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ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ΄αξηζκ. ΟΥ 2/2017 
γηα ηε ζχλαςε ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ 

(γηα ηελ πινπνίεζε δξάζεο ρξεκαηνδνηνχκελεο απφ ην Σακείν Δζσηεξηθήο 
Αζθάιεηαο) 

 
Ζ ΤΠΖΡΔΗΑ ΤΠΟΓΟΥΖ ΚΑΗ ΣΑΤΣΟΠΟΗΖΖ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ 

ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ 

 

Έρνληαο ππφςε: 

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

επηινγή πξνζσπηθνχ θαη ξχζκηζε ζεκάησλ δηνίθεζεο» (ΦΔΚ 28 Α), φπσο έρνπλ 

ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχνπλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 9 ηνπ άξζξνπ 25 

ηνπ Ν. 4440/2016 (ΦΔΚ 224 Α). 

2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ έλαηνπ ηνπ Ν. 4057/2012 «Πεηζαξρηθφ Γίθαην Γεκνζίσλ 

Πνιηηηθψλ Γηνηθεηηθψλ Τπαιιήισλ θαη Τπαιιήισλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ Γεκνζίνπ 

Γηθαίνπ» (ΦΔΚ 54 Α). 

3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4375/2016 (ΦΔΚ 51/3.4.2016, η. Α΄) «Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία 

Τπεξεζίαο Αζχινπ, Αξρήο Πξνζθπγψλ, Τπεξεζίαο Τπνδνρήο θαη Σαπηνπνίεζεο …. 

θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

4. Σηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 4325/2015 (ΦΔΚ 47 Α/11-05-

2015). 

5. Σελ παξ. 9 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 4038/2012 (ΦΔΚ 14 Α΄). 

6. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 123/2016 (ΦΔΚ 208/Α΄/04.11.2016) Αλαζχζηαζε θαη 

κεηνλνκαζία ηνπ Τπνπξγείνπ Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο θαη Ηιεθηξνληθήο 

Γηαθπβέξλεζεο, αλαζχζηαζε ηνπ Τπνπξγείνπ Σνπξηζκνχ, ζχζηαζε Τπνπξγείνπ 

Μεηαλαζηεπηηθήο Πνιηηηθήο θαη Τπνπξγείνπ Φεθηαθήο Πνιηηηθήο, Σειεπηθνηλσληψλ θαη 

Δλεκέξσζεο, κεηνλνκαζία Τπνπξγείσλ Δζσηεξηθψλ θαη Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο, 

Οηθνλνκίαο, Αλάπηπμεο θαη Σνπξηζκνχ θαη Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ. 

7. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ 125/2016 (ΦΔΚ 210/Α΄/ 05.11.2016) Γηνξηζκφο Τπνπξγψλ, 

Αλαπιεξσηψλ Τπνπξγψλ θαη Τθππνπξγψλ. 
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8. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 50/2001 (ΦΔΚ 39 η.Α’) «Καζνξηζκφο ησλ πξνζφλησλ δηνξηζκνχ 

ζε ζέζεηο θνξέσλ ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα», φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη. 

9.  Σηο δηαηάμεηο ηεο ππ’ αξηζ. 16931/2016 (ΦΔΚ 1410 Β’) Απφθαζεο ηνπ Αλαπιεξσηή 

Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ θαη Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο θ. Ισάλλε Μνπδάια «Έλαξμε 

ιεηηνπξγίαο ηεο Τπεξεζίαο Τπνδνρήο θαη Σαπηνπνίεζεο θαη ηαπηφρξνλε θαηάξγεζε 

ηεο Τπεξεζίαο Πξψηεο Τπνδνρήο». 

10. Σελ ππ’ αξηζ. Τ10/25-09-2015 Απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ πεξί «Αλάζεζεο 

αξκνδηνηήησλ ζηνλ Αλαπιεξσηή Τπνπξγφ Δζσηεξηθψλ θαη Γηνηθεηηθήο 

Αλαζπγθξφηεζεο, Ισάλλε Μνπδάια» (Β΄2109), φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ ππ’ αξηζ. 

Τ144/2016 Απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ (ΦΔΚ 993 Β’) «Σξνπνπνίεζε απφθαζεο 

αλάζεζεο αξκνδηνηήησλ ζηνλ Αλαπιεξσηή Τπνπξγφ Δζσηεξηθψλ θαη Γηνηθεηηθήο 

Αλαζπγθξφηεζεο Ισάλλε Μνπδάια». 

11. Σελ ππ’ αξηζκ. 11.1/2166/2015 Απφθαζε ηεο Αλαπιεξψηξηαο Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ 

θαη Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο «Μεηαβίβαζε αξκνδηνηήησλ ζην Γηεπζπληή ηεο 

Τπεξεζίαο Πξψηεο Τπνδνρήο» (ΦΔΚ 781/η.Β’/04.05.2015), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη 

ηζρχεη κε ηελ ππ’ αξηζ. ΣΠ1/8633/2015 Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ θαη 

Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο «Μεηαβίβαζε αξκνδηνηήησλ ζην Γηεπζπληή ηεο 

Τπεξεζίαο Πξψηεο Τπνδνρήο» (ΦΔΚ 2885/η. Β’/30.12.2015). 

12. Σελ αξ. πξση 179/08-03-2017 απφθαζε Υνξήγεζεο Δπηδφηεζεο ηεο Δηδηθήο 

Γξακκαηέσο πληνληζκνχ θαη Γηαρείξηζεο Πξνγξακκάησλ Σακείνπ Αζχινπ, 

Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο θαη Σακείνπ Δζσηεξηθήο Αζθάιεηαο θαη Άιισλ Πφξσλ 

ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο πεξί έληαμεο ηεο Γξάζεο «ΔΝΗΥΤΖ 

ΤΠΖΡΔΗΑ ΤΠΟΓΟΥΖ ΚΑΗ ΣΑΤΣΟΠΟΗΖΖ, ΤΜΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΟΜΔΝΧΝ ΣΧΝ 

ΚΔΝΣΡΧΝ ΤΠΟΓΟΥΖ ΚΑΗ ΣΑΤΣΟΠΟΗΖΖ (ΚΤΣ), ΜΔ ΑΝΘΡΧΠΗΝΟ 

ΓΤΝΑΜΗΚΟ» κε θσδηθφ ΟΠ 5005446 απφ ην Δζληθφ Πξφγξακκα Σακείνπ 

Δζσηεξηθήο Αζθάιεηαο 2014-2020. 

13. Σελ αξ. πξση 180/08-03-2017 απφθαζε ηεο Δηδηθήο Γξακκαηέσο ηεο Δηδηθήο 

Γξακκαηέσο πληνληζκνχ θαη Γηαρείξηζεο Πξνγξακκάησλ Σακείνπ Αζχινπ, 

Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο θαη Σακείνπ Δζσηεξηθήο Αζθάιεηαο θαη Άιισλ Πφξσλ 

ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο πεξί έληαμεο ηεο Γξάζεο «ΔΝΗΥΤΖ 

ΤΠΖΡΔΗΑ ΤΠΟΓΟΥΖ ΚΑΗ ΣΑΤΣΟΠΟΗΖΖ, ΤΜΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΟΜΔΝΧΝ ΣΧΝ 

ΚΔΝΣΡΧΝ ΤΠΟΓΟΥΖ ΚΑΗ ΣΑΤΣΟΠΟΗΖΖ (ΚΤΣ), ΜΔ ΑΝΘΡΧΠΗΝΟ 

ΓΤΝΑΜΗΚΟ» κε θσδηθφ ΟΠ 5005446 απφ ην Δζληθφ Πξφγξακκα Σακείνπ 

Δζσηεξηθήο Αζθάιεηαο 2014-2020. 

14. Σελ αξ. πξση. ISFB/2953/03.04.2017 απφθαζε ηεο Γηεπζχληξηαο Τπεξεζίαο 

Τπνδνρήο θαη Σαπηνπνίεζεο ηνπ Τπνπξγείνπ Μεηαλαζηεπηηθήο Πνιηηηθήο κε ζέκα : 

«Απφθαζε πινπνίεζεο κε ίδηα κέζα ηνπ Έξγνπ (Α/Α) «ΔΝΙΥΤΗ ΤΠΗΡΔΙΑ 

ΤΠΟΓΟΥΗ ΚΑΙ ΣΑΤΣΟΠΟΙΗΗ, ΤΜΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΔΝΧΝ ΣΧΝ ΚΔΝΣΡΧΝ 

ΤΠΟΓΟΥΗ ΚΑΙ ΣΑΤΣΟΠΟΙΗΗ (ΚΤΣ), ΜΔ ΑΝΘΡΧΠΙΝΟ ΓΤΝΑΜΙΚΟ» κε θσδηθφ 

ΟΠ (MIS) 5005446.» 

15. Σελ κε αξ. πξση. 11.1/1076/2012 Κνηλή Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ θαη 

Γεκφζηαο Σάμεο θαη Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε «χζηαζε Κέληξνπ Πξψηεο Τπνδνρήο 

ζην Γ.Γ. Φπιαθίνπ Γήκνπ Οξεζηηάδαο Π.Δ. Έβξνπ» (ΦΔΚ 3543/η. Β’/31.12.2012). 
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16. Σελ αξ. πξση. 2969/2015 Κνηλή Απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ θαη Γηνηθεηηθήο 

Αλαζπγθξφηεζεο, ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο, Αλάπηπμεο θαη Σνπξηζκνχ θαη ηνπ 

Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ «χζηαζε Κέληξσλ Πξψηεο Τπνδνρήο θαη πξνζσξηλψλ 

δνκψλ θηινμελίαο αηηνχλησλ άζπιν θαη επάισησλ νκάδσλ πνιηηψλ ηξίησλ ρσξψλ» 

(ΦΔΚ 2602/η. Β’/02.12.2015). 

17. Σελ αξ. πξση. 6634/1−147524/2016 Κνηλή Απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ θαη 

Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο, Οηθνλνκίαο Αλάπηπμεο θαη Σνπξηζκνχ θαη Οηθνλνκηθψλ 

«χζηαζε Κέληξνπ Πξψηεο Τπνδνρήο θαη πξνζσξηλψλ Γνκψλ Φηινμελίαο αηηνχλησλ 

άζπιν θαη επάισησλ νκάδσλ πνιηηψλ ηξίησλ ρσξψλ ζηηο λήζνπο Υίν θαη άκν». 

(ΦΔΚ 10/2016, η. Β΄) 

18. Σελ αξ. πξση. 4.2/2624/15-05-2014 Κνηλή Απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ, 

Γεκφζηαο Σάμεο θαη Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε «χζηαζε Κέληξνπ Πξψηεο Τπνδνρήο 

Λέζβνπ ζην Γήκν Λέζβνπ» (ΦΔΚ 1373/2014, η. Β΄) 

19. Σηο παξαγξάθνπο θδ θαη θδ ηνπ άξζξνπ 4 ηεο ΠΤ 33/2006 (ΦΔΚ 280/Α-28-12-2006) 

«Αλαζηνιή δηνξηζκψλ θαη πξνζιήςεσλ ζην Γεκφζην Σνκέα», φπσο ηζρχεη.  

20. Σελ αξ. πξση. 16.1/2761/28.03.2017 (νξζή επαλάιεςε ηελ 11/04/2017) απφθαζε 

θαηαλνκήο ηνπ Τπνπξγνχ Μεηαλαζηεπηηθήο Πνιηηηθήο.  

21. Tα αξ. πξση. 16.1/3082/05.04.2017, 16.1/3254/11-04-2017, 16.1/3270/12.04.2017,  

6.1/3574/26.04.2017 θαη 16.1/3723/28.04.2017 έγγξαθα ηεο Γηεπζχληξηαο Τπεξεζίαο 

Τπνδνρήο θαη Σαπηνπνίεζεο. 

22. Σελ ππ’ αξ. πξση. 16.1/3419/ 20.04.2017 (ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ) βεβαίσζε 

εμαζθάιηζεο ησλ πηζηψζεσλ 

Αλαθνηλψλεη 
 

Σελ πξφζιεςε, κε ζχκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ 
ρξφλνπ, ζπλνιηθά δηαθνζίσλ εμήληα πέληε (265) αηφκσλ γηα ηελ θάιπςε 
επνρηθψλ ή παξνδηθψλ αλαγθψλ Τπεξεζίαο Τπνδνρήο θαη 
Σαπηνπνίεζεο ηνπ Τπνπξγείνπ Μεηαλαζηεπηηθήο Πνιηηηθήο, πνπ 
εδξεχεη ζηελ Αζήλα, ζηα πιαίζηα ηεο δξάζεο κε ηίηιν «ΔΝΗΥΤΖ 
ΤΠΖΡΔΗΑ ΤΠΟΓΟΥΖ ΚΑΗ ΣΑΤΣΟΠΟΗΖΖ, 
ΤΜΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΟΜΔΝΧΝ ΣΧΝ ΚΔΝΣΡΧΝ ΤΠΟΓΟΥΖ ΚΑΗ 
ΣΑΤΣΟΠΟΗΖΖ (ΚΤΣ), ΜΔ ΑΝΘΡΧΠΗΝΟ ΓΤΝΑΜΗΚΟ» θαη ζπγθεθξηκέλα 
ηνπ εμήο, αλά ππεξεζία, έδξα, εηδηθφηεηα θαη δηάξθεηα ζχκβαζεο, 
αξηζκνχ αηφκσλ (βι. ΠΗΝΑΚΑ Α), κε ηα αληίζηνηρα απαηηνχκελα (ηππηθά 
θαη ηπρφλ πξφζζεηα) πξνζφληα (βι. ΠΗΝΑΚΑ Β): 
 

ΠΗΝΑΚΑ Α: ΘΔΔΗ ΔΠΟΥΗΚΟΤ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ (αλά θσδηθφ ζέζεο) 

Κσδηθφο 
ζέζεο 

Τπεξεζία 
Σφπνο 

Απαζρφιεζεο 
Δηδηθφηεηα Γηάξθεηα ζχκβαζεο 

Αξηζκφο 
αηφκσλ 

101 

ΚΔΝΣΡΙΚΗ 
ΤΠΗΡΔΙΑ 

ΤΠΟΓΟΥΗ ΚΑΙ 
ΣΑΤΣΟΠΟΙΗΗ 

ΑΘΗΝΑ 
ΠΔ 

ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ-
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ 

Απφ ηελ ππνγξαθή ηεο 
ζχκβαζεο γηα νθηψ (8) 
κήλεο κε δπλαηφηεηα 

παξάηαζεο ή αλαλέσζεο 

7 
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ΠΗΝΑΚΑ Α: ΘΔΔΗ ΔΠΟΥΗΚΟΤ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ (αλά θσδηθφ ζέζεο) 

Κσδηθφο 
ζέζεο 

Τπεξεζία 
Σφπνο 

Απαζρφιεζεο 
Δηδηθφηεηα Γηάξθεηα ζχκβαζεο 

Αξηζκφο 
αηφκσλ 

ζε πεξίπησζε ζπλέρηζεο 
ηεο δξάζεο 

102 

ΚΔΝΣΡΙΚΗ 
ΤΠΗΡΔΙΑ 

ΤΠΟΓΟΥΗ ΚΑΙ 
ΣΑΤΣΟΠΟΙΗΗ 

ΑΘΗΝΑ 
ΣΔ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΧΝ-

ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ 

Απφ ηελ ππνγξαθή ηεο 
ζχκβαζεο γηα νθηψ (8) 
κήλεο κε δπλαηφηεηα 

παξάηαζεο ή αλαλέσζεο 
ζε πεξίπησζε ζπλέρηζεο 

ηεο δξάζεο 

1 

104 

ΚΔΝΣΡΙΚΗ 
ΤΠΗΡΔΙΑ 

ΤΠΟΓΟΥΗ ΚΑΙ 
ΣΑΤΣΟΠΟΙΗΗ 

ΑΘΗΝΑ 
ΓΔ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ-

ΛΟΓΙΣΙΚΟΤ 

Απφ ηελ ππνγξαθή ηεο 
ζχκβαζεο γηα νθηψ (8) 
κήλεο κε δπλαηφηεηα 

παξάηαζεο ή αλαλέσζεο 
ζε πεξίπησζε ζπλέρηζεο 

ηεο δξάζεο 

6 

108 

ΚΔΝΣΡΙΚΗ 
ΤΠΗΡΔΙΑ 

ΤΠΟΓΟΥΗ ΚΑΙ 
ΣΑΤΣΟΠΟΙΗΗ 

ΑΘΗΝΑ ΠΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 

Απφ ηελ ππνγξαθή ηεο 
ζχκβαζεο γηα νθηψ (8) 
κήλεο κε δπλαηφηεηα 

παξάηαζεο ή αλαλέσζεο 
ζε πεξίπησζε ζπλέρηζεο 

ηεο δξάζεο 

1 

109 

ΚΔΝΣΡΙΚΗ 
ΤΠΗΡΔΙΑ 

ΤΠΟΓΟΥΗ ΚΑΙ 
ΣΑΤΣΟΠΟΙΗΗ 

ΑΘΗΝΑ ΣΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 

Απφ ηελ ππνγξαθή ηεο 
ζχκβαζεο γηα νθηψ (8) 
κήλεο κε δπλαηφηεηα 

παξάηαζεο ή αλαλέσζεο 
ζε πεξίπησζε ζπλέρηζεο 

ηεο δξάζεο 

3 

110 

ΚΔΝΣΡΙΚΗ 
ΤΠΗΡΔΙΑ 

ΤΠΟΓΟΥΗ ΚΑΙ 
ΣΑΤΣΟΠΟΙΗΗ 

ΑΘΗΝΑ 
ΠΔ ΠΟΛΙΣΙΚΧΝ 
ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ 

Απφ ηελ ππνγξαθή ηεο 
ζχκβαζεο γηα νθηψ (8) 
κήλεο κε δπλαηφηεηα 

παξάηαζεο ή αλαλέσζεο 
ζε πεξίπησζε ζπλέρηζεο 

ηεο δξάζεο 

2 

201 

ΚΔΝΣΡΟ 
ΤΠΟΓΟΥΗ ΚΑΙ 
ΣΑΤΣΟΠΟΙΗΗ 

ΛΔΒΟΤ 

ΛΔΒΟ 
ΠΔ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ-

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ 

Απφ ηελ ππνγξαθή ηεο 
ζχκβαζεο γηα νθηψ (8) 
κήλεο κε δπλαηφηεηα 

παξάηαζεο ή αλαλέσζεο 
ζε πεξίπησζε ζπλέρηζεο 

ηεο δξάζεο 

9 

202 

ΚΔΝΣΡΟ 
ΤΠΟΓΟΥΗ ΚΑΙ 
ΣΑΤΣΟΠΟΙΗΗ 

ΛΔΒΟΤ 

ΛΔΒΟ 
ΣΔ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΧΝ-

ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ 

Απφ ηελ ππνγξαθή ηεο 
ζχκβαζεο γηα νθηψ (8) 
κήλεο κε δπλαηφηεηα 

παξάηαζεο ή αλαλέσζεο 
ζε πεξίπησζε ζπλέρηζεο 

ηεο δξάζεο 

2 

203 

ΚΔΝΣΡΟ 
ΤΠΟΓΟΥΗ ΚΑΙ 
ΣΑΤΣΟΠΟΙΗΗ 

ΛΔΒΟΤ 

ΛΔΒΟ 

ΣΔ ΓΙΟΙΚΗΗ 
ΤΣΗΜΑΣΧΝ 

ΔΦΟΓΙΑΜΟΤ Ή 
ΣΤΠΟΠΟΙΗΗ & 

Απφ ηελ ππνγξαθή ηεο 
ζχκβαζεο γηα νθηψ (8) 
κήλεο κε δπλαηφηεηα 

παξάηαζεο ή αλαλέσζεο 

2 

ΑΔΑ: 7ΦΧΥ465ΧΘΕ-Ω02



 

ειίδα 5 απφ 27 

ΠΗΝΑΚΑ Α: ΘΔΔΗ ΔΠΟΥΗΚΟΤ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ (αλά θσδηθφ ζέζεο) 

Κσδηθφο 
ζέζεο 

Τπεξεζία 
Σφπνο 

Απαζρφιεζεο 
Δηδηθφηεηα Γηάξθεηα ζχκβαζεο 

Αξηζκφο 
αηφκσλ 

ΓΙΑΚΙΝΗΗ 
ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ 
(LOGISTICS) 

ζε πεξίπησζε ζπλέρηζεο 
ηεο δξάζεο 

204 

ΚΔΝΣΡΟ 
ΤΠΟΓΟΥΗ ΚΑΙ 
ΣΑΤΣΟΠΟΙΗΗ 

ΛΔΒΟΤ 

ΛΔΒΟ 
ΓΔ  

ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ-
ΛΟΓΙΣΙΚΟΤ 

Απφ ηελ ππνγξαθή ηεο 
ζχκβαζεο γηα νθηψ (8) 
κήλεο κε δπλαηφηεηα 

παξάηαζεο ή αλαλέσζεο 
ζε πεξίπησζε ζπλέρηζεο 

ηεο δξάζεο 

35 

205 

ΚΔΝΣΡΟ 
ΤΠΟΓΟΥΗ ΚΑΙ 
ΣΑΤΣΟΠΟΙΗΗ 

ΛΔΒΟΤ 

ΛΔΒΟ 

ΓΔ ΤΓΡΑΤΛΙΚΧΝ ΔΝ 
ΔΛΛΔΙΦΔΙ ΑΤΣΧΝ 

ΓΔ ΒΟΗΘΧΝ 
ΣΔΥΝΙΣΧΝ 

ΤΓΡΑΤΛΙΚΧΝ 

Απφ ηελ ππνγξαθή ηεο 
ζχκβαζεο γηα νθηψ (8) 
κήλεο κε δπλαηφηεηα 

παξάηαζεο ή αλαλέσζεο 
ζε πεξίπησζε ζπλέρηζεο 

ηεο δξάζεο 

2 

206 

ΚΔΝΣΡΟ 
ΤΠΟΓΟΥΗ ΚΑΙ 
ΣΑΤΣΟΠΟΙΗΗ 

ΛΔΒΟΤ 

ΛΔΒΟ 
ΓΔ 

ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ 

Απφ ηελ ππνγξαθή ηεο 
ζχκβαζεο γηα νθηψ (8) 
κήλεο κε δπλαηφηεηα 

παξάηαζεο ή αλαλέσζεο 
ζε πεξίπησζε ζπλέρηζεο 

ηεο δξάζεο 

2 

207 

ΚΔΝΣΡΟ 
ΤΠΟΓΟΥΗ ΚΑΙ 
ΣΑΤΣΟΠΟΙΗΗ 

ΛΔΒΟΤ 

ΛΔΒΟ 
ΓΔ  

ΟΓΗΓΧΝ 

Απφ ηελ ππνγξαθή ηεο 
ζχκβαζεο γηα νθηψ (8) 
κήλεο κε δπλαηφηεηα 

παξάηαζεο ή αλαλέσζεο 
ζε πεξίπησζε ζπλέρηζεο 

ηεο δξάζεο 

1 

208 

ΚΔΝΣΡΟ 
ΤΠΟΓΟΥΗ ΚΑΙ 
ΣΑΤΣΟΠΟΙΗΗ 

ΛΔΒΟΤ 

ΛΔΒΟ ΠΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 

Απφ ηελ ππνγξαθή ηεο 
ζχκβαζεο γηα νθηψ (8) 
κήλεο κε δπλαηφηεηα 

παξάηαζεο ή αλαλέσζεο 
ζε πεξίπησζε ζπλέρηζεο 

ηεο δξάζεο 

2 

209 

ΚΔΝΣΡΟ 
ΤΠΟΓΟΥΗ ΚΑΙ 
ΣΑΤΣΟΠΟΙΗΗ 

ΛΔΒΟΤ 

ΛΔΒΟ ΣΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 

Απφ ηελ ππνγξαθή ηεο 
ζχκβαζεο γηα νθηψ (8) 
κήλεο κε δπλαηφηεηα 

παξάηαζεο ή αλαλέσζεο 
ζε πεξίπησζε ζπλέρηζεο 

ηεο δξάζεο 

2 

301 

ΚΔΝΣΡΟ 
ΤΠΟΓΟΥΗ ΚΑΙ 
ΣΑΤΣΟΠΟΙΗΗ 

ΥΗΟΤ 

ΥΙΟ 
ΠΔ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ-

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ 

Απφ ηελ ππνγξαθή ηεο 
ζχκβαζεο γηα νθηψ (8) 
κήλεο κε δπλαηφηεηα 

παξάηαζεο ή αλαλέσζεο 
ζε πεξίπησζε ζπλέρηζεο 

ηεο δξάζεο 

9 

302 
ΚΔΝΣΡΟ 

ΤΠΟΓΟΥΗ ΚΑΙ 
ΣΑΤΣΟΠΟΙΗΗ 

ΥΙΟ 
ΣΔ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΧΝ-

ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ 

Απφ ηελ ππνγξαθή ηεο 
ζχκβαζεο γηα νθηψ (8) 
κήλεο κε δπλαηφηεηα 

2 

ΑΔΑ: 7ΦΧΥ465ΧΘΕ-Ω02



 

ειίδα 6 απφ 27 

ΠΗΝΑΚΑ Α: ΘΔΔΗ ΔΠΟΥΗΚΟΤ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ (αλά θσδηθφ ζέζεο) 

Κσδηθφο 
ζέζεο 

Τπεξεζία 
Σφπνο 

Απαζρφιεζεο 
Δηδηθφηεηα Γηάξθεηα ζχκβαζεο 

Αξηζκφο 
αηφκσλ 

ΥΗΟΤ παξάηαζεο ή αλαλέσζεο 
ζε πεξίπησζε ζπλέρηζεο 

ηεο δξάζεο 

303 

ΚΔΝΣΡΟ 
ΤΠΟΓΟΥΗ ΚΑΙ 
ΣΑΤΣΟΠΟΙΗΗ 

ΥΗΟΤ 

ΥΙΟ 

ΣΔ ΓΙΟΙΚΗΗ 
ΤΣΗΜΑΣΧΝ 

ΔΦΟΓΙΑΜΟΤ Ή 
ΣΤΠΟΠΟΙΗΗ & 

ΓΙΑΚΙΝΗΗ 
ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ 
(LOGISTICS) 

Απφ ηελ ππνγξαθή ηεο 
ζχκβαζεο γηα νθηψ (8) 
κήλεο κε δπλαηφηεηα 

παξάηαζεο ή αλαλέσζεο 
ζε πεξίπησζε ζπλέρηζεο 

ηεο δξάζεο 

2 

304 

ΚΔΝΣΡΟ 
ΤΠΟΓΟΥΗ ΚΑΙ 
ΣΑΤΣΟΠΟΙΗΗ 

ΥΗΟΤ 

ΥΙΟ 
ΓΔ  

ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ-
ΛΟΓΙΣΙΚΟΤ 

Απφ ηελ ππνγξαθή ηεο 
ζχκβαζεο γηα νθηψ (8) 
κήλεο κε δπλαηφηεηα 

παξάηαζεο ή αλαλέσζεο 
ζε πεξίπησζε ζπλέρηζεο 

ηεο δξάζεο 

23 

305 

ΚΔΝΣΡΟ 
ΤΠΟΓΟΥΗ ΚΑΙ 
ΣΑΤΣΟΠΟΙΗΗ 

ΥΗΟΤ 

ΥΙΟ 

ΓΔ ΤΓΡΑΤΛΙΚΧΝ ΔΝ 
ΔΛΛΔΙΦΔΙ ΑΤΣΧΝ 

ΓΔ ΒΟΗΘΧΝ 
ΣΔΥΝΙΣΧΝ 

ΤΓΡΑΤΛΙΚΧΝ 
 

Απφ ηελ ππνγξαθή ηεο 
ζχκβαζεο γηα νθηψ (8) 
κήλεο κε δπλαηφηεηα 

παξάηαζεο ή αλαλέσζεο 
ζε πεξίπησζε ζπλέρηζεο 

ηεο δξάζεο 

2 

306 

ΚΔΝΣΡΟ 
ΤΠΟΓΟΥΗ ΚΑΙ 
ΣΑΤΣΟΠΟΙΗΗ 

ΥΗΟΤ 

ΥΙΟ 
ΓΔ 

ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ 

Απφ ηελ ππνγξαθή ηεο 
ζχκβαζεο γηα νθηψ (8) 
κήλεο κε δπλαηφηεηα 

παξάηαζεο ή αλαλέσζεο 
ζε πεξίπησζε ζπλέρηζεο 

ηεο δξάζεο 

1 

308 

ΚΔΝΣΡΟ 
ΤΠΟΓΟΥΗ ΚΑΙ 
ΣΑΤΣΟΠΟΙΗΗ 

ΥΗΟΤ 

ΥΙΟ ΠΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 

Απφ ηελ ππνγξαθή ηεο 
ζχκβαζεο γηα νθηψ (8) 
κήλεο κε δπλαηφηεηα 

παξάηαζεο ή αλαλέσζεο 
ζε πεξίπησζε ζπλέρηζεο 

ηεο δξάζεο 

1 

309 

ΚΔΝΣΡΟ 
ΤΠΟΓΟΥΗ ΚΑΙ 
ΣΑΤΣΟΠΟΙΗΗ 

ΥΗΟΤ 

ΥΙΟ ΣΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 

Απφ ηελ ππνγξαθή ηεο 
ζχκβαζεο γηα νθηψ (8) 
κήλεο κε δπλαηφηεηα 

παξάηαζεο ή αλαλέσζεο 
ζε πεξίπησζε ζπλέρηζεο 

ηεο δξάζεο 

1 

401 

ΚΔΝΣΡΟ 
ΤΠΟΓΟΥΗ ΚΑΙ 
ΣΑΤΣΟΠΟΙΗΗ 

ΛΔΡΟΤ 

ΛΔΡΟ 
ΠΔ 

 ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ-
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ 

Απφ ηελ ππνγξαθή ηεο 
ζχκβαζεο γηα νθηψ (8) 
κήλεο κε δπλαηφηεηα 

παξάηαζεο ή αλαλέσζεο 
ζε πεξίπησζε ζπλέρηζεο 

ηεο δξάζεο 

11 

402 
ΚΔΝΣΡΟ 

ΤΠΟΓΟΥΗ ΚΑΙ 
ΛΔΡΟ 

ΣΔ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΧΝ-
ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ 

Απφ ηελ ππνγξαθή ηεο 
ζχκβαζεο γηα νθηψ (8) 2 

ΑΔΑ: 7ΦΧΥ465ΧΘΕ-Ω02



 

ειίδα 7 απφ 27 

ΠΗΝΑΚΑ Α: ΘΔΔΗ ΔΠΟΥΗΚΟΤ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ (αλά θσδηθφ ζέζεο) 

Κσδηθφο 
ζέζεο 

Τπεξεζία 
Σφπνο 

Απαζρφιεζεο 
Δηδηθφηεηα Γηάξθεηα ζχκβαζεο 

Αξηζκφο 
αηφκσλ 

ΣΑΤΣΟΠΟΙΗΗ 
ΛΔΡΟΤ 

κήλεο κε δπλαηφηεηα 
παξάηαζεο ή αλαλέσζεο 
ζε πεξίπησζε ζπλέρηζεο 

ηεο δξάζεο 

403 

ΚΔΝΣΡΟ 
ΤΠΟΓΟΥΗ ΚΑΙ 
ΣΑΤΣΟΠΟΙΗΗ 

ΛΔΡΟΤ 

ΛΔΡΟ 

ΣΔ ΓΙΟΙΚΗΗ 
ΤΣΗΜΑΣΧΝ 

ΔΦΟΓΙΑΜΟΤ Ή 
ΣΤΠΟΠΟΙΗΗ & 

ΓΙΑΚΙΝΗΗ 
ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ 
(LOGISTICS) 

Απφ ηελ ππνγξαθή ηεο 
ζχκβαζεο γηα νθηψ (8) 
κήλεο κε δπλαηφηεηα 

παξάηαζεο ή αλαλέσζεο 
ζε πεξίπησζε ζπλέρηζεο 

ηεο δξάζεο 

2 

404 

ΚΔΝΣΡΟ 
ΤΠΟΓΟΥΗ ΚΑΙ 
ΣΑΤΣΟΠΟΙΗΗ 

ΛΔΡΟΤ 

ΛΔΡΟ 
ΓΔ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ-

ΛΟΓΙΣΙΚΟΤ 

Απφ ηελ ππνγξαθή ηεο 
ζχκβαζεο γηα νθηψ (8) 
κήλεο κε δπλαηφηεηα 

παξάηαζεο ή αλαλέσζεο 
ζε πεξίπησζε ζπλέρηζεο 

ηεο δξάζεο 

25 

405 

ΚΔΝΣΡΟ 
ΤΠΟΓΟΥΗ ΚΑΙ 
ΣΑΤΣΟΠΟΙΗΗ 

ΛΔΡΟΤ 

ΛΔΡΟ 

ΓΔ ΤΓΡΑΤΛΙΚΧΝ ΔΝ 
ΔΛΛΔΙΦΔΙ ΑΤΣΧΝ 

ΓΔ ΒΟΗΘΧΝ 
ΣΔΥΝΙΣΧΝ 

ΤΓΡΑΤΛΙΚΧΝ 

Απφ ηελ ππνγξαθή ηεο 
ζχκβαζεο γηα νθηψ (8) 
κήλεο κε δπλαηφηεηα 

παξάηαζεο ή αλαλέσζεο 
ζε πεξίπησζε ζπλέρηζεο 

ηεο δξάζεο 

2 

406 

ΚΔΝΣΡΟ 
ΤΠΟΓΟΥΗ ΚΑΙ 
ΣΑΤΣΟΠΟΙΗΗ 

ΛΔΡΟΤ 

ΛΔΡΟ 
ΓΔ 

ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ 

Απφ ηελ ππνγξαθή ηεο 
ζχκβαζεο γηα νθηψ (8) 
κήλεο κε δπλαηφηεηα 

παξάηαζεο ή αλαλέσζεο 
ζε πεξίπησζε ζπλέρηζεο 

ηεο δξάζεο 

2 

408 

ΚΔΝΣΡΟ 
ΤΠΟΓΟΥΗ ΚΑΙ 
ΣΑΤΣΟΠΟΙΗΗ 

ΛΔΡΟΤ 

ΛΔΡΟ ΠΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 

Απφ ηελ ππνγξαθή ηεο 
ζχκβαζεο γηα νθηψ (8) 
κήλεο κε δπλαηφηεηα 

παξάηαζεο ή αλαλέσζεο 
ζε πεξίπησζε ζπλέρηζεο 

ηεο δξάζεο 

1 

409 

ΚΔΝΣΡΟ 
ΤΠΟΓΟΥΗ ΚΑΙ 
ΣΑΤΣΟΠΟΙΗΗ 

ΛΔΡΟΤ 

ΛΔΡΟ ΣΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 

Απφ ηελ ππνγξαθή ηεο 
ζχκβαζεο γηα νθηψ (8) 
κήλεο κε δπλαηφηεηα 

παξάηαζεο ή αλαλέσζεο 
ζε πεξίπησζε ζπλέρηζεο 

ηεο δξάζεο 

1 

501 
ΚΔΝΣΡΟ 

ΤΠΟΓΟΥΗ ΚΑΙ 
ΣΑΤΣΟΠΟΙΗΗ ΚΧ 

ΚΧ 
ΠΔ  

ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ-
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ 

Απφ ηελ ππνγξαθή ηεο 
ζχκβαζεο γηα νθηψ (8) 
κήλεο κε δπλαηφηεηα 

παξάηαζεο ή αλαλέσζεο 
ζε πεξίπησζε ζπλέρηζεο 

ηεο δξάζεο 

4 

ΑΔΑ: 7ΦΧΥ465ΧΘΕ-Ω02



 

ειίδα 8 απφ 27 

ΠΗΝΑΚΑ Α: ΘΔΔΗ ΔΠΟΥΗΚΟΤ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ (αλά θσδηθφ ζέζεο) 

Κσδηθφο 
ζέζεο 

Τπεξεζία 
Σφπνο 

Απαζρφιεζεο 
Δηδηθφηεηα Γηάξθεηα ζχκβαζεο 

Αξηζκφο 
αηφκσλ 

502 
ΚΔΝΣΡΟ 

ΤΠΟΓΟΥΗ ΚΑΙ 
ΣΑΤΣΟΠΟΙΗΗ ΚΧ 

ΚΧ 
ΣΔ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΧΝ-

ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ 

Απφ ηελ ππνγξαθή ηεο 
ζχκβαζεο γηα νθηψ (8) 
κήλεο κε δπλαηφηεηα 

παξάηαζεο ή αλαλέσζεο 
ζε πεξίπησζε ζπλέρηζεο 

ηεο δξάζεο 

2 

503 
ΚΔΝΣΡΟ 

ΤΠΟΓΟΥΗ ΚΑΙ 
ΣΑΤΣΟΠΟΙΗΗ ΚΧ 

ΚΧ 

ΣΔ ΓΙΟΙΚΗΗ 
ΤΣΗΜΑΣΧΝ 

ΔΦΟΓΙΑΜΟΤ Ή 
ΣΤΠΟΠΟΙΗΗ & 

ΓΙΑΚΙΝΗΗ 
ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ 
(LOGISTICS) 

Απφ ηελ ππνγξαθή ηεο 
ζχκβαζεο γηα νθηψ (8) 
κήλεο κε δπλαηφηεηα 

παξάηαζεο ή αλαλέσζεο 
ζε πεξίπησζε ζπλέρηζεο 

ηεο δξάζεο 

2 

504 
ΚΔΝΣΡΟ 

ΤΠΟΓΟΥΗ ΚΑΙ 
ΣΑΤΣΟΠΟΙΗΗ ΚΧ 

ΚΧ 
ΓΔ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ-

ΛΟΓΙΣΙΚΟΤ 

Απφ ηελ ππνγξαθή ηεο 
ζχκβαζεο γηα νθηψ (8) 
κήλεο κε δπλαηφηεηα 

παξάηαζεο ή αλαλέσζεο 
ζε πεξίπησζε ζπλέρηζεο 

ηεο δξάζεο 

6 

505 
ΚΔΝΣΡΟ 

ΤΠΟΓΟΥΗ ΚΑΙ 
ΣΑΤΣΟΠΟΙΗΗ ΚΧ 

ΚΧ 

ΓΔ ΑΡΥΙΣΔΥΝΙΣΧΝ  
ΤΓΡΑΤΛΙΚΧΝ 

ΔΛΛΔΙΦΔΙ ΑΤΣΧΝ 
ΓΔ ΒΟΗΘΧΝ 
ΣΔΥΝΙΣΧΝ 

ΤΓΡΑΤΛΙΚΧΝ 

Απφ ηελ ππνγξαθή ηεο 
ζχκβαζεο γηα νθηψ (8) 
κήλεο κε δπλαηφηεηα 

παξάηαζεο ή αλαλέσζεο 
ζε πεξίπησζε ζπλέρηζεο 

ηεο δξάζεο 

3 

506 
ΚΔΝΣΡΟ 

ΤΠΟΓΟΥΗ ΚΑΙ 
ΣΑΤΣΟΠΟΙΗΗ ΚΧ 

ΚΧ 
ΓΔ 

ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ 

Απφ ηελ ππνγξαθή ηεο 
ζχκβαζεο γηα νθηψ (8) 
κήλεο κε δπλαηφηεηα 

παξάηαζεο ή αλαλέσζεο 
ζε πεξίπησζε ζπλέρηζεο 

ηεο δξάζεο 

3 

508 
ΚΔΝΣΡΟ 

ΤΠΟΓΟΥΗ ΚΑΙ 
ΣΑΤΣΟΠΟΙΗΗ ΚΧ 

ΚΧ ΠΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 

Απφ ηελ ππνγξαθή ηεο 
ζχκβαζεο γηα νθηψ (8) 
κήλεο κε δπλαηφηεηα 

παξάηαζεο ή αλαλέσζεο 
ζε πεξίπησζε ζπλέρηζεο 

ηεο δξάζεο 

1 

509 
ΚΔΝΣΡΟ 

ΤΠΟΓΟΥΗ ΚΑΙ 
ΣΑΤΣΟΠΟΙΗΗ ΚΧ 

ΚΧ 
ΣΔ  

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 

Απφ ηελ ππνγξαθή ηεο 
ζχκβαζεο γηα νθηψ (8) 
κήλεο κε δπλαηφηεηα 

παξάηαζεο ή αλαλέσζεο 
ζε πεξίπησζε ζπλέρηζεο 

ηεο δξάζεο 

1 

601 

ΚΔΝΣΡΟ 
ΤΠΟΓΟΥΗ ΚΑΙ 
ΣΑΤΣΟΠΟΙΗΗ 

ΑΜΟΤ 

ΑΜΟ 
ΠΔ 

 ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ-
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ 

Απφ ηελ ππνγξαθή ηεο 
ζχκβαζεο γηα νθηψ (8) 
κήλεο κε δπλαηφηεηα 

παξάηαζεο ή αλαλέσζεο 
ζε πεξίπησζε ζπλέρηζεο 

ηεο δξάζεο 

12 

ΑΔΑ: 7ΦΧΥ465ΧΘΕ-Ω02



 

ειίδα 9 απφ 27 

ΠΗΝΑΚΑ Α: ΘΔΔΗ ΔΠΟΥΗΚΟΤ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ (αλά θσδηθφ ζέζεο) 

Κσδηθφο 
ζέζεο 

Τπεξεζία 
Σφπνο 

Απαζρφιεζεο 
Δηδηθφηεηα Γηάξθεηα ζχκβαζεο 

Αξηζκφο 
αηφκσλ 

602 

ΚΔΝΣΡΟ 
ΤΠΟΓΟΥΗ ΚΑΙ 
ΣΑΤΣΟΠΟΙΗΗ 

ΑΜΟΤ 

ΑΜΟ 
ΣΔ  

ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΧΝ-
ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ 

Απφ ηελ ππνγξαθή ηεο 
ζχκβαζεο γηα νθηψ (8) 
κήλεο κε δπλαηφηεηα 

παξάηαζεο ή αλαλέσζεο 
ζε πεξίπησζε ζπλέρηζεο 

ηεο δξάζεο 

2 

603 

ΚΔΝΣΡΟ 
ΤΠΟΓΟΥΗ ΚΑΙ 
ΣΑΤΣΟΠΟΙΗΗ 

ΑΜΟΤ 

ΑΜΟ 

ΣΔ ΓΙΟΙΚΗΗ 
ΤΣΗΜΑΣΧΝ 

ΔΦΟΓΙΑΜΟΤ Ή 
ΣΤΠΟΠΟΙΗΗ & 

ΓΙΑΚΙΝΗΗ 
ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ 
(LOGISTICS) 

Απφ ηελ ππνγξαθή ηεο 
ζχκβαζεο γηα νθηψ (8) 
κήλεο κε δπλαηφηεηα 

παξάηαζεο ή αλαλέσζεο 
ζε πεξίπησζε ζπλέρηζεο 

ηεο δξάζεο 

2 

604 

ΚΔΝΣΡΟ 
ΤΠΟΓΟΥΗ ΚΑΙ 
ΣΑΤΣΟΠΟΙΗΗ 

ΑΜΟΤ 

ΑΜΟ 
ΓΔ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ-

ΛΟΓΙΣΙΚΟΤ 

Απφ ηελ ππνγξαθή ηεο 
ζχκβαζεο γηα νθηψ (8) 
κήλεο κε δπλαηφηεηα 

παξάηαζεο ή αλαλέσζεο 
ζε πεξίπησζε ζπλέρηζεο 

ηεο δξάζεο 

25 

605 

ΚΔΝΣΡΟ 
ΤΠΟΓΟΥΗ ΚΑΙ 
ΣΑΤΣΟΠΟΙΗΗ 

ΑΜΟΤ 

ΑΜΟ 

ΓΔ ΤΓΡΑΤΛΙΚΧΝ ΔΝ 
ΔΛΛΔΙΦΔΙ ΑΤΣΧΝ 

ΓΔ ΒΟΗΘΧΝ 
ΣΔΥΝΙΣΧΝ 

ΤΓΡΑΤΛΙΚΧΝ 

Απφ ηελ ππνγξαθή ηεο 
ζχκβαζεο γηα νθηψ (8) 
κήλεο κε δπλαηφηεηα 

παξάηαζεο ή αλαλέσζεο 
ζε πεξίπησζε ζπλέρηζεο 

ηεο δξάζεο 

2 

606 

ΚΔΝΣΡΟ 
ΤΠΟΓΟΥΗ ΚΑΙ 
ΣΑΤΣΟΠΟΙΗΗ 

ΑΜΟΤ 

ΑΜΟ 
ΓΔ 

ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ 

Απφ ηελ ππνγξαθή ηεο 
ζχκβαζεο γηα νθηψ (8) 
κήλεο κε δπλαηφηεηα 

παξάηαζεο ή αλαλέσζεο 
ζε πεξίπησζε ζπλέρηζεο 

ηεο δξάζεο 

2 

608 

ΚΔΝΣΡΟ 
ΤΠΟΓΟΥΗ ΚΑΙ 
ΣΑΤΣΟΠΟΙΗΗ 

ΑΜΟΤ 

ΑΜΟ 
ΠΔ 

 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 

Απφ ηελ ππνγξαθή ηεο 
ζχκβαζεο γηα νθηψ (8) 
κήλεο κε δπλαηφηεηα 

παξάηαζεο ή αλαλέσζεο 
ζε πεξίπησζε ζπλέρηζεο 

ηεο δξάζεο 

1 

609 

ΚΔΝΣΡΟ 
ΤΠΟΓΟΥΗ ΚΑΙ 
ΣΑΤΣΟΠΟΙΗΗ 

ΑΜΟΤ 

ΑΜΟ 
ΣΔ  

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 

Απφ ηελ ππνγξαθή ηεο 
ζχκβαζεο γηα νθηψ (8) 
κήλεο κε δπλαηφηεηα 

παξάηαζεο ή αλαλέσζεο 
ζε πεξίπησζε ζπλέρηζεο 

ηεο δξάζεο 

1 

701 

ΚΔΝΣΡΟ 
ΤΠΟΓΟΥΗ ΚΑΙ 
ΣΑΤΣΟΠΟΙΗΗ 

ΦΤΛΑΚΗΟΤ 

ΦΤΛΑΚΙΟ 
ΔΒΡΟΤ 

ΠΔ  
ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ-
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ 

Απφ ηελ ππνγξαθή ηεο 
ζχκβαζεο γηα νθηψ (8) 
κήλεο κε δπλαηφηεηα 

παξάηαζεο ή αλαλέσζεο 
ζε πεξίπησζε ζπλέρηζεο 

ηεο δξάζεο 

3 

ΑΔΑ: 7ΦΧΥ465ΧΘΕ-Ω02



 

ειίδα 10 απφ 27 

ΠΗΝΑΚΑ Α: ΘΔΔΗ ΔΠΟΥΗΚΟΤ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ (αλά θσδηθφ ζέζεο) 

Κσδηθφο 
ζέζεο 

Τπεξεζία 
Σφπνο 

Απαζρφιεζεο 
Δηδηθφηεηα Γηάξθεηα ζχκβαζεο 

Αξηζκφο 
αηφκσλ 

702 

ΚΔΝΣΡΟ 
ΤΠΟΓΟΥΗ ΚΑΙ 
ΣΑΤΣΟΠΟΙΗΗ 

ΦΤΛΑΚΗΟΤ 

ΦΤΛΑΚΙΟ 
ΔΒΡΟΤ 

ΣΔ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΧΝ-
ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ 

Απφ ηελ ππνγξαθή ηεο 
ζχκβαζεο γηα νθηψ (8) 
κήλεο κε δπλαηφηεηα 

παξάηαζεο ή αλαλέσζεο 
ζε πεξίπησζε ζπλέρηζεο 

ηεο δξάζεο 

2 

703 

ΚΔΝΣΡΟ 
ΤΠΟΓΟΥΗ ΚΑΙ 
ΣΑΤΣΟΠΟΙΗΗ 

ΦΤΛΑΚΗΟΤ 

ΦΤΛΑΚΙΟ 
ΔΒΡΟΤ 

ΣΔ ΓΙΟΙΚΗΗ 
ΤΣΗΜΑΣΧΝ 

ΔΦΟΓΙΑΜΟΤ Ή 
ΣΤΠΟΠΟΙΗΗ & 

ΓΙΑΚΙΝΗΗ 
ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ 
(LOGISTICS) 

Απφ ηελ ππνγξαθή ηεο 
ζχκβαζεο γηα νθηψ (8) 
κήλεο κε δπλαηφηεηα 

παξάηαζεο ή αλαλέσζεο 
ζε πεξίπησζε ζπλέρηζεο 

ηεο δξάζεο 

2 

704 

ΚΔΝΣΡΟ 
ΤΠΟΓΟΥΗ ΚΑΙ 
ΣΑΤΣΟΠΟΙΗΗ 

ΦΤΛΑΚΗΟΤ 

ΦΤΛΑΚΙΟ 
ΔΒΡΟΤ 

ΓΔ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ-
ΛΟΓΙΣΙΚΟΤ 

Απφ ηελ ππνγξαθή ηεο 
ζχκβαζεο γηα νθηψ (8) 
κήλεο κε δπλαηφηεηα 

παξάηαζεο ή αλαλέσζεο 
ζε πεξίπησζε ζπλέρηζεο 

ηεο δξάζεο 

17 

705 

ΚΔΝΣΡΟ 
ΤΠΟΓΟΥΗ ΚΑΙ 
ΣΑΤΣΟΠΟΙΗΗ 

ΦΤΛΑΚΗΟΤ 

ΦΤΛΑΚΙΟ 
ΔΒΡΟΤ 

ΓΔ ΤΓΡΑΤΛΙΚΧΝ ΔΝ 
ΔΛΛΔΙΦΔΙ ΑΤΣΧΝ 

ΓΔ ΒΟΗΘΧΝ 
ΣΔΥΝΙΣΧΝ 

ΤΓΡΑΤΛΙΚΧΝ 

Απφ ηελ ππνγξαθή ηεο 
ζχκβαζεο γηα νθηψ (8) 
κήλεο κε δπλαηφηεηα 

παξάηαζεο ή αλαλέσζεο 
ζε πεξίπησζε ζπλέρηζεο 

ηεο δξάζεο 

1 

706 

ΚΔΝΣΡΟ 
ΤΠΟΓΟΥΗ ΚΑΙ 
ΣΑΤΣΟΠΟΙΗΗ 

ΦΤΛΑΚΗΟΤ 

ΦΤΛΑΚΙΟ 
ΔΒΡΟΤ 

ΓΔ 
ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ 

Απφ ηελ ππνγξαθή ηεο 
ζχκβαζεο γηα νθηψ (8) 
κήλεο κε δπλαηφηεηα 

παξάηαζεο ή αλαλέσζεο 
ζε πεξίπησζε ζπλέρηζεο 

ηεο δξάζεο 

1 

707 

ΚΔΝΣΡΟ 
ΤΠΟΓΟΥΗ ΚΑΙ 
ΣΑΤΣΟΠΟΙΗΗ 

ΦΤΛΑΚΗΟΤ 

ΦΤΛΑΚΙΟ 
ΔΒΡΟΤ 

ΓΔ ΟΓΗΓΧΝ 

Απφ ηελ ππνγξαθή ηεο 
ζχκβαζεο γηα νθηψ (8) 
κήλεο κε δπλαηφηεηα 

παξάηαζεο ή αλαλέσζεο 
ζε πεξίπησζε ζπλέρηζεο 

ηεο δξάζεο 

4 

708 

ΚΔΝΣΡΟ 
ΤΠΟΓΟΥΗ ΚΑΙ 
ΣΑΤΣΟΠΟΙΗΗ 

ΦΤΛΑΚΗΟΤ 

ΦΤΛΑΚΙΟ 
ΔΒΡΟΤ 

ΠΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 

Απφ ηελ ππνγξαθή ηεο 
ζχκβαζεο γηα νθηψ (8) 
κήλεο κε δπλαηφηεηα 

παξάηαζεο ή αλαλέσζεο 
ζε πεξίπησζε ζπλέρηζεο 

ηεο δξάζεο 

1 

709 

ΚΔΝΣΡΟ 
ΤΠΟΓΟΥΗ ΚΑΙ 
ΣΑΤΣΟΠΟΙΗΗ 

ΦΤΛΑΚΗΟΤ 

ΦΤΛΑΚΙΟ 
ΔΒΡΟΤ 

ΣΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 

Απφ ηελ ππνγξαθή ηεο 
ζχκβαζεο γηα νθηψ (8) 
κήλεο κε δπλαηφηεηα 

παξάηαζεο ή αλαλέσζεο 
ζε πεξίπησζε ζπλέρηζεο 

ηεο δξάζεο 

1 

ΑΔΑ: 7ΦΧΥ465ΧΘΕ-Ω02



 

ειίδα 11 απφ 27 

 

ΔΠΗΖΜΑΝΔΗ: 

 ε πεξίπησζε πνπ δηαθνπεί ή αλαζηαιεί ε ιεηηνπξγία Κέληξνπ Τπνδνρήο θαη 
Σαπηνπνίεζεο ζε πεξίπησζε επείγνπζαο αλάγθεο ην πξνζσπηθφ κε 
ζχκβαζε νξηζκέλνπ ρξφλνπ πνπ ζα πξνζιεθζεί κε ηελ παξνχζα πξνθήξπμε 
δχλαηαη λα δηαηεζεί ζηελ Κεληξηθή Τπεξεζία ή ζε άιιε Πεξηθεξεηαθή 
Τπεξεζία ηεο Τπεξεζίαο Τπνδνρήο θαη Σαπηνπνίεζεο αλάινγα κε ηηο 
πθηζηάκελεο αλάγθεο ηεο Τπεξεζίαο. 

 Ζ πξνζέιεπζε ζηνλ ηφπν παξνρήο εξγαζίαο φζσλ πξνζιεθζνχλ ζα γίλεηαη 
κε δηθά ηνπο κέζα. 

 Όζνη πξνζιεθζνχλ ζα θιεζνχλ ζε θαζεκεξηλή βάζε λα εξγαζηνχλ κε 
ππεθφνπο ηξίησλ ρσξψλ πνπ εηζέξρνληαη παξάλνκα ζηε ρψξα θαη λα 
ζπκβάιινπλ ζηελ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ηνπο ζε ζπλζήθεο ζεβαζκνχ 
ηεο αμηνπξέπεηάο ηνπο κε ηελ ππαγσγή ζε δηαδηθαζίεο πξψηεο ππνδνρήο.  

 
ΠΗΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (αλά θσδηθφ ζέζεο) 

Κσδηθφο ζέζεο 
Σίηινο ζπνπδψλ  

θαη  
ινηπά απαηηνχκελα (ηππηθά & ηπρφλ πξφζζεηα) πξνζφληα 

101, 201, 301, 401, 
501, 601, 701  

ΚΤΡΗΑ ΠΡΟΟΝΣΑ: 
 
α) Οπνηνδήπνηε πηπρίν ή δίπισκα ΑΔΙ ή δίπισκα Διιεληθνχ Αλνηθηνχ 
Παλεπηζηεκίνπ (Δ.Α.Π) ΑΔΙ ή Πξνγξακκάησλ πνπδψλ Δπηινγήο (Π..Δ) ΑΔΙ ηεο 
εκεδαπήο ή ηζφηηκνο ηίηινο ηεο αιινδαπήο, αλεμαξηήησο εηδηθφηεηαο. 
 
β) Δμεηδηθεπκέλε εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ (5) πέληε κελψλ ζηηο θαηά λφκν 
πξνβιεπφκελεο δηαδηθαζίεο ππνδνρήο θαη θαηαγξαθήο ζηελ Δθαξκνγή 
Υαξηνγξάθεζεο θαη Κπθινθνξίαο Αιινδαπψλ ηνπ  Δζληθνχ Πιεξνθνξηαθνχ 
πζηήκαηνο ησλ εηζεξρφκελσλ ρσξίο λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα πνιηηψλ ηξίησλ 
ρσξψλ ζηελ Διιεληθή Δπηθξάηεηα.   

γ) Γλψζε Υεηξηζκνχ Η/Τ ζηα αληηθείκελα: i) επεμεξγαζίαο θεηκέλσλ,                                  

ii) ππνινγηζηηθψλ θχιισλ θαη iii) ππεξεζηψλ δηαδηθηχνπ. 

  
 
ΠΡΟΟΝΣΑ Α' ΔΠΗΚΟΤΡΗΑ: 
(Δθφζνλ νη ζέζεηο δελ θαιπθζνχλ απφ ππνςεθίνπο κε ηα αλσηέξσ πξνζφληα)  
 
α) Οπνηνδήπνηε πηπρίν ή δίπισκα ΑΔΙ ή δίπισκα Διιεληθνχ Αλνηθηνχ 
Παλεπηζηεκίνπ (Δ.Α.Π) ΑΔΙ ή Πξνγξακκάησλ πνπδψλ Δπηινγήο (Π..Δ) ΑΔΙ ηεο 
εκεδαπήο ή ηζφηηκνο ηίηινο ηεο αιινδαπήο, αλεμαξηήησο εηδηθφηεηαο. 
 
β) Γλψζε Υεηξηζκνχ Η/Τ ζηα αληηθείκελα: i) επεμεξγαζίαο θεηκέλσλ,                                  
ii) ππνινγηζηηθψλ θχιισλ θαη iii) ππεξεζηψλ δηαδηθηχνπ.  
 

102, 202, 302, 402, 
502, 602, 702 

α) Πηπρίν ή δίπισκα ηκήκαηνο Μεραλνινγίαο ή Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ Σ.Δ. ή 
Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ Σ.Δ. θαη Βηνκεραληθνχ ρεδηαζκνχ Σ.Δ. κε θαηεχζπλζε 
Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ Σ.Δ. ή Μεραληθψλ Σερλνινγίαο Πεηξειαίνπ θαη Φπζηθνχ 
Αεξίνπ Σ.Δ. θαη Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ Σ.Δ. κε θαηεχζπλζε Μεραλνιφγνη  
Μεραληθνί Σ.Δ. ή Μεραληθψλ Δλεξγεηαθήο Σερλνινγίαο Σ.Δ. κε θαηεχζπλζε 
Δλεξγεηαθήο Μεραλνινγίαο ΣΔΙ  ή ην νκψλπκν πηπρίν ή δίπισκα Πξνγξακκάησλ 
πνπδψλ Δπηινγήο (Π..Δ.) ΣΔΙ  ή αληίζηνηρν θαηά εηδηθφηεηα  πηπρίν ή δίπισκα ΣΔΙ 

ΑΔΑ: 7ΦΧΥ465ΧΘΕ-Ω02



 

ειίδα 12 απφ 27 

ΠΗΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (αλά θσδηθφ ζέζεο) 

Κσδηθφο ζέζεο 
Σίηινο ζπνπδψλ  

θαη  
ινηπά απαηηνχκελα (ηππηθά & ηπρφλ πξφζζεηα) πξνζφληα 

ή Πξνγξακκάησλ  πνπδψλ Δπηινγήο (Π..Δ.) ΣΔΙ ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκνο ηίηινο 
ζρνιψλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο ή ην νκψλπκν ή 
αληίζηνηρν θαηά εηδηθφηεηα πηπρίν ΚΑΣΔΔ ή ηζφηηκνο ηίηινο ηεο εκεδαπήο ή 
αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο,  
 
β) Βεβαίσζε εγγξαθήο ζην Βηβιίν ησλ Πηπρηνχρσλ Αλσηέξσλ Σερληθψλ ρνιψλ 
εηδηθφηεηαο Μεραλνιφγνπ. 
 
γ) Γλψζε Υεηξηζκνχ Η/Τ ζηα αληηθείκελα: i) επεμεξγαζίαο θεηκέλσλ,                                  
ii) ππνινγηζηηθψλ θχιισλ θαη iii) ππεξεζηψλ δηαδηθηχνπ.  
 

203, 303, 403, 503, 
603, 703 

α) Πηπρίν ή δίπισκα ηκήκαηνο Σππνπνίεζεο θαη Γηαθίλεζεο Πξντφλησλ ή Γηνίθεζεο 
πζηεκάησλ Δθνδηαζκνχ ΣΔΙ ή ην νκψλπκν πηπρίν ή δίπισκα Πξνγξακκάησλ 
πνπδψλ Δπηινγήο (ΠΔ) ΣΔΙ ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιψλ ηεο εκεδαπήο 
ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο ή ην νκψλπκν πηπρίν ΚΑΣΔΔ ή ηζφηηκνο ηίηινο 
ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο.  
β) Γλψζε Υεηξηζκνχ Η/Τ ζηα αληηθείκελα: (i) επεμεξγαζίαο θεηκέλσλ, (ii) 
ππνινγηζηηθψλ θχιισλ θαη (iii) ππεξεζηψλ δηαδηθηχνπ.  
 

104, 204, 304, 404, 
504, 604, 704 

ΚΤΡΗΑ ΠΡΟΟΝΣΑ: 
 
α) Γίπισκα Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (Ι.Δ.Κ) νπνηαζδήπνηε εηδηθφηεηαο ηνπ ηνκέα 
Υξεκαηνπηζησηηθψλ θαη Γηνηθεηηθψλ Τπεξεζηψλ (πξψελ Οηθνλνκίαο θαη Γηνίθεζεο) ή  
Πηπρίν Β΄ θχθινπ πνπδψλ Σερληθνχ Δπαγγεικαηηθνχ Δθπαηδεπηεξίνπ (ΣΔΔ), 
αλεμάξηεηα απφ εηδηθφηεηα, ή  
Πηπρίν Α΄ θχθινπ πνπδψλ Σερληθνχ Δπαγγεικαηηθνχ Δθπαηδεπηεξίνπ (ΣΔΔ) 
νπνηαζδήπνηε εηδηθφηεηαο ηνπ ηνκέα Οηθνλνκίαο θαη Γηνίθεζεο ή  
- Απνιπηήξηνο ηίηινο: 
- Δληαίνπ Λπθείνπ ή  
- Δληαίνπ Πνιπθιαδηθνχ Λπθείνπ, αλεμάξηεηα απφ θιάδν ή εηδηθφηεηα ή 
-Σερληθνχ Δπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ, αλεμάξηεηα απφ εηδηθφηεηα ή  
- Λπθείνπ Γεληθήο Καηεχζπλζεο ή  άιινο ηζφηηκνο θαη αληίζηνηρνο ηίηινο ζρνιηθήο 
κνλάδαο ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο,  
β) Δμεηδηθεπκέλε εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ (5) πέληε κελψλ ζηηο θαηά λφκν 
πξνβιεπφκελεο δηαδηθαζίεο ππνδνρήο θαη θαηαγξαθήο ζηελ Δθαξκνγή 
Υαξηνγξάθεζεο θαη Κπθινθνξίαο Αιινδαπψλ ηνπ  Δζληθνχ Πιεξνθνξηαθνχ 
πζηήκαηνο ησλ εηζεξρφκελσλ ρσξίο λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα πνιηηψλ ηξίησλ 
ρσξψλ ζηελ Διιεληθή Δπηθξάηεηα.   
γ) γλψζε Υεηξηζκνχ Η/Τ ζηα αληηθείκελα: (i) επεμεξγαζίαο θεηκέλσλ, (ii) 
ππνινγηζηηθψλ θχιισλ θαη (iii) ππεξεζηψλ δηαδηθηχνπ.  
 
ΠΡΟΟΝΣΑ Α' ΔΠΗΚΟΤΡΗΑ: 
(Δθφζνλ νη ζέζεηο δελ θαιπθζνχλ απφ ππνςεθίνπο κε ηα αλσηέξσ πξνζφληα)  
 

α) Γίπισκα Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (Ι.Δ.Κ) νπνηαζδήπνηε εηδηθφηεηαο ηνπ ηνκέα 
Υξεκαηνπηζησηηθψλ θαη Γηνηθεηηθψλ Τπεξεζηψλ (πξψελ Οηθνλνκίαο θαη Γηνίθεζεο) ή  
Πηπρίν Β΄ θχθινπ πνπδψλ Σερληθνχ Δπαγγεικαηηθνχ Δθπαηδεπηεξίνπ (ΣΔΔ), 
αλεμάξηεηα απφ εηδηθφηεηα, ή  
Πηπρίν Α΄ θχθινπ πνπδψλ Σερληθνχ Δπαγγεικαηηθνχ Δθπαηδεπηεξίνπ (ΣΔΔ) 
νπνηαζδήπνηε εηδηθφηεηαο ηνπ ηνκέα Οηθνλνκίαο θαη Γηνίθεζεο ή  
- Απνιπηήξηνο ηίηινο: 
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ειίδα 13 απφ 27 

ΠΗΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (αλά θσδηθφ ζέζεο) 

Κσδηθφο ζέζεο 
Σίηινο ζπνπδψλ  

θαη  
ινηπά απαηηνχκελα (ηππηθά & ηπρφλ πξφζζεηα) πξνζφληα 

- Δληαίνπ Λπθείνπ ή  
- Δληαίνπ Πνιπθιαδηθνχ Λπθείνπ, αλεμάξηεηα απφ θιάδν ή εηδηθφηεηα ή 
-Σερληθνχ Δπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ, αλεμάξηεηα απφ εηδηθφηεηα ή  
- Λπθείνπ Γεληθήο Καηεχζπλζεο ή  άιινο ηζφηηκνο θαη αληίζηνηρνο ηίηινο ζρνιηθήο 
κνλάδαο ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, 
β) Γλψζε Υεηξηζκνχ Η/Τ ζηα αληηθείκελα: (i) επεμεξγαζίαο θεηκέλσλ,                              
(ii) ππνινγηζηηθψλ θχιισλ θαη (iii) ππεξεζηψλ δηαδηθηχνπ.  

205, 305, 405, 505, 
605, 705 

ΚΤΡΗΑ ΠΡΟΟΝΣΑ: 
 
α) Άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο ηερλίηε πδξαπιηθνχ Α΄ ηάμεο εηδηθφηεηαο 1εο ή 
άδεηα Αξρηηερλίηε πδξαπιηθνχ ηνπ π.δ. 112/2012 φπσο ηζρχεη (*)  ,  
β) Ο νκψλπκνο ή αληίζηνηρνο ηίηινο ΙΔΚ ή Δπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ ή Σερληθνχ 
Δπαγγεικαηηθνχ Δθπαηδεπηεξίνπ Α' ή Β' θχθινπ ζπνπδψλ ή Δληαίνπ Πνιπθιαδηθνχ 
Λπθείνπ ή Σερληθνχ Δπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ ή ρνιήο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο 
ή Δπαγγεικαηηθήο ρνιήο ή Σερληθψλ Δπαγγεικαηηθψλ ρνιψλ δεπηεξνβάζκηαο 
εθπαίδεπζεο ή ζρνιψλ καζεηείαο ηνπ ΟΑΔΓ ηνπ Ν. 1346/1983 ή Ν. 3475/2006 ή 
άιινο ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιηθψλ κνλάδσλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο 
εηδηθφηεηαο. 
Γίλεηαη επίζεο δεθηφο νπνηνζδήπνηε ηίηινο ΗΔΚ ή δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ή 
άιινο ηζφηηκνο θαη αληίζηνηρνο ηίηινο ζρνιηθψλ κνλάδσλ ηεο εκεδαπήο ή 
αιινδαπήο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ν ππνςήθηνο ππνβάιιεη βεβαίσζε ηεο 
αξκφδηαο γηα ηελ έθδνζε ηεο άδεηαο ππεξεζίαο, φηη ε αλσηέξσ άδεηα άζθεζεο 
επαγγέικαηνο ρνξεγήζεθε βάζεη ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηίηινπ είηε απηνηειψο είηε κε 
ζπλππνινγηζκφ θαη εκπεηξίαο.  
 
ΠΡΟΟΝΣΑ Α' ΔΠΗΚΟΤΡΗΑ: 
(Δθφζνλ νη ζέζεηο δελ θαιπθζνχλ απφ ππνςεθίνπο κε ηα αλσηέξσ πξνζφληα)  
 
α) Άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο ηερλίηε πδξαπιηθνχ Α΄ ηάμεο εηδηθφηεηαο 1εο ή 
άδεηα Αξρηηερλίηε πδξαπιηθνχ ηνπ π.δ. 112/2012 φπσο ηζρχεη (*),  
β) Ο νκψλπκνο ή αληίζηνηρνο, απνιπηήξηνο ηίηινο αλαγλσξηζκέλεο θαηψηεξεο 
ηερληθήο ζρνιήο ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκνο θαη αληίζηνηρνο  ηίηινο ζρνιήο ηεο 
αιινδαπήο. Γίλεηαη επίζεο δεθηφο νπνηνζδήπνηε ηίηινο αλαγλσξηζκέλεο 
θαηψηεξεο ηερληθήο ζρνιήο ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη 
ν ππνςήθηνο ππνβάιιεη βεβαίσζε ηεο αξκφδηαο γηα ηελ έθδνζε  ηεο άδεηαο  
ππεξεζίαο, φηη ε αλσηέξσ άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο ρνξεγήζεθε βάζεη ηνπ 
ζπγθεθξηκέλνπ ηίηινπ είηε απηνηειψο είηε κε ζπλππνινγηζκφ θαη εκπεηξίαο. 
 
ΠΡΟΟΝΣΑ Β' ΔΠΗΚΟΤΡΗΑ: 
(Δθφζνλ νη ζέζεηο δελ θαιπθζνχλ απφ ππνςεθίνπο κε ηα αλσηέξσ πξνζφληα)  
 
α) Άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο ηερλίηε πδξαπιηθνχ Α΄ ηάμεο εηδηθφηεηαο 1εο ή 
άδεηα Αξρηηερλίηε πδξαπιηθνχ ηνπ π.δ. 112/2012 φπσο ηζρχεη (*),  
β) Απνιπηήξηνο ηίηινο ηνπιάρηζηνλ ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο (απνιπηήξην 
ηξηηαμίνπ γπκλαζίνπ ή γηα ππνςεθίνπο πνπ έρνπλ απνθνηηήζεη κέρξη θαη ην 1980 
απνιπηήξην δεκνηηθνχ ζρνιείνπ) ή ηζνδχλακν απνιπηήξην  ηίηιν θαηψηεξεο Σερληθήο 
ρνιήο ηνπ Ν.Γ. 580/1970 ή απνιπηήξην ηίηιν Δξγαζηεξίσλ Δηδηθήο Δπαγγεικαηηθήο 
Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 2817/2000 ηεο εκεδαπήο ή άιινο 
ηζφηηκνο ηίηινο ηεο αιινδαπήο θαη αληίζηνηρε εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ (3) εηψλ,  
κεηά ηελ απφθηεζε ηεο παξαπάλσ άδεηαο άζθεζεο επαγγέικαηνο . 
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ΠΗΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (αλά θσδηθφ ζέζεο) 

Κσδηθφο ζέζεο 
Σίηινο ζπνπδψλ  

θαη  
ινηπά απαηηνχκελα (ηππηθά & ηπρφλ πξφζζεηα) πξνζφληα 

ΠΡΟΟΝΣΑ Γ' ΔΠΗΚΟΤΡΗΑ: 
(Δθφζνλ νη ζέζεηο δελ θαιπθζνχλ απφ ππνςεθίνπο κε ηα αλσηέξσ πξνζφληα)  
 
α) Άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο ηερλίηε πδξαπιηθνχ Α΄ ηάμεο εηδηθφηεηαο 1εο ή 
άδεηα Αξρηηερλίηε πδξαπιηθνχ ηνπ π.δ. 112/2012 φπσο ηζρχεη (*),  
β) Απνιπηήξηνο ηίηινο ηνπιάρηζηνλ ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο (απνιπηήξην 
ηξηηαμίνπ γπκλαζίνπ ή γηα ππνςεθίνπο πνπ έρνπλ απνθνηηήζεη κέρξη θαη ην 1980 
απνιπηήξην δεκνηηθνχ ζρνιείνπ) ή ηζνδχλακν απνιπηήξην  ηίηιν θαηψηεξεο Σερληθήο 
ρνιήο ηνπ Ν.Γ. 580/1970 ή απνιπηήξην ηίηιν Δξγαζηεξίσλ Δηδηθήο Δπαγγεικαηηθήο 
Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 2817/2000 ηεο εκεδαπήο ή άιινο 
ηζφηηκνο ηίηινο ηεο αιινδαπήο θαη αληίζηνηρε εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ έμη (6) κελψλ,  
κεηά ηελ απφθηεζε ηεο παξαπάλσ άδεηαο άζθεζεο επαγγέικαηνο ή Βεβαίσζεο 
Αλαγγειίαο (*). 
 
ΠΡΟΟΝΣΑ Γ' ΔΠΗΚΟΤΡΗΑ: 
(Δθφζνλ νη ζέζεηο δελ θαιπθζνχλ απφ ππνςεθίνπο κε ηα αλσηέξσ πξνζφληα)  
 
α) Άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο Βνεζνχ ηερλίηε πδξαπιηθνχ ή Βεβαίσζε 
Αλαγγειίαο ηνπ π.δ. 112/2012  (*), 
β) Ο νκψλπκνο ή αληίζηνηρνο ηίηινο ΙΔΚ ή Δπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ ή Σερληθνχ 
Δπαγγεικαηηθνχ Δθπαηδεπηεξίνπ Α' ή Β' θχθινπ ζπνπδψλ ή Δληαίνπ Πνιπθιαδηθνχ 
Λπθείνπ ή Σερληθνχ Δπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ ή ρνιήο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο 
ή Δπαγγεικαηηθήο ρνιήο ή Σερληθψλ Δπαγγεικαηηθψλ ρνιψλ δεπηεξνβάζκηαο 
εθπαίδεπζεο ή ζρνιψλ καζεηείαο ηνπ ΟΑΔΓ ηνπ Ν. 1346/1983 ή Ν. 3475/2006 ή 
άιινο ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιηθψλ κνλάδσλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο 
εηδηθφηεηαο. 
Γίλεηαη επίζεο δεθηφο νπνηνζδήπνηε ηίηινο ΙΔΚ ή δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ή 
άιινο ηζφηηκνο θαη αληίζηνηρνο ηίηινο ζρνιηθψλ κνλάδσλ ηεο εκεδαπήο ή 
αιινδαπήο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ν ππνςήθηνο ππνβάιιεη βεβαίσζε ηεο 
αξκφδηαο γηα ηελ έθδνζε ηεο άδεηαο ππεξεζίαο, φηη ε αλσηέξσ άδεηα άζθεζεο 
επαγγέικαηνο ρνξεγήζεθε βάζεη ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηίηινπ είηε απηνηειψο είηε κε 
ζπλππνινγηζκφ θαη εκπεηξίαο.  
 
ΠΡΟΟΝΣΑ Δ' ΔΠΗΚΟΤΡΗΑ: 
(Δθφζνλ νη ζέζεηο δελ θαιπθζνχλ απφ ππνςεθίνπο κε ηα αλσηέξσ πξνζφληα)  
 
α) Άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο Βνεζνχ ηερλίηε πδξαπιηθνχ ή Βεβαίσζε 
Αλαγγειίαο ηνπ π.δ. 112/2012  (*)  , 
β) Ο νκψλπκνο ή αληίζηνηρνο,  απνιπηήξηνο ηίηινο αλαγλσξηζκέλεο θαηψηεξεο 
ηερληθήο ζρνιήο ηεο εκεδαπήο  ή ηζφηηκνο θαη αληίζηνηρνο  ηίηινο ζρνιήο ηεο 
αιινδαπήο. Γίλεηαη επίζεο δεθηφο νπνηνζδήπνηε ηίηινο αλαγλσξηζκέλεο θαηψηεξεο 
ηερληθήο ζρνιήο ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο,  ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ν ππνςήθηνο 
ππνβάιιεη βεβαίσζε ηεο αξκφδηαο γηα ηελ έθδνζε  ηεο άδεηαο  ππεξεζίαο, φηη ε 
αλσηέξσ άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο ρνξεγήζεθε βάζεη ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηίηινπ 
είηε απηνηειψο είηε κε ζπλππνινγηζκφ θαη εκπεηξίαο. 
 
ΠΡΟΟΝΣΑ Σ' ΔΠΗΚΟΤΡΗΑ: 
(Δθφζνλ νη ζέζεηο δελ θαιπθζνχλ απφ ππνςεθίνπο κε ηα αλσηέξσ πξνζφληα)  
 
α) Άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο Βνεζνχ ηερλίηε πδξαπιηθνχ ή Βεβαίσζε 
Αλαγγειίαο ηνπ π.δ. 112/2012  (*)  , 
β) Απνιπηήξηνο ηίηινο ηνπιάρηζηνλ ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο (απνιπηήξην 
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ΠΗΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (αλά θσδηθφ ζέζεο) 

Κσδηθφο ζέζεο 
Σίηινο ζπνπδψλ  

θαη  
ινηπά απαηηνχκελα (ηππηθά & ηπρφλ πξφζζεηα) πξνζφληα 

ηξηηαμίνπ γπκλαζίνπ ή γηα ππνςεθίνπο πνπ έρνπλ απνθνηηήζεη κέρξη θαη ην 1980 
απνιπηήξην δεκνηηθνχ ζρνιείνπ) ή ηζνδχλακν απνιπηήξην  ηίηιν θαηψηεξεο Σερληθήο 
ρνιήο ηνπ Ν.Γ. 580/1970 ή απνιπηήξην ηίηιν Δξγαζηεξίσλ Δηδηθήο Δπαγγεικαηηθήο 
Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 2817/2000 ηεο εκεδαπήο ή άιινο 
ηζφηηκνο ηίηινο ηεο αιινδαπήο θαη αληίζηνηρε εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ (3) εηψλ,  
κεηά ηελ απφθηεζε ηεο παξαπάλσ άδεηαο άζθεζεο επαγγέικαηνο . 
 
 
ΠΡΟΟΝΣΑ Ε' ΔΠΗΚΟΤΡΗΑ: 
(Δθφζνλ νη ζέζεηο δελ θαιπθζνχλ απφ ππνςεθίνπο κε ηα αλσηέξσ πξνζφληα)  
 
α) Άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο Βνεζνχ ηερλίηε πδξαπιηθνχ ή Βεβαίσζε 
Αλαγγειίαο ηνπ π.δ. 112/2012 (*) , 
β) Απνιπηήξηνο ηίηινο ηνπιάρηζηνλ ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο (απνιπηήξην 
ηξηηαμίνπ γπκλαζίνπ ή γηα ππνςεθίνπο πνπ έρνπλ απνθνηηήζεη κέρξη θαη ην 1980 
απνιπηήξην δεκνηηθνχ ζρνιείνπ) ή ηζνδχλακν απνιπηήξην  ηίηιν θαηψηεξεο Σερληθήο 
ρνιήο ηνπ Ν.Γ. 580/1970 ή απνιπηήξην ηίηιν Δξγαζηεξίσλ Δηδηθήο Δπαγγεικαηηθήο 
Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 2817/2000 ηεο εκεδαπήο ή άιινο 
ηζφηηκνο ηίηινο ηεο αιινδαπήο θαη αληίζηνηρε εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ έμη (6) κελψλ,  
κεηά ηελ απφθηεζε ηεο παξαπάλσ άδεηαο άζθεζεο επαγγέικαηνο . 
 
(*)ΔΠΗΖΜΑΝΖ: 
Τπνςήθηνη πνπ θαηείραλ άδεηα ηελ νπνία αληηθαηέζηεζαλ βάζεη ηνπ π.δ 112/2012, 
εθφζνλ ζηε βεβαίσζε αλαγγειίαο δελ αλαγξάθεηαη ε αξρηθή άδεηα  θαη ε 
εκεξνρξνλνινγία θηήζεο απηήο, νθείινπλ λα πξνζθνκίζνπλ ζρεηηθή βεβαίσζε 
ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηνπλ ηα αλσηέξσ ζηνηρεία.  
Ζ ελ ιφγσ βεβαίσζε απαηηείηαη, πξνθεηκέλνπ λα πξνζκεηξεζεί ην 
βαζκνινγνχκελν θξηηήξην ηεο εκπεηξίαο. 
 
 
ΠΡΟΟΥΖ:  ε θάζε πεξίπησζε νη αλσηέξσ άδεηεο πξέπεη λα είλαη ζε ηζρχ 
ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. 
 

206, 306, 406, 506, 
606, 706 

ΚΤΡΗΑ ΠΡΟΟΝΣΑ: 
 
α) Άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο Δγθαηαζηάηε ή πληεξεηή  Ηιεθηξνιφγνπ 1εο ή 2εο 
ή 3εο θαηεγνξίαο,  Α΄ ή Γ΄ ή Σ΄ εηδηθφηεηαο  ή  Δγθαηαζηάηε ειεθηξνιφγνπ 1εο 
νκάδαο Α΄ εηδηθφηεηαο ηνπ π.δ. 108/2013 φπσο ηζρχεη*,  
β) Ο νκψλπκνο ή αληίζηνηρνο ηίηινο ΙΔΚ ή Δπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ ή Σερληθνχ 
Δπαγγεικαηηθνχ Δθπαηδεπηεξίνπ Α' ή Β' θχθινπ ζπνπδψλ ή Δληαίνπ Πνιπθιαδηθνχ 
Λπθείνπ ή Σερληθνχ Δπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ ή  ρνιήο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο 
ή Δπαγγεικαηηθήο ρνιήο ή Σερληθψλ Δπαγγεικαηηθψλ ρνιψλ δεπηεξνβάζκηαο 
εθπαίδεπζεο ή ζρνιψλ καζεηείαο ηνπ ΟΑΔΓ ηνπ Ν. 1346/1983 ή Ν. 3475/2006 ή 
άιινο ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιηθψλ κνλάδσλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο 
εηδηθφηεηαο. 
Γίλεηαη επίζεο δεθηφο νπνηνζδήπνηε ηίηινο ΗΔΚ ή δεπηεξνβάζκηαο 
εθπαίδεπζεο ή άιινο ηζφηηκνο θαη αληίζηνηρνο ηίηινο ζρνιηθψλ κνλάδσλ ηεο 
εκεδαπήο ή αιινδαπήο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ν ππνςήθηνο ππνβάιιεη 
βεβαίσζε ηεο αξκφδηαο γηα ηελ έθδνζε  ηεο άδεηαο ππεξεζίαο, φηη ε αλσηέξσ άδεηα 
άζθεζεο επαγγέικαηνο  ρνξεγήζεθε βάζεη ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηίηινπ είηε απηνηειψο 
είηε κε ζπλππνινγηζκφ θαη εκπεηξίαο.  
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ΠΗΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (αλά θσδηθφ ζέζεο) 

Κσδηθφο ζέζεο 
Σίηινο ζπνπδψλ  

θαη  
ινηπά απαηηνχκελα (ηππηθά & ηπρφλ πξφζζεηα) πξνζφληα 

 
ΠΡΟΟΝΣΑ Α' ΔΠΗΚΟΤΡΗΑ: 
(Δθφζνλ νη ζέζεηο δελ θαιπθζνχλ απφ ππνςεθίνπο κε ηα αλσηέξσ πξνζφληα)  
 
α) Άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο Δγθαηαζηάηε ή πληεξεηή  Ηιεθηξνιφγνπ 1εο ή 2εο 
ή 3εο θαηεγνξίαο,  Α΄ ή Γ΄ ή Σ΄ εηδηθφηεηαο  ή Δγθαηαζηάηε ειεθηξνιφγνπ 1εο 
νκάδαο Α΄ εηδηθφηεηαο ηνπ π.δ. 108/2013 φπσο ηζρχεη*,  
β) Ο νκψλπκνο ή αληίζηνηρνο, απνιπηήξηνο ηίηινο αλαγλσξηζκέλεο θαηψηεξεο 
ηερληθήο ζρνιήο ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκνο θαη αληίζηνηρνο ηίηινο ζρνιήο ηεο 
αιινδαπήο. 
Γίλεηαη επίζεο δεθηφο νπνηνζδήπνηε ηίηινο αλαγλσξηζκέλεο θαηψηεξεο 
ηερληθήο ζρνιήο ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ν 
ππνςήθηνο ππνβάιιεη βεβαίσζε ηεο αξκφδηαο γηα ηελ έθδνζε ηεο άδεηαο ππεξεζίαο, 
φηη ε αλσηέξσ άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο ρνξεγήζεθε βάζεη ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 
ηίηινπ είηε απηνηειψο είηε κε ζπλππνινγηζκφ θαη εκπεηξίαο. 
 
ΔΠΗΖΜΑΝΖ: 
 
Τπνςήθηνη πνπ θαηείραλ άδεηα ηελ νπνία αληηθαηέζηεζαλ βάζεη ηνπ Π.Γ. 108/2013, 
εθφζνλ ζηε βεβαίσζε αλαγγειίαο δελ αλαγξάθεηαη ε αξρηθή άδεηα  θαη ε 
εκεξνρξνλνινγία θηήζεο απηήο, νθείινπλ λα πξνζθνκίζνπλ ζρεηηθή βεβαίσζε 
ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηνπλ ηα αλσηέξσ ζηνηρεία.  
Ζ ελ ιφγσ βεβαίσζε απαηηείηαη, πξνθεηκέλνπ λα πξνζκεηξεζεί ην 
βαζκνινγνχκελν θξηηήξην ηεο εκπεηξίαο. 
 
ΠΡΟΟΥΖ:  ε θάζε πεξίπησζε νη αλσηέξσ άδεηεο πξέπεη λα είλαη ζε ηζρχ 
ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. 
 

207, 707 ΚΤΡΗΑ ΠΡΟΟΝΣΑ: 

α) Γίπισκα Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο ΙΔΚ εηδηθνηήησλ: (α) Σερληθνχ Απηνθηλήησλ 

Ορεκάησλ ή (β) Δθπαηδεπηή Τπνςεθίσλ Οδεγψλ Απηνθηλήησλ ή Δθπαηδεπηή 

Τπνςεθίσλ Οδεγψλ Απηνθηλήησλ θαη Μνηνζηθιεηψλ ή  Πηπρίν Α' ή Β' θχθινπ 

ζπνπδψλ ΣΔΔ εηδηθφηεηαο Μεραλψλ θαη πζηεκάησλ Απηνθηλήηνπ ή απνιπηήξηνο 

ηίηινο Δληαίνπ Πνιπθιαδηθνχ Λπθείνπ ηκήκαηνο Μεραληθψλ Απηνθηλήησλ ή 

απνιπηήξηνο ηίηινο Δπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ εηδηθφηεηαο Σερληθνχ Ορεκάησλ ή 

εηδηθφηεηαο Μεραληθήο Απηνθηλήησλ ηνπ Σνκέα Μεραλνινγίαο ή εηδηθφηεηαο 

Μεραληθψλ θαη Ηιεθηξνινγηθψλ πζηεκάησλ Απηνθηλήηνπ ηνπ Σνκέα Ορεκάησλ ή 

Σερληθήο Δπαγγεικαηηθήο ρνιήο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο εηδηθφηεηαο 

Μεραλψλ Απηνθηλήηνπ ή ρνιήο Μαζεηείαο ηνπ ΟΑΔΓ ηνπ λ. 1346/1983 εηδηθφηεηαο 

Μεραλνηερλίηε Απηνθηλήηνπ ή ζπλαθνχο εηδηθφηεηαο, δειαδή: πηπρίν ή δίπισκα ή 

απνιπηήξηνο ηίηινο Ηιεθηξνινγηθψλ πζηεκάησλ Απηνθηλήηνπ ή Ηιεθηξνκεραληθψλ 

πζηεκάησλ θαη Απηνκαηηζκνχ Απηνθηλήηνπ ή Σερλίηεο Ηιεθηξνιφγνο Απηνθηλήησλ 

Ορεκάησλ ή Ηιεθηξηθνχ πζηήκαηνο Απηνθηλήηνπ ή Ηιεθηξνηερλίηε Απηνθηλήηνπ ή 

Σερληηψλ Ηιεθηξνινγηθψλ πζηεκάησλ Απηνθηλήησλ ή Σερληηψλ Μεραλψλ θαη 

πζηεκάησλ Απηνθηλήηνπ ή Ηιεθηξνιφγνπ Απηνθηλήησλ Ορεκάησλ ή Σερληθνχ 

Μεραλνηξνληθήο ή αληίζηνηρν πηπρίν ή δίπισκα ή απνιπηήξηνο ηίηινο ΙΔΚ ή 

Δπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ ή Σερληθνχ Δπαγγεικαηηθνχ Δθπαηδεπηεξίνπ Α΄ ή Β΄ θχθινπ 

ζπνπδψλ ή Δληαίνπ Πνιπθιαδηθνχ Λπθείνπ ή Σερληθνχ Δπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ ή 
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ΠΗΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (αλά θσδηθφ ζέζεο) 

Κσδηθφο ζέζεο 
Σίηινο ζπνπδψλ  

θαη  
ινηπά απαηηνχκελα (ηππηθά & ηπρφλ πξφζζεηα) πξνζφληα 

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 ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιηθήο κνλάδαο 

ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο. 

β) Ιζρχνπζα επαγγεικαηηθή άδεηα νδήγεζεο Γ΄ (C) θαηεγνξίαο. 

γ) Πηζηνπνηεηηθφ Δπαγγεικαηηθήο Ιθαλφηεηαο (ΠΔΙ). 

 

ΠΡΟΟΝΣΑ  Α΄ ΔΠΗΚΟΤΡΗΑ: 

(Δθφζνλ ε ζέζε δελ θαιπθζεί απφ ππνςεθίνπο κε ηα αλσηέξσ πξνζφληα) 

 

α) Οπνηνζδήπνηε απνιπηήξηνο ηίηινο ζρνιηθήο κνλάδαο Γεπηεξνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιψλ ηεο αιινδαπήο.  

β) Ιζρχνπζα επαγγεικαηηθή άδεηα νδήγεζεο Γ΄ (C) θαηεγνξίαο. 

γ) Πηζηνπνηεηηθφ Δπαγγεικαηηθήο Ιθαλφηεηαο (ΠΔΙ). 

 

ΠΡΟΟΥΖ: Γηα ηελ άδεηα νδήγεζεο απηνθηλήηνπ Γ’ (C) θαηεγνξίαο απαηηείηαη 
ππνρξεσηηθά ε πξνζθφκηζε ηνπ Πηζηνπνηεηηθνχ Δπαγγεικαηηθήο Ιθαλφηεηαο (ΠΔΙ). 

ΤΜΠΛΖΡΧΜΑΣΗΚΔ ΓΗΔΤΚΡΗΝΗΔΗ (ζχκθσλα κε ηελ απαηηνχκελε θαηά ηα 
αλσηέξσ άδεηα νδήγεζεο απηνθηλήηνπ) 

Πξνθεηκέλνπ γηα ηελ απφδεημε θαηνρήο ηνπ Πηζηνπνηεηηθνχ Δπαγγεικαηηθήο 

Ιθαλφηεηαο (ΠΔΙ) απαηηείηαη: 

είηε ε θαηνρή Γειηίνπ Δπηκφξθσζεο Οδεγνχ, ην νπνίν λα είλαη ζε ηζρχ θαη ην 

νπνίν εθδίδεηαη απφ ηελ Τπεξεζία Μεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ ηεο Πεξηθέξεηαο  

ζηελ πεξηνρή ηεο νπνίαο βξίζθεηαη ε θαηνηθία ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ. 

είηε ε θαηαρψξεζε επί ηνπ εληχπνπ ηεο άδεηαο νδήγεζεο ηνπ θνηλνηηθνχ αξηζκνχ 

«95» δίπια ζε κία ή πεξηζζφηεξεο εθ ησλ θαηεγνξηψλ ή ππνθαηεγνξηψλ πνπ θαηέρεη 

ν ππνςήθηνο θαη απαηηνχληαη απφ ηελ αλαθνίλσζε. 

ΠΡΟΟΥΖ: ε πεξίπησζε αληηθαηάζηαζεο άδεηαο, γηα ηελ ελζσκάησζε κίαο ή 

πεξηζζνηέξσλ θαηεγνξηψλ ή ππνθαηεγνξηψλ θαηνρήο ηνπ δεηνχκελνπ απφ ηελ 

αλαθνίλσζε Πηζηνπνηεηηθνχ Δπαγγεικαηηθήο Ιθαλφηεηαο (ΠΔΙ) θαη εθφζνλ 

πξνθχπηνπλ ιφγνη θαζπζηέξεζεο ηεο δηαδηθαζίαο επαλέθδνζήο ηεο, γίλεηαη δεθηή θαη 

ε ΒΔΒΑΗΧΖ ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο ηεο Γηεχζπλζεο Μεηαθνξψλ θαη 

Δπηθνηλσληψλ ζηελ νπνία λα αλαθέξνληαη: 

 Σν νλνκαηεπψλπκν θαη ην φλνκα παηξφο ηνπ αηηνχληνο ηε βεβαίσζε 

 Ο αξηζκφο ηεο άδεηαο νδήγεζεο ηελ νπνία θαηέρεη θαζψο θαη ε λέα ηζρχο 

ηεο (έλαξμε, ιήμε) 

 Η θαηεγνξία ή ππνθαηεγνξία ΠΔΙ πνπ ηνπ έρεη ρνξεγεζεί θαη απαηηείηαη 

απφ ηελ αλαθνίλσζε, θαζψο θαη ε ηζρχο ηνπ (έλαξμε - ιήμε) θαη λα 

επηβεβαηψλεηαη φηη ε άδεηα βξίζθεηαη ζε δηαδηθαζία επαλέθδνζήο ηεο, 

ιφγσ ελζσκάησζεο θαηεγνξίαο ή ππνθαηεγνξίαο ΠΔΙ. 

Απηνλφεην είλαη φηη νη ππνςήθηνη πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ νπσζδήπνηε ηελ 
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ΠΗΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (αλά θσδηθφ ζέζεο) 

Κσδηθφο ζέζεο 
Σίηινο ζπνπδψλ  

θαη  
ινηπά απαηηνχκελα (ηππηθά & ηπρφλ πξφζζεηα) πξνζφληα 

απαηηνχκελε απφ ηελ αλαθνίλσζε άδεηα νδήγεζεο.  

ΔΠΗΖΜΑΝΖ: ε πεξίπησζε πνπ ε ππεξεζία Μεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ ηεο 

νηθείαο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο δελ έρεη πξνρσξήζεη ζηε ζπγθξφηεζε 

επηηξνπήο γηα ηηο εμεηάζεηο ηνπ αλσηέξσ πηζηνπνηεηηθνχ (ΠΔΗ), ν ππνςήθηνο 

πξνθεηκέλνπ λα γίλεη δεθηφο γηα ηε ζέζε ηνπ ΟΓΗΓΟΤ ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

αλαθνίλσζεο, πξέπεη λα πξνζθνκίζεη απαξαηηήησο ζρεηηθφ έγγξαθν ηεο 

ππεξεζίαο απηήο, ζην νπνίν λα αλαθέξεηαη ε αδπλακία έθδνζεο ηνπ αλσηέξσ 

πηζηνπνηεηηθνχ εμ’ αθνξκήο ηεο κε ζπγθξφηεζεο ηεο ελ ιφγσ επηηξνπήο. 

Γηα ηηο άδεηεο νδήγεζεο απηνθηλήησλ, φηαλ δελ πξνθχπηεη ε εκεξνκελία ηεο 

αξρηθήο θηήζεο, ηεο θαηά ηελ αλαθνίλσζε απαηηνχκελεο άδεηαο, αιιά κφλν ε 

εκεξνκελία ιήμεο ηεο άδεηαο ή ηπρφλ πξφζθαηεο ζεψξεζεο, πξέπεη νη ππνςήθηνη λα 

ζπλππνβάινπλ θαη ζρεηηθή βεβαίσζε ηεο νηθείαο ππεξεζίαο Μεηαθνξψλ θαη 

Δπηθνηλσληψλ. 

 

ε πεξίπησζε αδπλακίαο ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο λα ρνξεγήζεη ηε βεβαίσζε απηή, 

ιφγσ θαηαζηξνθήο ή θζνξάο ησλ αξρείσλ ηεο, αξθεί : 

 ε πξνζθφκηζε ηεο βεβαίσζεο ηεο ππεξεζίαο απηήο ζηελ νπνία λα 

αλαθέξεηαη ν ιφγνο αδπλακίαο θαζψο θαη 

 ε πξνζθφκηζε Τπεχζπλεο Γήισζεο θαηά ην άξζξν 8 ηνπ λ.1599/1986 ηνπ 

ππνςεθίνπ ζηελ νπνία λα δειψλεη ηελ αθξηβή εκεξνκελία αξρηθήο 

θηήζεο ηεο θαηεγνξίαο επαγγεικαηηθήο άδεηαο νδήγεζεο πνπ δεηείηαη απφ 

ηελ Αλαθνίλσζε. 

Ιζρχνπζα άδεηα νδήγεζεο πνπ έρεη εθδνζεί απφ θξάηνο – κέινο ηεο Δπξσπατθήο 
Έλσζεο ή απφ ηε Ννξβεγία ή απφ ηελ Ιζιαλδία ή απφ ην Ληρηελζηάηλ, εμαθνινπζεί 
λα ηζρχεη ζην ειιεληθφ έδαθνο, σο έρεη, εθφζνλ ηεξνχληαη νη φξνη θαη νη 
πξνυπνζέζεηο ρνξήγεζεο ηεο αληίζηνηρεο θαηεγνξίαο άδεηαο νδήγεζεο ηνπ π.δ. 
51/2012, φπσο ηζρχεη (παξ. 6 άξζξν ηξίην Ν. 4383/2016_ΦΔΚ 72/20.4.2016/η.Α΄). 
ηελ πεξίπησζε πνπ νη ππνςήθηνη είλαη θάηνρνη επαγγεικαηηθήο άδεηαο νδήγεζεο 
αιινδαπήο (εθηφο θξαηψλ – κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο), γηα λα γίλνπλ 
δεθηνί πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ αληηζηνηρία ηεο άδεηαο νδήγεζεο αιινδαπήο 
κε ηηο επαγγεικαηηθέο άδεηεο νδήγεζεο εκεδαπήο». 

108, 208, 308, 408, 
508, 608, 708 

Πηπρίν ή δίπισκα  Πιεξνθνξηθήο ή Δθαξκνζκέλεο Πιεξνθνξηθήο ή Δθαξκνζκέλεο 
Πιεξνθνξηθήο κε θαηεχζπλζε: i) Δθαξκνζκέλεο Πιεξνθνξηθήο ή ii) Γηνίθεζεο 
Σερλνινγίαο ή Πιεξνθνξηθήο θαη Σειεκαηηθήο ή Δπηζηήκεο Τπνινγηζηψλ ή 
Πιεξνθνξηθήο θαη Σειεπηθνηλσληψλ ή Δπηζηήκεο θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηψλ ή 
Δπηζηήκεο θαη Σερλνινγίαο Σειεπηθνηλσληψλ ή Πιεξνθνξηθήο κε εθαξκνγέο ζηελ 
Βηνταηξηθή ή Γηδαθηηθήο ηεο Σερλνινγίαο θαη Φεθηαθψλ πζηεκάησλ ή Φεθηαθψλ 
πζηεκάησλ ή Δπηζηεκψλ θαη Πνιηηηζκνχ – Καηεχζπλζε Η/Τ ή Μεραληθνχ 
Ηιεθηξνληθψλ Τπνινγηζηψλ θαη Πιεξνθνξηθήο ή Μεραληθνχ Πιεξνθνξηθήο θαη 
Σειεπηθνηλσληψλ ή Ηιεθηξνιφγνπ Μεραληθνχ θαη Μεραληθνχ Τπνινγηζηψλ ή 
Ηιεθηξνιφγνπ Μεραληθνχ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηψλ ή Ηιεθηξνιφγνπ Μεραληθνχ 
θαη Μεραληθνχ Η/Τ  ή Ηιεθηξνληθήο θαη Μεραληθψλ Τπνινγηζηψλ ή Ηιεθηξνληθνχ 
Μεραληθνχ θαη Μεραληθνχ Τπνινγηζηψλ ή Μεραληθψλ Πιεξνθνξηαθψλ θαη 
Δπηθνηλσληαθψλ πζηεκάησλ ή Μεραληθνχ Η/Τ Σειεπηθνηλσληψλ θαη Γηθηχσλ  ΑΔΙ ή 
Διιεληθνχ Αλνηθηνχ Παλεπηζηεκίνπ  (Δ.Α.Π) ΑΔΙ ή Πξνγξακκάησλ πνπδψλ 
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ΠΗΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (αλά θσδηθφ ζέζεο) 

Κσδηθφο ζέζεο 
Σίηινο ζπνπδψλ  

θαη  
ινηπά απαηηνχκελα (ηππηθά & ηπρφλ πξφζζεηα) πξνζφληα 

Δπηινγήο (Π..Δ) ΑΔΙ  ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιψλ ηεο εκεδαπήο ή 
αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο. 

109, 209, 309, 409, 
509, 609, 709 

Πηπρίν ή δίπισκα ηκήκαηνο Πιεξνθνξηθήο ή Δθαξκνζκέλεο Πιεξνθνξηθήο θαη 
Πνιπκέζσλ ή Σειεπιεξνθνξηθήο θαη Γηνίθεζεο ή Γηαρείξηζεο Πιεξνθνξηψλ ή 
Δπηρεηξεκαηηθνχ ρεδηαζκνχ θαη Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ ή Δθαξκνγψλ 
Πιεξνθνξηθήο ζηε Γηνίθεζε θαη  ζηελ Οηθνλνκία ή Βηνκεραληθήο Πιεξνθνξηθήο ή 
Γεσπιεξνθνξηθήο θαη Σνπνγξαθίαο ή Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ ή 
Πιεξνθνξηθήο θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηψλ ή Ηιεθηξνληθψλ Τπνινγηζηηθψλ 
πζηεκάησλ ή Σερλνινγίαο Πιεξνθνξηθήο θαη Σειεπηθνηλσληψλ ή Σειεπηθνηλσληψλ 
θαη Γηθηχσλ Η/Τ ή Σειεπηθνηλσληαθψλ πζηεκάησλ θαη Γηθηχσλ ή Δπηρεηξεζηαθήο 
Πιεξνθνξηθήο ή Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο Σ.Δ. ή Μεραληθψλ Ηιεθηξνληθψλ 
Τπνινγηζηηθψλ πζηεκάησλ Σ.Δ. ή Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ κε θαηεχζπλζε Γηνίθεζε 
Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ ή Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ Σ.Δ. θαη Μεραληθψλ 
Σνπνγξαθίαο θαη Γεσπιεξνθνξηθήο Σ.Δ. κε θαηεχζπλζε Μεραληθψλ Σνπνγξαθίαο 
θαη Γεσπιεξνθνξηθήο Σ.Δ. ΣΔΙ ή Πξνγξακκάησλ πνπδψλ Δπηινγήο (Π..Δ.) ΣΔΙ 
ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιψλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο 
εηδηθφηεηαο ή ην νκψλπκν πηπρίν ΚΑΣΔΔ ή ηζφηηκνο ηίηινο ηεο εκεδαπήο ή 
αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο. 

110 α) Πηπρίν ή δίπισκα  Πνιηηηθνχ Μεραληθνχ ΑΔΙ ή ην νκψλπκν πηπρίν ή δίπισκα 
Διιεληθνχ Αλνηθηνχ Παλεπηζηεκίνπ  (Δ.Α.Π) ΑΔΙ ή Πξνγξακκάησλ πνπδψλ 
Δπηινγήο (Π..Δ) ΑΔΙ ή ηαπηφζεκν θαηά πεξηερφκελν εηδηθφηεηαο πηπρίν ή δίπισκα 
ΑΔΙ ή Διιεληθνχ Αλνηθηνχ Παλεπηζηεκίνπ  (Δ.Α.Π) ΑΔΙ ή Πξνγξακκάησλ πνπδψλ 
Δπηινγήο (Π..Δ) ΑΔΙ ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιψλ ηεο αιινδαπήο, 
αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο, 
β) Άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο Μεραληθνχ αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο ηνπ ηίηινπ 
ζπνπδψλ. 

 

Οη ππνςήθηνη φισλ ησλ εηδηθνηήησλ  πξέπεη λα είλαη ειηθίαο απφ 18 έσο 65 εηψλ. 
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ΒΑΘΜΟΛΟΓΖΖ ΚΡΗΣΖΡΗΧΝ 

Η ζεηξά θαηάηαμεο κεηαμχ ησλ ππνςεθίσλ θαζνξίδεηαη κε βάζε ηα αθφινπζα θξηηήξηα: 
 

 
ΔΝΣΟΠΗΟΣΖΣΑ 

Α. Γηα ηηο ζέζεηο κε θσδηθνχο 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, πξνηάζζνληαη 
ησλ ινηπψλ ππνςεθίσλ πνπ αλήθνπλ ζηνλ ίδην πίλαθα πξνζφλησλ, αλεμάξηεηα απφ ην 
ζχλνιν ησλ κνλάδσλ πνπ ζπγθεληξψλνπλ, νη κφληκνη θάηνηθνη ηνπ δήκνπ ηεο λήζνπ 
Λέζβνπ. 

 

Β. Γηα ηηο ζέζεηο κε θσδηθνχο 301, 302, 303, 304, 305, 306, 308, 309, πξνηάζζνληαη ησλ 
ινηπψλ ππνςεθίσλ πνπ αλήθνπλ ζηνλ ίδην πίλαθα πξνζφλησλ, αλεμάξηεηα απφ ην 
ζχλνιν ησλ κνλάδσλ πνπ ζπγθεληξψλνπλ, νη κφληκνη θάηνηθνη ηνπ δήκνπ ηεο λήζνπ 
Υίνπ. 

 

Γ. Γηα ηηο ζέζεηο κε θσδηθνχο 401, 402, 403, 404, 405, 406, 408, 409, πξνηάζζνληαη ησλ 
ινηπψλ ππνςεθίσλ πνπ αλήθνπλ ζηνλ ίδην πίλαθα πξνζφλησλ, αλεμάξηεηα απφ ην 
ζχλνιν ησλ κνλάδσλ πνπ ζπγθεληξψλνπλ, νη κφληκνη θάηνηθνη ηνπ δήκνπ ηεο λήζνπ 
Λέξνπ. 

 

Γ. Γηα ηηο ζέζεηο κε θσδηθνχο 501, 502, 503, 504, 505, 506, 508, 509, πξνηάζζνληαη ησλ 
ινηπψλ ππνςεθίσλ πνπ αλήθνπλ ζηνλ ίδην πίλαθα πξνζφλησλ, αλεμάξηεηα απφ ην 
ζχλνιν ησλ κνλάδσλ πνπ ζπγθεληξψλνπλ, νη κφληκνη θάηνηθνη ηνπ δήκνπ ηεο λήζνπ Κσ. 

ΠΗΝΑΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΖΖ ΚΡΗΣΖΡΗΧΝ 
 

  1. ΥΡΟΝΟ ΑΝΔΡΓΗΑ (200 κνλάδεο γηα 4 κήλεο αλεξγίαο θαη 75 κνλάδεο αλά κήλα αλεξγίαο άλσ ησλ 4 κελψλ, κε αλψηαην φξην 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) 

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

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

      *αθνξά κφλν ηηο εηδηθέο πεξηπηψζεηο πνιπηεθλίαο κε ηξία (3) ηέθλα     

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

αξηζκφο ηέθλσλ 3           

κνλάδεο 120           

 

       6. ΑΝΖΛΗΚΑ ΣΔΚΝΑ (30 κνλάδεο γηα θαζέλα απφ ηα δχν πξψηα ηέθλα θαη 50 κνλάδεο γηα ην ηξίην) 

αξηζκφο ηέθλσλ 1 2 3 

κνλάδεο 30 60 110 
 

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

αξηζκφο ηέθλσλ 1 2 3 4 5 …. 

κνλάδεο 50 100 150 200 250 …. 

 

        9. ΒΑΘΜΟ ΒΑΗΚΟΤ ΣΗΣΛΟΤ  (γηα ΠΔ θαη ΣΔ νη κνλάδεο ηνπ βαζηθνχ ηίηινπ κε 2 δεθαδηθά ςεθία πνιιαπιαζηάδνληαη κε ην 40, ελψ 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 πνζνζηφ αλαπεξίαο πνιιαπιαζηάδεηαη κε ην ζπληειεζηή “3”) 

πνζνζηφ αλαπεξίαο 50% … 60% …              

κνλάδεο 150 … 180 …              
 

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

50% … 60% … 67% … 70% …          

Μνλάδεο 
 

100 … 120 … 134 … 140 …          
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Δ. Γηα ηηο ζέζεηο κε θσδηθνχο 601, 602, 603, 604, 605, 606, 608, 609, πξνηάζζνληαη ησλ 
ινηπψλ ππνςεθίσλ πνπ αλήθνπλ ζηνλ ίδην πίλαθα πξνζφλησλ, αλεμάξηεηα απφ ην 
ζχλνιν ησλ κνλάδσλ πνπ ζπγθεληξψλνπλ, νη κφληκνη θάηνηθνη ηνπ δήκνπ ηεο λήζνπ 
άκνπ. 

 

Σ. Γηα ηηο ζέζεηο κε θσδηθνχο 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 
πξνηάζζνληαη ησλ ινηπψλ ππνςεθίσλ πνπ αλήθνπλ ζηνλ ίδην πίλαθα πξνζφλησλ, 
αλεμάξηεηα απφ ην ζχλνιν ησλ κνλάδσλ πνπ ζπγθεληξψλνπλ, νη κφληκνη θάηνηθνη ησλ 
δήκσλ ηνπ λνκνχ Έβξνπ. 

 

ΔΜΠΔΗΡΗΑ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΤΜΔΝΖ ΔΜΠΔΗΡΗΑ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΧΝ ΠΔ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ – 
ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ & ΓΔ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΛΟΓΗΣΗΚΟΤ 

 

ΓΗΑ ΣΑ ΚΤΡΗΑ ΠΡΟΟΝΣΑ 

Χο βαζκνινγνχκελε εκπεηξία γηα ηνπο παξαθάησ θσδηθνχο ζέζεσλ λνείηαη ε απαζρφιεζε κε ζρέζε 
εξγαζίαο ή ζχκβαζε έξγνπ ζην δεκφζην ή ηδησηηθφ ηνκέα ή άζθεζε επαγγέικαηνο ζε θαζήθνληα ή έξγα 
ηνπ είδνπο ηεο εμεηδηθεπκέλεο εκπεηξίαο πνπ νξίδεηαη ζηελ παξνχζα Αλαθνίλσζε σο ηππηθφ πξνζφλ 
πξφζιεςεο. 
Πέξαλ ηνπ είδνπο θαη ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ηεο εμεηδηθεπκέλεο εκπεηξίαο πνπ νξίδεηαη απφ 
ηελ παξνχζα Αλαθνίλσζε σο ηππηθφ πξνζφλ πξφζιεςεο, βαζκνινγείηαη επίζεο θαη ε εκπεηξία 
πνπ δηαζέηνπλ νη ππνςήθηνη ζε θαζήθνληα ή έξγα ζπλαθή κε ην αληηθείκελν ησλ πξνο 
πιήξσζε ζέζεσλ, γηα ην ππνιεηπφκελν ρξνληθφ δηάζηεκα θαη κέρξη ζπκπιεξψζεσο ηνπ 
βαζκνινγνχκελνπ θξηηεξίνπ ησλ ζπλνιηθά πέληε (5) εηψλ εκπεηξίαο. 
 

ΓΗΑ ΣΑ ΠΡΟΟΝΣΑ Α’ ΔΠΗΚΟΤΡΗΑ 
 

Χο βαζκνινγνχκελε εκπεηξία γηα ηνπο παξαθάησ θσδηθνχο ζέζεσλ λνείηαη ε απαζρφιεζε κε ζρέζε 
εξγαζίαο ή ζχκβαζε έξγνπ ζην δεκφζην ή ηδησηηθφ ηνκέα ή άζθεζε επαγγέικαηνο ζε θαζήθνληα ή έξγα 
ζπλαθή κε ην αληηθείκελν ησλ πξνο πιήξσζε ζέζεσλ. 

 

ΚΧΓΗΚΟ ΘΔΔΧ ΔΜΠΔΗΡΗΑ ΚΑΗ ΣΡΟΠΟ ΑΠΟΓΔΗΞΖ 

101, 201, 301, 401, 501, 
601, 701 & 104, 204, 304, 

404, 504, 604, 704 

ΓΗΑ ΣΑ ΚΤΡΗΑ ΠΡΟΟΝΣΑ 
 

Η εκπεηξία ιακβάλεηαη ππφςε κεηά ηε ιήςε ηνπ βαζηθνχ ηίηινπ 
ζπνπδψλ κε ηνλ νπνίν νη ππνςήθηνη κεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία 
επηινγήο.  

Γηα ηελ απφδεημε ηφζν ηεο εμεηδηθεπκέλεο εκπεηξίαο φζν θαη ηεο 
εκπεηξίαο ζην αληηθείκελν ηεο ζέζεο βι. δηθαηνινγεηηθά πεξίπησζε Β ή 
Δηδηθέο πεξηπηψζεηο απφδεημεο εκπεηξίαο ηνπ Παξαξηήκαηνο 
αλαθνηλψζεσλ πκβάζεσλ εξγαζίαο Οξηζκέλνπ Υξφλνπ (ΟΥ) - 
ΚΔΦΑΛΑΙΟ IΙ., ζηνηρείν 16. Πηζηνπνηεηηθά απφδεημεο εκπεηξίαο. 
 

ΓΗΑ ΣΑ ΠΡΟΟΝΣΑ Α’ ΔΠΗΚΟΤΡΗΑ 

Η εκπεηξία ιακβάλεηαη ππφςε κεηά ηε ιήςε ηνπ βαζηθνχ ηίηινπ 
ζπνπδψλ κε ηνλ νπνίν νη ππνςήθηνη κεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία 
επηινγήο.  

Γηα ηελ απφδεημε ηεο εκπεηξίαο απηήο βι. δηθαηνινγεηηθά πεξίπησζε Β ή 
Δηδηθέο πεξηπηψζεηο απφδεημεο εκπεηξίαο ηνπ Παξαξηήκαηνο 
αλαθνηλψζεσλ πκβάζεσλ εξγαζίαο Οξηζκέλνπ Υξφλνπ (ΟΥ) - 
ΚΔΦΑΛΑΙΟ IΙ., ζηνηρείν 16. Πηζηνπνηεηηθά απφδεημεο εκπεηξίαο. 
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ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΤΜΔΝΖ ΔΜΠΔΗΡΗΑ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ ΛΟΗΠΧΝ ΚΑΣΖΓΟΡΗΧΝ ΠΔ, ΣΔ, ΓΔ 
 

Χο βαζκνινγνχκελε εκπεηξία γηα ηνπο παξαθάησ θσδηθνχο ζέζεσλ λνείηαη ε απαζρφιεζε κε 
ζρέζε εξγαζίαο ή ζχκβαζε έξγνπ ζην δεκφζην ή ηδησηηθφ ηνκέα ή άζθεζε επαγγέικαηνο ζε 
θαζήθνληα ή έξγα ζπλαθή κε ην αληηθείκελν ηεο πξνο πιήξσζε ζέζεο. 

ΚΧΓΗΚΟ ΘΔΔΧΝ ΔΜΠΔΗΡΗΑ ΚΑΗ ΣΡΟΠΟ ΑΠΟΓΔΗΞΖ 

110 Η εκπεηξία ιακβάλεηαη ππφςε κεηά ηελ απφθηεζε ηεο δεηνχκελεο, 
θαηά πεξίπησζε, απφ ηελ παξνχζα αλαθνίλσζε άδεηαο άζθεζεο 
επαγγέικαηνο Μεραληθνχ.  

Γηα ηελ απφδεημε ηεο εκπεηξίαο απηήο βι. δηθαηνινγεηηθά πεξίπησζε Α(1) ή 
Δηδηθέο πεξηπηψζεηο απφδεημεο εκπεηξίαο ηνπ Παξαξηήκαηνο 
αλαθνηλψζεσλ πκβάζεσλ εξγαζίαο Οξηζκέλνπ Υξφλνπ (ΟΥ) - 
ΚΔΦΑΛΑΙΟ IΙ., ζηνηρείν 16. Πηζηνπνηεηηθά απφδεημεο εκπεηξίαο. 

102, 202, 302, 402, 502, 
602, 702 

Η εκπεηξία ιακβάλεηαη ππφςε κεηά ηελ απφθηεζε ηεο δεηνχκελεο, 
θαηά πεξίπησζε, απφ ηελ παξνχζα αλαθνίλσζε Βεβαίσζε εγγξαθήο 
ζην Βηβιίν ησλ Πηπρηνχρσλ Αλσηέξσλ Σερληθψλ ρνιψλ εηδηθφηεηαο 
Μεραλνιφγνπ. 

Γηα ηελ απφδεημε ηεο εκπεηξίαο απηήο βι. δηθαηνινγεηηθά πεξίπησζε Α(1) ή 
Δηδηθέο πεξηπηψζεηο απφδεημεο εκπεηξίαο ηνπ Παξαξηήκαηνο 
αλαθνηλψζεσλ πκβάζεσλ εξγαζίαο Οξηζκέλνπ Υξφλνπ (ΟΥ) - 
ΚΔΦΑΛΑΙΟ IΙ., ζηνηρείν 16. Πηζηνπνηεηηθά απφδεημεο εκπεηξίαο. 

203, 303, 403, 503, 603, 
703, 108, 208, 308, 408, 
508, 608, 708, 109, 209, 
309, 409, 509, 609, 709 

Η εκπεηξία ιακβάλεηαη ππφςε κεηά ηε ιήςε ηνπ βαζηθνχ ηίηινπ 
ζπνπδψλ κε ηνλ νπνίν νη ππνςήθηνη κεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία 
επηινγήο.  
Γηα ηελ απφδεημε ηεο εκπεηξίαο απηήο βι. δηθαηνινγεηηθά πεξίπησζε Β ή 
Δηδηθέο πεξηπηψζεηο απφδεημεο εκπεηξίαο ηνπ Παξαξηήκαηνο 
αλαθνηλψζεσλ πκβάζεσλ εξγαζίαο Οξηζκέλνπ Υξφλνπ (ΟΥ) - 
ΚΔΦΑΛΑΙΟ IΙ., ζηνηρείν 16. Πηζηνπνηεηηθά απφδεημεο εκπεηξίαο. 

205, 305, 405, 505, 605, 
705 & 206, 306, 406, 506, 

606, 706 

Η εκπεηξία ιακβάλεηαη ππφςε κεηά ηελ απφθηεζε ηεο δεηνχκελεο, 
θαηά πεξίπησζε, απφ ηελ παξνχζα αλαθνίλσζε άδεηαο άζθεζεο 
επαγγέικαηνο ή άιιεο επαγγεικαηηθήο άδεηαο.  

Γηα ηελ απφδεημε ηεο εκπεηξίαο απηήο βι. δηθαηνινγεηηθά πεξίπησζε Α(1) ή 
Δηδηθέο πεξηπηψζεηο απφδεημεο εκπεηξίαο ηνπ Παξαξηήκαηνο 
αλαθνηλψζεσλ πκβάζεσλ εξγαζίαο Οξηζκέλνπ Υξφλνπ (ΟΥ) - 
ΚΔΦΑΛΑΙΟ IΙ., ζηνηρείν 16. Πηζηνπνηεηηθά απφδεημεο εκπεηξίαο. 

207, 707 Η εκπεηξία ιακβάλεηαη ππφςε κεηά ηελ απφθηεζε ηεο δεηνχκελεο, 

θαηά πεξίπησζε, απφ ηελ παξνχζα αλαθνίλσζε επαγγεικαηηθήο 

άδεηα νδήγεζεο Γ΄ (C) θαηεγνξίαο. 

Γηα ηελ απφδεημε ηεο εκπεηξίαο απηήο βι. δηθαηνινγεηηθά πεξίπησζε Α(1) ή 
Δηδηθέο πεξηπηψζεηο απφδεημεο εκπεηξίαο ηνπ Παξαξηήκαηνο 
αλαθνηλψζεσλ πκβάζεσλ εξγαζίαο Οξηζκέλνπ Υξφλνπ (ΟΥ) - 
ΚΔΦΑΛΑΙΟ IΙ., ζηνηρείν 16. Πηζηνπνηεηηθά απφδεημεο εκπεηξίαο. 

 

Οη ηξφπνη ππνινγηζκνχ ηεο εκπεηξίαο γηα φιεο ηηο εηδηθφηεηεο πεξηγξάθνληαη 
αλαιπηηθά ζην «Παξάξηεκα αλαθνηλψζεσλ πκβάζεσλ εξγαζίαο Οξηζκέλνπ 

Υξφλνπ (ΟΥ)» (βι. ΚΔΦΑΛΑΗΟ I., ελφηεηα Δ., ππνελφηεηα «ΣΡΟΠΟΗ ΤΠΟΛΟΓΗΜΟΤ 
ΔΜΠΔΗΡΗΑ»).   
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ΑΠΑΡΑΗΣΖΣΑ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ 
 

Οη ππνςήθηνη γηα ηελ απφδεημε ησλ ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΧΝ ΠΡΟΟΝΣΧΝ (βι. ΠΙΝΑΚΑ Β), ησλ 
ινηπψλ ηδηνηήησλ ηνπο θαη ηεο εκπεηξίαο ηνπο νθείινπλ λα πξνζθνκίζνπλ φια ηα  
απαηηνχκελα απφ ηελ παξνχζα αλαθνίλσζε θαη ην «Παξάξηεκα αλαθνηλψζεσλ 
πκβάζεσλ εξγαζίαο Οξηζκέλνπ Υξφλνπ (ΟΥ)» δηθαηνινγεηηθά, ζχκθσλα κε ηα 
νξηδφκελα ζηελ ελφηεηα «ΠΡΟΚΟΜΙΗ ΣΙΣΛΧΝ, ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΧΝ ΚΑΙ 
ΒΔΒΑΙΧΔΧΝ» ηνπ Κεθαιαίνπ ΙΙ ηνπ  αλσηέξσ Παξαξηήκαηνο, εθηφο απφ ηελ Τπεχζπλε 
Γήισζε ηνπ λ. 1599/1986 πνπ αλαθέξεηαη ζην ΚΔΦΑΛΑΙΟ II, «ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ 
ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ», ζηνηρείν 2. ηνπ Παξαξηήκαηνο απηνχ.   

 

  ΠΡΟΟΥΖ: 
 

•Σα πηζηνπνηεηηθά ηεο Αλψηαηεο πλνκνζπνλδίαο Πνιπηέθλσλ Διιάδαο (Α..Π.Δ.), γηα 
φζνπο ππνςήθηνπο επηθαινχληαη Πνιπηεθληθή ηδηφηεηα ππνβάιινληαη ππνρξεσηηθά 
είηε ζε επθξηλή θσηναληίγξαθα απφ αληίγξαθα, ηα νπνία έρνπλ επηθπξσζεί απφ 
δηθεγφξν, είηε ζε πξσηφηππα. 

 
• «Σίηινη, πηζηνπνηεηηθά θαη βεβαηψζεηο ηεο αιινδαπήο», πνπ απαηηνχληαη  απφ 

ηελ Αλαθνίλσζε, πξέπεη απαξαηηήησο λα ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζή 
ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα θαη λα έρνπλ επηθπξσζεί, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα 
ζην «Παξάξηεκα Αλαθνηλψζεσλ πκβάζεσλ Δξγαζίαο Οξηζκέλνπ Υξφλνπ (ΟΥ)» κε 
ζήκαλζε έθδνζεο «30-03-2017» θαη εηδηθφηεξα ζηελ ηειεπηαία ελφηεηα ηνπ 
Κεθαιαίνπ ΙΙ κε ηίηιν «ΠΡΟΚΟΜΙΗ ΣΙΣΛΧΝ, ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΧΝ ΚΑΙ ΒΔΒΑΙΧΔΧΝ». 

 

• Γηα ηελ απφδεημε ηεο αλαπεξίαο ηνπ ίδηνπ ή ζπγγεληθνχ πξνζψπνπ ζα πξέπεη λα 
πξνζθνκίδνληαη ηα δηθαηνινγεηηθά  πνπ πξνβιέπνληαη ζηα ζεκεία 17 θαη 18 ηνπ 
Κεθαιαίνπ ΗΗ ηνπ Παξαξηήκαηνο ΟΥ  κε ζήκαλζε έθδνζεο  30-03-2017. 

 

Καηά ηα ινηπά ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην «Παξάξηεκα αλαθνηλψζεσλ πκβάζεσλ 
εξγαζίαο Οξηζκέλνπ Υξφλνπ (ΟΥ)» κε ζήκαλζε έθδνζεο «30.03.2017». 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΡΧΣΟ: Γεκνζίεπζε ηεο αλαθνίλσζεο  

Πεξίιεςε ηεο παξνχζαο αλαθνίλσζεο, ε νπνία πξέπεη λα πεξηέρεη ππνρξεσηηθά ηα φξηα 
ειηθίαο θαη φια ηα ζηνηρεία ηνπ άξζξνπ 21 παξ. 8 ηνπ Ν. 2190/1994 (φπσο ηζρχεη), λα 
δεκνζηεπζεί ζε δχν (2) εκεξήζηεο ή εβδνκαδηαίεο ηνπηθέο εθεκεξίδεο ησλ λνκψλ Αηηηθήο, 
Λέζβνπ, Υίνπ, Γσδεθαλήζνπ, άκνπ θαη Έβξνπ εθφζνλ εθδίδνληαη. ε πεξίπησζε πνπ 
εθδίδεηαη κία εθεκεξίδα (εκεξήζηα ή εβδνκαδηαία) ε δεκνζίεπζε ζα γίλεη ζηελ εθεκεξίδα 
απηή δχν (2) θνξέο. 

Αλάξηεζε νιφθιεξεο ηεο αλαθνίλσζεο [καδί κε ην «Παξάξηεκα αλαθνηλψζεσλ 
πκβάζεσλ εξγαζίαο Οξηζκέλνπ Υξφλνπ (ΟΥ)» κε ζήκαλζε έθδνζεο «30.03.2017» θαη 
ην Δηδηθφ Παξάξηεκα: (Α1) Απφδεημεο Υεηξηζκνχ Ζ/Τ κε ζήκαλζε έθδνζεο 
«22.01.2016»] λα γίλεη ζην θαηάζηεκα ηεο ππεξεζίαο καο (Λ. πγγξνχ 83, Σ.Κ. 11745) θαη 
ζην ρψξν ησλ αλαθνηλψζεσλ ησλ δεκνηηθψλ θαηαζηεκάησλ ησλ δήκσλ Αζελαίσλ, 
Λέζβνπ, Υίνπ, Λέξνπ, Κσ, άκνπ θαη Οξεζηηάδαο, ζηα γεσγξαθηθά φξηα ησλ νπνίσλ ζα 
απαζρνιεζεί ην πξνζσπηθφ πνπ ζα πξνζιεθζεί. Θα ζπληαρζεί θαη ζρεηηθφ πξαθηηθφ 
αλάξηεζεο ζην θνξέα (ζχκθσλα κε ην άξζξν 21 παξ. 9 ηνπ Ν. 2190/1994 φπσο ηζρχεη), 
ην νπνίν ζα απνζηαιεί απζεκεξφλ ζην ΑΔΠ είηε ζην e-mail: sox@asep.gr είηε ζην fax: 
210 6467728 ή 213 1319188. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΓΔΤΣΔΡΟ: Τπνβνιή αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο 

Οη ελδηαθεξφκελνη θαινχληαη λα ζπκπιεξψζνπλ ηελ αίηεζε κε θσδηθφ ΔΝΣΤΠΟ ΑΔΠ 
ΟΥ.6 θαη λα ηελ ππνβάινπλ, είηε απηνπξνζψπσο, είηε κε άιιν εμνπζηνδνηεκέλν απφ 
απηνχο πξφζσπν, εθφζνλ ε εμνπζηνδφηεζε θέξεη ηελ ππνγξαθή ηνπο ζεσξεκέλε απφ 
δεκφζηα αξρή, είηε ηαρπδξνκηθά κε ζπζηεκέλε επηζηνιή, ζηα γξαθεία ηεο ππεξεζίαο 
καο ζηελ αθφινπζε δηεχζπλζε:  

Τπεξεζία Τπνδνρήο θαη Σαπηνπνίεζεο, Λ. πγγξνχ 83, Σ.Κ. 11745, θαη ψξεο 9.00 κε 
15.00 απεπζχλνληάο ηελ ζην Σκήκα Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ θαη Γηνηθεηηθήο Τπνζηήξημεο, 
ππφςε θ. Γεσξγίνπ Παξακαλίδε (ηει. επηθνηλσλίαο: 2109285109, 2109285106, 
2109285151, 2109285129, 2109285145). 

ηελ πεξίπησζε απνζηνιήο ησλ αηηήζεσλ ηαρπδξνκηθψο ην εκπξφζεζκν 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 δηθαηνχηαη λα ππνβάιεη κία κφλν αίηεζε θαη γηα ζέζεηο κίαο κφλν 
θαηεγνξίαο πξνζσπηθνχ (ΠΔ ή ΣΔ ή ΓΔ). Η ζψξεπζε ζέζεσλ δηαθνξεηηθψλ θαηεγνξηψλ 
πξνζσπηθνχ ζε κία ή πεξηζζφηεξεο αηηήζεηο ζπλεπάγεηαη απηνδηθαίσο ζε θάζε πεξίπησζε 
αθχξσζε φισλ ησλ αηηήζεσλ θαη απνθιεηζκφ ηνπ ππνςεθίνπ απφ ηελ πεξαηηέξσ 
δηαδηθαζία.  

Ζ πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ είλαη δέθα (10) εκέξεο (ππνινγηδφκελεο 
εκεξνινγηαθά) θαη αξρίδεη απφ ηελ επφκελε εκέξα ηεο ηειεπηαίαο δεκνζίεπζεο ηεο 
παξνχζαο ζε ηνπηθέο εθεκεξίδεο ή ηεο αλάξηεζήο ηεο ζην θαηάζηεκα ηεο ππεξεζίαο καο 
θαη ζην ρψξν ησλ αλαθνηλψζεσλ ησλ δεκνηηθψλ θαηαζηεκάησλ ησλ δήκσλ Αζελαίσλ, 
Λέζβνπ, Υίνπ, Λέξνπ, Κσ, άκνπ θαη Οξεζηηάδαο, εθφζνλ ε αλάξηεζε είλαη ηπρφλ 
κεηαγελέζηεξε ηεο δεκνζίεπζεο ζηηο εθεκεξίδεο. Η αλσηέξσ πξνζεζκία ιήγεη κε ηελ 
παξέιεπζε νιφθιεξεο ηεο ηειεπηαίαο εκέξαο θαη  εάλ απηή είλαη, θαηά λφκν, εμαηξεηέα  
(δεκφζηα αξγία) ή κε εξγάζηκε,  ηφηε ε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο κεηαηίζεηαη ηελ επφκελε 
εξγάζηκε εκέξα.  

Πξνζνρή: Ζ πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ είλαη εληαία γηα φιεο ηηο θαηά 
ηφπνπο Τπεξεζίεο ηνπ θνξέα θαη αξρίδεη απφ ηελ επφκελε εκέξα ηεο ηειεπηαίαο 
δεκνζίεπζεο ή αλάξηεζεο ηεο παξνχζαο ζην λνκφ πνπ απηή ζα δεκνζηεπζεί ή 
αλαξηεζεί ηειεπηαία, ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ. 

Οη ππνςήθηνη κπνξνχλ λα αλαδεηήζνπλ ηα έληππα ησλ αηηήζεσλ: α) ζηελ ππεξεζία 
καο ζηελ αλσηέξσ δηεχζπλζε· β) ζην δηθηπαθφ ηφπν ηνπ ΑΔΠ (www.asep.gr) θαη 
ζπγθεθξηκέλα αθνινπζψληαο απφ ηελ θεληξηθή ζειίδα ηε δηαδξνκή: Πνιίηεο  Έληππα – 
Γηαδηθαζίεο  Γηαγσληζκψλ Φνξέσλ  Οξ. Υξφλνπ ΟΥ γ) ζηα θαηά ηφπνπο Κέληξα 
Δμππεξέηεζεο Πνιηηψλ (ΚΔΠ) αιιά θαη ζηελ ειεθηξνληθή ηνπο δηεχζπλζε 
(www.kep.gov.gr), απ' φπνπ κέζσ ηεο δηαδξνκήο: χλδεζκνη  Αλεμάξηεηεο θαη άιιεο 
αξρέο  ΑΔΠ ζα νδεγεζνχλ ζηελ θεληξηθή ζειίδα ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ ηνπ ΑΔΠ θαη 
απφ εθεί ζα έρνπλ πξφζβαζε ζηα έληππα κέζσ ηεο δηαδξνκήο: Πνιίηεο  Έληππα – 
Γηαδηθαζίεο  Γηαγσληζκψλ Φνξέσλ  Οξ. Υξφλνπ ΟΥ. 

 
ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΣΡΗΣΟ:  Καηάηαμε ππνςεθίσλ 

Αθνχ ε ππεξεζία καο επεμεξγαζηεί ηηο αηηήζεηο ησλ ππνςεθίσλ, ηνπο θαηαηάζζεη βάζεη 
ησλ θξηηεξίσλ ηνπ λφκνπ (φπσο αλαιπηηθά αλαθέξνληαη ζην Παξάξηεκα ηεο 
αλαθνίλσζεο). Η θαηάηαμε ησλ ππνςεθίσλ, βάζεη ηεο νπνίαο ζα γίλεη ε ηειηθή επηινγή 
γηα ηελ πξφζιεςε κε ζχκβαζε εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ, πξαγκαηνπνηείηαη σο εμήο:  
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1. Πξνεγνχληαη ζηελ θαηάηαμε νη ππνςήθηνη πνπ δηαζέηνπλ ηα θχξηα πξνζφληα ηεο 
εηδηθφηεηαο θαη αθνινπζνχλ νη έρνληεο ηα επηθνπξηθά (Α΄, Β΄ επικοσρίας κ.ο.κ.).  

2. Η θαηάηαμε κεηαμχ ησλ ππνςεθίσλ πνπ έρνπλ ηα ίδηα πξνζφληα (κύρια ή επικοσρικά) 
γίλεηαη θαηά θζίλνπζα ζεηξά κε βάζε ηε ζπλνιηθή βαζκνινγία πνπ ζπγθεληξψλνπλ απφ 
ηα βαζκνινγνχκελα 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 απηφο 
πνπ έρεη ηηο πεξηζζφηεξεο κνλάδεο ζην πξψην βαζκνινγνχκελν θξηηήξην (τρόνος 
ανεργίας) θαη, αλ απηέο ζπκπίπηνπλ, απηφο πνπ έρεη ηηο πεξηζζφηεξεο κνλάδεο ζην 
δεχηεξν θξηηήξην (αριθμός ηέκνφν πολύηεκνης οικογένειας) θαη νχησ θαζεμήο. Αλ 
εμαληιεζνχλ φια ηα θξηηήξηα, ε ζεηξά κεηαμχ ησλ ππνςεθίσλ θαζνξίδεηαη κε δεκφζηα 
θιήξσζε. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ΔΝΣΟΠΗΟΣΖΣΑ 

Α. Γηα ηηο ζέζεηο κε θσδηθνχο 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, πξνηάζζνληαη 
ησλ ινηπψλ ππνςεθίσλ πνπ αλήθνπλ ζηνλ ίδην πίλαθα πξνζφλησλ, αλεμάξηεηα απφ ην 
ζχλνιν ησλ κνλάδσλ πνπ ζπγθεληξψλνπλ, νη κφληκνη θάηνηθνη ηνπ δήκνπ ηεο λήζνπ 
Λέζβνπ. 

 

Β. Γηα ηηο ζέζεηο κε θσδηθνχο 301, 302, 303, 304, 305, 306, 308, 309, πξνηάζζνληαη ησλ 
ινηπψλ ππνςεθίσλ πνπ αλήθνπλ ζηνλ ίδην πίλαθα πξνζφλησλ, αλεμάξηεηα απφ ην 
ζχλνιν ησλ κνλάδσλ πνπ ζπγθεληξψλνπλ, νη κφληκνη θάηνηθνη ηνπ δήκνπ ηεο λήζνπ 
Υίνπ. 

 

Γ. Γηα ηηο ζέζεηο κε θσδηθνχο 401, 402, 403, 404, 405, 406, 408, 409, πξνηάζζνληαη ησλ 
ινηπψλ ππνςεθίσλ πνπ αλήθνπλ ζηνλ ίδην πίλαθα πξνζφλησλ, αλεμάξηεηα απφ ην 
ζχλνιν ησλ κνλάδσλ πνπ ζπγθεληξψλνπλ, νη κφληκνη θάηνηθνη ηνπ δήκνπ ηεο λήζνπ 
Λέξνπ. 

 

Γ. Γηα ηηο ζέζεηο κε θσδηθνχο 501, 502, 503, 504, 505, 506, 508, 509, πξνηάζζνληαη ησλ 
ινηπψλ ππνςεθίσλ πνπ αλήθνπλ ζηνλ ίδην πίλαθα πξνζφλησλ, αλεμάξηεηα απφ ην 
ζχλνιν ησλ κνλάδσλ πνπ ζπγθεληξψλνπλ, νη κφληκνη θάηνηθνη ηνπ δήκνπ ηεο λήζνπ Κσ. 

 

Δ. Γηα ηηο ζέζεηο κε θσδηθνχο 601, 602, 603, 604, 605, 606, 608, 609, πξνηάζζνληαη ησλ 
ινηπψλ ππνςεθίσλ πνπ αλήθνπλ ζηνλ ίδην πίλαθα πξνζφλησλ, αλεμάξηεηα απφ ην 
ζχλνιν ησλ κνλάδσλ πνπ ζπγθεληξψλνπλ, νη κφληκνη θάηνηθνη ηνπ δήκνπ ηεο λήζνπ 
άκνπ. 

 

Σ. Γηα ηηο ζέζεηο κε θσδηθνχο 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 
πξνηάζζνληαη ησλ ινηπψλ ππνςεθίσλ πνπ αλήθνπλ ζηνλ ίδην πίλαθα πξνζφλησλ, 
αλεμάξηεηα απφ ην ζχλνιν ησλ κνλάδσλ πνπ ζπγθεληξψλνπλ, νη κφληκνη θάηνηθνη ησλ 
δήκσλ ηνπ λνκνχ Έβξνπ. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΣΔΣΑΡΣΟ: Αλάξηεζε πηλάθσλ θαη ππνβνιή ελζηάζεσλ 

Μεηά ηελ θαηάξηηζε ησλ πηλάθσλ, ε ππεξεζία καο ζα αλαξηήζεη, ην αξγφηεξν κέζα ζε 
είθνζη (20) εκέξεο απφ ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ 
ζπκκεηνρήο, ηνπο πίλαθεο θαηάηαμεο ησλ ππνςεθίσλ ζην θαηάζηεκα ησλ γξαθείσλ 
καο θαη ζην ρψξν ησλ αλαθνηλψζεσλ ησλ δεκνηηθψλ θαηαζηεκάησλ ησλ δήκσλ Λέζβνπ, 
Υίνπ, Λέξνπ, Κσ, άκνπ θαη Οξεζηηάδαο, ζηα γεσγξαθηθά φξηα ησλ νπνίσλ ζα 
απαζρνιεζεί ην πξνζσπηθφ πνπ ζα πξνζιεθζεί., ηνπο νπνίνπο πξέπεη λα απνζηείιεη 
άκεζα γηα έιεγρν ζην ΑΔΠ, ελψ ζα ζπληαρζεί θαη ζρεηηθφ πξαθηηθφ αλάξηεζεο 
(ζχκθσλα κε ην άξζξν 21 παξ. 11 ηνπ Ν. 2190/1994 φπσο ηζρχεη) ην νπνίν ζα ππνγξαθεί 
απφ δχν (2) ππαιιήινπο ηεο ππεξεζίαο. Σν πξαθηηθφ απηφ ζα απνζηαιεί απζεκεξφλ ζην 
ΑΔΠ είηε ζην e-mail: sox@asep.gr είηε ζην fax: 210 6467728 ή 213 1319188. 

Καηά ησλ πηλάθσλ απηψλ, επηηξέπεηαη ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο ε άζθεζε έλζηαζεο, κέζα 
ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία δέθα (10) εκεξψλ (ππνινγηδφκελεο εκεξνινγηαθά), ε 
νπνία αξρίδεη απφ ηελ επφκελε εκέξα ηεο αλάξηεζήο ηνπο. Η έλζηαζε θαηαηίζεηαη ή 
απνζηέιιεηαη κε ζπζηεκέλε επηζηνιή απεπζείαο ζην ΑΔΠ (Πνπιίνπ 6, Αζήλα, 
Σ.Θ. 14307, Σ.Κ. 11510) θαη, γηα λα εμεηαζηεί, πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ απνδεηθηηθφ 
θαηαβνιήο παξαβφινπ είθνζη επξψ (20 €), πνπ έρεη εθδνζεί είηε κέζσ ηεο εθαξκνγήο 
ηνπ ειεθηξνληθνχ παξαβφινπ (e-παξάβνιν), βι. ινγφηππν «ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ 
ΠΑΡΑΒΟΛΟ» ζηνλ δηαδηθηπαθφ ηφπν ηνπ ΑΔΠ (www.asep.gr), είηε απφ Γεκφζηα 
Οηθνλνκηθή Τπεξεζία (Γ.Ο.Τ.).  Ο ππνςήθηνο πξέπεη λα αλαγξάςεη ηνλ θσδηθφ/αξηζκφ 
ηνπ παξαβφινπ ζηελ έλζηαζε θαη λα θαηαβάιεη ην αληίηηκν ηνπ ειεθηξνληθνχ παξαβφινπ 
κέρξη ηε ιήμε πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ ελζηάζεσλ. ε πεξίπησζε πνπ ε ππνβιεζείζα 
έλζηαζε γίλεη δεθηή, ην θαηαβιεζέλ πνζφ επηζηξέθεηαη ζηνλ εληζηάκελν. 

Η ππεξεζία νθείιεη λα απνζηείιεη ζην ΑΔΠ εληφο ηξηψλ (3) εξγάζηκσλ εκεξψλ 
θσηναληίγξαθα ησλ αηηήζεσλ θαη ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ησλ ππνςεθίσλ πνπ έρνπλ 
ππνβάιεη έλζηαζε θαηά ησλ πηλάθσλ θαηάηαμεο.  

 
ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΔΜΠΣΟ: Πξφζιεςε  

Η ππεξεζία πξνζιακβάλεη ην πξνζσπηθφ κε ζχκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ 
νξηζκέλνπ ρξφλνπ ακέζσο κεηά ηελ θαηάξηηζε ησλ πηλάθσλ θαηάηαμεο ησλ ππνςεθίσλ. 
Σπρφλ αλακφξθσζε ησλ πηλάθσλ βάζεη απηεπάγγειηνπ ή θαη’ έλζηαζε ειέγρνπ ηνπ 
ΑΔΠ πνπ ζπλεπάγεηαη αλαθαηάηαμε ησλ ππνςεθίσλ, εθηειείηαη ππνρξεσηηθά απφ ην 
θνξέα, ελψ απνιχνληαη νη ππνςήθηνη πνπ δελ δηθαηνχληαη πξφζιεςεο βάζεη ηεο λέαο 
θαηάηαμεο. Οη απνιπφκελνη ιακβάλνπλ ηηο απνδνρέο πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηελ 
απαζρφιεζή ηνπο έσο ηελ εκέξα ηεο απφιπζεο, ρσξίο νπνηαδήπνηε απνδεκίσζε απφ 
ηελ αηηία απηή.  

Πξνζιεθζέληεο νη νπνίνη απνρσξνχλ πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο ζχκβαζήο ηνπο, 
αληηθαζίζηαληαη κε άιινπο απφ ηνπο εγγεγξακκέλνπο θαη δηαζέζηκνπο ζηνλ πίλαθα ηεο 
νηθείαο εηδηθφηεηαο, θαηά ηε ζεηξά εγγξαθήο ηνπο ζε απηφλ. 

ε θάζε πεξίπησζε, νη ππνςήθηνη πνπ πξνζιακβάλνληαη είηε θαηφπηλ αλακφξθσζεο ησλ 
πηλάθσλ απφ ην ΑΔΠ είηε ιφγσ αληηθαηάζηαζεο απνρσξνχλησλ ππνςεθίσλ, 
απαζρνινχληαη γηα ην ππνιεηπφκελν, θαηά πεξίπησζε, ρξνληθφ δηάζηεκα θαη κέρξη 
ζπκπιεξψζεσο ηεο εγθεθξηκέλεο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ. 

Τπνςήθηνη πνπ επηιέγνληαη γηα πξφζιεςε, πξνθεηκέλνπ λα ειεγρζεί, εθ λένπ, ην θψιπκα 
ηεο νθηάκελεο απαζρφιεζεο,  πξέπεη θαηά ηελ εκέξα αλάιεςεο ησλ θαζεθφλησλ ηνπο 
λα ππνβάινπλ ζην θνξέα ππεχζπλε δήισζε θαηά ην άξζξν 8 ηνπ λ.1599/1986 ζηελ 
νπνία λα δειψλνπλ φηη απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζηε 
δηαδηθαζία έσο θαη ηελ εκεξνκελία πξφζιεςεο δελ έρνπλ απαζρνιεζεί ή έρνπλ 
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απαζρνιεζεί (δειψλεηαη ην ρξνληθφ δηάζηεκα θαη ν θνξέαο απαζρφιεζεο) κε ζχκβαζε 
εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ γηα ηελ αληηκεηψπηζε επνρηαθψλ ή άιισλ πεξηνδηθψλ ή 
πξφζθαηξσλ αλαγθψλ ζε θνξέα ηνπ δεκφζηνπ ή επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα ηνπ 
άξζξνπ 1 παξ. 1 ηνπ λ.3812/2009. ε πεξίπησζε κε ππνβνιήο ηεο αλσηέξσ ππεχζπλεο 
δήισζεο, ε ζρεηηθή απφθαζε πξφζιεςεο αλαθαιείηαη. Δάλ ε δήισζε είλαη ςεπδήο ή 
αλαθξηβήο, ε ζχκβαζε εξγαζίαο είλαη απηνδηθαίσο άθπξε θαη ε πξφζιεςε αλαθαιείηαη 
ππνρξεσηηθά. ηηο αλσηέξσ πεξηπηψζεηο, νη επηιεγέληεο ή πξνζιεθζέληεο ππνςήθηνη 
αληηθαζίζηαληαη κε άιινπο απφ ηνπο εγγεγξακκέλνπο θαη δηαζέζηκνπο ζηνλ πίλαθα ηεο 
νηθείαο εηδηθφηεηαο, θαηά ηε ζεηξά εγγξαθήο ηνπο ζε απηφλ.  

ΑΝΑΠΟΠΑΣΟ ΣΜΖΜΑ ηεο παξνχζαο 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 – ππεχζπλεο δήισζεο κε θσδηθφ ΔΝΣΤΠΟ ΑΔΠ ΟΥ.6, ζε ζπλδπαζκφ κε 
επηζεκάλζεηο ζρεηηθά κε ηα πξνζφληα θαη ηα βαζκνινγνχκελα θξηηήξηα θαηάηαμεο 
ησλ ππνςεθίσλ ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο θαλνληζηηθέο ξπζκίζεηο· θαη ii) ηα 
δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ έγθπξε ζπκκεηνρή ηνπο ζηε δηαδηθαζία 
επηινγήο. Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα έρνπλ πξφζβαζε ζην Παξάξηεκα απηφ, 
αιιά θαη ζην Δηδηθφ Παξάξηεκα: (Α1) Απφδεημεο Υεηξηζκνχ Ζ/Τ κε ζήκαλζε 
έθδνζεο «22.01.2016», κέζσ ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ ηνπ ΑΔΠ (www.asep.gr) θαη 
ζπγθεθξηκέλα κέζσ ηεο ίδηαο δηαδξνκήο πνπ αθνινπζείηαη θαη γηα ηελ αλαδήηεζε 
ηνπ εληχπνπ ηεο αίηεζεο δειαδή: Κεληξηθή ζειίδα  Πνιίηεο  Έληππα – 
Γηαδηθαζίεο  Γηαγσληζκψλ θνξέσλ  Οξ. Υξφλνπ ΟΥ.  

 
Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΣΗΚΖ 

ΠΟΛΗΣΗΚΖ 
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