεχνολογίασ και Ακουςτικισ ι 
Λαϊκισ και Παραδοςιακισ Μουςικισ ΣΕΛ ι το ομϊνυμο πτυχίο ι δίπλωμα Προγραμμάτων πουδϊν Επιλογισ (Π..Ε.) ΣΕΛ 
ι αντίςτοιχο κατά ειδικότθτα πτυχίο ι δίπλωμα ΣΕΛ ι Προγραμμάτων πουδϊν Επιλογισ (Π..Ε.) ΣΕΛ τθσ θμεδαπισ ι 
ιςότιμοσ τίτλοσ ςχολϊν τθσ θμεδαπισ ι αλλοδαπισ, αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ ι το ομϊνυμο ι αντίςτοιχο κατά ειδικότθτα 
πτυχίο ΚΑΣΕΕ ι ιςότιμοσ τίτλοσ τθσ θμεδαπισ ι αλλοδαπισ, αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ 

ή 
Πτυχίο ι δίπλωμα ι απολυτιριοσ τίτλοσ ειδικότθτασ Μουςικισ ι αντίςτοιχο πτυχίο ι δίπλωμα ι απολυτιριοσ τίτλοσ των 
παρακάτω ςχολικϊν μονάδων: ΛΕΚ ι Σεχνικοφ Επαγγελματικοφ Εκπαιδευτθρίου Αϋ ι Βϋ κφκλου ςπουδϊν ι Ενιαίου 
πολυκλαδικοφ λυκείου ι τεχνικοφ επαγγελματικοφ λυκείου ι τεχνικισ επαγγελματικισ ςχολισ δευτεροβάκμιασ 
εκπαίδευςθσ ι ςχολισ μακθτείασ του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ι άλλοσ ιςότιμοσ τίτλοσ ςχολικισ μονάδασ τθσ θμεδαπισ 

ι αλλοδαπισ, αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ ή Απολυτιριοσ τίτλοσ Μουςικϊν χολείων (Λυκείων) τθσ θμεδαπισ ι ιςότιμοσ και 

αντίςτοιχοσ τίτλοσ ςχολϊν τθσ αλλοδαπισ ή α) Οποιοδιποτε πτυχίο ι δίπλωμα ι απολυτιριοσ τίτλοσ δευτεροβάκμιασ ι 
μεταδευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ τθσ θμεδαπισ ι άλλοσ ιςότιμοσ τίτλοσ ςχολικισ μονάδασ τθσ θμεδαπισ ι αλλοδαπισ 
και β) Πτυχίο ι δίπλωμα ειδίκευςθσ ανωτζρων κεωρθτικϊν μουςικϊν ςπουδϊν ι ειδίκευςθσ πιάνου (ι άλλου μουςικοφ 
οργάνου) από μθ πανεπιςτθμιακό μουςικό ίδρυμα τθσ θμεδαπισ ι αλλοδαπισ, αναγνωριςμζνο από το κράτοσ. 

108, 113 

Πτυχίο ι δίπλωμα τμιματοσ Καλϊν Σεχνϊν ι Εικαςτικϊν Σεχνϊν ι Εικαςτικϊν και Εφαρμοςμζνων Σεχνϊν ι Πλαςτικϊν 
Σεχνϊν και Επιςτθμϊν τθσ Σζχνθσ με κατεφκυνςθ Εικαςτικϊν ΑΕΛ ι το ομϊνυμο πτυχίο ι δίπλωμα Ελλθνικοφ Ανοικτοφ 
Πανεπιςτθμίου  (Ε.Α.Π) ΑΕΛ ι Προγραμμάτων πουδϊν Επιλογισ (Π..Ε) ΑΕΛ τθσ θμεδαπισ ι ιςότιμοσ τίτλοσ ςχολϊν τθσ 
θμεδαπισ ι αλλοδαπισ, αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ 

ή 
Οποιοδιποτε πτυχίο ι δίπλωμα ι απολυτιριοσ τίτλοσ τουλάχιςτον δευτεροβάκμιασ ι μεταδευτεροβάκμιασ 
εκπαίδευςθσ τθσ θμεδαπισ ι άλλοσ ιςότιμοσ τίτλοσ τθσ αλλοδαπισ ανεξαρτιτωσ ειδικότθτασ και ςχετικι εμπειρία δφο 
(2) ετϊν. 

109 

Πτυχίο ι δίπλωμα Κινθματογράφου ι Κεατρικϊν πουδϊν ι Κεάτρου ΑΕΛ ι το ομϊνυμο πτυχίο ι δίπλωμα Ελλθνικοφ 
Ανοικτοφ Πανεπιςτθμίου (Ε.Α.Π) ΑΕΛ ι Προγραμμάτων πουδϊν Επιλογισ (Π..Ε) ΑΕΛ τθσ θμεδαπισ ι ιςότιμοσ τίτλοσ 
ςχολϊν τθσ θμεδαπισ ι αλλοδαπισ, αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ 

ή 
Πτυχίο ςχολισ Κινθματογράφου-Σθλεόραςθσ* αναγνωριςμζνθσ από το Τπουργείο Πολιτιςμοφ ςχολισ τουλάχιςτον 
τριετοφσ μεταλυκειακισ φοίτθςθσ τθσ θμεδαπισ ι ιςότιμοσ τίτλοσ ςχολικισ μονάδασ τθσ αλλοδαπισ, αντίςτοιχθσ 

ειδικότθτασ, ή Πτυχίο ι δίπλωμα ι απολυτιριοσ τίτλοσ ειδικότθτασ κθνοκζτθ ι Σεχνικόσ κθνοκεςίασ Κεάτρου ι 

αντίςτοιχο πτυχίο ι δίπλωμα ι απολυτιριοσ τίτλοσ των παρακάτω ςχολικϊν μονάδων: ΛΕΚ ι Σεχνικοφ Επαγγελματικοφ 
Εκπαιδευτθρίου Α’ ι Β’ κφκλου ςπουδϊν ι Ενιαίου Πολυκλαδικοφ Λυκείου ι Σεχνικοφ Επαγγελματικοφ Λυκείου ι 
Σεχνικισ Επαγγελματικισ χολισ δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ ι ςχολισ μακθτείασ του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ι άλλοσ 

ιςότιμοσ τίτλοσ ςχολικισ μονάδασ τθσ θμεδαπισ ι αλλοδαπισ, αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ ή οποιοδιποτε πτυχίο ι 

δίπλωμα ι απολυτιριοσ τίτλοσ τουλάχιςτον δευτεροβάκμιασ ι μεταδευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ τθσ θμεδαπισ ι 
άλλοσ ιςότιμοσ τίτλοσ τθσ αλλοδαπισ ανεξαρτιτωσ ειδικότθτασ και ςχετικι εμπειρία δφο (2) ετϊν. 

*ΠΡΟΟΧΘ: Επειδι το ηθτοφμενο πτυχίο είναι ΑΔΛΑΒΑΚΜΘΣΟ ΣΛΣΛΟ, είναι απαραίτθτθ επιπλζον και θ κατάκεςθ εκ 
μζρουσ των υποψθφίων και του τίτλου δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ. 



 
Σελίδα 15 από 27 

ΠΙΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (ανά κωδικό θζςησ) 

Κωδικόσ 
θζςησ  

Σίτλοσ ςπουδϊν  
και λοιπά απαιτοφμενα (τυπικά & τυχόν πρόςθετα) προςόντα 

110 

Πτυχίο ι δίπλωμα Σεχνϊν Ιχου και Εικόνασ ΑΕΛ ι το ομϊνυμο πτυχίο ι δίπλωμα Ελλθνικοφ Ανοικτοφ Πανεπιςτθμίου 
(Ε.Α.Π) ΑΕΛ ι Προγραμμάτων πουδϊν Επιλογισ (Π..Ε) ΑΕΛ τθσ θμεδαπισ ι ιςότιμοσ τίτλοσ ςχολϊν τθσ θμεδαπισ ι 
αλλοδαπισ, αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ 

ή 
Πτυχίο ι δίπλωμα τμιματοσ Θχολιπτθ ι Σεχνολογίασ Ιχου και Μουςικϊν Οργάνων με κατεφκυνςθ Θχολιπτθ ι 
Μουςικισ Σεχνολογίασ και Ακουςτικισ ΣΕΛ ι το ομϊνυμο πτυχίο ι δίπλωμα Προγραμμάτων πουδϊν Επιλογισ (Π..Ε.) 
ΣΕΛ ι αντίςτοιχο κατά ειδικότθτα  πτυχίο ι δίπλωμα ΣΕΛ ι Προγραμμάτων πουδϊν Επιλογισ (Π..Ε.) ΣΕΛ τθσ θμεδαπισ ι 
ιςότιμοσ τίτλοσ ςχολϊν τθσ θμεδαπισ ι αλλοδαπισ, αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ ι το ομϊνυμο ι αντίςτοιχο κατά ειδικότθτα 
πτυχίο ΚΑΣΕΕ ι ιςότιμοσ τίτλοσ τθσ θμεδαπισ ι αλλοδαπισ, αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ 

ή 
Πτυχίο ι δίπλωμα Θχολιπτθ αναγνωριςμζνθσ από το Τπουργείο Πολιτιςμοφ ςχολισ τουλάχιςτον τριετοφσ 

μεταλυκειακισ φοίτθςθσ τθσ θμεδαπισ ι ιςότιμοσ τίτλοσ ςχολικισ μονάδασ τθσ αλλοδαπισ, αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ ή 

Πτυχίο ι δίπλωμα ι απολυτιριοσ τίτλοσ ειδικότθτασ Θχολιπτθ ι Μουςικισ με Σεχνολογία ι αντίςτοιχο πτυχίο ι 
δίπλωμα ι απολυτιριοσ τίτλοσ των παρακάτω ςχολικϊν μονάδων: ΛΕΚ ι Σεχνικοφ Επαγγελματικοφ Εκπαιδευτθρίου Αϋ ι 
Β’ κφκλου ςπουδϊν ι Ενιαίου Πολυκλαδικοφ Λυκείου ι Σεχνικοφ Επαγγελματικ0οφ Λυκείου ι Σεχνικισ Επαγγελματικισ 
χολισ δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ ι ςχολισ μακθτείασ του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ι άλλοσ ιςότιμοσ τίτλοσ ςχολικισ 
μονάδασ τθσ θμεδαπισ ι αλλοδαπισ, αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ. 

111 

Πτυχίο ι δίπλωμα τμιματοσ Φωτογραφίασ ι Φωτογραφίασ και Οπτικοακουςτικϊν Σεχνϊν ΣΕΛ ι το ομϊνυμο πτυχίο ι 
δίπλωμα Προγραμμάτων πουδϊν Επιλογισ (Π..Ε.) ΣΕΛ ι αντίςτοιχο κατά ειδικότθτα πτυχίο ι δίπλωμα ΣΕΛ ι 
Προγραμμάτων πουδϊν Επιλογισ (Π..Ε.) ΣΕΛ τθσ θμεδαπισ ι ιςότιμοσ τίτλοσ ςχολϊν τθσ θμεδαπισ ι αλλοδαπισ, 
αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ ι το ομϊνυμο ι αντίςτοιχο κατά ειδικότθτα πτυχίο ΚΑΣΕΕ ι ιςότιμοσ τίτλοσ τθσ θμεδαπισ ι 
αλλοδαπισ, αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ 

ή 
Πτυχίο ι δίπλωμα ι απολυτιριοσ τίτλοσ ειδικότθτασ Φωτογραφίασ ι Σεχνικοφ Εργαςτθρίου Φωτογραφίασ ι Σεχνικοφ 
Λιψθσ Φωτογραφίασ ι αντίςτοιχο πτυχίο ι δίπλωμα ι απολυτιριοσ τίτλοσ των παρακάτω ςχολικϊν μονάδων: ΛΕΚ ι 
Σεχνικοφ Επαγγελματικοφ Εκπαιδευτθρίου Α’ ι Β’ κφκλου ςπουδϊν ι Ενιαίου Πολυκλαδικοφ Λυκείου ι Σεχνικοφ 
Επαγγελματικοφ Λυκείου ι Σεχνικισ Επαγγελματικισ χολισ δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ ι ςχολισ μακθτείασ του 
ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ι άλλοσ ιςότιμοσ τίτλοσ ςχολικισ μονάδασ τθσ θμεδαπισ ι αλλοδαπισ, αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ. 

114, 157 

α) Άδεια άςκθςθσ επαγγζλματοσ εγκαταςτάτθ ι ςυντθρθτι θλεκτρολόγου Αϋ ειδικότητασ οποιαςδιποτε κατθγορίασ ι 
άδεια Σεχνολόγου Θλεκτρολόγου. 

β) Οποιοδιποτε πτυχίο ι δίπλωμα ι απολυτιριοσ τίτλοσ τουλάχιςτον δευτεροβάκμιασ ι μεταδευτεροβάκμιασ 

εκπαίδευςθσ τθσ θμεδαπισ ι άλλοσ ιςότιμοσ τίτλοσ τθσ αλλοδαπισ ή απολυτιριοσ τίτλοσ υποχρεωτικισ εκπαίδευςθσ 

(απολυτιριο τριταξίου γυμναςίου ι για υποψθφίουσ που ζχουν αποφοιτιςει μζχρι και το 1980 απολυτιριο δθμοτικοφ 
ςχολείου) ι ιςοδφναμο απολυτιριο τίτλο κατϊτερθσ Σεχνικισ χολισ του Ν.Δ. 580/1970 ι απολυτιριο τίτλο 
Εργαςτθρίων Ειδικισ Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ και Κατάρτιςθσ του άρκρου 1 του Ν. 2817/2000 τθσ θμεδαπισ ι 
άλλοσ ιςότιμοσ τίτλοσ τθσ αλλοδαπισ και αντίςτοιχθ εμπειρία τουλάχιςτον τριϊν (3) ετϊν μετά τθν άδεια. 

115, 155 

Πτυχίο ι δίπλωμα ι απολυτιριοσ τίτλοσ ειδικότθτασ Ελαιοχρωματιςτϊν ι Ελαιοχρωματιςτι ι αντίςτοιχο πτυχίο ι 
δίπλωμα ι απολυτιριοσ τίτλοσ των παρακάτω ςχολικϊν μονάδων: ΛΕΚ ι Σεχνικοφ Επαγγελματικοφ Εκπαιδευτθρίου Α’ ι 
Β’ κφκλου ςπουδϊν ι Ενιαίου Πολυκλαδικοφ Λυκείου ι Σεχνικοφ Επαγγελματικοφ Λυκείου ι Σεχνικισ Επαγγελματικισ 
χολισ δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ ι ςχολισ μακθτείασ του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ι άλλοσ ιςότιμοσ τίτλοσ ςχολικισ 
μονάδασ τθσ θμεδαπισ ι αλλοδαπισ, αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ 

ή 
Απολυτιριοσ τίτλοσ τουλάχιςτον υποχρεωτικισ εκπαίδευςθσ (απολυτιριο τριταξίου γυμναςίου ι για υποψθφίουσ που 
ζχουν αποφοιτιςει μζχρι και το 1980 απολυτιριο δθμοτικοφ ςχολείου) ι ιςοδφναμο απολυτιριο  τίτλο κατϊτερθσ 
Σεχνικισ χολισ του Ν.Δ. 580/1970 ι απολυτιριο τίτλο Εργαςτθρίων Ειδικισ Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ και 
Κατάρτιςθσ του άρκρου 1 του Ν. 2817/2000 τθσ θμεδαπισ ι άλλοσ ιςότιμοσ τίτλοσ τθσ αλλοδαπισ και αντίςτοιχθ 
εμπειρία τουλάχιςτον τριϊν (3) ετϊν. 
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Κωδικόσ 
θζςησ  

Σίτλοσ ςπουδϊν  
και λοιπά απαιτοφμενα (τυπικά & τυχόν πρόςθετα) προςόντα 

116 

α), Άδεια άςκθςθσ επαγγζλματοσ τεχνίτθ ψυκτικϊν εγκαταςτάςεων. 
β) Οποιοδιποτε πτυχίο ι δίπλωμα ι απολυτιριοσ τίτλοσ δευτεροβάκμιασ ι μεταδευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ τθσ 
θμεδαπισ ι άλλοσ ιςότιμοσ τίτλοσ τθσ αλλοδαπισ 

ή 
Απολυτιριοσ τίτλοσ υποχρεωτικισ εκπαίδευςθσ (απολυτιριο τριταξίου γυμναςίου ι για υποψθφίουσ που ζχουν 
αποφοιτιςει μζχρι και το 1980 απολυτιριο δθμοτικοφ ςχολείου) ι ιςοδφναμο απολυτιριο τίτλο κατϊτερθσ Σεχνικισ 
χολισ του Ν.Δ. 580/1970 ι απολυτιριο τίτλο Εργαςτθρίων Ειδικισ Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ και Κατάρτιςθσ του 
άρκρου 1 του Ν. 2817/2000 τθσ θμεδαπισ ι άλλοσ ιςότιμοσ τίτλοσ τθσ αλλοδαπισ και αντίςτοιχθ εμπειρία τουλάχιςτον 
τριϊν (3) ετϊν μετά τθν απόκτθςθ τθσ παραπάνω άδειασ. 

117, 156 

α) Άδεια άςκθςθσ επαγγζλματοσ Σεχνίτθ Τδραυλικοφ Αϋ τάξθσ, 1
θσ

 ειδικότθτασ. 

β) Οποιοδιποτε πτυχίο ι δίπλωμα ι απολυτιριοσ τίτλοσ δευτεροβάκμιασ ι μεταδευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ τθσ 

θμεδαπισ ι άλλοσ ιςότιμοσ τίτλοσ τθσ αλλοδαπισ ανεξαρτιτου ειδικότθτασ ή απολυτιριοσ τίτλοσ υποχρεωτικισ 

εκπαίδευςθσ (απολυτιριο τριταξίου γυμναςίου ι για υποψθφίουσ που ζχουν αποφοιτιςει μζχρι και το 1980 
απολυτιριο δθμοτικοφ ςχολείου) ι ιςοδφναμο απολυτιριο τίτλο κατϊτερθσ Σεχνικισ χολισ του Ν.Δ. 580/1970 ι 
απολυτιριο τίτλο Εργαςτθρίων Ειδικισ Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ και Κατάρτιςθσ του άρκρου 1 του Ν. 2817/2000 
τθσ θμεδαπισ ι άλλοσ ιςότιμοσ τίτλοσ τθσ αλλοδαπισ και αντίςτοιχθ εμπειρία  τουλάχιςτον τριϊν (3) ετϊν μετά τθν 
απόκτθςθ τθσ παραπάνω άδειασ. 

120, 130, 
139, 177 

α) Άδεια άςκθςθσ επαγγζλματοσ Επιςκεπτϊν- Επιςκεπτριϊν Τγείασ (ΣΕ). 

β) Πτυχίο ι δίπλωμα τμιματοσ Επιςκεπτϊν και Επιςκεπτριϊν Τγείασ ΣΕΛ ι το ομϊνυμο πτυχίο ι δίπλωμα 
Προγραμμάτων πουδϊν Επιλογισ (Π..Ε.) ΣΕΛ ι αντίςτοιχο κατά ειδικότθτα  πτυχίο ι δίπλωμα ΣΕΛ ι Προγραμμάτων  
πουδϊν Επιλογισ (Π..Ε.) ΣΕΛ τθσ θμεδαπισ ι ιςότιμοσ τίτλοσ ςχολϊν τθσ θμεδαπισ ι αλλοδαπισ, αντίςτοιχθσ 
ειδικότθτασ ι το ομϊνυμο ι αντίςτοιχο κατά ειδικότθτα πτυχίο ΚΑΣΕΕ ι ιςότιμοσ τίτλοσ τθσ θμεδαπισ ι αλλοδαπισ, 
αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ. 

121, 138, 
168 

Πτυχίο ι δίπλωμα ι απολυτιριοσ τίτλοσ ειδικότθτασ Μαγειρικισ Σζχνθσ ι Σεχνικόσ Μαγειρικισ Σζχνθσ ι αντίςτοιχο 
πτυχίο ι δίπλωμα ι απολυτιριοσ τίτλοσ των παρακάτω ςχολικϊν μονάδων: ΛΕΚ ι Σεχνικοφ Επαγγελματικοφ 
Εκπαιδευτθρίου Α’ ι Β’ κφκλου ςπουδϊν ι Ενιαίου Πολυκλαδικοφ Λυκείου ι Σεχνικοφ Επαγγελματικοφ Λυκείου ι 
Σεχνικισ Επαγγελματικισ χολισ δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ ι ςχολισ μακθτείασ του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ι άλλοσ 
ιςότιμοσ τίτλοσ ςχολικισ μονάδασ τθσ θμεδαπισ ι αλλοδαπισ, αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ 

ή 
Απολυτιριοσ τίτλοσ τουλάχιςτον υποχρεωτικισ εκπαίδευςθσ (απολυτιριο τριταξίου γυμναςίου ι για υποψθφίουσ που 
ζχουν αποφοιτιςει μζχρι και το 1980 απολυτιριο δθμοτικοφ ςχολείου) ι ιςοδφναμοσ απολυτιριοσ  τίτλοσ κατϊτερθσ 
Σεχνικισ χολισ του Ν.Δ. 580/1970 ι απολυτιριοσ τίτλοσ Εργαςτθρίων Ειδικισ Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ και 
Κατάρτιςθσ του άρκρου 1 του Ν. 2817/2000 τθσ θμεδαπισ ι άλλοσ ιςότιμοσ τίτλοσ τθσ αλλοδαπισ και αντίςτοιχθ 
εμπειρία  τουλάχιςτον τριϊν (3) ετϊν. 
ΕΠΙΗΜΑΝΗ: Οι κάτοχοι πτυχίων Βαςικισ Εκπαίδευςθσ του Οργανιςμοφ Σουριςτικισ Εκπαίδευςθσ και Κατάρτιςθσ 
(ΟΣΕΚ) του τμιματοσ του β.δ 151/1971 (ΦΕΚ 52Α’) Μαγειρικισ Σζχνθσ διετοφσ κφκλου ςπουδϊν υποχρεοφνται να 
προςκομίςουν και απολυτιριο τίτλο τουλάχιςτον Γ' Γυμναςίου. 
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ΠΙΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (ανά κωδικό θζςησ) 
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και λοιπά απαιτοφμενα (τυπικά & τυχόν πρόςθετα) προςόντα 

123, 131, 
141, 173, 

180 

α) Άδεια άςκθςθσ επαγγζλματοσ Νοςθλευτι – Νοςθλεφτριασ ι Βοθκοφ Νοςθλευτι. 

β) Πτυχίο ι δίπλωμα Νοςθλευτικισ ΑΕΛ ι το ομϊνυμο πτυχίο ι δίπλωμα Ελλθνικοφ Ανοικτοφ Πανεπιςτθμίου (Ε.Α.Π) ΑΕΛ 
ι Προγραμμάτων πουδϊν Επιλογισ (Π..Ε) ΑΕΛ τθσ θμεδαπισ ι ιςότιμοσ τίτλοσ ςχολϊν τθσ θμεδαπισ ι αλλοδαπισ, 
αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ. 

ή 
Πτυχίο ι δίπλωμα τμιματοσ Νοςθλευτικισ ΣΕΛ ι το ομϊνυμο πτυχίο ι δίπλωμα Προγραμμάτων πουδϊν Επιλογισ 
(Π..Ε.) ΣΕΛ ι αντίςτοιχο κατά ειδικότθτα πτυχίο ι δίπλωμα ΣΕΛ ι Προγραμμάτων πουδϊν Επιλογισ (Π..Ε.) ΣΕΛ τθσ 
θμεδαπισ ι ιςότιμοσ τίτλοσ ςχολϊν τθσ θμεδαπισ ι αλλοδαπισ, αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ ι το ομϊνυμο ι αντίςτοιχο 
κατά ειδικότθτα πτυχίο ΚΑΣΕΕ ι ιςότιμοσ τίτλοσ τθσ θμεδαπισ ι αλλοδαπισ, αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ. 

ή 
Πτυχίο ι δίπλωμα ι απολυτιριοσ τίτλοσ Μζςθσ Σεχνικισ Επαγγελματικισ Νοςθλευτικισ χολισ (ΜΣΕΝ) ι ειδικοτιτων 
Βοθκϊν Νοςθλευτϊν ι Βοθκϊν Νοςοκόμων ι Νοςθλευτικισ ι Νοςθλευτικισ Σραυματολογίασ (Βοθκόσ Σραυματολογίασ 
ορκοπεδικισ) ι Νοςθλευτικισ Χειρουργείου ι Νοςθλευτικισ Ογκολογικϊν Πακιςεων (Ειδικισ Νοςθλευτικισ) ι 
Νοςθλευτικισ Μονάδων Εντατικισ Κεραπείασ ι Νοςθλευτικισ Ατόμων με Ψυχικζσ Πακιςεισ δευτεροβάκμιασ ι 
μεταδευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ τθσ θμεδαπισ ι ιςότιμοσ τίτλοσ ςχολϊν τθσ θμεδαπισ ι αλλοδαπισ, αντίςτοιχθσ 
ειδικότθτασ. 

γ) Σαυτότθτα μζλουσ τθσ Ζνωςθσ Νοςθλευτϊν/τριϊν Ελλάδοσ (ΕΝΕ), θ οποία να είναι ςε ιςχφ ι Βεβαίωςθ Ανανζωςθσ 
Εγγραφισ ςτθν Ζνωςθ Νοςθλευτϊν Ελλάδοσ (ΕΝΕ) του τρζχοντοσ ζτουσ ι Βεβαίωςθ εγγραφισ ςτθν Ζνωςθ Νοςθλευτϊν 
Ελλάδασ (ΕΝΕ), για όςουσ εγγράφονται για πρϊτθ φορά, θ οποία είναι ςε ιςχφ μζχρι το τζλοσ Φεβρουαρίου του 
επόμενου ζτουσ από τθν ζκδοςι τθσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 4, παρ.5 του ν.3252/2004 (για τουσ κατόχουσ 
ΠΕ και ΣΕ Νοςθλευτικισ). 

125, 134, 
143, 182 

α) Άδεια άςκθςθσ επαγγζλματοσ Φυςικοκεραπευτι (ΣΕ). 

β) Πτυχίο ι δίπλωμα τμιματοσ Φυςικοκεραπείασ ΣΕΛ ι το ομϊνυμο πτυχίο ι δίπλωμα Προγραμμάτων πουδϊν 

Επιλογισ (Π..Ε.) ΣΕΛ ι αντίςτοιχο κατά ειδικότθτα πτυχίο ι δίπλωμα ΣΕΛ ι Προγραμμάτων πουδϊν Επιλογισ (Π..Ε.) ΣΕΛ 

τθσ θμεδαπισ ι ιςότιμοσ τίτλοσ ςχολϊν τθσ θμεδαπισ ι αλλοδαπισ, αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ ι το ομϊνυμο ι αντίςτοιχο 

κατά ειδικότθτα πτυχίο ΚΑΣΕΕ ι ιςότιμοσ τίτλοσ τθσ θμεδαπισ ι αλλοδαπισ, αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ. 

γ) Σαυτότθτα μζλουσ του Πανελλινιου υλλόγου Φυςιοκεραπευτϊν (Π..Φ), θ οποία να είναι ςε ιςχφ ι Βεβαίωςθ 
εγγραφισ ςτον Π..Φ για όςουσ εγγράφονται για πρϊτθ φορά, θ οποία να είναι ςε ιςχφ μζχρι το τζλοσ Φεβρουαρίου του 
επόμενου ζτουσ από τθν ζκδοςι τθσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 4 του ν. 3599/2007 ι Βεβαίωςθ ανανζωςθσ 
εγγραφισ ςτον Π..Φ. του τρζχοντοσ ζτουσ. 

135, 145, 
184 

α) Οποιοδιποτε πτυχίο ι δίπλωμα ι απολυτιριοσ τίτλοσ τουλάχιςτον δευτεροβάκμιασ ι μεταδευτεροβάκμιασ 
εκπαίδευςθσ τθσ θμεδαπισ ι άλλοσ ιςότιμοσ τίτλοσ τθσ αλλοδαπισ, ανεξαρτιτωσ ειδικότθτασ. 

β) Γνϊςθ Χειριςμοφ Θ/Τ ςτα αντικείμενα: (i) επεξεργαςίασ κειμζνων, (ii) υπολογιςτικϊν φφλλων και (iii) υπθρεςιϊν 
διαδικτφου. 
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ΠΙΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (ανά κωδικό θζςησ) 

Κωδικόσ 
θζςησ  

Σίτλοσ ςπουδϊν  
και λοιπά απαιτοφμενα (τυπικά & τυχόν πρόςθετα) προςόντα 
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α) Πτυχίο ι δίπλωμα Αςτικισ και Περιφερειακισ Ανάπτυξθσ (από 1998 μετονομάςτθκε ςε Οικονομικισ και 
Περιφερειακισ Ανάπτυξθσ) ι Βιομθχανικισ Διοίκθςθσ και Σεχνολογίασ (πρϊθν Σεχνολογίασ και υςτθμάτων Παραγωγισ) 
ι Δθμόςιασ Διοίκθςθσ με κατεφκυνςθ Δθμόςιασ Οικονομικισ ι Δθμόςιασ Διοίκθςθσ (το οποίο ίςχυε μζχρι το 
ακαδθμαϊκό ζτοσ 1996-1997) ι Διεκνϊν και Ευρωπαϊκϊν Οικονομικϊν και Πολιτικϊν πουδϊν (από Μάιο 2008 
μετονομάςτθκε ςε Διεκνϊν και Ευρωπαϊκϊν πουδϊν) με κατεφκυνςθ Διεκνϊν και Ευρωπαϊκϊν Οικονομικϊν πουδϊν 
ι Διεκνϊν και Ευρωπαϊκϊν Οικονομικϊν πουδϊν ι Διεκνϊν και Ευρωπαϊκϊν πουδϊν με κατεφκυνςθ Διεκνϊν και 
Ευρωπαϊκϊν Οικονομικϊν χζςεων ι Διεκνϊν και Ευρωπαϊκϊν πουδϊν (πρϊθν Διεκνϊν και Ευρωπαϊκϊν Οικονομικϊν 
και Πολιτικϊν πουδϊν) με κατεφκυνςθ Διεκνϊν και Ευρωπαϊκϊν Οικονομικϊν πουδϊν ι Διεκνϊν Οικονομικϊν 
χζςεων και Ανάπτυξθσ ι Διοίκθςθσ Επιχειριςεων ι Διοίκθςθσ Επιχειριςεων και Οργανιςμϊν ι Διοίκθςθσ Επιχειριςεων 
Αγροτικϊν Προϊόντων και Σροφίμων ι Επιχειρθςιακισ Ζρευνασ και Μάρκετινγκ ι Επιχειρθςιακισ Ζρευνασ και 
τρατθγικισ Πωλιςεων (Marketing) ι Λογιςτικισ και Χρθματοοικονομικισ ι Λογιςτικισ Χρθματοοικονομικισ και 
Ποςοτικισ Ανάλυςθσ ι Μάρκετινγκ και Επικοινωνίασ ι Μάρκετινγκ και Διοίκθςθσ Λειτουργιϊν ι Μάρκετινγκ Αγροτικϊν 
Προϊόντων ι Ναυτιλιακϊν πουδϊν ι Ναυτιλίασ και Επιχειρθματικϊν Τπθρεςιϊν ι Οικονομικισ Επιςτιμθσ ι 
Οικονομικισ και Περιφερειακισ Ανάπτυξθσ ι Οικονομικϊν Επιςτθμϊν ι Οικονομικισ και Διοίκθςθσ Σουριςμοφ ι 
Οργάνωςθσ και Διαχείριςθσ Αγροτικϊν Εκμεταλλεφςεων (από 2006 μετονομάςτθκε ςε Διοίκθςθσ Επιχειριςεων 
Αγροτικϊν Προϊόντων και Σροφίμων) ι Οργάνωςθσ και Διοίκθςθσ Επιχειριςεων ι Οργάνωςθσ και Διαχείριςθσ 
Ακλθτιςμοφ ι Περιφερειακισ και Οικονομικισ Ανάπτυξθσ ι τατιςτικισ ι τατιςτικισ και Αναλογιςτικισ Επιςτιμθσ ι 
τατιςτικισ και Αςφαλιςτικισ Επιςτιμθσ ι τατιςτικισ και Αναλογιςτικϊν - Χρθματοοικονομικϊν Μακθματικϊν ι 
Σεχνολογίασ και υςτθμάτων Παραγωγισ ι Χρθματοοικονομικισ και Σραπεηικισ Διοικθτικισ ΑΕΛ ι το ομϊνυμο πτυχίο ι 
δίπλωμα Ελλθνικοφ Ανοικτοφ Πανεπιςτθμίου (ΕΑΠ) ΑΕΛ ι Προγραμμάτων πουδϊν Επιλογισ (ΠΕ) ΑΕΛ τθσ θμεδαπισ θ 
ιςότιμοσ τίτλοσ ςχολϊν τθσ θμεδαπισ ι αλλοδαπισ, αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ. 

ή 
Πτυχίο ι δίπλωμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων ι Διοίκθςθσ Κοινωνικϊν- υνεταιριςτικϊν Επιχειριςεων και Οργανϊςεων ι 
Διεκνοφσ Εμπορίου ι Διοίκθςθσ Παραγωγικϊν Μονάδων ι Διοίκθςθσ Μονάδων Σοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ ι Σοπικισ 
Αυτοδιοίκθςθσ ι Διοίκθςθσ Μονάδων Τγείασ και Πρόνοιασ ι Διοίκθςθσ και Διαχείριςθσ Ζργων ι Διοίκθςθσ υςτθμάτων 
Εφοδιαςμοφ ι Εμπορίασ και Διαφιμιςθσ ι Ελεγκτικϊν και Αςφαλιςτικϊν Εργαςιϊν ι Λογιςτικισ ι Ναυτιλιακϊν 
Επιχειριςεων και Μεταφορϊν ι τελεχϊν υνεταιριςτικϊν Οργανϊςεων και Εκμεταλλεφςεων ι Συποποίθςθσ και 
Διακίνθςθσ Προϊόντων ι Χρθματοοικονομικισ και Αςφαλιςτικισ ι Χρθματοοικονομικισ και Ελεγκτικισ ι 
Χρθματοοικονομικϊν Εφαρμογϊν ι Χρθματοοικονομικϊν Τπθρεςιϊν – Επιχειριςεων ςτισ Ανατολικοευρωπαϊκζσ Χϊρεσ 
ΣΕΛ ι το ομϊνυμο πτυχίο ι δίπλωμα Προγραμμάτων πουδϊν Επιλογισ (ΠΕ) ΣΕΛ τθσ θμεδαπισ ι ιςότιμοσ τίτλοσ 
ςχολϊν τθσ θμεδαπισ ι αλλοδαπισ, αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ ι το ομϊνυμο πτυχίο ΚΑΣΕΕ ι ιςότιμοσ τίτλοσ τθσ 
θμεδαπισ ι αλλοδαπισ, αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ. 
β) Γνϊςθ Χειριςμοφ Θ/Τ ςτα αντικείμενα: (i) επεξεργαςίασ κειμζνων, (ii) υπολογιςτικϊν φφλλων και (iii) υπθρεςιϊν 
διαδικτφου. 

148 

Πτυχίο ι δίπλωμα Επικοινωνίασ και ΜΜΕ ι Επικοινωνίασ, Μζςων και Πολιτιςμοφ ι Διεκνϊν Οικονομικϊν χζςεων και 
Ανάπτυξθσ ι Μεςογειακϊν πουδϊν με κατεφκυνςθ Διεκνϊν χζςεων και Οργανιςμϊν ι Πολιτικισ Επιςτιμθσ και 
Διεκνϊν χζςεων ι Πολιτικϊν Κεςμϊν και Διεκνϊν χζςεων (από 2006 μετονομάςτθκε ςε Πολιτικισ Επιςτιμθσ και 
Διεκνϊν χζςεων) ι Δθμοςιογραφίασ και ΜΜΕ ΑΕΛ ι το ομϊνυμο πτυχίο ι δίπλωμα Ελλθνικοφ Ανοικτοφ Πανεπιςτθμίου 
(Ε.Α.Π) ΑΕΛ ι Προγραμμάτων πουδϊν Επιλογισ (Π..Ε) ΑΕΛ τθσ θμεδαπισ ι ιςότιμοσ τίτλοσ ςχολϊν τθσ θμεδαπισ ι 
αλλοδαπισ, αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ 

ή 
Πτυχίο ι δίπλωμα ι απολυτιριοσ τίτλοσ Πλθροφορικισ και Μζςων Μαηικισ Ενθμζρωςθσ ι Δθμοςίων χζςεων και 
Επικοινωνίασ ΣΕΛ ι το ομϊνυμο πτυχίο ι δίπλωμα Προγραμμάτων πουδϊν Επιλογισ (Π..Ε.) ΣΕΛ ι αντίςτοιχο κατά 
ειδικότθτα  πτυχίο ι δίπλωμα ΣΕΛ ι Προγραμμάτων πουδϊν Επιλογισ (Π..Ε.) ΣΕΛ τθσ θμεδαπισ ι ιςότιμοσ τίτλοσ 
ςχολϊν τθσ θμεδαπισ ι αλλοδαπισ, αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ ι το ομϊνυμο ι αντίςτοιχο κατά ειδικότθτα πτυχίο ΚΑΣΕΕ 
ι ιςότιμοσ τίτλοσ τθσ θμεδαπισ ι αλλοδαπισ, αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ. 
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Πτυχίο ι δίπλωμα τμιματοσ Σοπογραφίασ ι Γεωπλθροφορικισ και Σοπογραφίασ ΣΕΛ ι το ομϊνυμο πτυχίο ι δίπλωμα 
Προγραμμάτων πουδϊν Επιλογισ (Π..Ε.) ΣΕΛ ι αντίςτοιχο κατά ειδικότθτα πτυχίο ι δίπλωμα ΣΕΛ ι Προγραμμάτων 
πουδϊν Επιλογισ (Π..Ε.) ΣΕΛ τθσ θμεδαπισ ι ιςότιμοσ τίτλοσ ςχολϊν τθσ θμεδαπισ ι αλλοδαπισ, αντίςτοιχθσ 
ειδικότθτασ ι το ομϊνυμο ι αντίςτοιχο κατά ειδικότθτα πτυχίο ΚΑΣΕΕ ι ιςότιμοσ τίτλοσ τθσ θμεδαπισ ι αλλοδαπισ, 
αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ. 

153, 154 

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

158 

α) Άδεια αςκιςεωσ επαγγζλματοσ θλεκτροςυγκολλθτι Α’ ι Βϋ τάξθσ. 
β) Οποιοδιποτε πτυχίο ι δίπλωμα ι απολυτιριοσ τίτλοσ δευτεροβάκμιασ ι μεταδευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ τθσ 

θμεδαπισ ι άλλοσ ιςότιμοσ τίτλοσ τθσ αλλοδαπισ ανεξαρτιτωσ ειδικότθτασ ή απολυτιριοσ τίτλοσ υποχρεωτικισ 

εκπαίδευςθσ (απολυτιριο τριταξίου γυμναςίου ι για υποψθφίουσ που ζχουν αποφοιτιςει μζχρι και το 1980 
απολυτιριο δθμοτικοφ ςχολείου) ι ιςοδφναμο απολυτιριο τίτλο κατϊτερθσ Σεχνικισ χολισ του Ν.Δ. 580/1970 ι 
απολυτιριο τίτλο Εργαςτθρίων Ειδικισ Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ και Κατάρτιςθσ του άρκρου 1 του Ν. 2817/2000 
τθσ θμεδαπισ ι άλλοσ ιςότιμοσ τίτλοσ τθσ αλλοδαπισ και αντίςτοιχθ εμπειρία  τουλάχιςτον τριϊν (3) ετϊν μετά τθν 
απόκτθςθ τθσ παραπάνω άδειασ. 

159 

Πτυχίο ι δίπλωμα ι απολυτιριοσ τίτλοσ ειδικότθτασ Ξυλουργϊν - Επιπλοποιϊν ι Ξυλουργόσ ι Ξυλουργικϊν Εργαςιϊν 
Οικοδομϊν ι Επιπλοποιίασ ι Επιπλοποιϊν ι αντίςτοιχο πτυχίο ι δίπλωμα ι απολυτιριοσ τίτλοσ των παρακάτω 
ςχολικϊν μονάδων: ΛΕΚ ι Σεχνικοφ Επαγγελματικοφ Εκπαιδευτθρίου Α’ ι Β’ κφκλου ςπουδϊν ι Ενιαίου Πολυκλαδικοφ 
Λυκείου ι Σεχνικοφ Επαγγελματικοφ Λυκείου ι Σεχνικισ Επαγγελματικισ χολισ δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ ι 
ςχολισ μακθτείασ του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ι άλλοσ ιςότιμοσ τίτλοσ ςχολικισ μονάδασ τθσ θμεδαπισ ι αλλοδαπισ, 
αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ. 

ή 
απολυτιριοσ τίτλοσ τουλάχιςτον υποχρεωτικισ εκπαίδευςθσ (απολυτιριο τριταξίου γυμναςίου ι για υποψθφίουσ που 
ζχουν αποφοιτιςει μζχρι και το 1980 απολυτιριο δθμοτικοφ ςχολείου) ι ιςοδφναμο απολυτιριο τίτλο κατϊτερθσ 
Σεχνικισ χολισ του Ν.Δ. 580/1970 ι απολυτιριο τίτλο Εργαςτθρίων Ειδικισ Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ και 
Κατάρτιςθσ του άρκρου 1 του Ν. 2817/2000 τθσ θμεδαπισ ι άλλοσ ιςότιμοσ τίτλοσ τθσ αλλοδαπισ και αντίςτοιχθ 
εμπειρία τουλάχιςτον τριϊν (3) ετϊν. 
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α) Πτυχίο ι δίπλωμα Μθχανικοφ Περιβάλλοντοσ ι Χθμικοφ Μθχανικοφ ι Περιβάλλοντοσ ι Διαχείριςθσ Περιβάλλοντοσ 
και Φυςικϊν Πόρων ι Γεωγραφίασ ι Επιςτιμθσ τθσ Κάλαςςασ ι Επιςτθμϊν τθσ Κάλαςςασ ι Βιολογίασ ι Βιολογικϊν 
Εφαρμογϊν και Σεχνολογιϊν ι Φυςικισ ι Φυςικϊν Επιςτθμϊν ι Μακθματικοφ Εφαρμογϊν και Φυςικοφ Εφαρμογϊν με 
κατεφκυνςθ Φυςικοφ Εφαρμογϊν ι Χθμείασ ι Βιοχθμείασ ι Λατρικισ Βιοχθμείασ ι Βιοχθμείασ και Βιοτεχνολογίασ ι 
πουδϊν ςτισ Φυςικζσ Επιςτιμεσ ι Διαχείριςθσ Αγροτικοφ Περιβάλλοντοσ και Φυςικϊν Πόρων ι Περιβαλλοντικισ 
Χαρτογραφίασ ι Εφαρμοςμζνθσ Αγροοικολογίασ ι Επιςτθμϊν και Πολιτιςμοφ - Κατεφκυνςθ Επιςτθμϊν Περιβάλλοντοσ 
ΑΕΛ ι το ομϊνυμο πτυχίο ι δίπλωμα Ελλθνικοφ Ανοικτοφ Πανεπιςτθμίου (Ε.Α.Π) ΑΕΛ ι Προγραμμάτων πουδϊν 
Επιλογισ (Π..Ε) ΑΕΛ τθσ θμεδαπισ ι ιςότιμοσ τίτλοσ ςχολϊν τθσ θμεδαπισ ι αλλοδαπισ, αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ και 

β) Σθν κατά περίπτωςθ πτυχίου άδεια άςκθςθσ επαγγζλματοσ Μθχανικοφ αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ του τίτλου ςπουδϊν 
για τουσ Μθχανικοφσ ι Βεβαίωςθ ιδιότθτασ μζλουσ τθσ Ζνωςθσ Χθμικϊν (ν. 1804/1988 – ΦΕΚ 177 Α’/25.8.1988) για τουσ 
Χθμικοφσ. 

ή 
Πτυχίο ι δίπλωμα τμιματοσ Ενεργειακισ Σεχνολογίασ ι Ενεργειακισ Σεχνικισ ι Σεχνολογίασ Πετρελαίου ι Σεχνολογίασ 
Πετρελαίου και Φυςικοφ Αερίου ι Σεχνολογιϊν Αντιρρφπανςθσ ι Φυςικϊν Πόρων και Περιβάλλοντοσ ι Ενεργειακισ και 
Περιβαλλοντικισ Σεχνολογίασ ι Σεχνολογίασ Περιβάλλοντοσ ι Σεχνολογίασ υςτθμάτων Διαχείριςθσ Φυςικϊν Πόρων ι 
Γεωτεχνολογίασ και Περιβάλλοντοσ ι Σεχνολογίασ Περιβάλλοντοσ και Οικολογίασ ι Οικολογίασ και Περιβάλλοντοσ ΣΕΛ ι 
το ομϊνυμο πτυχίο ι δίπλωμα Προγραμμάτων πουδϊν Επιλογισ (Π..Ε.) ΣΕΛ ι αντίςτοιχο κατά ειδικότθτα  πτυχίο ι 
δίπλωμα ΣΕΛ ι Προγραμμάτων  πουδϊν Επιλογισ (Π..Ε.) ΣΕΛ τθσ θμεδαπισ ι ιςότιμοσ τίτλοσ ςχολϊν τθσ θμεδαπισ ι 
αλλοδαπισ, αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ ι το ομϊνυμο ι αντίςτοιχο κατά ειδικότθτα πτυχίο ΚΑΣΕΕ ι ιςότιμοσ τίτλοσ τθσ 
θμεδαπισ ι αλλοδαπισ, αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ. 

161 

Πτυχίο ι δίπλωμα τμιματοσ Πολιτικϊν Δομικϊν Ζργων ι Ζργων Τποδομισ ΣΕΛ ι το ομϊνυμο πτυχίο ι δίπλωμα 
Προγραμμάτων πουδϊν Επιλογισ (Π..Ε.) ΣΕΛ ι αντίςτοιχο κατά ειδικότθτα πτυχίο ι δίπλωμα ΣΕΛ ι Προγραμμάτων  
πουδϊν Επιλογισ (Π..Ε.) ΣΕΛ τθσ θμεδαπισ ι ιςότιμοσ τίτλοσ ςχολϊν τθσ θμεδαπισ ι αλλοδαπισ, αντίςτοιχθσ 
ειδικότθτασ ι το ομϊνυμο ι αντίςτοιχο κατά ειδικότθτα πτυχίο ΚΑΣΕΕ ι ιςότιμοσ τίτλοσ τθσ θμεδαπισ ι αλλοδαπισ, 
αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ 

ή 

Πτυχίο ι δίπλωμα ι απολυτιριοσ τίτλοσ ειδικότθτασ Σεχνικοφ Δομικϊν Ζργων ι Κτιριακϊν Ζργων ι Δομικϊν Ζργων ι 
αντίςτοιχο πτυχίο ι δίπλωμα ι απολυτιριοσ τίτλοσ των παρακάτω ςχολικϊν μονάδων: ΛΕΚ ι Σεχνικοφ Επαγγελματικοφ 
Εκπαιδευτθρίου Αϋ ι Βϋ κφκλου ςπουδϊν ι Ενιαίου Πολυκλαδικοφ Λυκείου ι Σεχνικοφ Επαγγελματικοφ Λυκείου ι 
Σεχνικισ Επαγγελματικισ χολισ δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ ι ςχολισ μακθτείασ του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ι άλλοσ 
ιςότιμοσ τίτλοσ ςχολικισ μονάδασ τθσ θμεδαπισ ι αλλοδαπισ, αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ. 

163 

Πτυχίο ι δίπλωμα τμιματοσ Βρεφονθπιοκομίασ ι Προςχολικισ Αγωγισ ΣΕΛ ι το ομϊνυμο πτυχίο ι δίπλωμα 
Προγραμμάτων πουδϊν Επιλογισ (Π..Ε.) ΣΕΛ ι αντίςτοιχο κατά ειδικότθτα πτυχίο ι δίπλωμα ΣΕΛ ι Προγραμμάτων  
πουδϊν Επιλογισ (Π..Ε.) ΣΕΛ τθσ θμεδαπισ ι ιςότιμοσ τίτλοσ ςχολϊν τθσ θμεδαπισ ι αλλοδαπισ, αντίςτοιχθσ 
ειδικότθτασ ι το ομϊνυμο ι αντίςτοιχο κατά ειδικότθτα πτυχίο ΚΑΣΕΕ ι ιςότιμοσ τίτλοσ τθσ θμεδαπισ ι αλλοδαπισ, 
αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ 

164 

Πτυχίο ι δίπλωμα Παιδαγωγικοφ τμιματοσ Νθπιαγωγϊν ι Εκπαίδευςθσ και Αγωγισ ςτθν Προςχολικι Θλικία ι 
Επιςτθμϊν Προςχολικισ Αγωγισ και Εκπαίδευςθσ ι Επιςτθμϊν τθσ Εκπαίδευςθσ ςτθν Προςχολικι Θλικία ι Επιςτθμϊν 
τθσ Εκπαίδευςθσ και τθσ Αγωγισ ςτθν Προςχολικι Θλικία ι Παιδαγωγικοφ Νθπιαγωγϊν ι Επιςτθμϊν τθσ Προςχολικισ 
Αγωγισ και του Εκπαιδευτικοφ χεδιαςμοφ ι Παιδαγωγοφ Προςχολικισ Εκπαίδευςθσ ι Ειδικισ Αγωγισ με 
κατευκφνςεισ: α) Νθπιαγωγοφ είτε β) Παιδαγωγοφ Προςχολικισ Εκπαίδευςθσ ΑΕΛ ι το ομϊνυμο πτυχίο ι δίπλωμα 
Ελλθνικοφ Ανοικτοφ Πανεπιςτθμίου (Ε.Α.Π) ΑΕΛ ι Προγραμμάτων πουδϊν Επιλογισ (Π..Ε) ΑΕΛ τθσ θμεδαπισ ι ιςότιμοσ 
τίτλοσ ςχολϊν τθσ θμεδαπισ ι αλλοδαπισ, αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ. 



 
Σελίδα 21 από 27 

ΠΙΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (ανά κωδικό θζςησ) 

Κωδικόσ 
θζςησ  

Σίτλοσ ςπουδϊν  
και λοιπά απαιτοφμενα (τυπικά & τυχόν πρόςθετα) προςόντα 

165 
Πτυχίο ι δίπλωμα Επιςτιμθσ Φυςικισ Αγωγισ και Ακλθτιςμοφ ΑΕΛ ι το ομϊνυμο πτυχίο ι δίπλωμα Ελλθνικοφ Ανοικτοφ 
Πανεπιςτθμίου (Ε.Α.Π) ΑΕΛ ι Προγραμμάτων πουδϊν Επιλογισ (Π..Ε) ΑΕΛ τθσ θμεδαπισ ι ιςότιμοσ τίτλοσ ςχολϊν τθσ 
θμεδαπισ ι αλλοδαπισ, αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ. 

166 

Πτυχίο ι δίπλωμα Πλθροφορικισ ι Εφαρμοςμζνθσ Πλθροφορικισ ι Πλθροφορικισ και Σθλεματικισ ι Επιςτιμθσ Τπολογιςτϊν 
ι Πλθροφορικισ και Σθλεπικοινωνιϊν ι Επιςτιμθσ και Σεχνολογίασ Τπολογιςτϊν ι Επιςτιμθσ και Σεχνολογίασ 
Σθλεπικοινωνιϊν ι Πλθροφορικισ με εφαρμογζσ ςτθ Βιοϊατρικι ι Διδακτικισ τθσ Σεχνολογίασ και Ψθφιακϊν υςτθμάτων ι 
Ψθφιακϊν υςτθμάτων ι Επιςτθμϊν και Πολιτιςμοφ – Κατεφκυνςθ Θ/Τ ι Μθχανικϊν Θλεκτρονικϊν Τπολογιςτϊν και 
Πλθροφορικισ ι Μθχανικϊν Πλθροφορικισ και Σθλεπικοινωνιϊν ι Θλεκτρολόγων Μθχανικϊν και Σεχνολογίασ Τπολογιςτϊν ι 
Θλεκτρολόγων Μθχανικϊν και Μθχανικϊν Θ/Τ ι Θλεκτρολόγων Μθχανικϊν και Μθχανικϊν Τπολογιςτϊν ι Θλεκτρονικισ και 
Μθχανικϊν Τπολογιςτϊν ι Θλεκτρονικοφ Μθχανικοφ και Μθχανικοφ Τπολογιςτϊν ι Μθχανικϊν Πλθροφοριακϊν και 
Επικοινωνιακϊν υςτθμάτων ι Μθχανικϊν Θ/Τ Σθλεπικοινωνιϊν και Δικτφων ΑΕΛ ι Ελλθνικοφ Ανοικτοφ Πανεπιςτθμίου (Ε.Α.Π) 
ΑΕΛ ι Προγραμμάτων πουδϊν Επιλογισ (Π..Ε) ΑΕΛ τθσ θμεδαπισ ι ιςότιμοσ τίτλοσ ςχολϊν τθσ θμεδαπισ ι αλλοδαπισ, 
αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ. 

ή 

Πτυχίο ι δίπλωμα τμιματοσ Πλθροφορικισ ι Εφαρμοςμζνθσ Πλθροφορικισ και Πολυμζςων ι Σθλεπλθροφορικισ και 
Διοίκθςθσ ι Διαχείριςθσ Πλθροφοριϊν ι Επιχειρθματικοφ χεδιαςμοφ και Πλθροφοριακϊν υςτθμάτων ι Εφαρμογϊν 
Πλθροφορικισ ςτθ Διοίκθςθ και ςτθν Οικονομία ι Βιομθχανικισ Πλθροφορικισ ι Γεωπλθροφορικισ και Σοπογραφίασ ι 
Πλθροφορικισ και Επικοινωνιϊν ι Πλθροφορικισ και Σεχνολογίασ Τπολογιςτϊν ι Θλεκτρονικϊν Τπολογιςτικϊν υςτθμάτων ι 
Σεχνολογίασ Πλθροφορικισ και Σθλεπικοινωνιϊν ι Σθλεπικοινωνιϊν και Δικτφων Θ/Τ ΣΕΛ ι Προγραμμάτων πουδϊν Επιλογισ 
(Π..Ε.) ΣΕΛ τθσ θμεδαπισ ι ιςότιμοσ τίτλοσ ςχολϊν τθσ θμεδαπισ ι αλλοδαπισ, αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ ι το ομϊνυμο πτυχίο 
ΚΑΣΕΕ ι ιςότιμοσ τίτλοσ τθσ θμεδαπισ ι αλλοδαπισ, αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ. 

167, 171, 
174 

Πτυχίο ι δίπλωμα ι απολυτιριοσ τίτλοσ ειδικότθτασ Βοθκϊν Βρεφονθπιοκόμων-Παιδοκόμων ι Βοθκϊν Βρεφοκόμων ι 
Βοθκϊν Βρεφονθπιοκόμων ι Προςχολικισ Αγωγισ Δραςτθριοτιτων Δθμιουργίασ και Ζκφραςθσ ι Επιμελθτϊν Πρόνοιασ 
ι Κοινωνικϊν Φροντιςτϊν ι Προςχολικισ Αγωγισ Θμεριςιασ Φροντίδασ Παιδιϊν με Ειδικζσ Ανάγκεσ ι αντίςτοιχο 
πτυχίο ι δίπλωμα ι απολυτιριοσ τίτλοσ των παρακάτω ςχολικϊν μονάδων: ΛΕΚ ι Σεχνικοφ Επαγγελματικοφ 
Εκπαιδευτθρίου Αϋ ι Βϋ κφκλου ςπουδϊν ι Ενιαίου Πολυκλαδικοφ Λυκείου ι Σεχνικοφ Επαγγελματικοφ Λυκείου ι 
Σεχνικισ Επαγγελματικισ χολισ δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ ι ςχολισ μακθτείασ του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ι άλλοσ 
ιςότιμοσ τίτλοσ ςχολικισ μονάδασ τθσ θμεδαπισ ι αλλοδαπισ, αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ. 

170 

Πτυχίο ι δίπλωμα Γερμανικισ Γλϊςςασ και Φιλολογίασ ΑΕΛ ι το ομϊνυμο πτυχίο ι δίπλωμα Ελλθνικοφ Ανοικτοφ 
Πανεπιςτθμίου (Ε.Α.Π) ΑΕΛ ι Προγραμμάτων πουδϊν Επιλογισ (Π..Ε) ΑΕΛ τθσ θμεδαπισ ι ιςότιμοσ τίτλοσ ςχολϊν τθσ 
θμεδαπισ ι αλλοδαπισ, αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ. 

178 

α) Άδεια άςκθςθσ επαγγζλματοσ Εργοκεραπευτι. 

β) Πτυχίο ι δίπλωμα τμιματοσ Εργοκεραπείασ ΣΕΛ ι το ομϊνυμο πτυχίο ι δίπλωμα Προγραμμάτων πουδϊν Επιλογισ 
(Π..Ε.) ΣΕΛ ι αντίςτοιχο κατά ειδικότθτα  πτυχίο ι δίπλωμα ΣΕΛ ι Προγραμμάτων  πουδϊν Επιλογισ (Π..Ε.) ΣΕΛ τθσ 
θμεδαπισ ι ιςότιμοσ τίτλοσ ςχολϊν τθσ θμεδαπισ ι αλλοδαπισ, αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ ι το ομϊνυμο ι αντίςτοιχο 
κατά ειδικότθτα πτυχίο ΚΑΣΕΕ ι ιςότιμοσ τίτλοσ τθσ θμεδαπισ ι αλλοδαπισ, αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ. 
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ΠΙΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (ανά κωδικό θζςησ) 

Κωδικόσ 
θζςησ  

Σίτλοσ ςπουδϊν  
και λοιπά απαιτοφμενα (τυπικά & τυχόν πρόςθετα) προςόντα 

185 

Πτυχίο ι δίπλωμα Γεωπόνου Σμιματοσ: Επιςτιμθσ και Σεχνολογίασ Σροφίμων ι Γεωργικϊν Βιομθχανιϊν ι Γεωπονίασ με 
κατευκφνςεισ: Επιςτιμθσ Σεχνολογίασ Σροφίμων είτε Γεωργικϊν Βιομθχανιϊν και Σεχνολογίασ Σροφίμων ι Αγροτικισ 
Ανάπτυξθσ με κατεφκυνςθ Επιςτιμθσ και Σεχνολογίασ Σροφίμων και άδεια άςκθςθσ επαγγζλματοσ Γεωπόνου. 

ή 
Πτυχίο ι δίπλωμα Διαιτολογίασ ι Επιςτιμθσ Διατροφισ - Διαιτολογίασ ΑΕΛ ι το ομϊνυμο πτυχίο ι δίπλωμα Ελλθνικοφ 
Ανοικτοφ Πανεπιςτθμίου (Ε.Α.Π) ΑΕΛ ι Προγραμμάτων πουδϊν Επιλογισ (Π..Ε) ΑΕΛ τθσ θμεδαπισ ι ιςότιμοσ τίτλοσ 
ςχολϊν τθσ θμεδαπισ ι αλλοδαπισ, αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ. 

ή 
Πτυχίο ι δίπλωμα τμιματοσ Σεχνολογίασ Σροφίμων ι Διατροφισ ι Διατροφισ και Διαιτολογίασ ΣΕΛ ι το ομϊνυμο πτυχίο 
ι δίπλωμα Προγραμμάτων πουδϊν Επιλογισ (Π..Ε.) ΣΕΛ ι αντίςτοιχο κατά ειδικότθτα πτυχίο ι δίπλωμα ΣΕΛ ι 
Προγραμμάτων πουδϊν Επιλογισ (Π..Ε.) ΣΕΛ τθσ θμεδαπισ ι ιςότιμοσ τίτλοσ ςχολϊν τθσ θμεδαπισ ι αλλοδαπισ, 
αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ ι το ομϊνυμο ι αντίςτοιχο κατά ειδικότθτα πτυχίο ΚΑΣΕΕ ι ιςότιμοσ τίτλοσ τθσ θμεδαπισ ι 
αλλοδαπισ, αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ. 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ 

Οι ωφελοφμενοι τθσ πράξθσ πρζπει ςωρευτικά να πλθροφν τισ παρακάτω προχποκζςεισ ςυμμετοχισ: 

 να είναι Ζλλθνεσ πολίτεσ ι πολίτεσ άλλου κράτουσ μζλουσ τθσ Ε.Ε. ι να είναι ομογενείσ ι μετανάςτεσ 
με δικαίωμα διαμονισ και απαςχόλθςθσ ςτθ χϊρα μασ και 

 να είναι άνεργοι με δελτίο ανεργίασ ςε ιςχφ ή Αγρότεσ αςφαλιςμζνοι ςτον ΟΓΑ που δεν διακζτουν ι 
δεν δικαιοφνται δελτίο ανεργίασ και ζχουν ατομικό ειςόδθμα ζωσ και 10.500,00 € το οικονομικό ζτοσ 
2010 (ειςοδιματα που αποκτικθκαν από 1-1-2009 ζωσ 31-12-2009). 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΗ ΚΡΙΣΗΡΙΩΝ 

Θ ςειρά κατάταξθσ μεταξφ των υποψθφίων κακορίηεται ςφμφωνα με τα ακόλουκα κριτήρια, τα οποία 
μοριοδοτοφνται ςυνδυαςτικά ωσ εξισ: 
 

ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΑΝΑΛΤΗ ΚΡΙΣΗΡΙΟΤ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΗ 

1. Κατάςταςη ανζργου 

Μακροχρόνια άνεργοσ (>12 μθνϊν) 20 

Νζοσ άνεργοσ ζωσ και 30 ετϊν που αναηθτά εργαςία 25 

Βραχυχρόνια άνεργοσ που δεν λαμβάνει επίδομα ανεργίασ  15 

Αγρότθσ (αςφαλιςμζνοσ ςτον ΟΓΑ που δεν διακζτει ι δεν 
δικαιοφται δελτίο ανεργίασ και ζχει ατομικό ειςόδθμα ζωσ και 
10.500,00 € το οικονομικό ζτοσ 2010) 

10 

2. Οικογενειακή κατάςταςη 

Μονογονεϊκι οικογζνεια 15 

Ζγγαμοσ/-θ και οι δφο ςφηυγοι άνεργοι 8 

Με προςτατευόμενα μζλθ 
5 

(για κάκε 
προςτατευόμενο μζλοσ) 

3. Οικογενειακό ειςόδημα 

από 0,00 € ζωσ και 6.900,00 € 15 

από 6.900,01 € ζωσ και 12.000,00 € 10 

από 12.000,01 € ζωσ και 16.000,00 € 8 

από 16.000,01 € ζωσ και 22.000,00 € 6 

από 22.000,01 € και άνω 0 

4. Κατάςταςη υγείασ  
ΑμεΑ με ποςοςτό αναπθρίασ 35% - 50% 6 

ΑμεΑ με ποςοςτό αναπθρίασ 50% και άνω 8 

5. Εντοπιότητα 
Μόνιμοσ κάτοικοσ του περιφερειακοφ τομζα ςτον οποίο 
υλοποιείται το πρόγραμμα 
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ΕΠΙΗΜΑΝΕΙ ΓΙΑ ΣΑ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ: 

1. τθ διαδικαςία επιλογισ ωφελουμζνων ζχουν δικαίωμα ςυμμετοχισ περιςςότερα από ζνα άνεργα 
μζλθ τθσ ίδιασ οικογζνειασ. 

2. Ο άνεργοσ που ανικει ςε περιςςότερεσ από μία υποκατθγορίεσ του κριτθρίου «Κατάςταςθ ανζργου» 
(π.χ., είναι και «Νζοσ άνεργοσ ζωσ και 30 ετών που αναηθτά εργαςία» και «Βραχυχρόνια άνεργοσ που δεν 
λαμβάνει επίδομα ανεργίασ») δθλϊνει μόνο τθν υπο-κατθγορία εκείνθ ςτθν οποία αντιςτοιχεί θ 
υψθλότερθ μοριοδότθςθ.  

3. ε περίπτωςθ που και οι δφο άνεργοι ςφηυγοι ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία επιλογισ, τότε καθζνασ από 
αυτοφσ μοριοδοτείται με 8 μονάδεσ. 

4. Τποψιφιοσ που ανικει ςε μονογονεϊκι οικογζνεια ή είναι ζγγαμοσ/-θ με ςφηυγο άνεργο δθλϊνει και 
τον αρικμό των προςτατευόμενων μελϊν (εφόςον υπάρχουν). 

5. Περιςςότερεσ διευκρινίςεισ για τα κριτιρια επιλογισ (π.χ., οριςμόσ και περιπτϊςεισ μονογονεϊκισ 
οικογζνειασ, προςτατευόμενων μελϊν κ.ά.) παρζχονται ςτισ «Οδηγίεσ ςυμπλήρωςησ αίτηςησ ςυμμετοχήσ 
ςε πρόγραμμα ΚΟινωφελοφσ Χαρακτήρα (ΚΟΧ)» τισ οποίεσ μπορείτε να αναηθτιςετε ςτα ςθμεία 
διάκεςθσ των αιτιςεων ςυμμετοχισ (βλ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ: Τποβολι αιτιςεων ςυμμετοχισ). 

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ 

Οι υποψιφιοι για τθν απόδειξθ των ΑΠΑΛΣΟΤΜΕΝΩΝ ΠΡΟΟΝΣΩΝ (βλ. ΠΛΝΑΚΑ Β) και των ΚΡΛΣΘΡΛΩΝ που 
βακμολογοφνται, οφείλουν να προςκομίςουν τα κατά περίπτωςθ απαιτοφμενα δικαιολογθτικά όπωσ αυτά 
ορίηονται ακολοφκωσ: 

1. ΓΕΝΙΚΑ: 

 Αποδεικτικό ςτοιχείο ταυτότθτασ (για τουσ Ζλλθνεσ πολίτεσ και τουσ πολίτεσ άλλου κράτουσ 
μζλουσ τθσ Ε.Ε.). 

 Σαυτότθτα ομογενοφσ (για τουσ Ζλλθνεσ ομογενείσ). 

 Άδεια διαμονισ ςε ιςχφ (για τουσ αλλοδαποφσ τρίτων χωρϊν). 

2. ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ: 

Εφόςον για ςυγκεκριμζνεσ ειδικότθτεσ ορίηονται από τθν ανακοίνωςθ απαιτοφμενα (τυπικά ι τυχόν 
πρόςκετα) προςόντα (βλ. ΠΛΝΑΚΑ Β), οι υποψιφιοι οφείλουν να προςκομίςουν: 

 Σίτλο ςπουδϊν από τον οποίο να προκφπτει θ θμερομθνία κτιςθσ του. 

 Άδεια άςκθςθσ επαγγζλματοσ ςε ιςχφ ι λοιπζσ βεβαιϊςεισ ι πιςτοποιθτικά ι επαγγελματικζσ 
ταυτότθτεσ (μόνο για τισ ειδικότθτεσ που ορίηει θ ανακοίνωςθ). 

Εάν θ γνϊςθ χειριςμοφ Θ/Τ ι θ γνϊςθ ξζνων γλωςςϊν αποτελοφν απαιτοφμενα ςφμφωνα με τθν 
ανακοίνωςθ προςόντα για οριςμζνεσ κζςεισ απαςχόλθςθσ, οι υποψιφιοι οφείλουν να προςκομίςουν τα 
κατά περίπτωςθ απαραίτθτα δικαιολογθτικά τα οποία μποροφν να αναηθτιςουν ςτθν ιςτοςελίδα του 
Α..Ε.Π. (www.asep.gr) ακολουκϊντασ αντίςτοιχα τθ διαδρομι: Κεντρικι ςελίδα  Φορείσ  Τποδείγματα 
 Παράρτθμα: Γνϊςθ Χειριςμοφ Θ/Τ – Σρόποσ Απόδειξθσ ι Παράρτθμα: Σίτλοι Γλωςςομάκειασ – Σρόποσ 
Απόδειξθσ. 

Εάν θ εργαςιακι εμπειρία αποτελεί απαιτοφμενο ςφμφωνα με τθν ανακοίνωςθ προςόν για οριςμζνεσ 
κζςεισ απαςχόλθςθσ, ανάλογα με τθν ειδικότθτα πρόςλθψθσ (με ι χωρίσ άδεια άςκθςθσ επαγγζλματοσ) οι 
υποψιφιοι οφείλουν να προςκομίςουν τα κατά περίπτωςθ (π.χ., μιςκωτοί, ελεφκεροι επαγγελματίεσ, 
απαςχολοφμενοι ςτο δθμόςιο κ.ά.) απαραίτθτα δικαιολογθτικά απόδειξθσ τθσ ηθτοφμενθσ εμπειρίασ (π.χ., 
βεβαίωςθ αςφαλιςτικοφ φορζα, υπεφκυνθ διλωςθ εμπειρίασ κ.λπ.), όπωσ αυτά αναφζρονται ςτισ 
«Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ αίτθςθσ ςυμμετοχισ ςε πρόγραμμα ΚΟινωφελοφσ Χαρακτιρα (ΚΟΧ)». 
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3. ΚΡΙΣΗΡΙΑ: 

Για το κριτήριο «Κατάςταςη ανζργου»: 

 Δελτίο Ανεργίασ ςε ιςχφ κατά τθν θμερομθνία υποβολισ τθσ αίτθςθσ ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία 
επιλογισ. 

 Εάν οι ωφελοφμενοι είναι αγρότεσ, αςφαλιςμζνοι ςτον ΟΓΑ που δεν διακζτουν ι δεν δικαιοφνται 
δελτίο ανεργίασ και ζχουν ατομικό ειςόδθμα ζωσ 10.500,00 € το οικονομικό ζτοσ 2010 (ειςοδιματα 
που αποκτικθκαν από 1-1-2009 ζωσ 31-12-2009), οφείλουν να προςκομίςουν βεβαίωςθ από τον 
ΟΑΕΔ, αφοφ καταχωριςτοφν ςε ειδικι κατάςταςθ ςυμμετοχισ ςτθν Πράξθ. 

Για το κριτήριο «Οικογενειακή κατάςταςη»:  

 Πιςτοποιθτικό οικογενειακισ κατάςταςθσ του οικείου διμου. 

 τθν περίπτωςθ τθσ μονογονεϊκισ οικογζνειασ, οποιοδιποτε πιςτοποιθτικό δθμόςιασ αρχισ τθσ 
θμεδαπισ ι αλλοδαπισ από τo οποίo να προκφπτει θ ιδιότθτα του γονζα μονογονεϊκισ 
οικογζνειασ (π.χ., πιςτοποιθτικό από το οποίο να προκφπτει θ κατάςταςθ χθρείασ του μονογονζα 
ι δικαςτικι απόφαςθ με τθν οποία ανατζκθκε θ άςκθςθ τθσ γονικισ μζριμνασ ςε ζνα μόνο γονζα 
κ.λπ.). 

 Δελτίο Ανεργίασ ςε ιςχφ του/τθσ ςυηφγου ςτθν περίπτωςθ που και οι δφο ςφηυγοι είναι άνεργοι.   

 Εκτφπωςθ εκκακαριςτικοφ ςθμειϊματοσ ι αντίγραφο αυτοφ για το οικονομικό ζτοσ 2010, για 
ειςοδιματα δθλαδι που αποκτικθκαν από 1/1/2009 ζωσ 31/12/2009, προκειμζνου για τθν 
απόδειξθ του αρικμοφ των προςτατευόμενων μελϊν. 

Για το κριτήριο «Οικογενειακό ειςόδημα»:  

 Εκτφπωςθ εκκακαριςτικοφ ςθμειϊματοσ ι αντίγραφο αυτοφ για το οικονομικό ζτοσ 2010, για 
ειςοδιματα δθλαδι που αποκτικθκαν από 1/1/2009 ζωσ 31/12/2009  ι 

 Τπεφκυνθ διλωςθ του Ν.1599/86 ότι δεν υποχρεοφται ο ωφελοφμενοσ να υποβάλλει φορολογικι 
διλωςθ λόγω ειςοδιματοσ κεωρθμζνθ από τθν αρμόδια ΔΟΤ. 

Για το κριτήριο «Κατάςταςη υγείασ»: 

 Βεβαίωςθ υγειονομικισ επιτροπισ ςε ιςχφ από τθν οποία να προκφπτει το ποςοςτό αναπθρίασ 
(για ανζργουσ που ανικουν ςτθν ομάδα ΑμεΑ). 

Για το κριτήριο «Εντοπιότητα»: 

 Βεβαίωςθ μόνιμθσ κατοικίασ από τον οικείο διμο. 

ΕΠΙΗΜΑΝΕΙ ΓΙΑ ΣΑ ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ:  

1. Διόρκωςθ ι ςυμπλιρωςθ των αιτιςεων, ςυμπλιρωςθ τυχόν ελλειπόντων ςτοιχείων, ζςτω και 
ςυμπλθρωματικϊν ι διευκρινιςτικϊν, επιτρζπεται μόνο μζχρι τθ λιξθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των 
αιτιςεων ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία επιλογισ. 

2. Σα απαραίτθτα δικαιολογθτικά προςκομίηονται ςε πρωτότυπα ι επικυρωμζνα αντίγραφα ςφμφωνα με 
τα οριηόμενα ςτισ «Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ αίτθςθσ ςυμμετοχισ ςε πρόγραμμα ΚΟινωφελοφσ Χαρακτιρα 
(ΚΟΧ)» (βλ. ΕΠΙΚΤΡΩΗ ΣΙΣΛΩΝ, ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΕΩΝ). 

3. Για τισ περιπτϊςεισ απόδειξθσ προςόντων ι ιδιοτιτων ι κριτθρίων για τισ οποίεσ απαιτοφνται τυχόν 
άλλα ι πρόςκετα δικαιολογθτικά, οι υποψιφιοι μποροφν να ενθμερϊνονται από τισ «Οδθγίεσ 
ςυμπλιρωςθσ αίτθςθσ ςυμμετοχισ ςε πρόγραμμα ΚΟινωφελοφσ Χαρακτιρα (ΚΟΧ)». 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ: Τποβολή αιτήςεων ςυμμετοχήσ 

Οι ενδιαφερόμενοι καλοφνται να ςυμπλθρϊςουν τθν αίτθςθ με κωδικό ΕΝΣΤΠΟ ΚΟΧ.1 και να τθν 
υποβάλουν, είτε αυτοπροςϊπωσ είτε με άλλο εξουςιοδοτθμζνο από αυτοφσ πρόςωπο, εφόςον θ 
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εξουςιοδότθςθ φζρει τθν υπογραφι τουσ κεωρθμζνθ από δθμόςια αρχι, είτε ταχυδρομικά με ςυςτημζνη 
επιςτολή, ςτα γραφεία του Δικαιοφχου ςτθν ακόλουκθ διεφκυνςθ: 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΤΝΕΣΑΙΡΙΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ 
ΕΤΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ «ΕΔΡΑ» 

Δήλου 14, Σ.Κ. 124 34, 
ΠΕΡΙΣΕΡΙ 

υπόψη κ. Θεοδωρακόπουλου ταφρου (τηλ. επικοινωνίασ: 2105913826) 

τθν περίπτωςθ ταχυδρομικισ αποςτολισ, το εμπρόκεςμο τθσ αίτθςθσ κρίνεται με βάςθ τθν θμερομθνία 
που φζρει ο φάκελοσ αποςτολισ, ο οποίοσ μετά τθν αποςφράγιςι του επιςυνάπτεται ςτθν αίτθςθ του 
υποψθφίου. 

Κάκε υποψιφιοσ δφναται να ςθμειϊςει ςτθν αίτθςι του ζναν ι περιςςότερουσ κωδικοφσ κζςεων για μία 
ι περιςςότερεσ ειδικότθτεσ τθσ ίδιασ ι διαφορετικισ κατθγορίασ προςωπικοφ (ΠΕ, ΣΕ, ΔΕ και ΤΕ), εφόςον 
διακζτει τα απαιτοφμενα από τθν ανακοίνωςθ προςόντα. 

Η προθεςμία υποβολήσ των αιτήςεων είναι δζκα (10) ημζρεσ (υπολογιηόμενεσ θμερολογιακά) και αρχίηει 
από τθν επόμενθ θμζρα τθσ τελευταίασ δθμοςίευςθσ τθσ παροφςασ ςε τοπικζσ εφθμερίδεσ ι τθσ 
ανάρτθςισ τθσ ςτα γραφεία του Δικαιοφχου, εφόςον θ ανάρτθςθ είναι τυχόν μεταγενζςτερθ τθσ 
δθμοςίευςθσ ςτισ εφθμερίδεσ. 

Οι υποψιφιοι μποροφν να αναηθτιςουν τα ζντυπα των αιτήςεων κακϊσ και τισ «Οδηγίεσ ςυμπλήρωςησ 
αίτηςησ ςυμμετοχήσ ςε πρόγραμμα ΚΟινωφελοφσ Χαρακτήρα (ΚΟΧ)»: 

α) ςτα γραφεία του Δικαιοφχου ςτθν ανωτζρω διεφκυνςθ 

β) ςτθν ιςτοςελίδα του Δικαιοφχου (http://www.edra-coop.gr) 

γ) ςτθν ιςτοςελίδα του Ε.Π. «Ανάπτυξθ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ» (www.epanad.gov.gr) και 

δ) ςτθν ιςτοςελίδα του Α..Ε.Π. (www.asep.gr) ακολουκϊντασ από τθν κεντρικι ςελίδα τθ διαδρομι: 
Ζντυπα αιτήςεων  Διαγωνιςμϊν Φορζων  Κοινωφελήσ Εργαςία (ΚΟΧ). 

Αναλυτικζσ οδθγίεσ για τον τρόπο ςυμπλιρωςθσ των αιτιςεων ςυμμετοχισ κακϊσ και επιπλζον 
διευκρινίςεισ για απαιτοφμενα προςόντα, βακμολογοφμενα κριτιρια και δικαιολογθτικά που πρζπει να 
προςκομίςουν οι υποψιφιοι παρζχονται ςτισ «Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ αίτθςθσ ςυμμετοχισ ςε πρόγραμμα 
ΚΟινωφελοφσ Χαρακτιρα (ΚΟΧ)».   

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΤΣΕΡΟ: Δημοςίευςη τησ ανακοίνωςησ 

Ζκδοςθ και διανομι Δελτίου Σφπου ςε όλα τα μζςα ενθμζρωςθσ που εδρεφουν ςτθν περιφερειακι 
ενότθτα Δυτικοφ Σομζα Ακθνϊν όπου υλοποιείται το πρόγραμμα. 

Περίληψη τθσ παροφςασ ανακοίνωςθσ να δθμοςιευκεί ςε μία (1) θμεριςια ι εβδομαδιαία τοπικι 
εφθμερίδα, κατά προτεραιότθτα ςε θμεριςια, τθσ ανωτζρω περιφερειακισ ενότθτασ, εφόςον εκδίδεται. 

Ανάρτηςη ολόκληρησ τησ ανακοίνωςησ να γίνει:  

- ςτα γραφεία του Δικαιοφχου 

- ςε όλα τα δθμοτικά καταςτιματα των διμων όπου υλοποιείται το πρόγραμμα 

- ςε όλα τα Κζντρα Προϊκθςθσ τθσ Απαςχόλθςθσ (ΚΠΑ) του ΟΑΕΔ τθσ περιφερειακισ ενότθτασ Δυτικοφ 
Σομζα Ακθνϊν όπου υλοποιείται το πρόγραμμα, 

- ςτθν ιςτοςελίδα του Ε.Π. «Ανάπτυξθ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ» (www.epanad.gov.gr). 

Nα ςυνταχκεί και ςχετικό πρακτικό ανάρτηςησ ςτο Δικαιοφχο το οποίο να αποςταλεί αυθημερόν ςτο 
Α..Ε.Π. είτε ςτο e-mail: kox@asep.gr είτε ςτο fax: 210 6467728. 

http://www.edra-coop.gr/
http://www.epanad.gov.gr/
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Επίςθσ, ςτθν ιςτοςελίδα του Α..Ε.Π. (www.asep.gr) αναρτϊνται θ επωνυμία του Δικαιοφχου, ο Νομόσ 
ςτον οποίο υλοποιείται το πρόγραμμα, ο αρικμόσ τθσ ανακοίνωςθσ ΚΟΧ, ο αρικμόσ των προσ πλιρωςθ 
κζςεων ανά κατθγορία και ειδικότθτα προςωπικοφ, θ χρονικι διάρκεια των ςυμβάςεων εργαςίασ, θ 
θμερομθνία ζγκριςθσ τθσ ανακοίνωςθσ από το Α..Ε.Π. κακϊσ και θ θμερομθνία ανάρτθςθσ τθσ 
ανακοίνωςθσ ςτα γραφεία του Δικαιοφχου.  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΡΙΣΟ:  Κατάταξη υποψηφίων 

Αφοφ ο Δικαιοφχοσ επεξεργαςτεί τισ αιτιςεισ των υποψθφίων, τουσ κατατάςςει βάςει των κριτθρίων που 
ορίηονται ςτθν παροφςα ανακοίνωςθ (βλ. ΒΑΚΜΟΛΟΓΘΘ ΚΡΛΣΘΡΛΩΝ) ςφμφωνα με όςα προβλζπονται 
ςτθν υπϋ αρικμ. 1.5131/οικ.3.949/ΚΤΑ (ΦΕΚ 613 Βϋ/15-4-2011) και ςτθν πρόςκλθςθ με Κωδικό 37, αρικμ. 
πρωτ. 1.7634/οικ.6.1395/01-06-2011 (ΑΔΑ: 4Α3ΚΛ-3) τθσ Ειδικισ Τπθρεςίασ Διαχείριςθσ του Ε.Π. 
«Ανάπτυξθ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ» για υποβολι προτάςεων ςτθν πράξθ «Δθμιουργία κζςεων 
απαςχόλθςθσ ςε τοπικό επίπεδο μζςω προγραμμάτων κοινωφελοφσ χαρακτιρα, ςτθν Περιφζρεια Αττικισ 
& Νιςων», που ςυγχρθματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Σαμείο. 

Θ κατάταξη των υποψθφίων, βάςει τθσ οποίασ κα γίνει θ τελική επιλογή για τθν πρόςλθψθ με ςφμβαςθ 
εργαςίασ οριςμζνου χρόνου, πραγματοποιείται ωσ εξισ:  

1. Θ κατάταξθ των υποψθφίων γίνεται κατά φκίνουςα ςειρά ςε ενιαίο πίνακα με αναγραφι των κωδικϊν 
κζςεων που ζχουν επιλζξει, με βάςθ τθ ςυνολική βαθμολογία που ςυγκεντρϊνουν από τα 
βακμολογοφμενα κριτήρια (Κατάςταςθ ανζργου, Οικογενειακι κατάςταςθ κ.ο.κ.).  

2. τθν περίπτωςθ ιςοβαθμίασ υποψθφίων ςτθ ςυνολικι βακμολογία προθγείται αυτόσ που ζχει τισ 
περιςςότερεσ μονάδεσ ςτο πρϊτο βακμολογοφμενο κριτιριο (Κατάςταςθ ανζργου) και, αν αυτζσ 
ςυμπίπτουν, αυτόσ που ζχει τισ περιςςότερεσ μονάδεσ ςτο δεφτερο κριτιριο (Οικογενειακι κατάςταςθ) 
και οφτω κακεξισ. Αν εξαντλθκοφν όλα τα κριτιρια προθγείται ο μεγαλφτεροσ ςε θλικία και ςτθν 
περίπτωςθ που ςυμπίπτει θ θμερομθνία γζννθςθσ θ ςειρά μεταξφ των ιςοβακμοφντων υποψθφίων 
κακορίηεται με δθμόςια κλιρωςθ. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΕΣΑΡΣΟ: Ανάρτηςη πινάκων και υποβολή ενςτάςεων 

Ο Δικαιοφχοσ μζςα ςε διάςτθμα ενόσ (1) μινα από τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των αιτιςεων 
προβαίνει ςτθν αξιολόγθςι τουσ και ςτθ ςφνταξθ πινάκων αποκλειομζνων, κατάταξθσ και προςλθπτζων 
ωφελουμζνων. τα γραφεία του Δικαιοφχου αναρτϊνται ςε ζντυπθ μορφι, ςυνταςςομζνου και ςχετικοφ 
πρακτικοφ ανάρτθςθσ οι κατωτζρω πίνακεσ:  

 Αλφαβθτικόσ πίνακασ αποκλειομζνων με αναγραφι του λόγου αποκλειςμοφ  

 Πίνακασ κατάταξθσ κατά αφξουςα ςειρά ΑΜΚΑ και Πίνακασ κατάταξθσ κατά φκίνουςα 
ςειρά βακμολογίασ, με αναγραφι τθσ μοριοδότθςθσ που αντιςτοιχεί ςε κακζνα 
βακμολογοφμενο κριτιριο.  

 Πίνακασ προςλθπτζων κατϋ αλφαβθτικι ςειρά με αναγραφι του κωδικοφ κζςθσ 
πρόςλθψθσ. 

Οι ςχετικοί πίνακεσ αναρτϊνται ςε θλεκτρονικι μορφι ςτισ ιςτοςελίδεσ του Δικαιοφχου 
(http://www.edra-coop.gr) και του Ε.Π. «Ανάπτυξθ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ» (www.epanad.gov.gr) και 
αποςτζλλονται ςε ζντυπθ και θλεκτρονικι μορφι ςτο Α..Ε.Π. για ζλεγχο νομιμότθτασ. 

Κατά των πινάκων αυτϊν επιτρζπεται ςτουσ ενδιαφερόμενουσ θ άςκθςθ ζνςταςησ μζςα ςε αποκλειςτικι 
προθεςμία τριϊν (3) εργάςιμων ημερϊν θ οποία αρχίηει από τθν επόμενθ θμζρα τθσ ανάρτθςισ τουσ ςτα 
γραφεία του Δικαιοφχου. Θ ζνςταςθ κατατίκεται ι αποςτζλλεται με ςυςτθμζνθ επιςτολι απευθείασ ςτο  
Α..Ε.Π. (Πουλίου 6, Ακινα, Σ.Κ. 14307, Σ.Κ. 11510). 

http://www.edra-coop.gr/
http://www.epanad.gov.gr/
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Ο Δικαιοφχοσ οφείλει να αποςτείλει ςτο Α..Ε.Π. εντόσ τριϊν (3) εργάςιμων ημερϊν φωτοαντίγραφα των 
αιτιςεων και των δικαιολογθτικϊν των υποψθφίων που ζχουν υποβάλει ζνςταςθ κατά των πινάκων 
κατάταξθσ.  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΣΟ: Πρόςληψη 

Ο Δικαιοφχοσ προςλαμβάνει το προςωπικό με ςφμβαςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου οριςμζνου χρόνου 
εντόσ 10 θμερϊν από τθν κατάρτιςθ των πινάκων κατάταξθσ ωφελουμζνων. Συχόν αναμόρφωςη των 
πινάκων βάςει ελζγχου νομιμότθτασ ι κατϋ ζνςταςθ ελζγχου του Α..Ε.Π. που ςυνεπάγεται ανακατάταξθ 
των υποψθφίων, εκτελείται υποχρεωτικά από το Δικαιοφχο, ενϊ απολφονται οι υποψιφιοι που δεν 
δικαιοφνται πρόςλθψθσ βάςει τθσ νζασ κατάταξθσ. Οι απολυόμενοι λαμβάνουν τισ αποδοχζσ που 
προβλζπονται για τθν απαςχόλθςι τουσ ζωσ τθν θμζρα τθσ απόλυςθσ, χωρίσ οποιαδιποτε αποηθμίωςθ 
από τθν αιτία αυτι.  

Οι ωφελοφμενοι που προςλαμβάνονται κατόπιν αναμόρφωςθσ των πινάκων από το Α..Ε.Π. 
απαςχολοφνται για το υπολειπόμενο, κατά περίπτωςθ, χρονικό διάςτθμα και μζχρι ςυμπλθρϊςεωσ τθσ 
εγκεκριμζνησ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ εργαςίασ οριςμζνου χρόνου. 

Κάκε ωφελοφμενοσ μπορεί να απαςχολθκεί ςε μία θζςη εργαςίασ ζωσ πζντε (5) μήνεσ μζςα ςε διάςτθμα 
δϊδεκα (12) μηνϊν. 

Θ αμοιβι των προςϊπων που απαςχολοφνται ςε προγράμματα κοινωφελοφσ εργαςίασ δικαιοφχων 
φορζων μθ κερδοςκοπικοφ χαρακτιρα, οι οποίοι χρθματοδοτοφνται από προγράμματα του 
Επιχειρθςιακοφ Προγράμματοσ «Ανάπτυξθ Ανκρωπίνου Δυναμικοφ», ανεξαρτιτωσ ειδικότθτασ και 
επαγγελματικισ εξειδίκευςισ τουσ, ορίηεται ςε 25 ευρϊ ημερηςίωσ και όχι μεγαλφτερθ από 625 ευρϊ 
μηνιαίωσ, κατά παρζκκλιςθ των νόμιμων αμοιβϊν που προβλζπονται από τθν Εκνικι υλλογικι φμβαςθ 
Εργαςίασ και τισ οικείεσ ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ. 

Οι Δικαιοφχοι, εκτόσ από τα καταβαλλόμενα ποςά που αναφζρονται ςτθν προθγοφμενθ παράγραφο, δεν 
υποχρεοφνται να καταβάλλουν οποιαδιποτε άλλθ παροχι ςτα απαςχολοφμενα πρόςωπα. 

Οι αςφαλιςτικζσ ειςφορζσ (εργοδότθ και εργαηόμενου) των μιςκωτϊν, ςτο ςφνολό τουσ, καλφπτονται από 
ειδικό Πρόγραμμα Απαςχόλθςθσ του ΟΑΕΔ, που καταρτίηεται με απόφαςθ τθσ Τπουργοφ Εργαςίασ και 
Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ μετά από πρόταςθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου του ΟΑΕΔ, ςφμφωνα με το άρκρο 
18 του Ν.3833/2010 (ΦΕΚ 40 Αϋ/15-3-2010) και του Ν.2956/2001 (ΦΕΚ 258 Α’/6-11-2001). 
 

ΑΝΑΠΟΠΑΣΑ ΣΜΗΜΑΣΑ τησ παροφςασ ανακοίνωςησ αποτελοφν: α) η αίτηςη ςυμμετοχήσ 
ωφελουμζνων με κωδικό ΕΝΣΤΠΟ ΚΟΧ.1 και β) οι «Οδηγίεσ ςυμπλήρωςησ αίτηςησ ςυμμετοχήσ ςε 
πρόγραμμα ΚΟινωφελοφσ Χαρακτήρα (ΚΟΧ)». 

Η Νόμιμη Εκπρόςωποσ & Πρόεδροσ Δ.. 
του φορζα Κ..Δ.Ε.Ο. «ΕΔΡΑ» 
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