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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ    Καβάια, 21 επηεκβξίνπ 2017 

ΝΟΜΟ ΚΑΒΑΛΑ      Αξηζ. Πξση.: 5412 

ΓΖΜΟ ΚΑΒΑΛΑ 

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΧΦΔΛΖ 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΚΑΒΑΛΑ 

«ΓΖΜΧΦΔΛΔΗΑ» 

ΟΜΟΝΟΗΑ 117 Σ.Κ. 654 03 Καβάια 

Γηεύζπλζε Γηνηθεηηθήο – Οηθνλνκηθήο Τπνζηήξημεο 

Σκήκα Γηνίθεζεο 

Σει.: 2510 831-388 εζση. 5, Φαμ.: 2510/831-378 

  

ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζ. ΟΥ  1/2017 

γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ 
 

 
Ζ Γεκνηηθή Κνηλσθειήο Δπηρείξεζε Καβάιαο «ΓΖΜΧΦΔΛΔΗΑ» 

 
Έρνληαο ππόςε: 

 
1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ Ν. 2190/1994 «ύζηαζε αλεμάξηεηεο αξρήο γηα ηελ 

επηινγή πξνζσπηθνύ θαη ξύζκηζε ζεκάησλ δηνίθεζεο» (ΦΔΚ28/η.Α΄/3-3-1994), όπσο 

έρνπλ ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύνπλ, ζε ζπλδπαζκό κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 9 ηνπ 

άξζξνπ 25 ηνπ Ν. 4440/2016 (ΦΔΚ 224/η.Α΄/2-12-2016). 

2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο 

Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο - Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο» (ΦΔΚ87/η.Α΄/7-6-2010), όπσο 

έρνπλ ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύνπλ. 

3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ έλαηνπ ηνπ Ν. 4057/2012 «Πεηζαξρηθό Γίθαην Γεκνζίσλ 

Πνιηηηθώλ Γηνηθεηηθώλ Τπαιιήισλ θαη Τπαιιήισλ Ννκηθώλ Πξνζώπσλ Γεκνζίνπ 

Γηθαίνπ» (ΦΔΚ54/η.Α΄/14-3-2012). 

4. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4250/2014 «Γηνηθεηηθέο Απινπζηεύζεηο – Καηαξγήζεηο, 

πγρσλεύζεηο Ννκηθώλ Πξνζώπσλ θαη Τπεξεζηώλ ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα – 

Σξνπνπνίεζε Γηαηάμεσλ ηνπ Π.Γ. 318/1992 ΦΔΚ Α΄ 161 θαη ινηπέο ξπζκίζεηο» (ΦΔΚ 

74/η.Α΄/26-3-2014). 

5. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ Ν. 4305/2014 «Αλνηθηή δηάζεζε θαη πεξαηηέξσ ρξήζε 

εγγξάθσλ, πιεξνθνξηώλ θαη δεδνκέλσλ ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα, ηξνπνπνίεζε ηνπ λ. 

3448/2006 (Α΄ 57), πξνζαξκνγή ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο ζηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 

2013/37/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, πεξαηηέξσ ελίζρπζε 

ηεο δηαθάλεηαο, ξπζκίζεηο ζεκάησλ Δηζαγσγηθνύ Γηαγσληζκνύ Δ..Γ.Γ.Α. θαη άιιεο 

δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 237/η. Α΄/31-10-2014).  
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6. Σελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο ΠΤ: 33/2006, όπσο ηζρύεη (πξνθεηκέλνπ γηα 

επηρεηξήζεηο ησλ ΟΣΑ, ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 2527/1997). 

7. Σελ ππ’ αξηζ. 71/01-03-2017 απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο Γεκνηηθήο 

Κνηλσθεινύο Δπηρείξεζεο Καβάιαο «ΓΗΜΧΦΔΛΔΙΑ» κε ζέκα: «Τπνβνιή αηηήκαηνο 

ζηελ Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε Μαθεδνλίαο – Θξάθεο γηα ηελ έγθξηζε  ηεο πξόζιεςεο 

αηόκσλ δηαθόξσλ εηδηθνηήησλ κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ 

ρξόλνπ ζηα ΝΠΙΓ ησλ ΟΣΑ α’ θαη β’ βαζκνύ κε πξνέιεπζε ησλ πηζηώζεσλ από ηδίνπο 

πόξνπο, γηα ην έηνο 2017». 

8. Tν ππ’ αξηζ. πξση. 4061/20-03-2017 έγγξαθν ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο 

Μαθεδνλίαο – Θξάθεο κε ζέκα: «Δηζεγεηηθή έθζεζε γηα πξόζιεςε πξνζσπηθνύ, 

ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ γηα ην έηνο 2017 ζηε ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΚΟΙΝΧΦΔΛΗ 

ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΚΑΒΑΛΑ “ΓΗΜΧΦΔΛΔΙΑ”». 

9. Σελ ππ’ αξηζ. ΓΙΠΑΑΓ/Φ.ΔΓΚΡ./110/16492/01-08-2017 απόθαζε ηεο Δπηηξνπήο ηνπ 

άξζξνπ 2 παξ. 1 ηεο αξηζκ.33/2006 ΠΤ (ΦΔΚ 280/A΄) όπσο ηζρύεη, κε ηελ νπνία 

εγθξίζεθε γηα ηε Γεκνηηθή Κνηλσθειή Δπηρείξεζε Καβάιαο «ΓΗΜΧΦΔΛΔΙΑ» ε 

πξόζιεςε είθνζη (20) αηόκσλ, κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ 

ρξόλνπ, γηα ηελ θάιπςε επνρηθώλ ή άιισλ πεξηνδηθώλ ή πξόζθαηξσλ αλαγθώλ, 

ζύκθσλα κε ην ππ’ αξηζ. πξση. 9511/04-08-2017 έγγξαθν ηνπ Τπνπξγείνπ 

Δζσηεξηθώλ, κε ζέκα: «Έγθξηζε πξόζιεςεο πξνζσπηθνύ κε ζρέζε εξγαζίαο 

ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ ζηα Ν.Π.Ι.Γ. ησλ Ο.Σ.Α. κε θάιπςε ηεο δαπάλεο 

από ηδίνπο πόξνπο».  

10. Σελ ππ’ αξηζ. 271/17-08-2017 απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο Γεκνηηθήο 

Κνηλσθεινύο Δπηρείξεζεο Καβάιαο «ΓΗΜΧΦΔΛΔΙΑ» κε ζέκα: «Πξνθήξπμε γηα ηελ 

πξόζιεςε πξνζσπηθνύ νξηζκέλνπ ρξόλνπ δηαθόξσλ εηδηθνηήησλ, κέζσ ΑΔΠ». 

11. Σελ ππ’ αξηζ.113/18-3-2011 απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Καβάιαο  πεξί 

ζύζηαζεο Γεκνηηθήο Κνηλσθεινύο Δπηρείξεζεο κε ην δηαθξηηηθό ηίηιν 

«ΓΗΜΧΦΔΛΔΙΑ», δηα ηεο ζπγρώλεπζεο θαη θαηάξγεζεο ησλ πθηζηάκελσλ 

Κνηλσθειώλ Δπηρεηξήζεσλ ηνπ Γήκνπ Καβάιαο (ΦΔΚ 657/η.Β΄/20-4-2011). 

12. Σνλ Δζσηεξηθό Καλνληζκό Τπεξεζηώλ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλσθεινύο Δπηρείξεζεο 

Καβάιαο «ΓΗΜΧΦΔΛΔΙΑ». 

13. Σελ ππ’ αξηζ. 4997/18-08-2017 βεβαίσζε ηνπ Γεληθνύ Γηεπζπληή ηεο Γεκνηηθήο 

Κνηλσθεινύο Δπηρείξεζεο Καβάιαο «ΓΗΜΧΦΔΛΔΙΑ» πεξί ύπαξμεο ησλ ζρεηηθώλ 

πηζηώζεσλ. 
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Αλαθνηλώλεη 
 

Σελ πξόζιεςε, κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ, ζπλνιηθά 
ελλέα (9) αηόκσλ γηα ηελ θάιπςε επνρηθώλ ή παξνδηθώλ αλαγθώλ ηεο Γεκνηηθήο 
Κνηλσθεινύο Δπηρείξεζεο Καβάιαο «ΓΖΜΧΦΔΛΔΗΑ», πνπ εδξεύεη ζηελ Καβάια, 
νδόο Οκνλνίαο 117, θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπ εμήο, αλά ππεξεζία, έδξα, εηδηθόηεηα θαη 
δηάξθεηα ζύκβαζεο, αξηζκνύ αηόκσλ (βι. ΠΗΝΑΚΑ Α), κε ηα αληίζηνηρα απαηηνύκελα 
(ηππηθά θαη ηπρόλ πξόζζεηα) πξνζόληα (βι. ΠΗΝΑΚΑ Β): 
 

ΠΗΝΑΚΑ Α: ΘΔΔΗ ΔΠΟΥΗΚΟΤ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ (αλά θσδηθό ζέζεο) 

Κσδηθόο 
ζέζεο 

Τπεξεζία 
Έδξα 

ππεξεζίαο 
Δηδηθόηεηα 

Γηάξθεηα 
ζύκβαζεο 

Αξηζκόο 
αηόκσλ 

100 

Γεκνηηθή   
Κνηλσθειήο 
Δπηρείξεζε    
Καβάιαο 

«ΓΗΜΧΦΔΛΔΙΑ» 

Καβάια ΠΔ Αξρεηνλόκνο 
8 κήλεο 

 
1 

101 

Γεκνηηθή   
Κνηλσθειήο 
Δπηρείξεζε    
Καβάιαο 

«ΓΗΜΧΦΔΛΔΙΑ» 
(απαζρόιεζε ζηε 
Γ/λζε Πνιηηηζηηθνύ 

Σνπξηζκνύ & 
Δπηθνηλσλίαο) 

Καβάια ΠΔ Γηνηθεηηθνύ 
8 κήλεο 

 
1 

102 

Γεκνηηθή   
Κνηλσθειήο 
Δπηρείξεζε    
Καβάιαο 

«ΓΗΜΧΦΔΛΔΙΑ» 
(απαζρόιεζε ζηε 
Γ/λζε Αλάπηπμεο 
& πεξηβάιινληνο) 

Καβάια ΠΔ Γηνηθεηηθνύ 
8 κήλεο 

 
1 

103 

Γεκνηηθή   
Κνηλσθειήο 
Δπηρείξεζε    
Καβάιαο 

«ΓΗΜΧΦΔΛΔΙΑ» 
(απαζρόιεζε ζηε 
Γ/λζε Γηνηθεηηθήο 

– Οηθνλνκηθήο 
Τπνζηήξημεο)  

Καβάια ΠΔ Γηνηθεηηθνύ 
8 κήλεο 

 
1 

104 

Γεκνηηθή   
Κνηλσθειήο 
Δπηρείξεζε    
Καβάιαο 

«ΓΗΜΧΦΔΛΔΙΑ» 
(απαζρόιεζε ζηε 
Γ/λζε Πνιηηηζκνύ 

Καβάια ΠΔ Οηθνλνκηθνύ 
8 κήλεο 

 
1 
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ΠΗΝΑΚΑ Α: ΘΔΔΗ ΔΠΟΥΗΚΟΤ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ (αλά θσδηθό ζέζεο) 

Κσδηθόο 
ζέζεο 

Τπεξεζία 
Έδξα 

ππεξεζίαο 
Δηδηθόηεηα 

Γηάξθεηα 
ζύκβαζεο 

Αξηζκόο 
αηόκσλ 

– θηίξην 
“ΠΤΘΑΓΟΡΑ”) 

105 

Γεκνηηθή   
Κνηλσθειήο 
Δπηρείξεζε    
Καβάιαο 

«ΓΗΜΧΦΔΛΔΙΑ» 

Καβάια 
ΣΔ Σνπξηζηηθώλ 
Δπηρεηξήζεσλ 

8 κήλεο 
 

2 

106 

Γεκνηηθή   
Κνηλσθειήο 
Δπηρείξεζε    
Καβάιαο 

«ΓΗΜΧΦΔΛΔΙΑ»  

Καβάια ΓΔ Νπρηνθπιάθσλ 
8 κήλεο 

 
1 

107 

Γεκνηηθή   
Κνηλσθειήο 
Δπηρείξεζε    
Καβάιαο 

«ΓΗΜΧΦΔΛΔΙΑ» 

Καβάια 

ΓΔ Σερλίηεο Γεληθώλ 
Καζεθόλησλ 

(ΓΔ Ηιεθηξνιόγσλ)  
 

8 κήλεο 1 

 

 

ΠΗΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (αλά θσδηθό ζέζεο) 

Κσδηθόο ζέζεο 

Σίηινο ζπνπδώλ  

θαη  

ινηπά απαηηνύκελα (ηππηθά & ηπρόλ πξόζζεηα) πξνζόληα 

 

 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΤΡΗΑ ΠΡΟΟΝΣΑ: 

1. Πηπρίν ή δίπισκα Αξρεηνλνκίαο θαη Βηβιηνζεθνλνκίαο ή 

Βηβιηνζεθνλνκίαο ή Αξρεηνλνκίαο, Βηβιηνζεθνλνκίαο & Μνπζεηνινγίαο κε 

θαηεπζύλζεηο Αξρεηνλνκίαο ή Βηβιηνζεθνλνκίαο  ΑΔΙ ή ην νκώλπκν πηπρίν 

ή δίπισκα Διιεληθνύ Αλνηθηνύ Παλεπηζηεκίνπ (Δ.Α.Π) ΑΔΙ ή 

Πξνγξακκάησλ πνπδώλ Δπηινγήο (Π..Δ) ΑΔΙ  ηεο εκεδαπήο ή ηζόηηκνο 

ηίηινο ζρνιώλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο. 

2. Πνιύ θαιή γλώζε ηεο αγγιηθήο γιώζζαο  

3. Γλώζε ρεηξηζκνύ Η/Τ ζηα αληηθείκελα: α) επεμεξγαζίαο θεηκέλσλ, β) 

ππνινγηζηηθώλ θύιισλ, γ) ππεξεζηώλ δηαδηθηύνπ.  

ΠΡΟΟΝΣΑ Α' ΔΠΗΚΟΤΡΗΑ: 

(Δθόζνλ ε ζέζε δελ θαιπθζεί από ππνςεθίνπο κε ηα αλσηέξσ πξνζόληα) 

1. Πηπρίν ή δίπισκα ΑΔΙ ή Διιεληθνύ Αλνηθηνύ Παλεπηζηεκίνπ  (Δ.Α.Π) 

ΑΔΙ ή Πξνγξακκάησλ πνπδώλ Δπηινγήο (Π..Δ) ΑΔΙ ηεο εκεδαπήο ή 

ηζόηηκνο ηίηινο ζρνιώλ ηεο αιινδαπήο,  

2. Μεηαπηπρηαθό ηίηιν ζπνπδώλ Βηβιηνζεθνλνκίαο, δηάξθεηαο ηνπιάρηζηνλ 

ελόο αθαδεκατθνύ έηνπο, 

3. Πνιύ θαιή γλώζε αγγιηθήο γιώζζαο  

4. Γλώζε ρεηξηζκνύ Η/Τ ζηα αληηθείκελα: α) επεμεξγαζίαο θεηκέλσλ, β) 
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ΠΗΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (αλά θσδηθό ζέζεο) 

Κσδηθόο ζέζεο 

Σίηινο ζπνπδώλ  

θαη  

ινηπά απαηηνύκελα (ηππηθά & ηπρόλ πξόζζεηα) πξνζόληα 

 

 

 

 

 

 

 

100 

ππνινγηζηηθώλ θύιισλ, γ) ππεξεζηώλ δηαδηθηύνπ. 

ΠΡΟΟΝΣΑ Β' ΔΠΗΚΟΤΡΗΑ: 

(Δθόζνλ ε ζέζε δελ θαιπθζεί από ππνςεθίνπο κε ηα αλσηέξσ πξνζόληα) 

1. Πηπρίν ή δίπισκα AEI ή Διιεληθνύ Αλνηθηνύ Παλεπηζηεκίνπ (Δ.Α.Π) 

ΑΔΙ ή Πξνγξακκάησλ πνπδώλ Δπηινγήο (Π..Δ) ΑΔΙ ηεο εκεδαπήο ή 

ηζόηηκνο ηίηινο ζρνιώλ ηεο αιινδαπήο θαη  

2. Πηπρίν ή δίπισκα ηκήκαηνο Βηβιηνζεθνλνκίαο ή Βηβιηνζεθνλνκίαο θαη 

πζηεκάησλ Πιεξνθόξεζεο ΣΔΙ  ή ην νκώλπκν πηπρίν ή δίπισκα 

Πξνγξακκάησλ πνπδώλ Δπηινγήο (Π..Δ.) ΣΔΙ  ή αληίζηνηρν θαηά 

εηδηθόηεηα  πηπρίν ή δίπισκα ΣΔΙ ή Πξνγξακκάησλ  πνπδώλ Δπηινγήο 

(Π..Δ.) ΣΔΙ ηεο εκεδαπήο ή ηζόηηκνο ηίηινο ζρνιώλ ηεο εκεδαπήο ή 

αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο ή ην νκώλπκν ή αληίζηνηρν θαηά 

εηδηθόηεηα πηπρίν ΚΑΣΔΔ ή ηζόηηκνο ηίηινο ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, 

αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο. 

3. Καιή γλώζε αγγιηθήο γιώζζαο  

4. Γλώζε ρεηξηζκνύ Η/Τ ζηα αληηθείκελα: α) επεμεξγαζίαο θεηκέλσλ, β) 

ππνινγηζηηθώλ θύιισλ, γ) ππεξεζηώλ δηαδηθηύνπ.  
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ΚΤΡΗΑ ΠΡΟΟΝΣΑ: 

1.  Πηπρίν ή δίπισκα  Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Σερλνινγίαο (πξώελ 

Σερλνινγίαο θαη πζηεκάησλ Παξαγσγήο) ή Βαιθαληθώλ ιαβηθώλ θαη 

Αλαηνιηθώλ πνπδώλ ή Βαιθαληθώλ πνπδώλ ή Γεκόζηαο Γηνίθεζεο (ην 

νπνίν ίζρπε κέρξη ην αθαδεκαηθό έηνο 1996-1997) ή Γεκόζηαο Γηνίθεζεο 

κε θαηεύζπλζε Γεκνζίσλ Θεζκώλ ή Γηεζλώλ θαη Δπξσπατθώλ 

Οηθνλνκηθώλ θαη Πνιηηηθώλ πνπδώλ (από Μάην 2008 κεηνλνκάζηεθε ζε 

Γηεζλώλ θαη Δπξσπαηθώλ πνπδώλ)  κε θαηεύζπλζε Πνιηηηθώλ πνπδώλ 

θαη Γηπισκαηίαο ή  Γηεζλώλ θαη Δπξσπαηθώλ πνπδώλ ή Γηεζλώλ, 

Δπξσπατθώλ θαη Πεξηθεξεηαθώλ πνπδώλ  ή Γηεζλώλ θαη Δπξσπαηθώλ 

πνπδώλ κε θαηεπζύλζεηο: α) Πνιηηηθώλ πνπδώλ θαη Γηπισκαηίαο είηε β) 

Γηεζλώλ θαη Δπξσπαηθώλ Θεζκώλ θαη Γηαθπβέξλεζεο είηε γ) Γηεζλνύο θαη 

Δπξσπαηθήο Πνιηηηθήο ή Γηεζλώλ θαη Δπξσπαηθώλ πνπδώλ (πξώελ 

Γηεζλώλ θαη Δπξσπαηθώλ Οηθνλνκηθώλ θαη Πνιηηηθώλ πνπδώλ) κε 

θαηεύζπλζε Πνιηηηθώλ πνπδώλ θαη Γηπισκαηίαο  ή Γηνίθεζεο 

Σερλνινγηώλ  ή Γηνηθεηηθήο Δπηζηήκεο θαη Σερλνινγίαο ή Γηνίθεζεο 

Δπηρεηξήζεσλ ή Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ θαη Οξγαληζκώλ ή Γηνίθεζεο 

Δπηρεηξήζεσλ Αγξνηηθώλ Πξνηόλησλ θαη Σξνθίκσλ ή Γηαρείξηζεο 

Αλζξσπίλσλ Πόξσλ θαη Γηνίθεζεο  ή  

Δπηρεηξεζηαθήο Δξεπλαο θαη Μάξθεηηλγθ ή Δπηρεηξηζηαθήο Δξεπλαο θαη 

ηξαηεγηθήο Πσιήζεσλ (Marketing) ή Ιζηνξίαο-Αξραηνινγίαο-Κνηλσληθήο 

Αλζξσπνινγίαο κε θαηεύζπλζε Κνηλσληθήο Αλζξσπνινγίαο  ή 

Κνηλσληνινγίαο ή Κνηλσληθήο Γηνίθεζεο ή  Κνηλσληθήο Γηνίθεζεο θαη 

Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο:Δηζαγσγηθή Καηεύζπλζε: α) Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο β) 
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ΠΗΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (αλά θσδηθό ζέζεο) 

Κσδηθόο ζέζεο 

Σίηινο ζπνπδώλ  

θαη  

ινηπά απαηηνύκελα (ηππηθά & ηπρόλ πξόζζεηα) πξνζόληα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κνηλσληθήο Γηνίθεζεο κε θαηεύζπλζε  Κνηλσληθήο Γηνίθεζεο θαη Πνιηηηθήο  

ή Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο ή Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο θαη Κνηλσληθήο 

Αλζξσπνινγίαο  ή Κνηλσληθήο Αλζξσπνινγίαο (εληόο ηνπ 2002 

κεηνλνκάζηεθε ζε Κνηλσληθήο Αλζξσπνινγίαο θαη Ιζηνξίαο)  ή 

Κνηλσληθήο Αλζξσπνινγίαο θαη Ιζηνξίαο ή Κνηλσληθήο θαη Δθπαηδεπηηθήο 

Πνιηηηθήο  ή Μεζνγεηαθώλ πνπδώλ κε θαηεπζύλζεηο: α) Γισζζνινγίαο 

Ννηηναλαηνιηθήο Μεζνγείνπ είηε β) Γηεζλώλ ρέζεσλ θαη Οξγαληζκώλ ή 

Μάξθεηηλγθ θαη Γηνίθεζεο Λεηηνπξγηώλ ή  Μάξθεηηλγθ θαη Δπηθνηλσλίαο ή 

Ναπηηιίαο θαη Δπηρεηξεκαηηθώλ Τπεξεζηώλ ή Ναπηηιηαθώλ πνπδώλ ή 

Ννκηθήο ή Οξγάλσζεο θαη Γηαρείξηζεο Αγξνηηθώλ Δθκεηαιιεύζεσλ (από 

2006 κεηνλνκάζηεθε ζε Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Αγξνηηθώλ Πξνηόλησλ 

θαη Σξνθίκσλ) ή Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ ή Οξγάλσζεο 

θαη Γηαρείξηζεο Αζιεηηζκνύ ή Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο ή 

Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο θαη Γεκόζηαο  Γηνίθεζεο ή Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο θαη 

Ιζηνξίαο ή Πνιηηηθώλ Δπηζηεκώλ ή Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο θαη Γηεζλώλ 

πνπδώλ  ή  Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο θαη Γηεζλώλ ρέζεσλ  ή Πνιηηηθώλ 

Θεζκώλ θαη Γηεζλώλ ρέζεσλ (από 2006 κεηνλνκάζηεθε ζε Πνιηηηθήο 

Δπηζηήκεο θαη Γηεζλώλ ρέζεσλ) ή Σερλνινγίαο θαη πζηεκάησλ 

Παξαγσγήο  ΑΔΙ ή ην νκώλπκν πηπρίν ή δίπισκα Διιεληθνύ Αλνηθηνύ 

Παλεπηζηεκίνπ (ΔΑΠ) ΑΔΙ ή Πξνγξακκάησλ πνπδώλ Δπηινγήο (ΠΔ) 

ΑΔΙ ηεο εκεδαπήο ε ηζόηηκνο ηίηινο ζρνιώλ  ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, 

αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο. 

2. Άξηζηε γλώζε ηεο αγγιηθήο γιώζζαο. 

3. Πνιύ θαιή γλώζε ηεο γεξκαληθήο γιώζζαο. 

4. Γλώζε ρεηξηζκνύ Η/Τ ζηα αληηθείκελα: α) επεμεξγαζίαο θεηκέλσλ, β) 
ππνινγηζηηθώλ θύιισλ, γ) ππεξεζηώλ δηαδηθηύνπ. 
 
ΠΡΟΟΝΣΑ Α' ΔΠΗΚΟΤΡΗΑ: 

1.  Πηπρίν ή δίπισκα  Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Σερλνινγίαο (πξώελ 

Σερλνινγίαο θαη πζηεκάησλ Παξαγσγήο) ή Βαιθαληθώλ ιαβηθώλ θαη 

Αλαηνιηθώλ πνπδώλ ή Βαιθαληθώλ πνπδώλ ή Γεκόζηαο Γηνίθεζεο (ην 

νπνίν ίζρπε κέρξη ην αθαδεκαηθό έηνο 1996-1997) ή Γεκόζηαο Γηνίθεζεο 

κε θαηεύζπλζε Γεκνζίσλ Θεζκώλ ή Γηεζλώλ θαη Δπξσπατθώλ 

Οηθνλνκηθώλ θαη Πνιηηηθώλ πνπδώλ (από Μάην 2008 κεηνλνκάζηεθε ζε 

Γηεζλώλ θαη Δπξσπαηθώλ πνπδώλ)  κε θαηεύζπλζε Πνιηηηθώλ πνπδώλ 

θαη Γηπισκαηίαο ή  Γηεζλώλ θαη Δπξσπαηθώλ πνπδώλ ή Γηεζλώλ, 

Δπξσπατθώλ θαη Πεξηθεξεηαθώλ πνπδώλ  ή Γηεζλώλ θαη Δπξσπαηθώλ 

πνπδώλ κε θαηεπζύλζεηο: α) Πνιηηηθώλ πνπδώλ θαη Γηπισκαηίαο είηε β) 

Γηεζλώλ θαη Δπξσπαηθώλ Θεζκώλ θαη Γηαθπβέξλεζεο είηε γ) Γηεζλνύο θαη 

Δπξσπαηθήο Πνιηηηθήο ή Γηεζλώλ θαη Δπξσπαηθώλ πνπδώλ (πξώελ 

Γηεζλώλ θαη Δπξσπαηθώλ Οηθνλνκηθώλ θαη Πνιηηηθώλ πνπδώλ) κε 
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ΠΗΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (αλά θσδηθό ζέζεο) 

Κσδηθόο ζέζεο 

Σίηινο ζπνπδώλ  

θαη  

ινηπά απαηηνύκελα (ηππηθά & ηπρόλ πξόζζεηα) πξνζόληα 

θαηεύζπλζε Πνιηηηθώλ πνπδώλ θαη Γηπισκαηίαο  ή Γηνίθεζεο 

Σερλνινγηώλ  ή Γηνηθεηηθήο Δπηζηήκεο θαη Σερλνινγίαο ή Γηνίθεζεο 

Δπηρεηξήζεσλ ή Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ θαη Οξγαληζκώλ ή Γηνίθεζεο 

Δπηρεηξήζεσλ Αγξνηηθώλ Πξνηόλησλ θαη Σξνθίκσλ ή Γηαρείξηζεο 

Αλζξσπίλσλ Πόξσλ θαη Γηνίθεζεο  ή  

Δπηρεηξεζηαθήο Δξεπλαο θαη Μάξθεηηλγθ ή Δπηρεηξηζηαθήο Δξεπλαο θαη 

ηξαηεγηθήο Πσιήζεσλ (Marketing) ή Ιζηνξίαο-Αξραηνινγίαο-Κνηλσληθήο 

Αλζξσπνινγίαο κε θαηεύζπλζε Κνηλσληθήο Αλζξσπνινγίαο  ή 

Κνηλσληνινγίαο ή Κνηλσληθήο Γηνίθεζεο ή  Κνηλσληθήο Γηνίθεζεο θαη 

Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο:Δηζαγσγηθή Καηεύζπλζε: α) Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο β) 

Κνηλσληθήο Γηνίθεζεο κε θαηεύζπλζε  Κνηλσληθήο Γηνίθεζεο θαη Πνιηηηθήο  

ή Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο ή Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο θαη Κνηλσληθήο 

Αλζξσπνινγίαο  ή Κνηλσληθήο Αλζξσπνινγίαο (εληόο ηνπ 2002 

κεηνλνκάζηεθε ζε Κνηλσληθήο Αλζξσπνινγίαο θαη Ιζηνξίαο)  ή 

Κνηλσληθήο Αλζξσπνινγίαο θαη Ιζηνξίαο ή Κνηλσληθήο θαη Δθπαηδεπηηθήο 

Πνιηηηθήο  ή Μεζνγεηαθώλ πνπδώλ κε θαηεπζύλζεηο: α) Γισζζνινγίαο 

Ννηηναλαηνιηθήο Μεζνγείνπ είηε β) Γηεζλώλ ρέζεσλ θαη Οξγαληζκώλ ή 

Μάξθεηηλγθ θαη Γηνίθεζεο Λεηηνπξγηώλ ή  Μάξθεηηλγθ θαη Δπηθνηλσλίαο ή 

Ναπηηιίαο θαη Δπηρεηξεκαηηθώλ Τπεξεζηώλ ή Ναπηηιηαθώλ πνπδώλ ή 

Ννκηθήο ή Οξγάλσζεο θαη Γηαρείξηζεο Αγξνηηθώλ Δθκεηαιιεύζεσλ (από 

2006 κεηνλνκάζηεθε ζε Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Αγξνηηθώλ Πξνηόλησλ 

θαη Σξνθίκσλ) ή Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ ή Οξγάλσζεο 

θαη Γηαρείξηζεο Αζιεηηζκνύ ή Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο ή 

Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο θαη Γεκόζηαο  Γηνίθεζεο ή Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο θαη 

Ιζηνξίαο ή Πνιηηηθώλ Δπηζηεκώλ ή Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο θαη Γηεζλώλ 

πνπδώλ  ή  Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο θαη Γηεζλώλ ρέζεσλ  ή Πνιηηηθώλ 

Θεζκώλ θαη Γηεζλώλ ρέζεσλ (από 2006 κεηνλνκάζηεθε ζε Πνιηηηθήο 

Δπηζηήκεο θαη Γηεζλώλ ρέζεσλ) ή Σερλνινγίαο θαη πζηεκάησλ 

Παξαγσγήο  ΑΔΙ ή ην νκώλπκν πηπρίν ή δίπισκα Διιεληθνύ Αλνηθηνύ 

Παλεπηζηεκίνπ (ΔΑΠ) ΑΔΙ ή Πξνγξακκάησλ πνπδώλ Δπηινγήο (ΠΔ) 

ΑΔΙ ηεο εκεδαπήο ε ηζόηηκνο ηίηινο ζρνιώλ  ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, 

αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο. 

2. Πνιύ θαιή γλώζε ηεο αγγιηθήο γιώζζαο. 

3. Καιή γλώζε ηεο γεξκαληθήο γιώζζαο. 

4. Γλώζε ρεηξηζκνύ Η/Τ ζηα αληηθείκελα: α) επεμεξγαζίαο θεηκέλσλ, β) 
ππνινγηζηηθώλ θύιισλ, γ) ππεξεζηώλ δηαδηθηύνπ. 

 

102 

 

 

 

ΚΤΡΗΑ ΠΡΟΟΝΣΑ: 

1. Πηπρίν ή δίπισκα  Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Σερλνινγίαο (πξώελ 

Σερλνινγίαο θαη πζηεκάησλ Παξαγσγήο) ή Βαιθαληθώλ ιαβηθώλ θαη 

Αλαηνιηθώλ πνπδώλ ή Βαιθαληθώλ πνπδώλ ή Γεκόζηαο Γηνίθεζεο (ην 

νπνίν ίζρπε κέρξη ην αθαδεκαηθό έηνο 1996-1997) ή Γεκόζηαο Γηνίθεζεο 
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Κσδηθόο ζέζεο 

Σίηινο ζπνπδώλ  

θαη  

ινηπά απαηηνύκελα (ηππηθά & ηπρόλ πξόζζεηα) πξνζόληα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

κε θαηεύζπλζε Γεκνζίσλ Θεζκώλ ή Γηεζλώλ θαη Δπξσπατθώλ 

Οηθνλνκηθώλ θαη Πνιηηηθώλ πνπδώλ (από Μάην 2008 κεηνλνκάζηεθε ζε 

Γηεζλώλ θαη Δπξσπαηθώλ πνπδώλ)  κε θαηεύζπλζε Πνιηηηθώλ πνπδώλ 

θαη Γηπισκαηίαο ή  Γηεζλώλ θαη Δπξσπαηθώλ πνπδώλ ή Γηεζλώλ, 

Δπξσπατθώλ θαη Πεξηθεξεηαθώλ πνπδώλ  ή Γηεζλώλ θαη Δπξσπαηθώλ 

πνπδώλ κε θαηεπζύλζεηο: α) Πνιηηηθώλ πνπδώλ θαη Γηπισκαηίαο είηε β) 

Γηεζλώλ θαη Δπξσπαηθώλ Θεζκώλ θαη Γηαθπβέξλεζεο είηε γ) Γηεζλνύο θαη 

Δπξσπαηθήο Πνιηηηθήο ή Γηεζλώλ θαη Δπξσπαηθώλ πνπδώλ (πξώελ 

Γηεζλώλ θαη Δπξσπαηθώλ Οηθνλνκηθώλ θαη Πνιηηηθώλ πνπδώλ) κε 

θαηεύζπλζε Πνιηηηθώλ πνπδώλ θαη Γηπισκαηίαο  ή Γηνίθεζεο 

Σερλνινγηώλ  ή Γηνηθεηηθήο Δπηζηήκεο θαη Σερλνινγίαο ή Γηνίθεζεο 

Δπηρεηξήζεσλ ή Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ θαη Οξγαληζκώλ ή Γηνίθεζεο 

Δπηρεηξήζεσλ Αγξνηηθώλ Πξνηόλησλ θαη Σξνθίκσλ ή Γηαρείξηζεο 

Αλζξσπίλσλ Πόξσλ θαη Γηνίθεζεο  ή  

Δπηρεηξεζηαθήο Δξεπλαο θαη Μάξθεηηλγθ ή Δπηρεηξηζηαθήο Δξεπλαο θαη 

ηξαηεγηθήο Πσιήζεσλ (Marketing) ή Ιζηνξίαο-Αξραηνινγίαο-Κνηλσληθήο 

Αλζξσπνινγίαο κε θαηεύζπλζε Κνηλσληθήο Αλζξσπνινγίαο  ή 

Κνηλσληνινγίαο ή Κνηλσληθήο Γηνίθεζεο ή  Κνηλσληθήο Γηνίθεζεο θαη 

Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο:Δηζαγσγηθή Καηεύζπλζε: α) Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο β) 

Κνηλσληθήο Γηνίθεζεο κε θαηεύζπλζε  Κνηλσληθήο Γηνίθεζεο θαη Πνιηηηθήο  

ή Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο ή Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο θαη Κνηλσληθήο 

Αλζξσπνινγίαο  ή Κνηλσληθήο Αλζξσπνινγίαο (εληόο ηνπ 2002 

κεηνλνκάζηεθε ζε Κνηλσληθήο Αλζξσπνινγίαο θαη Ιζηνξίαο)  ή 

Κνηλσληθήο Αλζξσπνινγίαο θαη Ιζηνξίαο ή Κνηλσληθήο θαη Δθπαηδεπηηθήο 

Πνιηηηθήο  ή Μεζνγεηαθώλ πνπδώλ κε θαηεπζύλζεηο: α) Γισζζνινγίαο 

Ννηηναλαηνιηθήο Μεζνγείνπ είηε β) Γηεζλώλ ρέζεσλ θαη Οξγαληζκώλ ή 

Μάξθεηηλγθ θαη Γηνίθεζεο Λεηηνπξγηώλ ή  Μάξθεηηλγθ θαη Δπηθνηλσλίαο ή 

Ναπηηιίαο θαη Δπηρεηξεκαηηθώλ Τπεξεζηώλ ή Ναπηηιηαθώλ πνπδώλ ή 

Ννκηθήο ή Οξγάλσζεο θαη Γηαρείξηζεο Αγξνηηθώλ Δθκεηαιιεύζεσλ (από 

2006 κεηνλνκάζηεθε ζε Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Αγξνηηθώλ Πξνηόλησλ 

θαη Σξνθίκσλ) ή Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ ή Οξγάλσζεο 

θαη Γηαρείξηζεο Αζιεηηζκνύ ή Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο ή 

Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο θαη Γεκόζηαο  Γηνίθεζεο ή Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο θαη 

Ιζηνξίαο ή Πνιηηηθώλ Δπηζηεκώλ ή Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο θαη Γηεζλώλ 

πνπδώλ  ή  Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο θαη Γηεζλώλ ρέζεσλ  ή Πνιηηηθώλ 

Θεζκώλ θαη Γηεζλώλ ρέζεσλ (από 2006 κεηνλνκάζηεθε ζε Πνιηηηθήο 

Δπηζηήκεο θαη Γηεζλώλ ρέζεσλ) ή Σερλνινγίαο θαη πζηεκάησλ 

Παξαγσγήο  ΑΔΙ ή ην νκώλπκν πηπρίν ή δίπισκα Διιεληθνύ Αλνηθηνύ 

Παλεπηζηεκίνπ (ΔΑΠ) ΑΔΙ ή Πξνγξακκάησλ πνπδώλ Δπηινγήο (ΠΔ) 

ΑΔΙ ηεο εκεδαπήο ε ηζόηηκνο ηίηινο ζρνιώλ  ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, 

αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο. 
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ΠΗΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (αλά θσδηθό ζέζεο) 

Κσδηθόο ζέζεο 

Σίηινο ζπνπδώλ  

θαη  

ινηπά απαηηνύκελα (ηππηθά & ηπρόλ πξόζζεηα) πξνζόληα 

2. Άξηζηε γλώζε ηεο αγγιηθήο γιώζζαο. 

3. Γλώζε ρεηξηζκνύ Η/Τ ζηα αληηθείκελα: α) επεμεξγαζίαο θεηκέλσλ, β) 
ππνινγηζηηθώλ θύιισλ, γ) ππεξεζηώλ δηαδηθηύνπ. 
 
ΠΡΟΟΝΣΑ Α' ΔΠΗΚΟΤΡΗΑ: 

1.  Πηπρίν ή δίπισκα  Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Σερλνινγίαο (πξώελ 

Σερλνινγίαο θαη πζηεκάησλ Παξαγσγήο) ή Βαιθαληθώλ ιαβηθώλ θαη 

Αλαηνιηθώλ πνπδώλ ή Βαιθαληθώλ πνπδώλ ή Γεκόζηαο Γηνίθεζεο (ην 

νπνίν ίζρπε κέρξη ην αθαδεκαηθό έηνο 1996-1997) ή Γεκόζηαο Γηνίθεζεο 

κε θαηεύζπλζε Γεκνζίσλ Θεζκώλ ή Γηεζλώλ θαη Δπξσπατθώλ 

Οηθνλνκηθώλ θαη Πνιηηηθώλ πνπδώλ (από Μάην 2008 κεηνλνκάζηεθε ζε 

Γηεζλώλ θαη Δπξσπαηθώλ πνπδώλ)  κε θαηεύζπλζε Πνιηηηθώλ πνπδώλ 

θαη Γηπισκαηίαο ή  Γηεζλώλ θαη Δπξσπαηθώλ πνπδώλ ή Γηεζλώλ, 

Δπξσπατθώλ θαη Πεξηθεξεηαθώλ πνπδώλ  ή Γηεζλώλ θαη Δπξσπαηθώλ 

πνπδώλ κε θαηεπζύλζεηο: α) Πνιηηηθώλ πνπδώλ θαη Γηπισκαηίαο είηε β) 

Γηεζλώλ θαη Δπξσπαηθώλ Θεζκώλ θαη Γηαθπβέξλεζεο είηε γ) Γηεζλνύο θαη 

Δπξσπαηθήο Πνιηηηθήο ή Γηεζλώλ θαη Δπξσπαηθώλ πνπδώλ (πξώελ 

Γηεζλώλ θαη Δπξσπαηθώλ Οηθνλνκηθώλ θαη Πνιηηηθώλ πνπδώλ) κε 

θαηεύζπλζε Πνιηηηθώλ πνπδώλ θαη Γηπισκαηίαο  ή Γηνίθεζεο 

Σερλνινγηώλ  ή Γηνηθεηηθήο Δπηζηήκεο θαη Σερλνινγίαο ή Γηνίθεζεο 

Δπηρεηξήζεσλ ή Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ θαη Οξγαληζκώλ ή Γηνίθεζεο 

Δπηρεηξήζεσλ Αγξνηηθώλ Πξνηόλησλ θαη Σξνθίκσλ ή Γηαρείξηζεο 

Αλζξσπίλσλ Πόξσλ θαη Γηνίθεζεο  ή  

Δπηρεηξεζηαθήο Δξεπλαο θαη Μάξθεηηλγθ ή Δπηρεηξηζηαθήο Δξεπλαο θαη 

ηξαηεγηθήο Πσιήζεσλ (Marketing) ή Ιζηνξίαο-Αξραηνινγίαο-Κνηλσληθήο 

Αλζξσπνινγίαο κε θαηεύζπλζε Κνηλσληθήο Αλζξσπνινγίαο  ή 

Κνηλσληνινγίαο ή Κνηλσληθήο Γηνίθεζεο ή  Κνηλσληθήο Γηνίθεζεο θαη 

Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο:Δηζαγσγηθή Καηεύζπλζε: α) Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο β) 

Κνηλσληθήο Γηνίθεζεο κε θαηεύζπλζε  Κνηλσληθήο Γηνίθεζεο θαη Πνιηηηθήο  

ή Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο ή Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο θαη Κνηλσληθήο 

Αλζξσπνινγίαο  ή Κνηλσληθήο Αλζξσπνινγίαο (εληόο ηνπ 2002 

κεηνλνκάζηεθε ζε Κνηλσληθήο Αλζξσπνινγίαο θαη Ιζηνξίαο)  ή 

Κνηλσληθήο Αλζξσπνινγίαο θαη Ιζηνξίαο ή Κνηλσληθήο θαη Δθπαηδεπηηθήο 

Πνιηηηθήο  ή Μεζνγεηαθώλ πνπδώλ κε θαηεπζύλζεηο: α) Γισζζνινγίαο 

Ννηηναλαηνιηθήο Μεζνγείνπ είηε β) Γηεζλώλ ρέζεσλ θαη Οξγαληζκώλ ή 

Μάξθεηηλγθ θαη Γηνίθεζεο Λεηηνπξγηώλ ή  Μάξθεηηλγθ θαη Δπηθνηλσλίαο ή 

Ναπηηιίαο θαη Δπηρεηξεκαηηθώλ Τπεξεζηώλ ή Ναπηηιηαθώλ πνπδώλ ή 

Ννκηθήο ή Οξγάλσζεο θαη Γηαρείξηζεο Αγξνηηθώλ Δθκεηαιιεύζεσλ (από 

2006 κεηνλνκάζηεθε ζε Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Αγξνηηθώλ Πξνηόλησλ 

θαη Σξνθίκσλ) ή Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ ή Οξγάλσζεο 

θαη Γηαρείξηζεο Αζιεηηζκνύ ή Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο ή 



   

ειίδα 10 από 22 

ΠΗΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (αλά θσδηθό ζέζεο) 

Κσδηθόο ζέζεο 

Σίηινο ζπνπδώλ  

θαη  

ινηπά απαηηνύκελα (ηππηθά & ηπρόλ πξόζζεηα) πξνζόληα 

Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο θαη Γεκόζηαο  Γηνίθεζεο ή Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο θαη 

Ιζηνξίαο ή Πνιηηηθώλ Δπηζηεκώλ ή Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο θαη Γηεζλώλ 

πνπδώλ  ή  Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο θαη Γηεζλώλ ρέζεσλ  ή Πνιηηηθώλ 

Θεζκώλ θαη Γηεζλώλ ρέζεσλ (από 2006 κεηνλνκάζηεθε ζε Πνιηηηθήο 

Δπηζηήκεο θαη Γηεζλώλ ρέζεσλ) ή Σερλνινγίαο θαη πζηεκάησλ 

Παξαγσγήο  ΑΔΙ ή ην νκώλπκν πηπρίν ή δίπισκα Διιεληθνύ Αλνηθηνύ 

Παλεπηζηεκίνπ (ΔΑΠ) ΑΔΙ ή Πξνγξακκάησλ πνπδώλ Δπηινγήο (ΠΔ) 

ΑΔΙ ηεο εκεδαπήο ε ηζόηηκνο ηίηινο ζρνιώλ  ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, 

αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο. 

2. Πνιύ θαιή γλώζε ηεο αγγιηθήο γιώζζαο. 

3. Γλώζε ρεηξηζκνύ Η/Τ ζηα αληηθείκελα: α) επεμεξγαζίαο θεηκέλσλ, β) 
ππνινγηζηηθώλ θύιισλ, γ) ππεξεζηώλ δηαδηθηύνπ. 
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ΚΤΡΗΑ ΠΡΟΟΝΣΑ: 

1. Πηπρίν ή δίπισκα  Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Σερλνινγίαο (πξώελ 

Σερλνινγίαο θαη πζηεκάησλ Παξαγσγήο) ή Βαιθαληθώλ ιαβηθώλ θαη 

Αλαηνιηθώλ πνπδώλ ή Βαιθαληθώλ πνπδώλ ή Γεκόζηαο Γηνίθεζεο (ην 

νπνίν ίζρπε κέρξη ην αθαδεκαηθό έηνο 1996-1997) ή Γεκόζηαο Γηνίθεζεο 

κε θαηεύζπλζε Γεκνζίσλ Θεζκώλ ή Γηεζλώλ θαη Δπξσπατθώλ 

Οηθνλνκηθώλ θαη Πνιηηηθώλ πνπδώλ (από Μάην 2008 κεηνλνκάζηεθε ζε 

Γηεζλώλ θαη Δπξσπαηθώλ πνπδώλ)  κε θαηεύζπλζε Πνιηηηθώλ πνπδώλ 

θαη Γηπισκαηίαο ή  Γηεζλώλ θαη Δπξσπαηθώλ πνπδώλ ή Γηεζλώλ, 

Δπξσπατθώλ θαη Πεξηθεξεηαθώλ πνπδώλ  ή Γηεζλώλ θαη Δπξσπαηθώλ 

πνπδώλ κε θαηεπζύλζεηο: α) Πνιηηηθώλ πνπδώλ θαη Γηπισκαηίαο είηε β) 

Γηεζλώλ θαη Δπξσπαηθώλ Θεζκώλ θαη Γηαθπβέξλεζεο είηε γ) Γηεζλνύο θαη 

Δπξσπαηθήο Πνιηηηθήο ή Γηεζλώλ θαη Δπξσπαηθώλ πνπδώλ (πξώελ 

Γηεζλώλ θαη Δπξσπαηθώλ Οηθνλνκηθώλ θαη Πνιηηηθώλ πνπδώλ) κε 

θαηεύζπλζε Πνιηηηθώλ πνπδώλ θαη Γηπισκαηίαο  ή Γηνίθεζεο 

Σερλνινγηώλ  ή Γηνηθεηηθήο Δπηζηήκεο θαη Σερλνινγίαο ή Γηνίθεζεο 

Δπηρεηξήζεσλ ή Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ θαη Οξγαληζκώλ ή Γηνίθεζεο 

Δπηρεηξήζεσλ Αγξνηηθώλ Πξνηόλησλ θαη Σξνθίκσλ ή Γηαρείξηζεο 

Αλζξσπίλσλ Πόξσλ θαη Γηνίθεζεο  ή  

Δπηρεηξεζηαθήο Δξεπλαο θαη Μάξθεηηλγθ ή Δπηρεηξηζηαθήο Δξεπλαο θαη 

ηξαηεγηθήο Πσιήζεσλ (Marketing) ή Ιζηνξίαο-Αξραηνινγίαο-Κνηλσληθήο 

Αλζξσπνινγίαο κε θαηεύζπλζε Κνηλσληθήο Αλζξσπνινγίαο  ή 

Κνηλσληνινγίαο ή Κνηλσληθήο Γηνίθεζεο ή  Κνηλσληθήο Γηνίθεζεο θαη 

Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο:Δηζαγσγηθή Καηεύζπλζε: α) Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο β) 

Κνηλσληθήο Γηνίθεζεο κε θαηεύζπλζε  Κνηλσληθήο Γηνίθεζεο θαη Πνιηηηθήο  

ή Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο ή Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο θαη Κνηλσληθήο 

Αλζξσπνινγίαο  ή Κνηλσληθήο Αλζξσπνινγίαο (εληόο ηνπ 2002 

κεηνλνκάζηεθε ζε Κνηλσληθήο Αλζξσπνινγίαο θαη Ιζηνξίαο)  ή 

Κνηλσληθήο Αλζξσπνινγίαο θαη Ιζηνξίαο ή Κνηλσληθήο θαη Δθπαηδεπηηθήο 



   

ειίδα 11 από 22 

ΠΗΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (αλά θσδηθό ζέζεο) 

Κσδηθόο ζέζεο 

Σίηινο ζπνπδώλ  

θαη  

ινηπά απαηηνύκελα (ηππηθά & ηπρόλ πξόζζεηα) πξνζόληα 

Πνιηηηθήο  ή Μεζνγεηαθώλ πνπδώλ κε θαηεπζύλζεηο: α) Γισζζνινγίαο 

Ννηηναλαηνιηθήο Μεζνγείνπ είηε β) Γηεζλώλ ρέζεσλ θαη Οξγαληζκώλ ή 

Μάξθεηηλγθ θαη Γηνίθεζεο Λεηηνπξγηώλ ή  Μάξθεηηλγθ θαη Δπηθνηλσλίαο ή 

Ναπηηιίαο θαη Δπηρεηξεκαηηθώλ Τπεξεζηώλ ή Ναπηηιηαθώλ πνπδώλ ή 

Ννκηθήο ή Οξγάλσζεο θαη Γηαρείξηζεο Αγξνηηθώλ Δθκεηαιιεύζεσλ (από 

2006 κεηνλνκάζηεθε ζε Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Αγξνηηθώλ Πξνηόλησλ 

θαη Σξνθίκσλ) ή Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ ή Οξγάλσζεο 

θαη Γηαρείξηζεο Αζιεηηζκνύ ή Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο ή 

Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο θαη Γεκόζηαο  Γηνίθεζεο ή Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο θαη 

Ιζηνξίαο ή Πνιηηηθώλ Δπηζηεκώλ ή Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο θαη Γηεζλώλ 

πνπδώλ  ή  Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο θαη Γηεζλώλ ρέζεσλ  ή Πνιηηηθώλ 

Θεζκώλ θαη Γηεζλώλ ρέζεσλ (από 2006 κεηνλνκάζηεθε ζε Πνιηηηθήο 

Δπηζηήκεο θαη Γηεζλώλ ρέζεσλ) ή Σερλνινγίαο θαη πζηεκάησλ 

Παξαγσγήο  ΑΔΙ ή ην νκώλπκν πηπρίν ή δίπισκα Διιεληθνύ Αλνηθηνύ 

Παλεπηζηεκίνπ (ΔΑΠ) ΑΔΙ ή Πξνγξακκάησλ πνπδώλ Δπηινγήο (ΠΔ) 

ΑΔΙ ηεο εκεδαπήο ε ηζόηηκνο ηίηινο ζρνιώλ  ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, 

αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο. 

2. Πνιύ θαιή γλώζε ηεο αγγιηθήο γιώζζαο. 

3. Γλώζε ρεηξηζκνύ Η/Τ ζηα αληηθείκελα:  α) επεμεξγαζίαο θεηκέλσλ, β) 

ππνινγηζηηθώλ θύιισλ, γ) ππεξεζηώλ δηαδηθηύνπ. 
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ΚΤΡΗΑ ΠΡΟΟΝΣΑ: 

1. Πηπρίν ή δίπισκα Αζηηθήο θαη Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο (από 1998 

κεηνλνκάζηεθε ζε Οηθνλνκηθήο θαη Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο) ή Βηνκεραληθήο 

Γηνίθεζεο θαη Σερλνινγίαο (πξώελ Σερλνινγίαο θαη πζηεκάησλ Παξαγσγήο)  

ή Γεκόζηαο Γηνίθεζεο κε θαηεύζπλζε Γεκόζηαο Οηθνλνκηθήο ή Γεκόζηαο 

Γηνίθεζεο (ην νπνίν ίζρπε κέρξη ην αθαδεκατθό έηνο 1996-1997) ή Γηεζλώλ 

θαη Δπξσπατθώλ Οηθνλνκηθώλ θαη Πνιηηηθώλ πνπδώλ (από Μάην 2008 

κεηνλνκάζηεθε ζε Γηεζλώλ θαη Δπξσπατθώλ πνπδώλ) κε θαηεύζπλζε 

Γηεζλώλ θαη Δπξσπατθώλ Οηθνλνκηθώλ πνπδώλ ή Γηεζλώλ θαη Δπξσπατθώλ 

Οηθνλνκηθώλ πνπδώλ ή Γηεζλώλ θαη Δπξσπατθώλ πνπδώλ κε θαηεύζπλζε 

Γηεζλώλ θαη Δπξσπατθώλ Οηθνλνκηθώλ ρέζεσλ ή Γηεζλώλ θαη Δπξσπατθώλ 

πνπδώλ (πξώελ Γηεζλώλ θαη Δπξσπατθώλ Οηθνλνκηθώλ θαη Πνιηηηθώλ 

πνπδώλ) κε θαηεύζπλζε Γηεζλώλ θαη Δπξσπατθώλ Οηθνλνκηθώλ πνπδώλ ή 

Γηεζλώλ Οηθνλνκηθώλ ρέζεσλ θαη Αλάπηπμεο ή Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ ή 

Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ θαη Οξγαληζκώλ ή Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ 

Αγξνηηθώλ Πξντόλησλ θαη Σξνθίκσλ ή Δπηρεηξεζηαθήο Έξεπλαο θαη 

Μάξθεηηλγθ ή Δπηρεηξεζηαθήο Έξεπλαο θαη ηξαηεγηθήο Πσιήζεσλ  

(Marketing) ή  

Λνγηζηηθήο θαη Υξεκαηννηθνλνκηθήο ή Λνγηζηηθήο Υξεκαηννηθνλνκηθήο θαη 

Πνζνηηθήο Αλάιπζεο ή Μάξθεηηλγθ θαη Δπηθνηλσλίαο ή Μάξθεηηλγθ θαη 

Γηνίθεζεο Λεηηνπξγηώλ ή Μάξθεηηλγθ Αγξνηηθώλ Πξντόλησλ ή Ναπηηιηαθώλ 



   

ειίδα 12 από 22 

ΠΗΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (αλά θσδηθό ζέζεο) 

Κσδηθόο ζέζεο 

Σίηινο ζπνπδώλ  

θαη  

ινηπά απαηηνύκελα (ηππηθά & ηπρόλ πξόζζεηα) πξνζόληα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

πνπδώλ ή Ναπηηιίαο θαη Δπηρεηξεκαηηθώλ Τπεξεζηώλ ή Οηθνλνκηθήο 

Δπηζηήκεο ή Οηθνλνκηθήο θαη Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο ή Οηθνλνκηθώλ 

Δπηζηεκώλ ή Οηθνλνκηθήο θαη Γηνίθεζεο Σνπξηζκνύ ή Οξγάλσζεο θαη 

Γηαρείξηζεο Αγξνηηθώλ Δθκεηαιιεύζεσλ (από 2006 κεηνλνκάζηεθε ζε 

Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Αγξνηηθώλ Πξντόλησλ θαη Σξνθίκσλ) ή Οξγάλσζεο 

θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ ή Οξγάλσζεο θαη Γηαρείξηζεο Αζιεηηζκνύ ή 

Πεξηθεξεηαθήο θαη Οηθνλνκηθήο Αλάπηπμεο ή ηαηηζηηθήο ή ηαηηζηηθήο θαη 

Αλαινγηζηηθήο Δπηζηήκεο ή ηαηηζηηθήο θαη Αζθαιηζηηθήο Δπηζηήκεο ή 

ηαηηζηηθήο θαη Αλαινγηζηηθώλ - Υξεκαηννηθνλνκηθώλ Μαζεκαηηθώλ ή 

Μαζεκαηηθώλ Δηζαγσγηθή Καηεύζπλζε ηαηηζηηθήο θαη Αλαινγηζηηθώλ – 

Υξεκαηννηθνλνκηθώλ Μαζεκαηηθώλ ή Σερλνινγίαο θαη πζηεκάησλ 

Παξαγσγήο ή Υξεκαηννηθνλνκηθήο θαη Σξαπεδηθήο Γηνηθεηηθήο ή  

Γηεζλώλ, Δπξσπατθώλ θαη Πεξηθεξεηαθώλ πνπδώλ κε θαηεύζπλζε Γηεζλώλ 

Οηθνλνκηθώλ ρέζεσλ ΑΔΙ ή ην νκώλπκν πηπρίν ή δίπισκα Διιεληθνύ 

Αλνηθηνύ Παλεπηζηεκίνπ (Δ.Α.Π.) ΑΔΙ ή Πξνγξακκάησλ πνπδώλ Δπηινγήο 

(Π..Δ.) ΑΔΙ ηεο εκεδαπήο ή ηζόηηκνο ηίηινο ζρνιώλ ηεο εκεδαπήο ή 

αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο  

2. Άξηζηε γλώζε ηεο αγγιηθήο γιώζζαο. 

3. Γλώζε ρεηξηζκνύ Η/Τ ζηα αληηθείκελα: α) επεμεξγαζίαο θεηκέλσλ, β) 

ππνινγηζηηθώλ θύιισλ θαη γ) ππεξεζηώλ δηαδηθηύνπ. 

 

ΠΡΟΟΝΣΑ Α' ΔΠΗΚΟΤΡΗΑ: 

(Δθόζνλ ε ζέζε δελ θαιπθζεί από ππνςεθίνπο κε ηα αλσηέξσ πξνζόληα) 

1. Πηπρίν ή δίπισκα Αζηηθήο θαη Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο (από 1998 

κεηνλνκάζηεθε ζε Οηθνλνκηθήο θαη Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο) ή Βηνκεραληθήο 

Γηνίθεζεο θαη Σερλνινγίαο (πξώελ Σερλνινγίαο θαη πζηεκάησλ Παξαγσγήο)  

ή Γεκόζηαο Γηνίθεζεο κε θαηεύζπλζε Γεκόζηαο Οηθνλνκηθήο ή Γεκόζηαο 

Γηνίθεζεο (ην νπνίν ίζρπε κέρξη ην αθαδεκατθό έηνο 1996-1997) ή Γηεζλώλ 

θαη Δπξσπατθώλ Οηθνλνκηθώλ θαη Πνιηηηθώλ πνπδώλ (από Μάην 2008 

κεηνλνκάζηεθε ζε Γηεζλώλ θαη Δπξσπατθώλ πνπδώλ) κε θαηεύζπλζε 

Γηεζλώλ θαη Δπξσπατθώλ Οηθνλνκηθώλ πνπδώλ ή Γηεζλώλ θαη Δπξσπατθώλ 

Οηθνλνκηθώλ πνπδώλ ή Γηεζλώλ θαη Δπξσπατθώλ πνπδώλ κε θαηεύζπλζε 

Γηεζλώλ θαη Δπξσπατθώλ Οηθνλνκηθώλ ρέζεσλ ή Γηεζλώλ θαη Δπξσπατθώλ 

πνπδώλ (πξώελ Γηεζλώλ θαη Δπξσπατθώλ Οηθνλνκηθώλ θαη Πνιηηηθώλ 

πνπδώλ) κε θαηεύζπλζε Γηεζλώλ θαη Δπξσπατθώλ Οηθνλνκηθώλ πνπδώλ ή 

Γηεζλώλ Οηθνλνκηθώλ ρέζεσλ θαη Αλάπηπμεο ή Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ ή 

Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ θαη Οξγαληζκώλ ή Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ 

Αγξνηηθώλ Πξντόλησλ θαη Σξνθίκσλ ή Δπηρεηξεζηαθήο Έξεπλαο θαη 

Μάξθεηηλγθ ή Δπηρεηξεζηαθήο Έξεπλαο θαη ηξαηεγηθήο Πσιήζεσλ  

(Marketing) ή  

Λνγηζηηθήο θαη Υξεκαηννηθνλνκηθήο ή Λνγηζηηθήο Υξεκαηννηθνλνκηθήο θαη 



   

ειίδα 13 από 22 

ΠΗΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (αλά θσδηθό ζέζεο) 

Κσδηθόο ζέζεο 

Σίηινο ζπνπδώλ  

θαη  

ινηπά απαηηνύκελα (ηππηθά & ηπρόλ πξόζζεηα) πξνζόληα 

Πνζνηηθήο Αλάιπζεο ή Μάξθεηηλγθ θαη Δπηθνηλσλίαο ή Μάξθεηηλγθ θαη 

Γηνίθεζεο Λεηηνπξγηώλ ή Μάξθεηηλγθ Αγξνηηθώλ Πξντόλησλ ή Ναπηηιηαθώλ 

πνπδώλ ή Ναπηηιίαο θαη Δπηρεηξεκαηηθώλ Τπεξεζηώλ ή Οηθνλνκηθήο 

Δπηζηήκεο ή Οηθνλνκηθήο θαη Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο ή Οηθνλνκηθώλ 

Δπηζηεκώλ ή Οηθνλνκηθήο θαη Γηνίθεζεο Σνπξηζκνύ ή Οξγάλσζεο θαη 

Γηαρείξηζεο Αγξνηηθώλ Δθκεηαιιεύζεσλ (από 2006 κεηνλνκάζηεθε ζε 

Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Αγξνηηθώλ Πξντόλησλ θαη Σξνθίκσλ) ή Οξγάλσζεο 

θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ ή Οξγάλσζεο θαη Γηαρείξηζεο Αζιεηηζκνύ ή 

Πεξηθεξεηαθήο θαη Οηθνλνκηθήο Αλάπηπμεο ή ηαηηζηηθήο ή ηαηηζηηθήο θαη 

Αλαινγηζηηθήο Δπηζηήκεο ή ηαηηζηηθήο θαη Αζθαιηζηηθήο Δπηζηήκεο ή 

ηαηηζηηθήο θαη Αλαινγηζηηθώλ - Υξεκαηννηθνλνκηθώλ Μαζεκαηηθώλ ή 

Μαζεκαηηθώλ Δηζαγσγηθή Καηεύζπλζε ηαηηζηηθήο θαη Αλαινγηζηηθώλ – 

Υξεκαηννηθνλνκηθώλ Μαζεκαηηθώλ ή Σερλνινγίαο θαη πζηεκάησλ 

Παξαγσγήο ή Υξεκαηννηθνλνκηθήο θαη Σξαπεδηθήο Γηνηθεηηθήο ή  

Γηεζλώλ, Δπξσπατθώλ θαη Πεξηθεξεηαθώλ πνπδώλ κε θαηεύζπλζε Γηεζλώλ 

Οηθνλνκηθώλ ρέζεσλ ΑΔΙ ή ην νκώλπκν πηπρίν ή δίπισκα Διιεληθνύ 

Αλνηθηνύ Παλεπηζηεκίνπ (Δ.Α.Π.) ΑΔΙ ή Πξνγξακκάησλ πνπδώλ Δπηινγήο 

(Π..Δ.) ΑΔΙ ηεο εκεδαπήο ή ηζόηηκνο ηίηινο ζρνιώλ ηεο εκεδαπήο ή 

αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο  

2. Πνιύ θαιή γλώζε ηεο αγγιηθήο γιώζζαο. 

3. Γλώζε ρεηξηζκνύ Η/Τ ζηα αληηθείκελα: α) επεμεξγαζίαο θεηκέλσλ, β) 

ππνινγηζηηθώλ θύιισλ θαη γ) ππεξεζηώλ δηαδηθηύνπ. 
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ΠΗΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (αλά θσδηθό ζέζεο) 

Κσδηθόο ζέζεο 

Σίηινο ζπνπδώλ  

θαη  

ινηπά απαηηνύκελα (ηππηθά & ηπρόλ πξόζζεηα) πξνζόληα 
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ΚΤΡΗΑ ΠΡΟΟΝΣΑ: 

1. Πηπρίν ή δίπισκα ηκήκαηνο Σνπξηζηηθώλ Δπηρεηξήζεσλ ή Γεκνζίσλ 

ρέζεσλ θαη Δπηθνηλσλίαο ή Γηνίθεζεο Οηθνλνκίαο θαη Δπηθνηλσλίαο 

Πνιηηηζηηθώλ θαη Σνπξηζηηθώλ Μνλάδσλ κε θαηεπζύλζεηο: α) Γηνίθεζε 

Πνιηηηζηηθώλ Μνλάδσλ θαη Δπηρεηξήζεσλ Φηινμελίαο ή  Δπηθνηλσλία 

Πνιηηηζηηθώλ Μνλάδσλ ή Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ - Γηνίθεζε Σνπξηζηηθώλ 

Δπηρεηξήζεσλ θαη Δπηρεηξήζεσλ Φηινμελίαο ή Φεθηαθώλ Μέζσλ  θαη 

Δπηθνηλσλίαο Σ.Δ. ΣΔΙ ή ην νκώλπκν πηπρίν ή δίπισκα Πξνγξακκάησλ 

πνπδώλ Δπηινγήο (Π..Δ.) ΣΔΙ  ή αληίζηνηρν θαηά εηδηθόηεηα  πηπρίν ή 

δίπισκα ΣΔΙ ή Πξνγξακκάησλ  πνπδώλ Δπηινγήο (Π..Δ.) ΣΔΙ ηεο 

εκεδαπήο ή ηζόηηκνο ηίηινο ζρνιώλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο 

εηδηθόηεηαο ή ην νκώλπκν ή αληίζηνηρν θαηά εηδηθόηεηα πηπρίν ΚΑΣΔΔ ή 

ηζόηηκνο ηίηινο ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο. 

2. Πνιύ θαιή γλώζε ηεο αγγιηθήο γιώζζαο  

3. Καιή γλώζε ηεο γεξκαληθήο γιώζζαο 

4. Γλώζε ρεηξηζκνύ Η/Τ ζηα αληηθείκελα: α) επεμεξγαζίαο θεηκέλσλ, β) 

ππνινγηζηηθώλ θύιισλ, γ) ππεξεζηώλ δηαδηθηύνπ.  

ΠΡΟΟΝΣΑ Α' ΔΠΗΚΟΤΡΗΑ: 

1. Πηπρίν ή δίπισκα ηκήκαηνο Σνπξηζηηθώλ Δπηρεηξήζεσλ ή Γεκνζίσλ 

ρέζεσλ θαη Δπηθνηλσλίαο ή Γηνίθεζεο Οηθνλνκίαο θαη Δπηθνηλσλίαο 

Πνιηηηζηηθώλ θαη Σνπξηζηηθώλ Μνλάδσλ κε θαηεπζύλζεηο: α) Γηνίθεζε 

Πνιηηηζηηθώλ Μνλάδσλ θαη Δπηρεηξήζεσλ Φηινμελίαο ή  Δπηθνηλσλία 

Πνιηηηζηηθώλ Μνλάδσλ ή Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ - Γηνίθεζε Σνπξηζηηθώλ 

Δπηρεηξήζεσλ θαη Δπηρεηξήζεσλ Φηινμελίαο ή Φεθηαθώλ Μέζσλ  θαη 

Δπηθνηλσλίαο Σ.Δ. ΣΔΙ ή ην νκώλπκν πηπρίν ή δίπισκα Πξνγξακκάησλ 

πνπδώλ Δπηινγήο (Π..Δ.) ΣΔΙ  ή αληίζηνηρν θαηά εηδηθόηεηα  πηπρίν ή 

δίπισκα ΣΔΙ ή Πξνγξακκάησλ  πνπδώλ Δπηινγήο (Π..Δ.) ΣΔΙ ηεο 

εκεδαπήο ή ηζόηηκνο ηίηινο ζρνιώλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο 

εηδηθόηεηαο ή ην νκώλπκν ή αληίζηνηρν θαηά εηδηθόηεηα πηπρίν ΚΑΣΔΔ ή 

ηζόηηκνο ηίηινο ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο. 

2. Καιή γλώζε ηεο αγγιηθήο γιώζζαο. 

3. Μέηξηα γλώζε ηεο γεξκαληθήο γιώζζαο 

4. Γλώζε ρεηξηζκνύ Η/Τ ζηα αληηθείκελα: α) επεμεξγαζίαο θεηκέλσλ, β) 

ππνινγηζηηθώλ θύιισλ, γ) ππεξεζηώλ δηαδηθηύνπ. 
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ΚΤΡΗΑ ΠΡΟΟΝΣΑ: 

Πηπρίν ή δίπισκα ή απνιπηήξηνο ηίηινο εηδηθόηεηαο ηέιερνο Τπεξεζηώλ 

Αζθάιεηαο ή Φύιαθαο Μνπζείσλ θαη Αξραηνινγηθώλ ρώξσλ  ή ηέιερνο 

Αζθαιείαο Πξνζώπσλ θαη Τπνδνκώλ ή αληίζηνηρν πηπρίν ή δίπισκα ή 

απνιπηήξηνο ηίηινο ησλ παξαθάησ ζρνιηθώλ κνλάδσλ : ΙΔΚ  ή  

Δπαγγεικαηηθνύ Λπθείνπ ή Σερληθνύ Δπαγγεικαηηθνύ Δθπαηδεπηεξίνπ Α’ ή Β’ 

θύθινπ ζπνπδώλ ή Δληαίνπ Πνιπθιαδηθνύ Λπθείνπ ή Σερληθνύ 
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ΠΗΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (αλά θσδηθό ζέζεο) 

Κσδηθόο ζέζεο 

Σίηινο ζπνπδώλ  

θαη  

ινηπά απαηηνύκελα (ηππηθά & ηπρόλ πξόζζεηα) πξνζόληα 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δπαγγεικαηηθνύ Λπθείνπ ή ρνιήο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο ή 

Δπαγγεικαηηθήο ρνιήο ή Σερληθήο Δπαγγεικαηηθήο ρνιήο δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο  ή ζρνιήο καζεηείαο ηνπ ΟΑΔΓ ηνπ Ν. 1346/1983 ή Ν. 

3475/2006 ή άιινο ηζόηηκνο ηίηινο ζρνιηθήο κνλάδαο ηεο εκεδαπήο ή 

αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο.  

 

ΠΡΟΟΝΣΑ Α΄ ΔΠΗΚΟΤΡΗΑ 

(Δθόζνλ ε ζέζε δελ θαιπθζεί από ππνςεθίνπο κε ηα αλσηέξσ πξνζόληα) 

 

Οπνηνδήπνηε πηπρίν ή δίπισκα ή απνιπηήξηνο ηίηινο δεπηεξνβάζκηαο ή 

κεηαδεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηεο εκεδαπήο ή άιινο ηζόηηκνο ηίηινο ηεο 

αιινδαπήο, αλεμαξηήησο εηδηθόηεηαο. 
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ΚΤΡΗΑ ΠΡΟΟΝΣΑ: 
α) Ιζρύνπζα άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο Δγθαηαζηάηε Ηιεθηξνιόγνπ 1εο 
νκάδαο Α΄ Δηδηθόηεηαο ηνπ π.δ. 108/2013 (*). 
β) Ο νκώλπκνο ή αληίζηνηρνο ηίηινο ΙΔΚ ή Δπαγγεικαηηθνύ Λπθείνπ ή 
Σερληθνύ Δπαγγεικαηηθνύ Δθπαηδεπηεξίνπ Α' ή Β' θύθινπ ζπνπδώλ ή Δληαίνπ 
Πνιπθιαδηθνύ Λπθείνπ ή Σερληθνύ Δπαγγεικαηηθνύ Λπθείνπ ή ρνιήο 
Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο ή Δπαγγεικαηηθήο ρνιήο ή Σερληθώλ 
Δπαγγεικαηηθώλ ρνιώλ δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ή ζρνιώλ καζεηείαο 
ηνπ ΟΑΔΓ ηνπ Ν. 1346/1983 ή Ν. 3475/2006 ή άιινο ηζόηηκνο ηίηινο 
ζρνιηθώλ κνλάδσλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο. 
Γίλεηαη επίζεο δεθηόο νπνηνζδήπνηε ηίηινο ΙΔΚ ή δεπηεξνβάζκηαο 
εθπαίδεπζεο ή άιινο ηζόηηκνο θαη αληίζηνηρνο ηίηινο ζρνιηθώλ κνλάδσλ ηεο 
εκεδαπήο ή αιινδαπήο, ππό ηελ πξνϋπόζεζε όηη ν ππνςήθηνο ππνβάιιεη 
βεβαίσζε ηεο αξκόδηαο γηα ηελ έθδνζε ηεο άδεηαο ππεξεζίαο, όηη ε αλσηέξσ 
άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο ρνξεγήζεθε βάζεη ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηίηινπ 
είηε απηνηειώο είηε κε ζπλππνινγηζκό θαη εκπεηξίαο. 
 
ΠΡΟΟΝΣΑ Α' ΔΠΗΚΟΤΡΗΑ:  
(Δθόζνλ νη ζέζεηο δελ θαιπθζνύλ από ππνςεθίνπο κε ηα αλσηέξσ 
πξνζόληα) 
 
α) Ιζρύνπζα άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο Δγθαηαζηάηε Ηιεθηξνιόγνπ 1εο 
νκάδαο Α΄ Δηδηθόηεηαο ηνπ π.δ. 108/2013 (*). 
β) Ο νκώλπκνο ή αληίζηνηρνο, απνιπηήξηνο ηίηινο αλαγλσξηζκέλεο 
θαηώηεξεο ηερληθήο ζρνιήο ηεο εκεδαπήο ή ηζόηηκνο θαη αληίζηνηρνο ηίηινο 
ζρνιήο ηεο αιινδαπήο. Γίλεηαη επίζεο δεθηόο νπνηνζδήπνηε ηίηινο 
αλαγλσξηζκέλεο θαηώηεξεο ηερληθήο ζρνιήο ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, 
ππό ηελ πξνϋπόζεζε όηη ν ππνςήθηνο ππνβάιιεη βεβαίσζε ηεο αξκόδηαο 
γηα ηελ έθδνζε ηεο άδεηαο ππεξεζίαο, όηη ε αλσηέξσ άδεηα άζθεζεο 
επαγγέικαηνο ρνξεγήζεθε βάζεη ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηίηινπ είηε απηνηειώο είηε 
κε ζπλππνινγηζκό θαη εκπεηξίαο.  
 
 



   

ειίδα 16 από 22 

ΠΗΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (αλά θσδηθό ζέζεο) 

Κσδηθόο ζέζεο 

Σίηινο ζπνπδώλ  

θαη  

ινηπά απαηηνύκελα (ηππηθά & ηπρόλ πξόζζεηα) πξνζόληα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΟΝΣΑ Β' ΔΠΗΚΟΤΡΗΑ: 
(Δθόζνλ νη ζέζεηο δελ θαιπθζνύλ από ππνςεθίνπο κε ηα αλσηέξσ 
πξνζόληα) 
α) Ιζρύνπζα άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο Δγθαηαζηάηε Ηιεθηξνιόγνπ 1εο 
νκάδαο Α΄ Δηδηθόηεηαο ηνπ π.δ. 108/2013. 
β) Απνιπηήξηνο ηίηινο ηνπιάρηζηνλ ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο 
(απνιπηήξην ηξηηαμίνπ γπκλαζίνπ ή γηα ππνςεθίνπο πνπ έρνπλ απνθνηηήζεη 
κέρξη θαη ην 1980 απνιπηήξην δεκνηηθνύ ζρνιείνπ) ή ηζνδύλακνο 
απνιπηήξηνο ηίηινο θαηώηεξεο Σερληθήο ρνιήο ηνπ Ν.Γ. 580/1970 ή 
απνιπηήξηνο ηίηινο Δξγαζηεξίσλ Δηδηθήο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη 
Καηάξηηζεο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 2817/2000 ηεο εκεδαπήο ή άιινο ηζόηηκνο 
ηίηινο ηεο αιινδαπήο θαη αληίζηνηρε εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ (3) 
εηώλ, κεηά ηελ απόθηεζε ηεο παξαπάλσ άδεηαο άζθεζεο επαγγέικαηνο (*). 
 
ΠΡΟΟΝΣΑ Γ' ΔΠΗΚΟΤΡΗΑ: 
(Δθόζνλ νη ζέζεηο δελ θαιπθζνύλ από ππνςεθίνπο κε ηα αλσηέξσ 
πξνζόληα) 
  
α) Ιζρύνπζα άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο Δγθαηαζηάηε Ηιεθηξνιόγνπ 1εο 
νκάδαο Α΄ Δηδηθόηεηαο ηνπ π.δ. 108/2013. 
β) Απνιπηήξηνο ηίηινο ηνπιάρηζηνλ ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο 
(απνιπηήξην ηξηηαμίνπ γπκλαζίνπ ή γηα ππνςεθίνπο πνπ έρνπλ απνθνηηήζεη 
κέρξη θαη ην 1980 απνιπηήξην δεκνηηθνύ ζρνιείνπ) ή ηζνδύλακνο 
απνιπηήξηνο ηίηινο θαηώηεξεο Σερληθήο ρνιήο ηνπ Ν.Γ. 580/1970 ή 
απνιπηήξηνο ηίηινο Δξγαζηεξίσλ Δηδηθήο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη 
Καηάξηηζεο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 2817/2000 ηεο εκεδαπήο ή άιινο ηζόηηκνο 
ηίηινο ηεο αιινδαπήο θαη αληίζηνηρε εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ έμη (6) κελώλ, 
κεηά ηελ απόθηεζε ηεο παξαπάλσ άδεηαο άζθεζεο επαγγέικαηνο (*). 
 
 (*) ΔΠΗΖΜΑΝΖ:  
Τπνςήθηνη πνπ είλαη θάηνρνη άδεηαο, πνπ εθδόζεθε ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 
ηνπ Β.Γ. 13/19-2-1936, όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη, νθείινπλ λα 
πξνζθνκίζνπλ ηελ απαηηνύκελε άδεηα Δγθαηαζηάηε Ηιεθηξνιόγνπ 1εο νκάδαο 
Α΄ εηδηθόηεηαο ηνπ π.δ. 108/2013, θαηόπηλ αληηζηνίρηζεο ηεο αλσηέξσ άδεηαο 
από ηελ αξκόδηα ππεξεζία ηεο Γηεύζπλζεο Αλάπηπμεο ηεο Πεξηθέξεηαο ηνπ 
ηόπνπ επαγγεικαηηθήο εγθαηάζηαζεο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ή, εάλ δελ ππάξρεη 
επαγγεικαηηθή εγθαηάζηαζε, ηνπ ηόπνπ κόληκεο δηακνλήο ηνπ. 

 

ΠΡΟΟΥΖ: ύκθσλα κε ην άξζξν 20 «Απνθιεηζηηθή πξνζεζκία γηα ηε ζύλαςε 

ζπκβάζεσλ έθηαθηνπ πξνζσπηθνύ» ηνπ Ν. 4305/2014 (ΦΔΚ 237/η. Α΄/31-10-2014) ε 

πξόζιεςε πξνζσπηθνύ ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ ζπληειείηαη 

ππνρξεσηηθά εληόο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο έμη (6) κελώλ από ηελ έθδνζε ηεο 

εγθξηηηθήο απόθαζεο ηεο Δπηηξνπήο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο ΠΤ: 33/2006. 

Μεηά ηελ παξέιεπζε ηεο πξνζεζκίαο απηήο νη ζπκβάζεηο δελ επηηξέπεηαη λα 

ζπλαθζνύλ θαη απαηηείηαη εθ λένπ ππνβνιή αηηήκαηνο γηα έθδνζε εγθξηηηθήο 

απόθαζεο. 
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Οη ππνςήθηνη όισλ ησλ εηδηθνηήησλ πξέπεη λα είλαη ειηθίαο από 18 έσο 65 εηώλ. 

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΖΖ ΚΡΗΣΖΡΗΧΝ 
 

Η ζεηξά θαηάηαμεο κεηαμύ ησλ ππνςεθίσλ θαζνξίδεηαη κε βάζε ηα αθόινπζα θξηηήξηα: 
 

 

 
ΔΜΠΔΗΡΗΑ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΤΜΔΝΖ ΔΜΠΔΗΡΗΑ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ ΚΑΣΖΓΟΡΗΧΝ ΠΔ, ΣΔ ΚΑΗ ΓΔ 

Χο βαζκνινγνύκελε εκπεηξία γηα ηνπο παξαθάησ θσδηθνύο ζέζεσλ λνείηαη ε απαζρόιεζε κε 
ζρέζε εξγαζίαο ή ζύκβαζε έξγνπ ζην δεκόζην ή ηδησηηθό ηνκέα ή άζθεζε επαγγέικαηνο ζε 
θαζήθνληα ή έξγα ζπλαθή κε ην αληηθείκελν ησλ πξνο πιήξσζε ζέζεσλ. 

ΚΧΓΗΚΟ ΘΔΔΧΝ ΔΜΠΔΗΡΗΑ ΚΑΗ ΣΡΟΠΟ ΑΠΟΓΔΗΞΖ 

 

100,101,102,103,104,105 
& 106 

Η εκπεηξία ιακβάλεηαη ππόςε κεηά ηε ιήςε ηνπ βαζηθνύ ηίηινπ 
ζπνπδώλ κε ηνλ νπνίν νη ππνςήθηνη κεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία 
επηινγήο.  

Γηα ηελ απόδεημε ηεο εκπεηξίαο απηήο βι. δηθαηνινγεηηθά 
πεξίπησζε Β ή Δηδηθέο πεξηπηώζεηο απόδεημεο εκπεηξίαο ηνπ 
Παξαξηήκαηνο αλαθνηλώζεσλ πκβάζεσλ εξγαζίαο Οξηζκέλνπ 
Υξόλνπ (ΟΥ) - ΚΔΦΑΛΑΙΟ IΙ., ζηνηρείν 16. Πηζηνπνηεηηθά 
απόδεημεο εκπεηξίαο. 

ΠΗΝΑΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΖΖ ΚΡΗΣΖΡΗΧΝ 
 

  1. ΥΡΟΝΟ ΑΝΔΡΓΗΑ (200 κνλάδεο γηα 4 κήλεο αλεξγίαο θαη 75 κνλάδεο αλά κήλα αλεξγίαο άλσ ησλ 4 κελώλ, κε αλώηαην όξην ηνπο 12 κήλεο) 

κήλεο 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 θαη άλσ 

κνλάδεο 0 0 0 200 275 350 425 500 575 650 725 800 
 

        2. ή 3. ΠΟΛΤΣΔΚΝΟ Ζ΄ ΣΔΚΝΟ ΠΟΛΤΣΔΚΝΖ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ (50 κνλάδεο γηα θάζε ηέθλν) 

αξηζκόο ηέθλσλ 3* 4 5 6 7 8 9 10 11 12 …. 

κνλάδεο 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 …. 

      *αθνξά κόλν ηηο εηδηθέο πεξηπηώζεηο πνιπηεθλίαο κε ηξία (3) ηέθλα     

 
        4. ή 5. ΣΡΗΣΔΚΝΟ Ζ΄ ΣΔΚΝΟ ΣΡΗΣΔΚΝΖ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ (40 κνλάδεο γηα θάζε ηέθλν) 

αξηζκόο ηέθλσλ 3           

κνλάδεο 120           

 

       6. ΑΝΖΛΗΚΑ ΣΔΚΝΑ (30 κνλάδεο γηα θαζέλα από ηα δύν πξώηα ηέθλα θαη 50 κνλάδεο γηα ην ηξίην) 

αξηζκόο ηέθλσλ 1 2 3 

κνλάδεο 30 60 110 
 

        7. ή 8. ΓΟΝΔΑ Ζ΄ ΣΔΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΔΨΚΖ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ (50 κνλάδεο γηα θάζε ηέθλν)  

αξηζκόο ηέθλσλ 1 2 3 4 5 …. 

κνλάδεο 50 100 150 200 250 …. 

 

        9. ΒΑΘΜΟ ΒΑΗΚΟΤ ΣΗΣΛΟΤ  (γηα ΠΔ θαη ΣΔ νη κνλάδεο ηνπ βαζηθνύ ηίηινπ κε 2 δεθαδηθά ςεθία πνιιαπιαζηάδνληαη κε ην 40, ελώ γηα ΓΔ κε ην 20) 

θαηεγνξίεο  ΠΔ & ΣΔ 5 … 5,5 … 6 … 6,5 … 7 … 7,5 … 8 … 8,5 … 9 … 9,5 … 10 

θαηεγνξία ΓΔ 10 … 11 … 12 … 13 … 14 … 15 … 16 … 17 … 18 … 19 … 20 

κνλάδεο 200 … 220 … 240 … 260 … 280 … 300 … 320 … 340 … 360 … 380 … 400 
 

        10. ΔΜΠΔΗΡΗΑ (7 κνλάδεο αλά κήλα εκπεηξίαο θαη έσο 60 κήλεο) 

κήλεο εκπεηξίαο 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 … 57 58 59 60 θαη άλσ 

κνλάδεο 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 77 84 91 98 … 399 406 413 420 
 

        11. ΑΝΑΠΖΡΗΑ ΤΠΟΦΖΦΗΟΤ ΜΔ ΠΟΟΣΟ ΣΟΤΛΑΥΗΣΟΝ 50% (ην πνζνζηό αλαπεξίαο πνιιαπιαζηάδεηαη κε ην ζπληειεζηή “3”) 

πνζνζηό αλαπεξίαο 50% … 60% …              

κνλάδεο 150 … 180 …              
 

        12. ΑΝΑΠΖΡΗΑ ΓΟΝΔΑ, ΣΔΚΝΟΤ, ΑΓΔΛΦΟΤ Ή ΤΕΤΓΟΤ (ην πνζνζηό αλαπεξίαο πνιιαπιαζηάδεηαη κε ην ζπληειεζηή “2”) 

πνζνζηό αλαπεξίαο 50% … 60% … 67% … 70% …          

κνλάδεο 100 … 120 … 134 … 140 …          
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Η εκπεηξία ιακβάλεηαη ππόςε κεηά ηελ απόθηεζε ηεο δεηνύκελεο 

από ηελ παξνύζα Αλαθνίλσζε άδεηαο άζθεζεο επαγγέικαηνο 

Δγθαηαζηάηε Ηιεθηξνιόγνπ 1εο Οκάδαο Α΄ εηδηθόηεηαο ηνπ Π.Γ. 

108/2013. 

ε πεξίπησζε, όκσο, πνπ ε σο άλσ άδεηα έρεη εθδνζεί θαηόπηλ 

αληηζηνίρηζεο άδεηαο ηνπ Β.Γ. 13/19-2-1936, ε εκπεηξία ιακβάλεηαη 

ππόςε από ηελ εκεξνρξνλνινγία θηήζεο ηεο αξρηθήο άδεηαο, 

πξνθεηκέλνπ λα πξνζκεηξεζεί ην βαζκνινγνύκελν θξηηήξην ηεο 

εκπεηξίαο. 

Γηα ηελ απόδεημε ηεο εκπεηξίαο απηήο βι. δηθαηνινγεηηθά 
πεξίπησζε Α(1) ή Δηδηθέο πεξηπηώζεηο απόδεημεο εκπεηξίαο 
ηνπ Παξαξηήκαηνο αλαθνηλώζεσλ πκβάζεσλ εξγαζίαο Οξηζκέλνπ 
Υξόλνπ (ΟΥ) - ΚΔΦΑΛΑΙΟ IΙ., ζηνηρείν 16. Πηζηνπνηεηηθά 
απόδεημεο εκπεηξίαο. 

 

Οη ηξόπνη ππνινγηζκνύ ηεο εκπεηξίαο γηα όιεο ηηο εηδηθόηεηεο πεξηγξάθνληαη 
αλαιπηηθά ζην «Παξάξηεκα αλαθνηλώζεσλ πκβάζεσλ εξγαζίαο Οξηζκέλνπ 
Υξόλνπ (ΟΥ)» (βι. ΚΔΦΑΛΑΗΟ I., ελόηεηα Δ., ππνελόηεηα «ΣΡΟΠΟΗ ΤΠΟΛΟΓΗΜΟΤ 
ΔΜΠΔΗΡΗΑ»).   
 

ΑΠΑΡΑΗΣΖΣΑ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ 
Οη ππνςήθηνη γηα ηελ απόδεημε ησλ ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΧΝ ΠΡΟΟΝΣΧΝ (βι. ΠΙΝΑΚΑ Β), ησλ 
ινηπώλ ηδηνηήησλ ηνπο θαη ηεο εκπεηξίαο ηνπο νθείινπλ λα πξνζθνκίζνπλ όια ηα  
απαηηνύκελα από ηελ παξνύζα αλαθνίλσζε θαη ην «Παξάξηεκα αλαθνηλώζεσλ 
πκβάζεσλ εξγαζίαο Οξηζκέλνπ Υξόλνπ (ΟΥ)» δηθαηνινγεηηθά, ζύκθσλα κε ηα 
νξηδόκελα ζηελ ελόηεηα «ΠΡΟΚΟΜΙΗ ΣΙΣΛΧΝ, ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΧΝ ΚΑΙ 
ΒΔΒΑΙΧΔΧΝ» ηνπ Κεθαιαίνπ ΙΙ ηνπ αλσηέξσ Παξαξηήκαηνο. 
 

ΠΡΟΟΥΖ: 

1.«Σίηινη, πηζηνπνηεηηθά θαη βεβαηώζεηο ηεο αιινδαπήο», πνπ απαηηνύληαη από ηελ 

Αλαθνίλσζε, πξέπεη απαξαηηήησο λα ζπλνδεύνληαη από επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ 

ειιεληθή γιώζζα θαη λα έρνπλ επηθπξσζεί, ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζην «Παξάξηεκα 

Αλαθνηλώζεσλ πκβάζεσλ Δξγαζίαο Οξηζκέλνπ Υξόλνπ (ΟΥ)» κε ζήκαλζε έθδνζεο 

«30-03-2017» θαη εηδηθόηεξα ζηελ ηειεπηαία ελόηεηα ηνπ Κεθαιαίνπ ΙΙ κε ηίηιν 

«ΠΡΟΚΟΜΗΖ ΣΗΣΛΧΝ, ΠΗΣΟΠΟΗΖΣΗΚΧΝ ΚΑΗ ΒΔΒΑΗΧΔΧΝ». 

2.Σα πηζηνπνηεηηθά γλώζεο Η/Τ ππνβάιινληαη ππνρξεσηηθά είηε πξσηόηππα είηε ζε επθξηλή 

θσηναληίγξαθα από αληίγξαθα, ηα νπνία έρνπλ επηθπξσζεί από δηθεγόξν. 

3.Σα πηζηνπνηεηηθά ηεο Αλώηαηεο πλνκνζπνλδίαο Πνιπηέθλσλ Διιάδαο (Α..Π.Δ.), γηα 

όζνπο ππνςεθίνπο επηθαινύληαη Πνιπηεθληθή ηδηόηεηα ππνβάιινληαη ππνρξεσηηθά είηε ζε 

επθξηλή θσηναληίγξαθα από αληίγξαθα, ηα νπνία έρνπλ επηθπξσζεί από δηθεγόξν, είηε ζε 

πξσηόηππα. 

4.Ο ππνςήθηνο πξνο απόδεημε ησλ ηδηνηήησλ ηεο πνιπηεθληθήο, ηεο ηξηηεθληθήο θαη 

κνλνγνλετθήο νηθνγέλεηαο ζπκπιεξώλεη κε ηελ έλδεημε  ζηελ αίηεζε ΔΝΣΤΠΟ ΑΔΠ ΟΥ.6 ην 
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ζρεηηθό ηεηξαγσλίδην ή ππνβάιιεη ππεύζπλε δήισζε θαηά ην άξζξν 8 ηνπ λ. 1599/1986, 

πξνθεηκέλνπ λα δειώζεη όηη θαηά ην ηξέρνλ εκεξνινγηαθό έηνο δελ έρεη πξνζιεθζεί ζηνλ 

ίδην θνξέα άιιν κέινο ηεο ίδηαο νηθνγέλεηαο θάλνληαο ρξήζε ησλ σο άλσ ηδηνηήησλ. 

5.Γηα ηελ απόδεημε ηεο αλαπεξίαο ηνπ ηδίνπ ή ζπγγεληθνύ πξνζώπνπ ζα πξέπεη λα 

πξνζθνκίδνληαη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνβιέπνληαη ζηα ζεκεία 17 θαη 18 ηνπ Κεθαιαίνπ 

ΗΗ ηνπ αλσηέξνπ Παξαξηήκαηνο. 

 
 

Καηά ηα ινηπά ηζρύνπλ ηα νξηδόκελα ζην «Παξάξηεκα αλαθνηλώζεσλ πκβάζεσλ 
εξγαζίαο Οξηζκέλνπ Υξόλνπ (ΟΥ)». 

 
ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΡΧΣΟ: Γεκνζίεπζε ηεο αλαθνίλσζεο  

Πεξίιεςε ηεο παξνύζαο αλαθνίλσζεο, ε νπνία πξέπεη λα πεξηέρεη ππνρξεσηηθά ηα όξηα 
ειηθίαο θαη όια ηα ζηνηρεία ηνπ άξζξνπ 21 παξ. 8 ηνπ Ν. 2190/1994 (όπσο ηζρύεη), λα 
δεκνζηεπζεί ζε δύν (2) εκεξήζηεο ή εβδνκαδηαίεο ηνπηθέο εθεκεξίδεο ηνπ λνκνύ Καβάιαο, 
εθόζνλ εθδίδνληαη. ε πεξίπησζε πνπ εθδίδεηαη κία εθεκεξίδα (εκεξήζηα ή εβδνκαδηαία) 
ε δεκνζίεπζε ζα γίλεη ζηελ εθεκεξίδα απηή δύν (2) θνξέο. 

Αλάξηεζε νιόθιεξεο ηεο αλαθνίλσζεο [καδί κε ην «Παξάξηεκα αλαθνηλώζεσλ 
πκβάζεσλ εξγαζίαο Οξηζκέλνπ Υξόλνπ (ΟΥ)» κε ζήκαλζε έθδνζεο «30.03.2017»  θαη 
ηα Δηδηθά Παξαξηήκαηα: (Α1) Απόδεημεο Υεηξηζκνύ Η/Τ κε ζήκαλζε έθδνζε «22.01.2016» 
θαη (Α2) Απόδεημεο Γισζζνκάζεηαο κε ζήκαλζε έθδνζεο «29.05.2017» λα γίλεη ζηα  
θαηαζηήκαηα ηεο ππεξεζίαο καο θαη ζην ρώξν ησλ αλαθνηλώζεσλ ηνπ δεκνηηθνύ 
θαηαζηήκαηνο ηνπ δήκνπ ζηνλ νπνίν εδξεύεη ε ππεξεζία. Θα ζπληαρζεί θαη ζρεηηθό 
πξαθηηθό αλάξηεζεο ζην θνξέα (ζύκθσλα κε ην άξζξν 21 παξ. 9 ηνπ Ν. 2190/1994 
όπσο ηζρύεη), ην νπνίν ζα απνζηαιεί απζεκεξόλ ζην ΑΔΠ είηε ζην e-mail: sox 
@asep.gr είηε ζην fax: 210 6467728 ή 213 1319188. 

 
ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΓΔΤΣΔΡΟ: Τπνβνιή αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο 

Οη ελδηαθεξόκελνη θαινύληαη λα ζπκπιεξώζνπλ ηελ αίηεζε κε θσδηθό ΔΝΣΤΠΟ ΑΔΠ 
ΟΥ.6 θαη λα ηελ ππνβάινπλ, είηε απηνπξνζώπσο, είηε κε άιιν εμνπζηνδνηεκέλν από 
απηνύο πξόζσπν, εθόζνλ ε εμνπζηνδόηεζε θέξεη ηελ ππνγξαθή ηνπο ζεσξεκέλε από 
δεκόζηα αξρή, είηε ηαρπδξνκηθά κε ζπζηεκέλε επηζηνιή, ζηα γξαθεία ηεο ππεξεζίαο 
καο ζηελ αθόινπζε δηεύζπλζε: Γεκνηηθή Κνηλσθειή Δπηρείξεζε Καβάιαο 
«ΓΗΜΧΦΔΛΔΙΑ», Οκνλνίαο 117 Σ.Κ. 65403 Καβάια, απεπζύλνληάο ηελ ζηε Γηεύζπλζε 
Γηνηθεηηθήο-Οηθνλνκηθήο Τπνζηήξημεο, Γξαθείν Πξνζσπηθνύ, ππόςε θ. Διεπζεξηάδνπ 
Ακαιίαο (ηει. επηθνηλσλίαο: 2510/831-388, εζση. 5). ηελ πεξίπησζε απνζηνιήο ησλ 
αηηήζεσλ ηαρπδξνκηθώο ην εκπξόζεζκν ησλ αηηήζεσλ θξίλεηαη κε βάζε ηελ εκεξνκελία 
πνπ θέξεη ν θάθεινο απνζηνιήο, ν νπνίνο κεηά ηελ απνζθξάγηζή ηνπ επηζπλάπηεηαη ζηελ 
αίηεζε ησλ ππνςεθίσλ. 

Κάζε ππνςήθηνο δηθαηνύηαη λα ππνβάιεη κία κόλν αίηεζε θαη γηα ζέζεηο κίαο κόλν 
θαηεγνξίαο πξνζσπηθνύ (ΠΔ ή ΣΔ ή ΓΔ). Η ζώξεπζε ζέζεσλ δηαθνξεηηθώλ θαηεγνξηώλ 
πξνζσπηθνύ ζε κία ή πεξηζζόηεξεο αηηήζεηο ζπλεπάγεηαη απηνδηθαίσο ζε θάζε πεξίπησζε 
αθύξσζε όισλ ησλ αηηήζεσλ θαη απνθιεηζκό ηνπ ππνςεθίνπ από ηελ πεξαηηέξσ 
δηαδηθαζία.  

Ζ πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ είλαη δέθα (10) εκέξεο (ππνινγηδόκελεο 
εκεξνινγηαθά) θαη αξρίδεη από ηελ επόκελε εκέξα ηεο ηειεπηαίαο δεκνζίεπζεο ηεο 
παξνύζαο ζε ηνπηθέο εθεκεξίδεο ή ηεο αλάξηεζήο ηεο ζηα θαηαζηήκαηα ηεο ππεξεζίαο 
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καο θαη ζην ρώξν αλαθνηλώζεσλ ηνπ δεκνηηθνύ θαηαζηήκαηνο ηνπ Γήκνπ Καβάιαο, 
εθόζνλ ε αλάξηεζε είλαη ηπρόλ κεηαγελέζηεξε ηεο δεκνζίεπζεο ζηηο εθεκεξίδεο. Η 
αλσηέξσ πξνζεζκία ιήγεη κε ηελ παξέιεπζε νιόθιεξεο ηεο ηειεπηαίαο εκέξαο θαη  εάλ 
απηή είλαη, θαηά λόκν, εμαηξεηέα (δεκόζηα αξγία ή κε εξγάζηκε),  ηόηε ε ιήμε ηεο 
πξνζεζκίαο κεηαηίζεηαη ηελ επόκελε εξγάζηκε εκέξα.  

Οη ππνςήθηνη κπνξνύλ λα αλαδεηήζνπλ ηα έληππα ησλ αηηήζεσλ: α) ζηελ ππεξεζία 
καο ζηελ αλσηέξσ δηεύζπλζε· β) ζην δηθηπαθό ηόπν ηνπ ΑΔΠ (www.asep.gr) θαη 
ζπγθεθξηκέλα αθνινπζώληαο από ηελ θεληξηθή ζειίδα ηε δηαδξνκή: Πνιίηεο  Έληππα – 
Γηαδηθαζίεο  Γηαγσληζκώλ Φνξέσλ  Οξ. Υξόλνπ ΟΥ γ) ζηα θαηά ηόπνπο Κέληξα 
Δμππεξέηεζεο Πνιηηώλ (ΚΔΠ) αιιά θαη ζηελ ειεθηξνληθή ηνπο δηεύζπλζε 
(www.kep.gov.gr), απ' όπνπ κέζσ ηεο δηαδξνκήο: ύλδεζκνη  Αλεμάξηεηεο θαη άιιεο 
αξρέο  ΑΔΠ ζα νδεγεζνύλ ζηελ θεληξηθή ζειίδα ηνπ δηθηπαθνύ ηόπνπ ηνπ ΑΔΠ θαη 
από εθεί ζα έρνπλ πξόζβαζε ζηα έληππα κέζσ ηεο δηαδξνκήο: Πνιίηεο  Έληππα – 
Γηαδηθαζίεο  Γηαγσληζκώλ Φνξέσλ  Οξ. Υξόλνπ ΟΥ. 

 
ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΣΡΗΣΟ:  Καηάηαμε ππνςεθίσλ 

Αθνύ ε ππεξεζία καο  επεμεξγαζηεί ηηο αηηήζεηο ησλ ππνςεθίσλ, ηνπο θαηαηάζζεη βάζεη 
ησλ θξηηεξίσλ ηνπ λόκνπ (όπσο αλαιπηηθά αλαθέξνληαη ζην Παξάξηεκα ηεο 
αλαθνίλσζεο). Η θαηάηαμε ησλ ππνςεθίσλ, βάζεη ηεο νπνίαο ζα γίλεη ε ηειηθή επηινγή 
γηα ηελ πξόζιεςε κε ζύκβαζε εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξόλνπ, πξαγκαηνπνηείηαη σο εμήο:  

1. Πξνεγνύληαη ζηελ θαηάηαμε νη ππνςήθηνη πνπ δηαζέηνπλ ηα θύξηα πξνζόληα ηεο 
εηδηθόηεηαο θαη αθνινπζνύλ νη έρνληεο ηα επηθνπξηθά (Α΄, Β΄ επικοσρίας κ.ο.κ.).  

2. Η θαηάηαμε κεηαμύ ησλ ππνςεθίσλ πνπ έρνπλ ηα ίδηα πξνζόληα (κύρια ή επικοσρικά) 
γίλεηαη θαηά θζίλνπζα ζεηξά κε βάζε ηε ζπλνιηθή βαζκνινγία πνπ ζπγθεληξώλνπλ από 
ηα βαζκνινγνύκελα θξηηήξηα θαηάηαμεο (τρόνος ανεργίας, πολσηεκνική ιδιόηηηα, ηριηεκνική 
ιδιόηηηα, αριθμός ανήλικφν ηέκνφν, μονογονεχκή ιδιόηηηα, βαθμός ηίηλοσ ζποσδών, 
εμπειρία, αναπηρία σπουηθίοσ, αναπηρία ζσγγενικού αηόμοσ). 

3. ηελ πεξίπησζε ηζνβαζκίαο ππνςεθίσλ ζηε ζπλνιηθή βαζκνινγία πξνεγείηαη απηόο 
πνπ έρεη ηηο πεξηζζόηεξεο κνλάδεο ζην πξώην βαζκνινγνύκελν θξηηήξην (τρόνος 
ανεργίας) θαη, αλ απηέο ζπκπίπηνπλ, απηόο πνπ έρεη ηηο πεξηζζόηεξεο κνλάδεο ζην 
δεύηεξν θξηηήξην (αριθμός ηέκνφν πολύηεκνης οικογένειας) θαη νύησ θαζεμήο. Αλ 
εμαληιεζνύλ όια ηα θξηηήξηα, ε ζεηξά κεηαμύ ησλ ππνςεθίσλ θαζνξίδεηαη κε δεκόζηα 
θιήξσζε. 

 

 
ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΣΔΣΑΡΣΟ: Αλάξηεζε πηλάθσλ θαη ππνβνιή ελζηάζεσλ 

Μεηά ηελ θαηάξηηζε ησλ πηλάθσλ, ε ππεξεζία καο ζα αλαξηήζεη, ην αξγόηεξν κέζα ζε 
είθνζη (20) εκέξεο από ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ 
ζπκκεηνρήο, ηνπο πίλαθεο θαηάηαμεο ησλ ππνςεθίσλ ζηα θαηαζηήκαηα ησλ γξαθείσλ 
καο, ηνπο νπνίνπο πξέπεη λα απνζηείιεη άκεζα γηα έιεγρν ζην ΑΔΠ, ελώ ζα ζπληαρζεί 
θαη ζρεηηθό πξαθηηθό αλάξηεζεο (ζύκθσλα κε ην άξζξν 21 παξ. 11 ηνπ Ν. 2190/1994 
όπσο ηζρύεη) ην νπνίν ζα ππνγξαθεί από δύν (2) ππαιιήινπο ηεο ππεξεζίαο. Σν 
πξαθηηθό απηό ζα απνζηαιεί απζεκεξόλ ζην ΑΔΠ είηε ζην e-mail: sox@asep.gr είηε ζην 
fax: 210 6467728 ή 213 1319188. 

Καηά ησλ πηλάθσλ απηώλ επηηξέπεηαη ζηνπο ελδηαθεξόκελνπο ε άζθεζε έλζηαζεο κέζα 

ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία δέθα (10) εκεξώλ (ππνινγηδόκελεο εκεξνινγηαθά) ε νπνία 

αξρίδεη από ηελ επόκελε εκέξα ηεο αλάξηεζήο ηνπο. Η έλζηαζε θαηαηίζεηαη ή 

απνζηέιιεηαη κε ζπζηεκέλε επηζηνιή απεπζείαο ζην ΑΔΠ – Γηνηθεηηθή Τπεξεζία 

Απνθεληξσκέλνπ Σκήκαηνο Θεζζαινλίθεο (Λεσθόξνο Γεσξγηθήο ρνιήο 65, Κηίξην 

ZEDA, Σ.Κ. 57001 Θέξκε) θαη, γηα λα εμεηαζηεί, πξέπεη λα ζπλνδεύεηαη από απνδεηθηηθό 
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θαηαβνιήο παξαβόινπ είθνζη  επξώ (20 €), πνπ έρεη εθδνζεί είηε κέζσ ηεο εθαξκνγήο 

ηνπ ειεθηξνληθνύ παξαβόινπ (e-παξάβνιν), βι. ινγόηππν «ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ 

ΠΑΡΑΒΟΛΟ» ζην δηαδηθηπαθό ηόπν ηνπ ΑΔΠ (www.asep.gr), είηε από Γεκόζηα 

Οηθνλνκηθή Τπεξεζία (Γ.Ο.Τ.). Ο ππνςήθηνο πξέπεη λα αλαγξάςεη ηνλ θσδηθό/αξηζκό 

ηνπ παξαβόινπ ζηελ έλζηαζε θαη λα θαηαβάιεη ην αληίηηκν ηνπ ειεθηξνληθνύ 

παξαβόινπ κέρξη ηε ιήμε πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ ελζηάζεσλ. ε πεξίπησζε 

πνπ ε ππνβιεζείζα έλζηαζε γίλεη δεθηή, ην θαηαβιεζέλ πνζό επηζηξέθεηαη ζηνλ 

εληζηάκελν. 

Η ππεξεζία νθείιεη λα απνζηείιεη ζην ΑΔΠ εληόο ηξηώλ (3) εξγάζηκσλ εκεξώλ 
θσηναληίγξαθα ησλ αηηήζεσλ θαη ησλ δηθαηνινγεηηθώλ ησλ ππνςεθίσλ πνπ έρνπλ 
ππνβάιεη έλζηαζε θαηά ησλ πηλάθσλ θαηάηαμεο.  

 
ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΔΜΠΣΟ: Πξόζιεςε  

Η ππεξεζία πξνζιακβάλεη ην πξνζσπηθό κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ 
νξηζκέλνπ ρξόλνπ ακέζσο κεηά ηελ θαηάξηηζε ησλ πηλάθσλ θαηάηαμεο ησλ ππνςεθίσλ. 
Σπρόλ αλακόξθσζε ησλ πηλάθσλ βάζεη απηεπάγγειηνπ ή θαη’ έλζηαζε ειέγρνπ ηνπ 
ΑΔΠ πνπ ζπλεπάγεηαη αλαθαηάηαμε ησλ ππνςεθίσλ, εθηειείηαη ππνρξεσηηθά από ην 
θνξέα, ελώ απνιύνληαη νη ππνςήθηνη πνπ δελ δηθαηνύληαη πξόζιεςεο βάζεη ηεο λέαο 
θαηάηαμεο. Οη απνιπόκελνη ιακβάλνπλ ηηο απνδνρέο πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηελ 
απαζρόιεζή ηνπο έσο ηελ εκέξα ηεο απόιπζεο, ρσξίο νπνηαδήπνηε απνδεκίσζε από 
ηελ αηηία απηή.  

Πξνζιεθζέληεο νη νπνίνη απνρσξνύλ πξηλ από ηε ιήμε ηεο ζύκβαζήο ηνπο, 
αληηθαζίζηαληαη κε άιινπο από ηνπο εγγεγξακκέλνπο θαη δηαζέζηκνπο ζηνλ πίλαθα ηεο 
νηθείαο εηδηθόηεηαο, θαηά ηε ζεηξά εγγξαθήο ηνπο ζε απηόλ. 

ε θάζε πεξίπησζε, νη ππνςήθηνη πνπ πξνζιακβάλνληαη είηε θαηόπηλ αλακόξθσζεο ησλ 
πηλάθσλ από ην ΑΔΠ είηε ιόγσ αληηθαηάζηαζεο απνρσξνύλησλ ππνςεθίσλ, 
απαζρνινύληαη γηα ην ππνιεηπόκελν, θαηά πεξίπησζε, ρξνληθό δηάζηεκα θαη κέρξη 
ζπκπιεξώζεσο ηεο εγθεθξηκέλεο δηάξθεηαο ηεο ζύκβαζεο εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξόλνπ. 

Τπνςήθηνη πνπ επηιέγνληαη γηα πξόζιεςε, πξνθεηκέλνπ λα ειεγρζεί, εθ λένπ, ην θώιπκα 
ηεο νθηάκελεο απαζρόιεζεο,  πξέπεη θαηά ηελ εκέξα αλάιεςεο ησλ θαζεθόλησλ ηνπο 
λα ππνβάινπλ ζην θνξέα ππεύζπλε δήισζε θαηά ην άξζξν 8 ηνπ λ.1599/1986 ζηελ 
νπνία λα δειώλνπλ όηη από ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζηε 
δηαδηθαζία έσο θαη ηελ εκεξνκελία πξόζιεςεο δελ έρνπλ απαζρνιεζεί ή έρνπλ 
απαζρνιεζεί (δειώλεηαη ην ρξνληθό δηάζηεκα θαη ν θνξέαο απαζρόιεζεο) κε ζύκβαζε 
εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξόλνπ γηα ηελ αληηκεηώπηζε επνρηαθώλ ή άιισλ πεξηνδηθώλ ή 
πξόζθαηξσλ αλαγθώλ ζε θνξέα ηνπ δεκόζηνπ ή επξύηεξνπ δεκόζηνπ ηνκέα ηνπ 
άξζξνπ 1 παξ. 1 ηνπ λ.3812/2009. ε πεξίπησζε κε ππνβνιήο ηεο αλσηέξσ ππεύζπλεο 
δήισζεο, ε ζρεηηθή απόθαζε πξόζιεςεο αλαθαιείηαη. Δάλ ε δήισζε είλαη ςεπδήο ή 
αλαθξηβήο, ε ζύκβαζε εξγαζίαο είλαη απηνδηθαίσο άθπξε θαη ε πξόζιεςε αλαθαιείηαη 
ππνρξεσηηθά. ηηο αλσηέξσ πεξηπηώζεηο, νη επηιεγέληεο ή πξνζιεθζέληεο ππνςήθηνη 
αληηθαζίζηαληαη κε άιινπο από ηνπο εγγεγξακκέλνπο θαη δηαζέζηκνπο ζηνλ πίλαθα ηεο 
νηθείαο εηδηθόηεηαο, θαηά ηε ζεηξά εγγξαθήο ηνπο ζε απηόλ.  

 

ΑΝΑΠΟΠΑΣΟ ΣΜΖΜΑ ηεο παξνύζαο αλαθνίλσζεο απνηειεί θαη ην «Παράρτημα 
ανακοινώσεων Σσμβάσεων εργασίας Ορισμένοσ Χρόνοσ (ΣΟΧ)» κε ζήκαλζε 
έθδνζεο «30.03.2017», ην νπνίν πεξηιακβάλεη: i) νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε ηεο 
αίηεζεο – ππεύζπλεο δήισζεο κε θσδηθό ΔΝΣΤΠΟ ΑΔΠ ΟΥ.6, ζε ζπλδπαζκό κε 
επηζεκάλζεηο ζρεηηθά κε ηα πξνζόληα θαη ηα βαζκνινγνύκελα θξηηήξηα θαηάηαμεο 

http://www.asep.gr/
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ησλ ππνςεθίσλ ζύκθσλα κε ηηο ηζρύνπζεο θαλνληζηηθέο ξπζκίζεηο· θαη ii) ηα 
δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ έγθπξε ζπκκεηνρή ηνπο ζηε δηαδηθαζία 
επηινγήο. Οη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα έρνπλ πξόζβαζε ζην Παξάξηεκα απηό, 
αιιά θαη ζηα Δηδηθά Παξαξηήκαηα: (Α1) Απόδεημεο Υεηξηζκνύ Ζ/Τ κε ζήκαλζε 
έθδνζεο «22.01.2016»  θαη (Α2) Απόδεημεο Γισζζνκάζεηαο κε ζήκαλζε έθδνζεο 
«29.05.2017», κέζσ ηνπ δηθηπαθνύ ηόπνπ ηνπ ΑΔΠ (www.asep.gr) θαη ζπγθεθξηκέλα 
κέζσ ηεο ίδηαο δηαδξνκήο πνπ αθνινπζείηαη θαη γηα ηελ αλαδήηεζε ηνπ εληύπνπ ηεο 
αίηεζεο δειαδή: Κεληξηθή ζειίδα  Πνιίηεο  Έληππα – Γηαδηθαζίεο  
Γηαγσληζκώλ Φνξέσλ  Οξ. Υξόλνπ ΟΥ. 

 

 

Ζ ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ.. 
 
 
 

  ΗΧΖΦΗΓΟΤ Ε. ΑΝΑΣΑΗΑ 


