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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΚΟΧ 18.1303 / 1 / 2012
σύναψης συµβάσεων εργασίας ορισµένου χρόνου
για την υλοποίηση της πράξης «∆ηµιουργία θέσεων απασχόλησης
σε τοπικό επίπεδο µέσω προγραµµάτων ΚΟινωφελούς Χαρακτήρα,
στην Περιφέρεια Κρήτης» στο πλαίσιο του Ε.Π.
«Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού»

Η ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΦΟΡΕΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
Έχοντας υπόψη:
1.
2.
3.
4.

5.

6.

Τις διατάξεις του Ν.3614/2007, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Το άρθρο 89 περ. Α του Ν.3996/2011 (ΦΕΚ 170 Α΄/5-8-2011) «Αναµόρφωση του Σώµατος
Επιθεωρητών Εργασίας, ρυθµίσεις θεµάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις».
Το άρθρο 36 του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α΄/27-10-2011).
Την υπ΄ αριθµ. 1.5131/οικ.3.949/ΚΥΑ (ΦΕΚ 613 Β΄/15-4-2011) των Υφυπουργών
Εσωτερικών,
Αποκέντρωσης
και
Ηλεκτρονικής
∆ιακυβέρνησης,
Οικονοµίας,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης µε
θέµα «Σύστηµα ∆ιαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου – ∆ιαδικασία
Εφαρµογής της πράξης: “∆ηµιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο µέσω
προγραµµάτων κοινωφελούς χαρακτήρα”, στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου
Αναφοράς για την Προγραµµατική Περίοδο 2007-2013».
Την Ανοιχτή πρόσκληση µε Κωδικό 34 αριθµ. πρωτ. 1.7046/οικ,6.1303-24-05-2011 της
Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού» για υποβολή
προτάσεων στην πράξη «∆ηµιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο µέσω
προγραµµάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, στην Περιφέρεια Κρήτης», που συγχρηµατοδοτείται
από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο.
Την υπ' αριθµ. πρωτ. 2.6176/οικ.6.1486/14-3-2012 απόφαση ένταξης της πράξης «∆ηµιουργία
θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο µέσω προγραµµάτων κοινωφελούς χαρακτήρα,
στην Περιφέρεια Κρήτης» µε κωδικό MIS 374338 στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανάπτυξη
Ανθρώπινου ∆υναµικού».

Ανακοινώνει
Την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου,
συνολικά Τριακοσίων Εξήντα Έξι (366) ατόµων για την υλοποίηση
προγράµµατος ΚΟινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ) στο Νοµό Ρεθύµνου, στο
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πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) για την
προγραµµατική περίοδο 2007-2013. Στο πλαίσιο του προγράµµατος θα
απασχοληθεί ανά συµπράττοντα φορέα, ενέργεια, τόπο υλοποίησης,
ειδικότητα και διάρκεια σύµβασης ο εξής αριθµός ατόµων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), µε
τα αντίστοιχα απαιτούµενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα
(βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):
ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ανά κωδικό θέσης)
01. Συµπράττων φορέας
∆ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
Κωδικός
θέσης

Ενέργεια

Τόπος
υλοποίησης

Ειδικότητα

∆ιάρκεια
σύµβασης

Αριθµός
ατόµων

101

Έργα αποκατάστασης και προστασίας
φαραγγιών

∆ήµος Ρεθύµνου

ΠΕ Περιβάλλοντος

5 µήνες

1

102

Έργα αποκατάστασης και προστασίας
φαραγγιών

∆ήµος Ρεθύµνου

ΠΕ Περιβάλλοντος

5 µήνες
(έναρξη
1-7-2012)

1

103

Έργα αποκατάστασης και προστασίας
φαραγγιών

∆ήµος Ρεθύµνου

ΥΕ Εργάτης γενικών
καθηκόντων

5 µήνες

2

104

Έργα αποκατάστασης και προστασίας
φαραγγιών

∆ήµος Ρεθύµνου

ΥΕ Εργάτης γενικών
καθηκόντων

5 µήνες
(έναρξη
1-7-2012)

2

105

Έργα αποκατάστασης και προστασίας
φαραγγιών

∆ήµος Ρεθύµνου

ΔΕ Τεχνιτών (Ξυλουργός)

5 µήνες

1

106

Έργα αποκατάστασης και προστασίας
φαραγγιών

∆ήµος Ρεθύµνου

ΔΕ Τεχνιτών (Ξυλουργός)

5 µήνες
(έναρξη
1-7-2012)

1

107

Έργα αποκατάστασης και προστασίας
φαραγγιών

∆ήµος Ρεθύµνου

ΔΕ Χειριστής φορτωτή
εκσκαφέα τύπου JCB

5 µήνες

1

108

Έργα αποκατάστασης και προστασίας
φαραγγιών

∆ήµος Ρεθύµνου

ΔΕ Τεχνιτών
(Οικοδόμων)

5 µήνες

1

109

Έργα αποκατάστασης και προστασίας
φαραγγιών

∆ήµος Ρεθύµνου

ΔΕ Οδηγός φορτηγών

5 µήνες

1

5 µήνες
(έναρξη
1-7-2012)

1

110

Έργα διαχείρισης και προστασίας δασών

∆ήµος Ρεθύµνου

ΠΕ Γεωτεχνικών
(Δασολόγος)
ή
ΤΕ Δασοπόνος

111

Έργα διαχείρισης και προστασίας δασών

∆ήµος Ρεθύµνου

ΥΕ Εργάτης γενικών
καθηκόντων

5 µήνες

3

112

Έργα διαχείρισης και προστασίας δασών

∆ήµος Ρεθύµνου

ΥΕ Εργάτης γενικών
καθηκόντων

5 µήνες
(έναρξη
1-7-2012)

3
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113

Έργα διαχείρισης και προστασίας δασών

∆ήµος Ρεθύµνου

ΔΕ Οδηγός φορτηγών

5 µήνες

1

114

Έργα διαχείρισης και προστασίας δασών

∆ήµος Ρεθύµνου

ΔΕ Τεχνιτών
(Οικοδόμων)

5 µήνες
(έναρξη
1-7-2012)

1

115

Έργα διαχείρισης και προστασίας δασών

∆ήµος Ρεθύµνου

ΔΕ Χειριστής φορτωτή
εκσκαφέα τύπου JCB

5 µήνες

1

116

Έργα διαχείρισης και προστασίας δασών

∆ήµος Ρεθύµνου

ΔΕ Οδηγός φορτηγών

5 µήνες

1

117

Έργα διαχείρισης και προστασίας δασών

∆ήµος Ρεθύµνου

ΔΕ Οδηγός φορτηγών

5 µήνες
(έναρξη
1-7-2012)

1

118

Έργα καθαρισμού και ευπρεπισμού παραλιών

∆ήµος Ρεθύµνου

ΥΕ Εργάτης γενικών
καθηκόντων

5 µήνες

4

119

Έργα καθαρισμού και ευπρεπισμού παραλιών

∆ήµος Ρεθύµνου

ΥΕ Εργάτης γενικών
καθηκόντων

5 µήνες
(έναρξη
1-7-2012)

4

120

Έργα καθαρισμού και ευπρεπισμού παραλιών

∆ήµος Ρεθύµνου

ΔΕ Χειριστής φορτωτή
εκσκαφέα τύπου JCB

5 µήνες

1

121

Έργα καθαρισμού και ευπρεπισμού παραλιών

∆ήµος Ρεθύµνου

ΔΕ Χειριστής φορτωτή
εκσκαφέα τύπου JCB

5 µήνες
(έναρξη
1-7-2012)

1

122

Έργα καθαρισμού και ευπρεπισμού παραλιών

∆ήµος Ρεθύµνου

ΔΕ Οδηγός φορτηγών

5 µήνες

1

123

Έργα καθαρισμού και ευπρεπισμού παραλιών

∆ήµος Ρεθύµνου

ΔΕ Οδηγός φορτηγών

5 µήνες
(έναρξη
1-7-2012)

1

124

Έργα συντήρησης δημοσίων σχολικών
εγκαταστάσεων

∆ήµος Ρεθύµνου

ΤΕ ή ΔΕ Δομικών Έργων
& Έργων Υποδομής

5 µήνες
(έναρξη
1-7-2012)

1

125

Έργα συντήρησης δημοσίων σχολικών
εγκαταστάσεων

∆ήµος Ρεθύµνου

ΤΕ Μηχανολόγων
Μηχανικών

5 µήνες

1

126

Έργα συντήρησης δημοσίων σχολικών
εγκαταστάσεων

∆ήµος Ρεθύµνου

ΤΕ Μηχανολόγων
Μηχανικών

5 µήνες
(έναρξη
1-7-2012)

1

127

Έργα συντήρησης δημοσίων σχολικών
εγκαταστάσεων

∆ήµος Ρεθύµνου

ΥΕ Εργάτης γενικών
καθηκόντων

5 µήνες
(έναρξη
1-7-2012)

1
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128

Έργα συντήρησης δημοσίων σχολικών
εγκαταστάσεων

∆ήµος Ρεθύµνου

ΔΕ Τεχνιτών
(Ελαιοχρωματιστής)

5 µήνες

1

129

Έργα συντήρησης δημοσίων σχολικών
εγκαταστάσεων

∆ήµος Ρεθύµνου

ΔΕ Τεχνιτών (Οικοδόμοι)

5 µήνες

1

130

Έργα συντήρησης δημοσίων σχολικών
εγκαταστάσεων

∆ήµος Ρεθύµνου

ΔΕ Τεχνιτών
(Ηλεκτρολόγος)

5 µήνες

1

131

Έργα συντήρησης δημοσίων σχολικών
εγκαταστάσεων

∆ήµος Ρεθύµνου

ΔΕ Τεχνιτών
(Ηλεκτρολόγος)

5 µήνες
(έναρξη
1-7-2012)

1

132

Έργα συντήρησης δημοσίων σχολικών
εγκαταστάσεων

∆ήµος Ρεθύµνου

ΔΕ Τεχνιτών
(Υδραυλικός)

5 µήνες

1

133

Έργα συντήρησης δημοσίων σχολικών
εγκαταστάσεων

∆ήµος Ρεθύµνου

ΔΕ Τεχνιτών
(Υδραυλικός)

5 µήνες
(έναρξη
1-7-2012)

1

134

Έργα συντήρησης και αποκατάστασης
δημοτικών και άλλων δημόσιων κτιρίων

∆ήµος Ρεθύµνου

ΤΕ ή ΔΕ Δομικών Έργων
& Έργων Υποδομής

5 µήνες

1

135

Έργα συντήρησης και αποκατάστασης
δημοτικών και άλλων δημόσιων κτιρίων

∆ήµος Ρεθύµνου

ΤΕ ή ΔΕ Δομικών Έργων
& Έργων Υποδομής

5 µήνες
(έναρξη
1-7-2012)

1

136

Έργα συντήρησης και αποκατάστασης
δημοτικών και άλλων δημόσιων κτιρίων

∆ήµος Ρεθύµνου

ΤΕ Μηχανολόγων
Μηχανικών

5 µήνες

1

137

Έργα συντήρησης και αποκατάστασης
δημοτικών και άλλων δημόσιων κτιρίων

∆ήµος Ρεθύµνου

ΤΕ Μηχανολόγων
Μηχανικών

5 µήνες
(έναρξη
1-7-2012)

1

138

Έργα συντήρησης και αποκατάστασης
δημοτικών και άλλων δημόσιων κτιρίων

∆ήµος Ρεθύµνου

ΥΕ Εργάτης γενικών
καθηκόντων

5 µήνες

1

139

Έργα συντήρησης και αποκατάστασης
δημοτικών και άλλων δημόσιων κτιρίων

∆ήµος Ρεθύµνου

ΔΕ Τεχνιτών
(Ελαιοχρωματιστής)

5 µήνες
(έναρξη
1-7-2012)

1

140

Έργα συντήρησης και αποκατάστασης
δημοτικών και άλλων δημόσιων κτιρίων

∆ήµος Ρεθύµνου

ΤΕ ή ΔΕ Δομικών Έργων
& Έργων Υποδομής

5 µήνες

1

141

Έργα συντήρησης και αποκατάστασης
δημοτικών και άλλων δημόσιων κτιρίων

∆ήµος Ρεθύµνου

ΤΕ ή ΔΕ Δομικών Έργων
& Έργων Υποδομής

5 µήνες
(έναρξη
1-7-2012)

1

142

Έργα συντήρησης και αποκατάστασης
δημοτικών και άλλων δημόσιων κτιρίων

∆ήµος Ρεθύµνου

ΔΕ Τεχνιτών
(Οικοδόμων)

5 µήνες
(έναρξη
1-7-2012)

1
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143

Έργα συντήρησης και αποκατάστασης
δημοτικών και άλλων δημόσιων κτιρίων

∆ήµος Ρεθύµνου

ΔΕ Τεχνιτών
(Ηλεκτρολόγος)

5 µήνες

1

144

Έργα συντήρησης και αποκατάστασης
δημοτικών και άλλων δημόσιων κτιρίων

∆ήµος Ρεθύµνου

ΔΕ Τεχνιτών
(Ηλεκτρολόγος)

5 µήνες
(έναρξη
1-7-2012)

1

145

Έργα συντήρησης και αποκατάστασης
δημοτικών και άλλων δημόσιων κτιρίων

∆ήµος Ρεθύµνου

ΔΕ Τεχνιτών
(Υδραυλικός)

5 µήνες

1

146

Έργα συντήρησης και αποκατάστασης
δημοτικών και άλλων δημόσιων κτιρίων

∆ήµος Ρεθύµνου

ΔΕ Τεχνιτών
(Υδραυλικός)

5 µήνες
(έναρξη
1-7-2012)

1

147

Έργα συντήρησης και αποκατάστασης
δημοτικών και άλλων δημόσιων κτιρίων

∆ήµος Ρεθύµνου

ΔΕ Χειριστής
γερανοφόρου

5 µήνες

1

148

Έργα συντήρησης και αποκατάστασης
δημοτικών και άλλων δημόσιων κτιρίων

∆ήµος Ρεθύµνου

ΔΕ Χειριστής
γερανοφόρου

5 µήνες
(έναρξη
1-7-2012)

1

149

Έργα συντήρησης λοιπών δημόσιων χώρων

∆ήµος Ρεθύµνου

ΤΕ ή ΔΕ Δομικών Έργων
& Έργων Υποδομής

5 µήνες

1

150

Έργα συντήρησης λοιπών δημόσιων χώρων

∆ήµος Ρεθύµνου

ΤΕ ή ΔΕ Δομικών Έργων
& Έργων Υποδομής

5 µήνες
(έναρξη
1-7-2012)

1

151

Έργα συντήρησης λοιπών δημόσιων χώρων

∆ήµος Ρεθύµνου

ΥΕ Εργάτης γενικών
καθηκόντων

5 µήνες
(έναρξη
1-7-2012)

1

152

Έργα συντήρησης λοιπών δημόσιων χώρων

∆ήµος Ρεθύµνου

ΔΕ Τεχνιτών
(Ελαιοχρωματιστής)

5 µήνες

1

153

Έργα συντήρησης λοιπών δημόσιων χώρων

∆ήµος Ρεθύµνου

ΔΕ Τεχνιτών
(Ελαιοχρωματιστής)

5 µήνες
(έναρξη
1-7-2012)

1

154

Έργα συντήρησης λοιπών δημόσιων χώρων

∆ήµος Ρεθύµνου

ΔΕ Τεχνιτών (Οικοδόμος)

5 µήνες

1

155

Έργα συντήρησης λοιπών δημόσιων χώρων

∆ήµος Ρεθύµνου

ΔΕ Χειριστής φορτωτή
εκσκαφέα τύπου JCB

5 µήνες

1

156

Έργα συντήρησης λοιπών δημόσιων χώρων

∆ήµος Ρεθύµνου

ΔΕ Χειριστής φορτωτή
εκσκαφέα τύπου JCB

5 µήνες
(έναρξη
1-7-2012)

1

157

Έργα συντήρησης λοιπών δημόσιων χώρων

∆ήµος Ρεθύµνου

ΔΕ Οδηγός φορτηγών

5 µήνες

1
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158

Έργα συντήρησης λοιπών δημόσιων χώρων

∆ήµος Ρεθύµνου

ΔΕ Οδηγός φορτηγών

5 µήνες
(έναρξη
1-7-2012)

1

159

Διαμόρφωση και φροντίδα χώρων πρασίνου
και χώρων αναψυχής παιδιών

∆ήµος Ρεθύµνου

ΠΕ ή ΤΕ Γεωτεχνικών
(Γεωπόνος)

5 µήνες

1

160

Διαμόρφωση και φροντίδα χώρων πρασίνου
και χώρων αναψυχής παιδιών

∆ήµος Ρεθύµνου

ΤΕ ή ΔΕ Δομικών Έργων
& Έργων Υποδομής

5 µήνες

1

161

Διαμόρφωση και φροντίδα χώρων πρασίνου
και χώρων αναψυχής παιδιών

∆ήµος Ρεθύµνου

ΤΕ ή ΔΕ Δομικών Έργων
& Έργων Υποδομής

5 µήνες
(έναρξη
1-7-2012)

1

162

Διαμόρφωση και φροντίδα χώρων πρασίνου
και χώρων αναψυχής παιδιών

∆ήµος Ρεθύµνου

ΥΕ Εργάτης γενικών
καθηκόντων

5 µήνες
(έναρξη
1-7-2012)

1

163

Διαμόρφωση και φροντίδα χώρων πρασίνου
και χώρων αναψυχής παιδιών

∆ήµος Ρεθύµνου

ΔΕ Τεχνιτών
(Ελαιοχρωματιστής)

5 µήνες

1

164

Διαμόρφωση και φροντίδα χώρων πρασίνου
και χώρων αναψυχής παιδιών

∆ήµος Ρεθύµνου

ΔΕ Τεχνιτών
(Ελαιοχρωματιστής)

5 µήνες
(έναρξη
1-7-2012)

1

165

Διαμόρφωση και φροντίδα χώρων πρασίνου
και χώρων αναψυχής παιδιών

∆ήµος Ρεθύµνου

ΔΕ Τεχνιτών
(Οικοδόμων)

5 µήνες

1

166

Προσβασιμότητα δημόσιων χώρων και κτιρίων

∆ήµος Ρεθύµνου

ΤΕ ή ΔΕ Δομικών Έργων
& Έργων Υποδομής

5 µήνες

1

167

Προσβασιμότητα δημόσιων χώρων και κτιρίων

∆ήµος Ρεθύµνου

ΤΕ ή ΔΕ Δομικών Έργων
& Έργων Υποδομής

5 µήνες
(έναρξη
1-7-2012)

1

168

Προσβασιμότητα δημόσιων χώρων και κτιρίων

∆ήµος Ρεθύµνου

ΥΕ Εργάτης γενικών
καθηκόντων

5 µήνες
(έναρξη
1-7-2012)

1

169

Προσβασιμότητα δημόσιων χώρων και κτιρίων

∆ήµος Ρεθύµνου

ΔΕ Τεχνιτών
(Οικοδόμων)

5 µήνες

1

170

Προσβασιμότητα δημόσιων χώρων και κτιρίων

∆ήµος Ρεθύµνου

ΔΕ Τεχνιτών
(Οικοδόμων)

5 µήνες
(έναρξη
1-7-2012)

1

171

Προσβασιμότητα δημόσιων χώρων και κτιρίων

∆ήµος Ρεθύµνου

ΔΕ Χειριστής
γερανοφόρου

5 µήνες

1

Σελίδα 6 από 38

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

Ενέργεια

Τόπος
υλοποίησης

Ειδικότητα

∆ιάρκεια
σύµβασης

Αριθµός
ατόµων

172

Προσβασιμότητα δημόσιων χώρων και κτιρίων

∆ήµος Ρεθύµνου

ΔΕ Χειριστής
γερανοφόρου

5 µήνες
(έναρξη
1-7-2012)

1

173

Προσβασιμότητα δημόσιων χώρων και κτιρίων

∆ήµος Ρεθύµνου

ΔΕ Τεχνιτών
(Ηλεκτροτεχνίτης
Αυτοκινήτων )

5 µήνες

1

174

Προσβασιμότητα δημόσιων χώρων και κτιρίων

∆ήµος Ρεθύµνου

ΔΕ Τεχνιτών
(Ηλεκτροτεχνίτης
Αυτοκινήτων )

5 µήνες
(έναρξη
1-7-2012)

1

175

Καθαρισμός ρεμάτων και αποψίλωση οδών

∆ήµος Ρεθύµνου

ΤΕ Μηχανικών
Τοπογράφων

5 µήνες

1

176

Καθαρισμός ρεμάτων και αποψίλωση οδών

∆ήµος Ρεθύµνου

ΥΕ Εργάτης γενικών
καθηκόντων

5 µήνες
(έναρξη
1-7-2012)

1

177

Καθαρισμός ρεμάτων και αποψίλωση οδών

∆ήµος Ρεθύµνου

ΔΕ Χειριστής μικρού
φορτωτή Εκσκαφέα
τύπου Bobcat

5 µήνες

1

178

Καθαρισμός ρεμάτων και αποψίλωση οδών

∆ήµος Ρεθύµνου

ΔΕ Χειριστής μικρού
φορτωτή Εκσκαφέα
τύπου Bobcat

5 µήνες
(έναρξη
1-7-2012)

1

179

Καθαρισμός ρεμάτων και αποψίλωση οδών

∆ήµος Ρεθύµνου

ΔΕ Χειριστής Σαρώθρου

5 µήνες

1

180

Καθαρισμός ρεμάτων και αποψίλωση οδών

∆ήµος Ρεθύµνου

ΔΕ Χειριστής Σαρώθρου

5 µήνες
(έναρξη
1-7-2012)

1

181

Καθαρισμός ρεμάτων και αποψίλωση οδών

∆ήµος Ρεθύµνου

ΔΕ Οδηγός φορτηγών

5 µήνες

1

182

Καθαρισμός ρεμάτων και αποψίλωση οδών

∆ήµος Ρεθύµνου

ΔΕ Οδηγός φορτηγών

5 µήνες
(έναρξη
1-7-2012)

1

183

Εξωσχολικές δραστηριότητες για παιδιά και
εφήβους

∆ήµος Ρεθύµνου

ΠΕ ή ΔΕ Χοροδιδάσκαλος
(ελληνικών
παραδοσιακών χορών)

5 µήνες

2

184

Εξωσχολικές δραστηριότητες για παιδιά και
εφήβους

∆ήµος Ρεθύµνου

ΠΕ ή ΔΕ Χοροδιδάσκαλος
(ελληνικών
παραδοσιακών χορών)

5 µήνες
(έναρξη
1-7-2012)

1
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185

Εξωσχολικές δραστηριότητες για παιδιά και
εφήβους

∆ήµος Ρεθύµνου

ΔΕ Διοικητικό
προσωπικό

5 µήνες

1

186

Εξωσχολικές δραστηριότητες για παιδιά και
εφήβους

∆ήµος Ρεθύµνου

ΔΕ Διοικητικό
προσωπικό

5 µήνες
(έναρξη
1-7-2012)

1

187

Εξωσχολικές δραστηριότητες για παιδιά και
εφήβους

∆ήµος Ρεθύµνου

ΔΕ Οδηγός λεωφορείου

5 µήνες

1

188

Εξωσχολικές δραστηριότητες για παιδιά και
εφήβους

∆ήµος Ρεθύµνου

ΔΕ Οδηγός λεωφορείου

5 µήνες
(έναρξη
1-7-2012)

1

189

Μαθήματα χρήσης Η/Υ σε γονείς

∆ήµος Ρεθύµνου

ΠΕ ή ΤΕ Πληροφορικής

5 µήνες

2

190

Μαθήματα χρήσης Η/Υ σε γονείς

∆ήµος Ρεθύµνου

ΠΕ ή ΤΕ Πληροφορικής

5 µήνες
(έναρξη
1-7-2012)

1

191

Εργασίες συντήρησης και καθαρισμού
αρχαιολογικών χώρων Δ. Ρεθύμνης

∆ήµος Ρεθύµνου

ΥΕ Εργάτες γενικών
καθηκόντων

5 µήνες

2

192

Εργασίες συντήρησης και καθαρισμού
αρχαιολογικών χώρων Δ. Ρεθύμνης

∆ήµος Ρεθύµνου

ΥΕ Εργάτες γενικών
καθηκόντων

5 µήνες
(έναρξη
1-7-2012)

2

193

Αθλητισμός για όλους

∆ήµος Ρεθύµνου

ΠΕ Φυσικής Αγωγής

5 µήνες

2

194

Αθλητισμός για όλους

∆ήµος Ρεθύµνου

ΠΕ Φυσικής Αγωγής

5 µήνες
(έναρξη
1-7-2012)

1

195

Αθλητισμός για όλους

∆ήµος Ρεθύµνου

ΥΕ Εργάτες γενικών
καθηκόντων

5 µήνες

1

196

Αθλητισμός για όλους

∆ήµος Ρεθύµνου

ΔΕ Διοικητικό
προσωπικό

5 µήνες

1

197

Αθλητισμός για όλους

∆ήµος Ρεθύµνου

ΔΕ Διοικητικό
προσωπικό

5 µήνες
(έναρξη
1-7-2012)

1

02. Συµπράττων φορέας
∆ΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
Κωδικός
θέσης

Ενέργεια

Τόπος
υλοποίησης

Ειδικότητα

∆ιάρκεια
σύµβασης

Αριθµός
ατόµων

198

Έργα αποκατάστασης και προστασίας
φαραγγιών

∆ήµος Αγίου
Βασιλείου

YE Εργάτης γενικών
καθηκόντων

5 µήνες

1
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02. Συµπράττων φορέας
∆ΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
Κωδικός
θέσης

Ενέργεια

Τόπος
υλοποίησης

Ειδικότητα

∆ιάρκεια
σύµβασης

Αριθµός
ατόµων

199

Έργα αποκατάστασης και προστασίας
φαραγγιών

∆ήµος Αγίου
Βασιλείου

ΔΕ Οδηγός φορτηγών

5 µήνες

1

200

Έργα διαχείρισης και προστασίας δασών

∆ήµος Αγίου
Βασιλείου

ΠΕ ή ΤΕ Γεωπόνος

5 µήνες

1

201

Έργα διαχείρισης και προστασίας δασών

∆ήµος Αγίου
Βασιλείου

ΥΕ Εργάτης γενικών
καθηκόντων

5 µήνες

1

202

Έργα καθαρισμού και ευπρεπισμού παραλιών

∆ήµος Αγίου
Βασιλείου

ΥΕ Εργάτης γενικών
καθηκόντων

5 µήνες

3

203

Έργα συντήρησης δημοσίων σχολικών
εγκαταστάσεων

∆ήµος Αγίου
Βασιλείου

ΤΕ ή ΔΕ Δομικών Έργων
& Έργων Υποδομής

5 µήνες

1

204

Έργα συντήρησης δημοσίων σχολικών
εγκαταστάσεων

∆ήµος Αγίου
Βασιλείου

ΥΕ Εργάτης γενικών
καθηκόντων

5 µήνες

2

205

Έργα συντήρησης δημοσίων σχολικών
εγκαταστάσεων

∆ήµος Αγίου
Βασιλείου

ΔΕ Συντηρητής
(Ηλεκτρολόγος)

5 µήνες

1

206

Έργα συντήρησης και αποκατάστασης
δημοτικών και άλλων δημόσιων κτιρίων

∆ήµος Αγίου
Βασιλείου

ΥΕ Εργάτης γενικών
καθηκόντων

5 µήνες

2

207

Έργα συντήρησης και αποκατάστασης
δημοτικών και άλλων δημόσιων κτιρίων

∆ήµος Αγίου
Βασιλείου

ΔΕ Ελαιοχρωματιστής

5 µήνες

2

208

Έργα συντήρησης και αποκατάστασης
δημοτικών και άλλων δημόσιων κτιρίων

∆ήµος Αγίου
Βασιλείου

ΔΕ Συντηρητής
(Ηλεκτρολόγος)

5 µήνες

2

209

Έργα συντήρησης λοιπών δημόσιων χώρων

∆ήµος Αγίου
Βασιλείου

ΥΕ Εργάτης γενικών
καθηκόντων

5 µήνες

1

210

Έργα συντήρησης λοιπών δημόσιων χώρων

∆ήµος Αγίου
Βασιλείου

ΔΕ Οδηγός φορτηγών

5 µήνες

1

211

Διαμόρφωση και φροντίδα χώρων πρασίνου
και χώρων αναψυχής παιδιών

∆ήµος Αγίου
Βασιλείου

ΥΕ Εργάτης γενικών
καθηκόντων

5 µήνες

2

212

Προσβασιμότητα δημόσιων χώρων και κτιρίων

∆ήµος Αγίου
Βασιλείου

ΥΕ Εργάτης γενικών
καθηκόντων

5 µήνες

1

213

Προσβασιμότητα δημόσιων χώρων και κτιρίων

∆ήµος Αγίου
Βασιλείου

ΔΕ Οδηγός φορτηγών

5 µήνες

1

214

Καθαρισμός ρεμάτων και αποψίλωση οδών

∆ήµος Αγίου
Βασιλείου

ΥΕ Εργάτης γενικών
καθηκόντων

5 µήνες

1

215

Παροχή υπηρεσιών κατ΄ οίκον φροντίδας σε
ηλικιωμένους και μη αυτοεξυπηρετούμενους

∆ήµος Αγίου
Βασιλείου

ΠΕ Κοινωνικός
επιστήμονας

5 µήνες

1

216

Παροχή υπηρεσιών κατ΄ οίκον φροντίδας σε
ηλικιωμένους και μη αυτοεξυπηρετούμενους

∆ήµος Αγίου
Βασιλείου

ΥΕ Οικογενειακός
βοηθός

5 µήνες

2

217

Παροχή υπηρεσιών κατ΄ οίκον φροντίδας σε
ηλικιωμένους και μη αυτοεξυπηρετούμενους

∆ήµος Αγίου
Βασιλείου

ΔΕ Διοικητικό
προσωπικό

5 µήνες

2
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02. Συµπράττων φορέας
∆ΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
Κωδικός
θέσης

Ενέργεια

Τόπος
υλοποίησης

Ειδικότητα

∆ιάρκεια
σύµβασης

Αριθµός
ατόµων

218

Εξωσχολικές δραστηριότητες για παιδιά και
εφήβους

∆ήµος Αγίου
Βασιλείου

ΠΕ ή ΔΕ Χοροδιδάσκαλος

5 µήνες

1

219

Εξωσχολικές δραστηριότητες για παιδιά και
εφήβους

∆ήµος Αγίου
Βασιλείου

ΔΕ Διοικητικό
προσωπικό

5 µήνες

1

220

Εξωσχολικές δραστηριότητες για παιδιά και
εφήβους

∆ήµος Αγίου
Βασιλείου

ΥΕ Προσωπικό
καθαριότητας

5 µήνες

1

221

Δημιουργία γραφείου για ανάγκες του
καλοκαιριού 2012

∆ήµος Αγίου
Βασιλείου

ΔΕ Διοικητικό
προσωπικό

5 µήνες

2

03. Συµπράττων φορέας
∆ΗΜΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ
Κωδικός
θέσης

Ενέργεια

Τόπος
υλοποίησης

Ειδικότητα

∆ιάρκεια
σύµβασης

Αριθµός
ατόµων

222

Έργα αποκατάστασης οικοσυστημάτων και
προστασίας, διαχείρισης και ανάδειξης της
βιοποικιλότητας και του αρχαιολογικού
πλούτου

∆ήµος Ανωγείων

ΠΕ ή ΤΕ Γεωπονίας

5 µήνες

1

223

Έργα αποκατάστασης οικοσυστημάτων και
προστασίας, διαχείρισης και ανάδειξης της
βιοποικιλότητας και του αρχαιολογικού
πλούτου

∆ήµος Ανωγείων

ΥΕ Εργάτης Γενικών
Καθηκόντων

5 µήνες

1

224

Αποκατάσταση και βελτίωση αστικού
περιβάλλοντος

∆ήµος Ανωγείων

ΔΕ Εργατοτεχνίτης
(Υδραυλικός)

5 µήνες

1

225

Αναβάθμιση ποιότητας ζωής

∆ήµος Ανωγείων

ΔΕ Εργατοτεχνίτης
(Ηλεκτρολόγος)

5 µήνες

1

226

Αναβάθμιση ποιότητας ζωής

∆ήµος Ανωγείων

ΥΕ Εργάτης Γενικών
Καθηκόντων

5 µήνες

1

227

Αποκατάσταση και βελτίωση περιαστικού
περιβάλλοντος

∆ήµος Ανωγείων

ΔΕ Οδηγός φορτηγών

5 µήνες

1

228

Αποκατάσταση και βελτίωση περιαστικού
περιβάλλοντος

∆ήµος Ανωγείων

ΔΕ Χειριστής
μηχανημάτων
(Εκσκαφέα – Φορτωτή)

5 µήνες

1

∆ήµος Ανωγείων

ΠΕ ήΤΕ Ειδικός
εφαρμογών
πληροφορικής
(Software)

5 µήνες

1

229

Μαθήματα χρήσης Η/Υ σε γονείς
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03. Συµπράττων φορέας
∆ΗΜΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ
Κωδικός
θέσης

Ενέργεια

Τόπος
υλοποίησης

Ειδικότητα

∆ιάρκεια
σύµβασης

Αριθµός
ατόµων

230

Αθλητισμός για όλους

∆ήµος Ανωγείων

ΠΕ Καθηγητής Φυσικής
Αγωγής

5 µήνες

1

231

Συμβουλευτική Υποστήριξη

∆ήµος Ανωγείων

ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικός
Λειτουργός

5 µήνες

1

04. Συµπράττων φορέας
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
Κωδικός
θέσης

Ενέργεια

Τόπος υλοποίησης

Ειδικότητα

∆ιάρκεια
σύµβασης

Αριθµός
ατόµων

232

Πρόγραμμα καθαρισμού και προστασίας
οικοσυστημάτων (Βόρειος Άξονας) – Α΄Φάση

Περιφερειακή
Ενότητα Ρεθύµνου
(έδρα συντονισµού:
∆ήµος Ρεθύµνου) *

ΥΕ Εργάτες Γενικών
Καθηκόντων

5 µήνες

5

233

Πρόγραμμα καθαρισμού και προστασίας
οικοσυστημάτων (Βόρειος Άξονας) – Α΄Φάση

Περιφερειακή
Ενότητα Ρεθύµνου
(έδρα συντονισµού:
∆ήµος Ρεθύµνου) *

ΔΕ Χειριστές
Μηχανημάτων
(Εκσκαφέα – Φορτωτή)

5 µήνες

3

234

Πρόγραμμα καθαρισμού και προστασίας
οικοσυστημάτων (Βόρειος Άξονας) – Α΄Φάση

Περιφερειακή
Ενότητα Ρεθύµνου
(έδρα συντονισµού:
∆ήµος Ρεθύµνου) *

ΤΕ Μηχανολόγων
Μηχανικών

5 µήνες

2

235

Πρόγραμμα καθαρισμού και προστασίας
οικοσυστημάτων (Βόρειος Άξονας) – Α΄Φάση

Περιφερειακή
Ενότητα Ρεθύµνου
(έδρα συντονισµού:
∆ήµος Ρεθύµνου) *

ΔΕ Διοικητικό
Προσωπικό

5 µήνες

1

236

Πρόγραμμα καθαρισμού και προστασίας
οικοσυστημάτων (Βόρειος Άξονας) – Α΄Φάση

Περιφερειακή
Ενότητα Ρεθύµνου
(έδρα συντονισµού:
∆ήµος Ρεθύµνου) *

ΤΕ ή ΔΕ Δομικών Έργων
& Έργων Υποδομής

5 µήνες

1

237

Πρόγραμμα Προστασίας Φοινίκων

Περιφερειακή
Ενότητα Ρεθύµνου
(έδρα συντονισµού:
∆ήµος Ρεθύµνου) *

ΠΕ ή ΤΕ Γεωπόνων

5 µήνες

4

238

Πρόγραμμα καθαρισμού και προστασίας
οικοσυστημάτων (Νότιος Άξονας) – Β΄Φάση

Περιφερειακή
Ενότητα Ρεθύµνου
(έδρα συντονισµού:
∆ήµος Ρεθύµνου) *

ΥΕ Εργάτες Γενικών
Καθηκόντων

5 µήνες
(έναρξη
1-7-2012)

5

239

Πρόγραμμα καθαρισμού και προστασίας
οικοσυστημάτων (Νότιος Άξονας) – Β΄Φάση

Περιφερειακή
Ενότητα Ρεθύµνου
(έδρα συντονισµού:
∆ήµος Ρεθύµνου) *

ΔΕ Χειριστές
Μηχανημάτων
(Εκσκαφέα – Φορτωτή)

5 µήνες
(έναρξη
1-7-2012)

3
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240

Πρόγραμμα καθαρισμού και προστασίας
οικοσυστημάτων (Νότιος Άξονας) – Β΄Φάση

Περιφερειακή
Ενότητα Ρεθύµνου
(έδρα συντονισµού:
∆ήµος Ρεθύµνου) *

ΤΕ Μηχανολόγων
Μηχανικών

5 µήνες
(έναρξη
1-7-2012)

2

241

Πρόγραμμα καθαρισμού και προστασίας
οικοσυστημάτων (Νότιος Άξονας) – Β΄Φάση

Περιφερειακή
Ενότητα Ρεθύµνου
(έδρα συντονισµού:
∆ήµος Ρεθύµνου) *

ΔΕ Διοικητικό
Προσωπικό

5 µήνες
(έναρξη
1-7-2012)

1

242

Πρόγραμμα καθαρισμού και προστασίας
οικοσυστημάτων (Νότιος Άξονας) – Β΄Φάση

Περιφερειακή
Ενότητα Ρεθύµνου
(έδρα συντονισµού:
∆ήµος Ρεθύµνου) *

ΤΕ ή ΔΕ Δομικών Έργων
& Έργων Υποδομής

5 µήνες
(έναρξη
1-7-2012)

1

243

Πρόγραμμα Προστασίας Φοινίκων
(Β’ Φάση)

Περιφερειακή
Ενότητα Ρεθύµνου
(έδρα συντονισµού:
∆ήµος Ρεθύµνου) *

ΠΕ ή ΤΕ Γεωπόνων

5 µήνες
(έναρξη
1-7-2012)

4

244

Πρόγραμμα Κοινωνικής Μέριμνας και
Υποστηρικτικών Υπηρεσιών

Περιφερειακή
Ενότητα Ρεθύµνου
(έδρα συντονισµού:
∆ήµος Ρεθύµνου) *

ΠΕ ή ΤΕ Διοικητικού
Οικονομικού

5 µήνες

1

245

Πρόγραμμα Κοινωνικής Μέριμνας και
Υποστηρικτικών Υπηρεσιών

Περιφερειακή
Ενότητα Ρεθύµνου
(έδρα συντονισµού:
∆ήµος Ρεθύµνου) *

ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικής
Εργασίας

5 µήνες

1

246

Πρόγραμμα Κοινωνικής Μέριμνας και
Υποστηρικτικών Υπηρεσιών

Περιφερειακή
Ενότητα Ρεθύµνου
(έδρα συντονισµού:
∆ήµος Ρεθύµνου) *

ΠΕ Ψυχολόγων

5 µήνες

1

247

Πρόγραμμα Κοινωνικής Μέριμνας και
Υποστηρικτικών Υπηρεσιών

Περιφερειακή
Ενότητα Ρεθύµνου
(έδρα συντονισµού:
∆ήµος Ρεθύµνου) *

ΠΕ Φυσικής Αγωγής

5 µήνες

1

248

Πρόγραμμα Κοινωνικής Μέριμνας και
Υποστηρικτικών Υπηρεσιών

Περιφερειακή
Ενότητα Ρεθύµνου
(έδρα συντονισµού:
∆ήµος Ρεθύµνου) *

ΔΕ Διοικητικό
Προσωπικό

5 µήνες

1

249

Πρόγραμμα Κοινωνικής ΑλληλεγγύηςΚοινωνικό Ανταλλακτήριο

Περιφερειακή
Ενότητα Ρεθύµνου
(έδρα συντονισµού:
∆ήµος Ρεθύµνου) *

ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικής
Εργασίας

5 µήνες

1
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250

Πρόγραμμα Κοινωνικής ΑλληλεγγύηςΚοινωνικό Ανταλλακτήριο

Περιφερειακή
Ενότητα Ρεθύµνου
(έδρα συντονισµού:
∆ήµος Ρεθύµνου) *

ΠΕ ή ΤΕ Διοικητικού
Οικονομικού

5 µήνες

1

251

Πρόγραμμα Κοινωνικής ΑλληλεγγύηςΚοινωνικό Ανταλλακτήριο

Περιφερειακή
Ενότητα Ρεθύµνου
(έδρα συντονισµού:
∆ήµος Ρεθύµνου) *

ΔΕ Διοικητικό
Προσωπικό

5 µήνες

1

252

Πρόγραμμα Κοινωνικής Μέριμνας και
Συμβουλευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών

Περιφερειακή
Ενότητα Ρεθύµνου
(έδρα συντονισµού:
∆ήµος Ρεθύµνου) *

ΠΕ ή ΤΕ Διοικητικού
Οικονομικού

5 µήνες
(έναρξη
1-7-2012)

1

253

Πρόγραμμα Κοινωνικής Μέριμνας και
Συμβουλευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών

Περιφερειακή
Ενότητα Ρεθύµνου
(έδρα συντονισµού:
∆ήµος Ρεθύµνου) *

ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικής
Εργασίας

5 µήνες
(έναρξη
1-7-2012)

1

254

Πρόγραμμα Κοινωνικής Μέριμνας και
Συμβουλευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών

Περιφερειακή
Ενότητα Ρεθύµνου
(έδρα συντονισµού:
∆ήµος Ρεθύµνου) *

ΠΕ Ψυχολόγων

5 µήνες
(έναρξη
1-7-2012)

1

255

Πρόγραμμα Κοινωνικής Μέριμνας και
Συμβουλευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών

Περιφερειακή
Ενότητα Ρεθύµνου
(έδρα συντονισµού:
∆ήµος Ρεθύµνου) *

ΠΕ Φυσικής Αγωγής

5 µήνες
(έναρξη
1-7-2012)

1

256

Πρόγραμμα Κοινωνικής Μέριμνας και
Συμβουλευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών

Περιφερειακή
Ενότητα Ρεθύµνου
(έδρα συντονισµού:
∆ήµος Ρεθύµνου) *

ΔΕ Διοικητικό
Προσωπικό

5 µήνες
(έναρξη
1-7-2012)

1

257

Πρόγραμμα Κοινωνικής ΑλληλεγγύηςΚοινωνικό Ανταλλακτήριο (Β’ Φάση)

Περιφερειακή
Ενότητα Ρεθύµνου
(έδρα συντονισµού:
∆ήµος Ρεθύµνου) *

ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικής
Εργασίας

5 µήνες
(έναρξη
1-7-2012)

1

258

Πρόγραμμα Κοινωνικής ΑλληλεγγύηςΚοινωνικό Ανταλλακτήριο (Β’ Φάση)

Περιφερειακή
Ενότητα Ρεθύµνου
(έδρα συντονισµού:
∆ήµος Ρεθύµνου) *

ΠΕ ή ΤΕ Διοικητικού
Οικονομικού

5 µήνες
(έναρξη
1-7-2012)

1

259

Πρόγραμμα Κοινωνικής ΑλληλεγγύηςΚοινωνικό Ανταλλακτήριο (Β’ Φάση)

Περιφερειακή
Ενότητα Ρεθύµνου
(έδρα συντονισµού:
∆ήµος Ρεθύµνου) *

ΔΕ Διοικητικό
Προσωπικό

5 µήνες
(έναρξη
1-7-2012)

1
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260

Πρόγραμμα διαφύλαξης και βελτίωσης της
Δημόσιας Υγείας και ευεξίας πληθυσμού

Περιφερειακή
Ενότητα Ρεθύµνου
(έδρα συντονισµού:
∆ήµος Ρεθύµνου) *

ΔΕ Διοικητικό
Προσωπικό

5 µήνες

2

261

Πρόγραμμα διαφύλαξης και βελτίωσης της
Δημόσιας Υγείας και ευεξίας πληθυσμού

Περιφερειακή
Ενότητα Ρεθύµνου
(έδρα συντονισµού:
∆ήµος Ρεθύµνου) *

ΤΕ Εποπτών Υγείας

5 µήνες

2

262

Πρόγραμμα διαφύλαξης και βελτίωσης της
Δημόσιας Υγείας και ευεξίας πληθυσμού

Περιφερειακή
Ενότητα Ρεθύµνου
(έδρα συντονισµού:
∆ήµος Ρεθύµνου) *

ΤΕ Επισκεπτών Υγείας

5 µήνες

1

263

Πρόγραμμα διαφύλαξης και βελτίωσης της
Δημόσιας Υγείας και ευεξίας πληθυσμού (Β’
Φάση)

Περιφερειακή
Ενότητα Ρεθύµνου
(έδρα συντονισµού:
∆ήµος Ρεθύµνου) *

ΔΕ Διοικητικό
Προσωπικό

5 µήνες
(έναρξη
1-7-2012)

2

264

Πρόγραμμα διαφύλαξης και βελτίωσης της
Δημόσιας Υγείας και ευεξίας πληθυσμού (Β’
Φάση)

Περιφερειακή
Ενότητα Ρεθύµνου
(έδρα συντονισµού:
∆ήµος Ρεθύµνου) *

ΤΕ Εποπτών Υγείας

5 µήνες
(έναρξη
1-7-2012)

2

265

Πρόγραμμα διαφύλαξης και βελτίωσης της
Δημόσιας Υγείας και ευεξίας πληθυσμού (Β’
Φάση)

Περιφερειακή
Ενότητα Ρεθύµνου
(έδρα συντονισµού:
∆ήµος Ρεθύµνου) *

ΤΕ Επισκεπτών Υγείας

5 µήνες
(έναρξη
1-7-2012)

1

266

Πρόγραμμα ενίσχυσης και αειφορίας κέντρων
στήριξης της παράδοσης, του πολιτισμού και
του τουρισμού

Περιφερειακή
Ενότητα Ρεθύµνου
(έδρα συντονισµού:
∆ήµος Ρεθύµνου) *

ΔΕ Διοικητικό
Προσωπικό

5 µήνες

2

267

Πρόγραμμα ενίσχυσης και αειφορίας κέντρων
στήριξης της παράδοσης, του πολιτισμού και
του τουρισμού (Β’ Φάση)

Περιφερειακή
Ενότητα Ρεθύµνου
(έδρα συντονισµού:
∆ήµος Ρεθύµνου) *

ΔΕ Διοικητικό
Προσωπικό

5 µήνες
(έναρξη
1-7-2012)

2

268

Πρόγραμμα στήριξης της Απασχόλησης

Περιφερειακή
Ενότητα Ρεθύµνου
(έδρα συντονισµού:
∆ήµος Ρεθύµνου) *

ΔΕ Διοικητικό
Προσωπικό

5 µήνες

2

269

Πρόγραμμα στήριξης της Απασχόλησης (Β’
Φάση)

Περιφερειακή
Ενότητα Ρεθύµνου
(έδρα συντονισµού:
∆ήµος Ρεθύµνου) *

ΔΕ Διοικητικό
Προσωπικό

5 µήνες
(έναρξη
1-7-2012)

2
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270

271

272

273

Ενέργεια

Τόπος υλοποίησης
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∆ιάρκεια
σύµβασης

Αριθµός
ατόµων

Πρόγραμμα Δημόσιας Υγείας

Περιφερειακή
Ενότητα Ρεθύµνου
(έδρα συντονισµού:
∆ήµος Ρεθύµνου) *

ΠΕ Κτηνιάτρων
ή ΠΕ Ζωικής Παραγωγής

5 µήνες

1

Πρόγραμμα Δημόσιας Υγείας

Περιφερειακή
Ενότητα Ρεθύµνου
(έδρα συντονισµού:
∆ήµος Ρεθύµνου) *

ΠΕ ή ΤΕ Γεωπονίας
Ζωικής Παραγωγής

5 µήνες

1

Πρόγραμμα Δημόσιας Υγείας (Β’ Φάση)

Περιφερειακή
Ενότητα Ρεθύµνου
(έδρα συντονισµού:
∆ήµος Ρεθύµνου) *

ΠΕ Κτηνιάτρων

5 µήνες
(έναρξη
1-7-2012)

1

Πρόγραμμα Δημόσιας Υγείας (Β’ Φάση)

Περιφερειακή
Ενότητα Ρεθύµνου
(έδρα συντονισµού:
∆ήµος Ρεθύµνου) *

ΠΕ ή ΤΕ Γεωπονίας
Ζωικής Παραγωγής

5 µήνες
(έναρξη
1-7-2012)

1

05. Συµπράττων φορέας
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΡΕΘΥΜΝΗΣ & ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ
Κωδικός
θέσης

Ενέργεια

Τόπος
υλοποίησης

Ειδικότητα

∆ιάρκεια
σύµβασης

Αριθµός
ατόµων

274

Προβολή της Εκκλησιαστικής Παράδοσης και
Ιστορίας

∆ήµος Ρεθύµνου

ΠΕ Θεολόγων

5 µήνες

2

06. Συµπράττων φορέας
∆ΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ
Κωδικός
θέσης

Ενέργεια

Τόπος
υλοποίησης

Ειδικότητα

∆ιάρκεια
σύµβασης

Αριθµός
ατόµων

275

Έργα αποκατάστασης και προστασίας
φαραγγιών, διαχείρισης και προστασίας
δασών, καθαρισμού και ευπρεπισμού
παραλιών

∆ήµος
Μυλοποτάµου

ΔΕ Διοικητικών
Γραμματέων

5 µήνες

3

276

Έργα αποκατάστασης και προστασίας
φαραγγιών, διαχείρισης και προστασίας
δασών, καθαρισμού και ευπρεπισμού
παραλιών

∆ήµος
Μυλοποτάµου

ΥΕ Εργάτης γενικών
καθηκόντων

5 µήνες

14

277

Έργα αποκατάστασης και προστασίας
φαραγγιών, διαχείρισης και προστασίας
δασών, καθαρισμού και ευπρεπισμού
παραλιών

∆ήµος
Μυλοποτάµου

ΔΕ Χειριστής φορτωτή
εκσκαφέα τύπου JCB

5 µήνες

1
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278

Έργα αποκατάστασης και προστασίας
φαραγγιών, διαχείρισης και προστασίας
δασών, καθαρισμού και ευπρεπισμού
παραλιών

∆ήµος
Μυλοποτάµου

ΔΕ Οδηγός φορτηγών

5 µήνες

1

279

Συντήρηση δημοσίων σχολικών
εγκαταστάσεων, δημοτικών και άλλων
δημόσιων κτιρίων, διαμόρφωση και φροντίδα
χώρων πρασίνου και χώρων αναψυχής
παιδιών

∆ήµος
Μυλοποτάµου

ΥΕ Εργάτης γενικών
καθηκόντων

5 µήνες

13

280

Συντήρηση δημοσίων σχολικών
εγκαταστάσεων, δημοτικών και άλλων
δημόσιων κτιρίων, διαμόρφωση και φροντίδα
χώρων πρασίνου και χώρων αναψυχής
παιδιών

∆ήµος
Μυλοποτάµου

ΔΕ Τεχνιτών
(Ηλεκτρολόγοι)

5 µήνες

1

281

Συντήρηση δημοσίων σχολικών
εγκαταστάσεων, δημοτικών και άλλων
δημόσιων κτιρίων, διαμόρφωση και φροντίδα
χώρων πρασίνου και χώρων αναψυχής
παιδιών

∆ήµος
Μυλοποτάµου

ΔΕ Οδηγός Φορτηγών

5 µήνες

1

282

Παροχή υπηρεσιών κατ΄οίκον φροντίδας σε
ηλικιωμένους και μη αυτοεξυπηρετούμενους

∆ήµος
Μυλοποτάµου

ΠΕ Κοινωνικός
Επιστήμονας

5 µήνες

1

283

Παροχή υπηρεσιών κατ΄οίκον φροντίδας σε
ηλικιωμένους και μη αυτοεξυπηρετούμενους

∆ήµος
Μυλοποτάµου

ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ
Νοσηλευτών

5 µήνες

2

284

Παροχή υπηρεσιών κατ΄οίκον φροντίδας σε
ηλικιωμένους και μη αυτοεξυπηρετούμενους

∆ήµος
Μυλοποτάµου

ΥΕ Οικογενειακός
βοηθός

5 µήνες

2

285

Κέντρα φύλαξης και φροντίδας παιδιών

∆ήµος
Μυλοποτάµου

ΤΕ ή ΔΕ
Βρεφονηπιοκόμος

5 µήνες

4

286

Κέντρα φύλαξης και φροντίδας παιδιών

∆ήµος
Μυλοποτάµου

ΥΕ Προσωπικό
καθαριότητας

5 µήνες

3

287

Μουσεία Γαράζου, Κέντρα πληροφόρησης
επισκεπτών,
Πολιτιστικές Εκδηλώσεις

∆ήµος
Μυλοποτάµου

ΔΕ Διοικητικών
Γραμματέων

5 µήνες

3

288

Μουσεία Γαράζου, Κέντρα πληροφόρησης
επισκεπτών,
Πολιτιστικές Εκδηλώσεις

∆ήµος
Μυλοποτάµου

ΥΕ Εργάτης γενικών
καθηκόντων

5 µήνες

4

289

Μουσεία Γαράζου, Κέντρα πληροφόρησης
επισκεπτών,
Πολιτιστικές Εκδηλώσεις

∆ήµος
Μυλοποτάµου

ΔΕ Τεχνιτών
(Ελαιοχρωματιστής)

5 µήνες

1
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06. Συµπράττων φορέας
∆ΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ
Κωδικός
θέσης

Ενέργεια

Τόπος
υλοποίησης

Ειδικότητα

∆ιάρκεια
σύµβασης

Αριθµός
ατόµων

290

Αθλητισμός για όλους

∆ήµος
Μυλοποτάµου

ΠΕ Φυσικής Αγωγής

5 µήνες

2

07. Συµπράττων φορέας
ΣΩΜΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
Κωδικός
θέσης

Ενέργεια

Τόπος
υλοποίησης

Ειδικότητα

∆ιάρκεια
σύµβασης

Αριθµός
ατόµων

291

Φύλαξη και πυροπροστασία άλσους
«Παράδεισος»

∆ήµος
Ρεθύµνου

ΥΕ Εργάτης Γενικών
Καθηκόντων

5 µήνες

1

292

Καθαρισμός και αποψιλώσεις Άλσους

∆ήµος
Ρεθύµνου

ΥΕ Εργάτης Γενικών
Καθηκόντων

5 µήνες

1

293

Κατασκευές οικολογικές (με φυσικά υλικά)

∆ήµος
Ρεθύµνου

ΔΕ Τεχνιτών
Δενδροκηπουρών –
Κηπουρών – Ανθοκόμων

5 µήνες

1

08. Συµπράττων φορέας
ΑΜΑΡΙ Α.Ε. – Ο.Τ.Α.
Κωδικός
θέσης

Ενέργεια

Τόπος
υλοποίησης

Ειδικότητα

∆ιάρκεια
σύµβασης

Αριθµός
ατόµων

294

Καθαρισμός περιβάλλοντα και εσωτερικού
χώρου Χ.Υ.Τ.Α. Αμαρίου

∆ήµος Αµαρίου
(Χ.Υ.Τ.Α.)

ΥΕ Εργάτες
Καθαριότητας

5 µήνες

10

09. Συµπράττων φορέας
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
Κωδικός
θέσης

Ενέργεια

Τόπος υλοποίησης

Ειδικότητα

∆ιάρκεια
σύµβασης

Αριθµός
ατόµων

295

Διανομή Επιχειρηματικών Οδηστιςστις
Επιχειρήσεις-μέλη του Επιμελητηρίου
Ρεθύμνου

Περιφερειακή
Ενότητα Ρεθύµνου
(έδρα συντονισµού:
∆ήµος Ρεθύµνου) *

ΔE Διοικητικοί
(Διανομείς)

5 µήνες

4
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10. Συµπράττων φορέας
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ (∆ΕΥΑΡ)
Κωδικός
θέσης

Ενέργεια

Τόπος
υλοποίησης

Ειδικότητα

∆ιάρκεια
σύµβασης

Αριθµός
ατόµων

296

Προστασία υδάτων

∆ήµος Ρεθύµνου

ΥΕ Εργάτης Γενικών
Καθηκόντων

5 µήνες

3

297

Προστασία υδάτων

∆ήµος Ρεθύµνου

ΔΕ Τεχνιτών
(Υδραυλικός)

5 µήνες

2

298

Προστασία υδάτων

∆ήµος Ρεθύµνου

ΔΕ Οδηγός Φορτηγών

5 µήνες

1

299

Προστασία υδάτων

∆ήµος Ρεθύµνου

ΔΕ Χειριστής Φορτωτή
Εκσκαφέα τύπου JCB

5 µήνες

1

300

Προστασία υδάτων

∆ήµος Ρεθύµνου

ΔΕ Τεχνιτών
(Ηλεκτρολόγος)

5 µήνες

1

301

Προστασία υδάτων

∆ήµος Ρεθύµνου

ΔΕ Τεχνιτών
(Μηχανολόγος)

5 µήνες

2

11. Συµπράττων φορέας
∆ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΙΟΥ
Κωδικός
θέσης

Ενέργεια

Τόπος
υλοποίησης

Ειδικότητα

∆ιάρκεια
σύµβασης

Αριθµός
ατόµων

302

Εργασίες καθαρισμού και αποκατάστασης
φαραγγιών, μονοπατιών, σπηλαίων, θέσεων
θέας και πηγών

∆ήµος Αµαρίου

YE Εργάτης γενικών
καθηκόντων

5 µήνες

4

303

Συντήρηση και καλλωπισμός Δημοτικών
κτιρίων και περιβαλλόντων χώρων

∆ήµος Αµαρίου

ΔΕ Ελαιοχρωματιστής

5 µήνες

2

304

Συντήρηση και καλλωπισμός Δημοτικών
κτιρίων και περιβαλλόντων χώρων

∆ήµος Αµαρίου

ΔΕ Τεχνίτης Υδραυλικός

5 µήνες

1

305

Συντήρηση και καλλωπισμός Δημοτικών
κτιρίων και περιβαλλόντων χώρων

∆ήµος Αµαρίου

YE Εργάτης γενικών
καθηκόντων

5 µήνες

3

306

Πολιτιςτική Κληρονομιά- Ιστορία

∆ήµος Αµαρίου

ΠΕ ή ΤΕ Διοικητικού

5 µήνες

3

307

Πολιτιςτική Κληρονομιά- Ιστορία

∆ήµος Αµαρίου

ΔΕ Διοικητικοί
Γραμματείς

5 µήνες

1

308

Πολιτιςτική Κληρονομιά- Ιστορία

∆ήµος Αµαρίου

ΠΕ ή ΤΕ Πληροφορικής

5 µήνες

1

309

Καταγραφή αναγκών εμπερίστατων δημοτών,
προμήθεια και διάθεση αγαθών

∆ήµος Αµαρίου

ΠΕ Κοινωνικός
επιστήμονας

5 µήνες

1
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11. Συµπράττων φορέας
∆ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΙΟΥ
Κωδικός
θέσης

Ενέργεια

Τόπος
υλοποίησης

Ειδικότητα

∆ιάρκεια
σύµβασης

Αριθµός
ατόµων

310

Καταγραφή αναγκών χ δημοτών, προμήθεια
και διάθεση αγαθών

∆ήµος Αµαρίου

ΥΕ Οικογενειακή βοηθός

5 µήνες

1

311

Καταγραφή αναγκών εμπερίστατων δημοτών,
προμήθεια και διάθεση αγαθών

∆ήµος Αµαρίου

ΔΕ Οδηγός

5 µήνες

2

12. Συµπράττων φορέας
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ∆ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ – Κ.Ε.∆Η.Ρ.
Κωδικός
θέσης

Ενέργεια

Τόπος
υλοποίησης

Ειδικότητα

∆ιάρκεια
σύµβασης

Αριθµός
ατόµων

312

Στήριξη Παράδοσης και Πολιτιστικής
δημιουργίας

∆ήµος Ρεθύµνου

ΥΕ Φύλακες

5 µήνες

2

313

Στήριξη Παράδοσης και Πολιτιστικής
δημιουργίας

∆ήµος Ρεθύµνου

ΥΕ Φύλακες

5 µήνες
(έναρξη
1-7-2012)

2

314

Στήριξη Παράδοσης και Πολιτιστικής
δημιουργίας

∆ήµος Ρεθύµνου

ΥΕ Εργάτης Γενικών
Καθηκόντων

5 µήνες

1

315

Στήριξη Παράδοσης και Πολιτιστικής
δημιουργίας

∆ήµος Ρεθύµνου

ΥΕ Εργάτης Γενικών
Καθηκόντων

5 µήνες
(έναρξη
1-7-2012)

1

316

Στήριξη Παράδοσης και Πολιτιστικής
δημιουργίας

∆ήµος Ρεθύµνου

ΔΕ Διοικητικών

5 µήνες

1

317

Στήριξη Παράδοσης και Πολιτιστικής
δημιουργίας

∆ήµος Ρεθύµνου

ΔΕ Διοικητικών

5 µήνες
(έναρξη
1-7-2012)

1

318

Στήριξη Παράδοσης και Πολιτιστικής
δημιουργίας

∆ήµος Ρεθύµνου

ΠΕ Μουσειολόγος –
Ιστορικός

5 µήνες
(έναρξη
1-7-2012)

1

319

Στήριξη Παράδοσης και Πολιτιστικής
δημιουργίας

∆ήµος Ρεθύµνου

ΠΕ ή ΤΕ Πληροφορικής

5 µήνες
(έναρξη
1-7-2012)

1

320

Στήριξη Παράδοσης και Πολιτιστικής
δημιουργίας

∆ήµος Ρεθύµνου

ΠΕ ή ΤΕ
Βιβλιοθηκονόμος

5 µήνες
(έναρξη
1-7-2012)

1

321

Στήριξη Παράδοσης και Πολιτιστικής
δημιουργίας

∆ήµος Ρεθύµνου

ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ
Δημοσιογράφος

5 µήνες
(έναρξη
1-7-2012)

1

322

Λειτουργίας σημείων πληροφόρησης των
επισκεπτών

∆ήµος Ρεθύµνου

ΔΕ Διοικητικών

5 µήνες

2
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13. Συµπράττων φορέας
ΒΙΟ.ΠΑ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΑΕ
Κωδικός
θέσης

Ενέργεια

Τόπος υλοποίησης

Ειδικότητα

323

Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου ΒΙΟ.ΠΑ
Ρεθύμνου

∆ήµος Ρεθύµνου

ΥΕ Εργάτης Γενικών
Καθηκόντων

5 µήνες

3

Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

Περιφερειακή Ενότητα
Ρεθύµνου
(έδρα συντονισµού:
∆ήµος Ρεθύµνου) *

ΠΕ
Περιβαλλοντολόγος

5 µήνες

3

324

∆ιάρκεια Αριθµός
σύµβασης ατόµων

14. Συµπράττων φορέας
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
Κωδικός
θέσης

Ενέργεια

Τόπος υλοποίησης

Ειδικότητα

325

Έργα συντήρησης και επέκτασης
χαρακτηρισμένων περιοχών πρασίνου σε
χώρους της χερσαίας ζώνης λιμένων

Περιφερειακή
Ενότητα Ρεθύµνου
(έδρα συντονισµού:
∆ήµος Ρεθύµνου) *

ΔΕ Τεχνιτών
(Δενδροκηπουρών)

5 µήνες
(έναρξη
1-7-2012)

1

326

Υποθαλάσσιοι τακτικοί καθαρισμοί

Περιφερειακή
Ενότητα Ρεθύµνου
(έδρα συντονισµού:
∆ήµος Ρεθύµνου) *

ΔΕ Δύτης

5 µήνες

1

327

Αποκατάσταση και βελτίωση αστικού
περιβάλλοντος

Περιφερειακή
Ενότητα Ρεθύµνου
(έδρα συντονισµού:
∆ήµος Ρεθύµνου) *

ΔΕ Υδραυλικός

5 µήνες
(έναρξη
1-7-2012)

1

328

Αποκατάσταση και βελτίωση αστικού
περιβάλλοντος

Περιφερειακή
Ενότητα Ρεθύµνου
(έδρα συντονισµού:
∆ήµος Ρεθύµνου) *

ΥΕ Εργάτης γενικών
καθηκόντων

5 µήνες
(έναρξη
1-7-2012)

2

Αναβάθμιση ποιότητας ζωής

Περιφερειακή
Ενότητα Ρεθύµνου
(έδρα συντονισµού:
∆ήµος Ρεθύµνου) *

ΥΕ Εργάτης γενικών
καθηκόντων

5 µήνες

1

Αναβάθμιση ποιότητας ζωής

Περιφερειακή
Ενότητα Ρεθύµνου
(έδρα συντονισµού:
∆ήµος Ρεθύµνου) *

ΥΕ Φυλάκων

5 µήνες

2

329

330
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∆ιάρκεια Αριθµός
σύµβασης ατόµων

14. Συµπράττων φορέας
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
Κωδικός
θέσης

331

Ενέργεια

Τόπος υλοποίησης

Ειδικότητα

Αναβάθμιση ποιότητας ζωής

Περιφερειακή
Ενότητα Ρεθύµνου
(έδρα συντονισµού:
∆ήµος Ρεθύµνου) *

ΥΕ Φυλάκων

∆ιάρκεια Αριθµός
σύµβασης ατόµων
5 µήνες
(έναρξη
1-7-2012)

2

15. Συµπράττων φορέας
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
Κωδικός
θέσης

Ενέργεια

Τόπος
υλοποίησης

Ειδικότητα

∆ιάρκεια
σύµβασης

Αριθµός
ατόµων

332

Αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας μέσω των
πιλοτικών δράσεων δημιουργίας Ιατρείου
οικογενειακού προγραμματισμού και
μαθημάτων ανώδυνου τοκετού

∆ήµος Ρεθύµνου

ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ
Νοσηλευτικής

5 µήνες

2

333

Αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας μέσω των
πιλοτικών δράσεων δημιουργίας Ιατρείου
οικογενειακού προγραμματισμού και
μαθημάτων ανώδυνου τοκετού

∆ήµος Ρεθύµνου

ΤΕ Μαιών

5 µήνες

2

*

Οι δράσεις Κοινωφελούς Χαρακτήρα µε συµπράττοντες φορείς: α) την Περιφερειακή
Ενότητα Ρεθύµνου, β) το Επιµελητήριο Ρεθύµνου, γ) την ΒΙΟ.ΠΑ. Ρεθύµνου ΑΕ και δ) το
∆ηµοτικό Λιµενικό Ταµείο Ρεθύµνου και έδρα συντονισµού το ∆ήµο Ρεθύµνου είναι
δυνατόν να υλοποιηθούν σε όλη την έκταση της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύµνου,
ανάλογα µε τις ανάγκες που θα προκύψουν.

Σελίδα 21 από 38

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

101, 102, 324

Τίτλος σπουδών
και λοιπά απαιτούµενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα
Α) Πτυχίο ή δίπλωµα Μηχανικού Περιβάλλοντος ή Χηµικού Μηχανικού ή Περιβάλλοντος ή ∆ιαχείρισης Περιβάλλοντος και
Φυσικών Πόρων ή Γεωγραφίας ή Επιστήµης της Θάλασσας ή Επιστηµών της Θάλασσας ή Βιολογίας ή Βιολογικών
Εφαρµογών και Τεχνολογιών ή Φυσικής ή Φυσικών Επιστηµών ή Μαθηµατικού Εφαρµογών και Φυσικού Εφαρµογών µε
κατεύθυνση Φυσικού Εφαρµογών ή Χηµείας ή Βιοχηµείας ή Ιατρικής Βιοχηµείας ή Βιοχηµείας και Βιοτεχνολογίας ή
Σπουδών στις Φυσικές Επιστήµες ή ∆ιαχείρισης Αγροτικού Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων ή Περιβαλλοντικής
Χαρτογραφίας ή Εφαρµοσµένης Αγροοικολογίας ή Επιστηµών και Πολιτισµού - Κατεύθυνση Επιστηµών Περιβάλλοντος
ΑΕΙ ή το οµώνυµο πτυχίο ή δίπλωµα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραµµάτων Σπουδών
Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σχολών της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας,
Β) Την κατά περίπτωση πτυχίου Άδεια άσκησης επαγγέλµατος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου σπουδών
για τους Μηχανικούς ή Βεβαίωση ιδιότητας µέλους της Ένωσης Χηµικών (ν. 1804/1988 – ΦΕΚ 177 Α’/25.8.1988) για
τους Χηµικούς.

103, 104, 111, 112,
118, 119, 127, 138,
151, 162, 168, 176,
191, 192, 195, 198,
201, 202, 204, 206,
209, 211, 212, 214,
220, 223, 226, 232,
238, 276, 279, 286,
288, 291, 292, 294,
296, 302, 305, 312,
313, 314, 315, 323,
328, 329, 330, 331

105, 106

ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ / ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ / ΥΕ ΦΥΛΑΚΕΣ
∆εν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (άρθρο 5 παρ. 2 του Ν. 2527/97).

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

107, 115, 120, 121,
155, 156, 228, 233,
239, 277, 299

Γ) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθµιας ή µεταδευτεροβάθµιας εκπαίδευσης της
ηµεδαπής ή άλλος ισότιµος τίτλος της αλλοδαπής ανεξαρτήτως ειδικότητας
ή
Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυµνασίου ή για υποψηφίους που έχουν
αποφοιτήσει µέχρι και το 1980 απολυτήριο δηµοτικού σχολείου) ή ισοδύναµο απολυτήριο τίτλο κατώτερης Τεχνικής
Σχολής του Ν.∆. 580/1970 ή απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του
άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ηµεδαπής ή άλλος ισότιµος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εµπειρία τουλάχιστον
τριών (3) ετών, µετά την απόκτηση της ανωτέρω άδειας µηχανοδηγού –χειριστή µηχανηµάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων.
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ
Για θερµικά µηχανήµατα, γίνονται δεκτές και οι άδειες µηχανοδηγών χειριστών µηχανηµάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων,
που χορηγήθηκαν βάσει του π.δ. 22/1976, υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος προσκοµίζει βεβαίωση της αρµόδιας
για την έκδοση της άδειας υπηρεσίας για την αντιστοιχία της άδειας µηχανοδηγού χειριστή µηχανηµάτων τεχνικών έργων
του π.δ. 22/1976, µε τις οµάδες µηχανηµάτων του π.δ. 31/1990.
Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι είναι κάτοχοι επαγγελµατικής άδειας οδήγησης αλλοδαπής, για να γίνουν δεκτοί
πρέπει να προσκοµίσουν βεβαίωση της αρµόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Συγκοινωνιών «περί ισοδυναµίας και
αντιστοιχίας της άδειας οδήγησης αλλοδαπής µε τις επαγγελµατικές άδειες οδήγησης ηµεδαπής».
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός θέσης

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

108, 114, 129, 142,
154, 165, 169, 170

Πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Κτίστη ή Τοιχοποιών και Επιχρισµάτων ή Εργασιών οπλισµένου και
αόπλου σκυροδέµατος ή Γυψαδόρου-Σοβατζή ή Επικαλύψεων και Μαρµάρινων Εργασιών ή Μαρµαροτεχνίας ή Τεχνίτης
Μωσαϊκών και Πλακοστρώσεων ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών µονάδων:
ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελµατικού Εκπαιδευτηρίου (ΤΕΕ) Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου (ΕΠΛ)
ή Τεχνικού Επαγγελµατικού Λυκείου (ΤΕΛ) ή Τεχνικών Επαγγελµατικών Σχολών (ΤΕΣ) ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ή
Σχολής µαθητείας του ΟΑΕ∆ του Ν. 1346/1983(ΦΕΚ 46Α΄) ή άλλος ισότιµος τίτλος σχολικής µονάδας της ηµεδαπής ή
αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
ή
Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυµνασίου ή για υποψηφίους που
έχουν αποφοιτήσει µέχρι και το 1980 απολυτήριο δηµοτικού σχολείου) ή ισοδύναµο απολυτήριο τίτλο κατώτερης Τεχνικής
Σχολής του Ν.∆. 580/1970 ή απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του
άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ηµεδαπής ή άλλος ισότιµος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εµπειρία τουλάχιστον
τριών (3) ετών.
Α) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ΄ κατηγορίας.
Β) Οποιοσδήποτε απολυτήριος τίτλος σχολικής µονάδας ∆ευτεροβάθµιας ή µεταδευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης της
ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σχολών της αλλοδαπής.
ή
απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυµνασίου ή για υποψηφίους που έχουν
αποφοιτήσει µέχρι και το 1980 απολυτήριο δηµοτικού σχολείου) ή ισοδύναµο απολυτήριο τίτλο κατώτερης Τεχνικής
Σχολής του Ν.∆. 580/1970 ή απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του
άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ηµεδαπής ή άλλος ισότιµος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εµπειρία τουλάχιστον
τριών (3) ετών, µετά την απόκτηση της παραπάνω άδειας οδήγησης αυτοκινήτου.
Γ) Πιστοποιητικό Επαγγελµατικής Ικανότητας (ΠΕΙ) για όσους απαιτείται.
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ (σύµφωνα µε την απαιτούµενη κατά τα ανωτέρω άδεια οδήγησης
αυτοκινήτου)
Υποψήφιοι οι οποίοι απέκτησαν άδεια οδήγησης αυτοκινήτου της κατηγορίας Γ΄ή Γ΄+Ε΄ από την 10η Σεπτεµβρίου 2009
και µετά απαιτείται να προσκοµίσουν πλέον της άδειας οδήγησης αυτοκινήτου και Πιστοποιητικό Επαγγελµατικής
Ικανότητας (ΠΕΙ) µεταφοράς εµπορευµάτων, σύµφωνα µε το π.δ. 74/2008 (ΦΕΚ 112/18.6.2008 τ. Α΄). Σύµφωνα µε το
ίδιο π.δ. όσοι υποψήφιοι απέκτησαν την ανωτέρω άδεια οδήγησης µέχρι και την 9η Σεπτεµβρίου 2009 εξαιρούνται από
την υποβολή του ανωτέρω πιστοποιητικού µέχρι και την 9η Σεπτεµβρίου 2014 την εποµένη της οποίας απαιτείται το
ανωτέρω πιστοποιητικό.

109, 113, 116, 117,
122, 123, 157, 158,
181, 182, 199, 210,
213, 227, 278, 281,
298

Προκειµένου για την απόδειξη κατοχής του Πιστοποιητικού Επαγγελµατικής Ικανότητας (ΠΕΙ) απαιτείται :
είτε η κατοχή ∆ελτίου Επιµόρφωσης Οδηγού, το οποίο να είναι σε ισχύ και το οποίο εκδίδεται από την Υπηρεσία
Μεταφορών και Επικοινωνιών της Π.Ε. στην περιοχή της οποία βρίσκεται η κατοικία του ενδιαφεροµένου.
είτε η καταχώρηση επί του εντύπου της άδειας οδήγησης του κοινοτικού αριθµού «95» δίπλα σε µία ή περισσότερες εκ
των κατηγοριών ή υποκατηγοριών που κατέχει ο υποψήφιος και απαιτούνται από την ανακοίνωση.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Σε περίπτωση που η υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Π.Ε δεν έχει προχωρήσει στη
συγκρότηση επιτροπής για τις εξετάσεις του ανωτέρω πιστοποιητικού (ΠΕΙ), ο υποψήφιος προκειµένου να γίνει
δεκτός για τη θέση του Ο∆ΗΓΟΥ της συγκεκριµένης ανακοίνωσης, πρέπει να προσκοµίσει απαραιτήτως σχετικό
έγγραφο της υπηρεσίας αυτής, στο οποίο να αναφέρεται η αδυναµία έκδοσης του ανωτέρω πιστοποιητικού εξ’
αφορµής της µη συγκρότησης της εν λόγω επιτροπής.
Για τις άδειες οδήγησης αυτοκινήτων, όταν δεν προκύπτει η ηµεροµηνία της αρχικής κτήσης, της κατά την ανακοίνωση
απαιτούµενης άδειας, αλλά µόνο η ηµεροµηνία λήξης της άδειας ή τυχόν πρόσφατης θεώρησης, πρέπει οι υποψήφιοι να
συνυποβάλουν και σχετική βεβαίωση της οικείας υπηρεσίας συγκοινωνιών.
Σε περίπτωση αδυναµίας της αρµόδιας υπηρεσίας να χορηγήσει την βεβαίωση αυτή, λόγω καταστροφής ή φθοράς των
αρχείων της, αρκεί :

η προσκόµιση της βεβαίωσης της υπηρεσίας αυτής στην οποία να αναφέρεται ο λόγος αδυναµίας καθώς
και

η προσκόµιση Υπεύθυνης ∆ήλωσης κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986 του υποψηφίου στην οποία να
δηλώνει την ακριβή ηµεροµηνία αρχικής κτήσης της κατηγορίας επαγγελµατικής άδειας οδήγησης που
ζητείται από την προκήρυξη.
Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι είναι κάτοχοι επαγγελµατικής άδειας οδήγησης αλλοδαπής, για να γίνουν δεκτοί
πρέπει να προσκοµίσουν βεβαίωση της αρµόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Συγκοινωνιών «περί ισοδυναµίας και
αντιστοιχίας της άδειας οδήγησης αλλοδαπής µε τις επαγγελµατικές άδειες οδήγησης ηµεδαπής».
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός θέσης

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

110

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

124, 134, 135, 140,
141, 149, 150, 160,
161, 166, 167, 203,
236, 242

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

125, 126, 136, 137,
234, 240

Α) Πτυχίο ή δίπλωµα τµήµατος Μηχανολογίας ΤΕΙ ή το οµώνυµο πτυχίο ή δίπλωµα Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής
(Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωµα ΤΕΙ ή Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της
ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σχολών της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το οµώνυµο ή αντίστοιχο κατά
ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιµος τίτλος της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
Β) Βεβαίωση εγγραφής στο Βιβλίο των Πτυχιούχων Ανωτέρων Τεχνικών Σχολών ειδικότητας Μηχανολόγου.

128, 139, 152, 153,
163, 164, 207, 289,
303

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

130, 131, 143, 144,
205, 208, 225, 280,
300

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

Τίτλος σπουδών
και λοιπά απαιτούµενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα
Α) Άδεια άσκησης επαγγέλµατος τεχνίτη υδραυλικού τουλάχιστον Α΄ τάξης και 1ης ειδικότητας.

132, 133, 145, 146,
224, 297, 304, 327

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

147, 148, 171, 172

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

159, 200, 222, 237,
243

α) Πτυχίο ή δίπλωµα Γεωπόνου Τµήµατος : Γεωπονίας ή Φυτικής Παραγωγής ή Επιστήµης Φυτικής Παραγωγής ή
Ζωικής Παραγωγής ή Επιστήµης Ζωικής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών ή Γεωπονίας Φυτικής και Ζωικής
Παραγωγής ή Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας (πρώην Γεωργικής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας) ή Γεωργικής Βιολογίας και
Βιοτεχνολογίας ή Αγροτικής Οικονοµίας και Ανάπτυξης (πρώην Γεωργικής Οικονοµίας) ή Επιστήµης και Τεχνολογίας
Τροφίµων (πρώην Γεωργικών Βιοµηχανιών) ή Γεωργικών Βιοµηχανιών ή Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής
Μηχανικής (πρώην Εγγείων Βελτιώσεων και Γεωργικής Μηχανικής) ή Εγγείων Βελτιώσεων και Γεωργικής Μηχανικής ή
Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος ή Αγροτικής Ανάπτυξης ή Γεωργικής Οικονοµίας ΑΕΙ ή το
οµώνυµο πτυχίο ή δίπλωµα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής
(Π.Σ.Ε) ΑΕΙ ή ταυτόσηµο κατά περιεχόµενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωµα ΑΕΙ ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου
(Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σχολών της αλλοδαπής,
αντίστοιχης ειδικότητας και β) Άδεια άσκησης επαγγέλµατος Γεωτεχνικού ειδικότητας Γεωπόνου.
ή
Πτυχίο ή δίπλωµα ∆ιοίκησης Γεωργικών Εκµεταλλεύσεων ή Αγροτικής Ανάπτυξης
και ∆ιοίκησης Αγροτικών
Επιχειρήσεων ή Γεωργικών Μηχανών και Αρδεύσεων ή Γεωργικής Μηχανολογίας και Υδάτινων Πόρων ή Μηχανολογίας
και Υδάτινων Πόρων ή Μηχανικής Βιοσυστηµάτων ή Ζωικής Παραγωγής ή Φυτικής Παραγωγής ή Ανθοκοµίας και
Αρχιτεκτονικής Τοπίου ή Αρχιτεκτονικής Τοπίου ή Θερµοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκοµίας ή Βιολογικών
Θερµοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκοµίας ή Εµπορίας και Ποιοτικού Ελέγχου Αγροτικών Προϊόντων ή Βιολογικής
Γεωργίας ή Τεχνολογίας Βιολογικής Γεωργίας και Τροφίµων ή Οικολογίας και Περιβάλλοντος ή Τεχνολογίας
Περιβάλλοντος και Οικολογίας ή Τεχνολογίας Ολοκληρωµένης Γεωργίας ή ∆ιαχείρισης Γεωργικών Οικοσυστηµάτων ή
Τεχνολογίας Γεωργικών Προϊόντων ή Ζωικής Παραγωγής ή Φυτικής Παραγωγής ή ∆ασοπονίας ή ∆ασοπονίας και
∆ιαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος ή Ιχθυοκοµίας-Αλιείας ή Υδατοκαλλιεργειών και Αλιευτικής ∆ιαχείρισης ή
Τεχνολογίας Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών TEI ή το οµώνυµο πτυχίο ή δίπλωµα Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής
(Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωµα ΤΕΙ ή Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της
ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σχολών της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το οµώνυµο ή αντίστοιχο κατά
ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιµος τίτλος της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός θέσης

Τίτλος σπουδών
και λοιπά απαιτούµενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα
Α) Άδεια άσκησης επαγγέλµατος Ηλεκτροτεχνίτη αυτοκινήτων.

173, 174

175

Β) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθµιας ή µεταδευτεροβάθµιας εκπαίδευσης της
ηµεδαπής ή άλλος ισότιµος τίτλος της αλλοδαπής ανεξαρτήτως ειδικότητας
ή
Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυµνασίου ή για υποψηφίους που έχουν
αποφοιτήσει µέχρι και το 1980 απολυτήριο δηµοτικού σχολείου) ή ισοδύναµο απολυτήριο τίτλο κατώτερης Τεχνικής
Σχολής του Ν.∆. 580/1970 ή απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του
άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ηµεδαπής ή άλλος ισότιµος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εµπειρία τουλάχιστον
τριών (3) ετών, µετά την απόκτηση της ανωτέρω άδειας άσκησης επαγγέλµατος.
Πτυχίο ή δίπλωµα τµήµατος Τοπογραφίας ή Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας ΤΕΙ ή το οµώνυµο πτυχίο ή δίπλωµα
Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωµα ΤΕΙ ή Προγραµµάτων
Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σχολών της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης
ειδικότητας ή το οµώνυµο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιµος τίτλος της ηµεδαπής ή αλλοδαπής,
αντίστοιχης ειδικότητας.
Α) Άδεια µηχανοδηγού-χειριστή µηχανηµάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων, οµάδας Α΄ και τάξης τουλάχιστον ∆΄.
Β) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελµατική.

177, 178

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

179, 180

Γ) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθµιας ή µεταδευτεροβάθµιας εκπαίδευσης της
ηµεδαπής ή άλλος ισότιµος τίτλος της αλλοδαπής ανεξαρτήτως ειδικότητας
ή
Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυµνασίου ή για υποψηφίους που έχουν
αποφοιτήσει µέχρι και το 1980 απολυτήριο δηµοτικού σχολείου) ή ισοδύναµο απολυτήριο τίτλο κατώτερης Τεχνικής
Σχολής του Ν.∆. 580/1970 ή απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του
άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ηµεδαπής ή άλλος ισότιµος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εµπειρία τουλάχιστον
τριών (3) ετών, µετά την απόκτηση της ανωτέρω άδειας µηχανοδηγού –χειριστή µηχανηµάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων.
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ
Για θερµικά µηχανήµατα, γίνονται δεκτές και οι άδειες µηχανοδηγών χειριστών µηχανηµάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων,
που χορηγήθηκαν βάσει του π.δ. 22/1976, υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος προσκοµίζει βεβαίωση της αρµόδιας
για την έκδοση της άδειας υπηρεσίας για την αντιστοιχία της άδειας µηχανοδηγού χειριστή µηχανηµάτων τεχνικών έργων
του π.δ. 22/1976, µε τις οµάδες µηχανηµάτων του π.δ. 31/1990.
Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι είναι κάτοχοι επαγγελµατικής άδειας οδήγησης αλλοδαπής, για να γίνουν δεκτοί
πρέπει να προσκοµίσουν βεβαίωση της αρµόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Συγκοινωνιών «περί ισοδυναµίας και
αντιστοιχίας της άδειας οδήγησης αλλοδαπής µε τις επαγγελµατικές άδειες οδήγησης ηµεδαπής».
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός θέσης

183, 184, 218

Τίτλος σπουδών
και λοιπά απαιτούµενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα
Πτυχίο ή δίπλωµα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού ΑΕΙ ή το οµώνυµο πτυχίο ή δίπλωµα Ελληνικού Ανοικτού
Πανεπιστηµίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σχολών
της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας
ή
Πτυχίο σχολής χορού* αναγνωρισµένης από το Υπουργείο Πολιτισµού τουλάχιστον τριετούς µεταλυκειακής φοίτησης της
ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σχολικής µονάδας της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας
ή
Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον δευτεροβάθµιας ή µεταδευτεροβάθµιας εκπαίδευσης
της ηµεδαπής ή άλλος ισότιµος τίτλος της αλλοδαπής ανεξαρτήτως ειδικότητας και σχετική εµπειρία δύο (2) ετών.
*ΠΡΟΣΟΧΗ: Επειδή το ζητούµενο πτυχίο είναι Α∆ΙΑΒΑΘΜΗΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ, είναι απαραίτητη επιπλέον και η κατάθεση εκ
µέρους των υποψηφίων και του τίτλου δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης.

185, 186, 196, 197,
217, 219, 221, 235,
241, 248, 251, 256,
259, 260, 263, 266,
267, 268, 269, 275,
287, 295, 307, 316,
317, 322

Α) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθµιας ή µεταδευτεροβάθµιας εκπαίδευσης της
ηµεδαπής ή άλλος ισότιµος τίτλος της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας.
Β) Γνώση Χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: (i) επεξεργασίας κειµένων, (ii) υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών
διαδικτύου.
Α) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ∆΄ κατηγορίας.
Β) Οποιοσδήποτε απολυτήριος τίτλος σχολικής µονάδας ∆ευτεροβάθµιας ή µεταδευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης της
ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σχολών της αλλοδαπής.
ή
απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυµνασίου ή για υποψηφίους που έχουν
αποφοιτήσει µέχρι και το 1980 απολυτήριο δηµοτικού σχολείου) ή ισοδύναµο απολυτήριο τίτλο κατώτερης Τεχνικής
Σχολής του Ν.∆. 580/1970 ή απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του
άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ηµεδαπής ή άλλος ισότιµος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εµπειρία τουλάχιστον
τριών (3) ετών, µετά την απόκτηση της παραπάνω άδειας οδήγησης αυτοκινήτου.
Γ) Πιστοποιητικό Επαγγελµατικής Ικανότητας (ΠΕΙ) για όσους απαιτείται.
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ (σύµφωνα µε την απαιτούµενη κατά τα ανωτέρω άδεια οδήγησης
αυτοκινήτου)
Υποψήφιοι οι οποίοι απέκτησαν άδεια οδήγησης αυτοκινήτου της κατηγορίας ∆΄ή ∆΄+Ε΄ από την 10η Σεπτεµβρίου 2008
και µετά απαιτείται να προσκοµίσουν πλέον της άδειας οδήγησης αυτοκινήτου και Πιστοποιητικό Επαγγελµατικής
Ικανότητας (ΠΕΙ) µεταφοράς επιβατών, σύµφωνα µε το π.δ. 74/2008 (ΦΕΚ 112/18.6.2008 τ. Α΄). Σύµφωνα µε το ίδιο
π.δ. όσοι υποψήφιοι απέκτησαν την ανωτέρω άδεια οδήγησης µέχρι και την 9η Σεπτεµβρίου 2008 εξαιρούνται από την
υποβολή του ανωτέρω πιστοποιητικού µέχρι και την 9η Σεπτεµβρίου 2013 την εποµένη της οποίας απαιτείται το
ανωτέρω πιστοποιητικό

187, 188

Προκειµένου για την απόδειξη κατοχής του Πιστοποιητικού Επαγγελµατικής Ικανότητας (ΠΕΙ) απαιτείται :
είτε η κατοχή ∆ελτίου Επιµόρφωσης Οδηγού, το οποίο να είναι σε ισχύ και το οποίο εκδίδεται από την Υπηρεσία
Μεταφορών και Επικοινωνιών της Π.Ε. στην περιοχή της οποία βρίσκεται η κατοικία του ενδιαφεροµένου.
είτε η καταχώρηση επί του εντύπου της άδειας οδήγησης του κοινοτικού αριθµού «95» δίπλα σε µία ή περισσότερες εκ
των κατηγοριών ή υποκατηγοριών που κατέχει ο υποψήφιος και απαιτούνται από την ανακοίνωση.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Σε περίπτωση που η υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Π.Ε δεν έχει προχωρήσει στη
συγκρότηση επιτροπής για τις εξετάσεις του ανωτέρω πιστοποιητικού (ΠΕΙ), ο υποψήφιος προκειµένου να γίνει
δεκτός για τη θέση του Ο∆ΗΓΟΥ της συγκεκριµένης ανακοίνωσης, πρέπει να προσκοµίσει απαραιτήτως σχετικό
έγγραφο της υπηρεσίας αυτής, στο οποίο να αναφέρεται η αδυναµία έκδοσης του ανωτέρω πιστοποιητικού εξ’
αφορµής της µη συγκρότησης της εν λόγω επιτροπής.
Για τις άδειες οδήγησης αυτοκινήτων, όταν δεν προκύπτει η ηµεροµηνία της αρχικής κτήσης, της κατά την ανακοίνωση
απαιτούµενης άδειας, αλλά µόνο η ηµεροµηνία λήξης της άδειας ή τυχόν πρόσφατης θεώρησης, πρέπει οι υποψήφιοι να
συνυποβάλουν και σχετική βεβαίωση της οικείας υπηρεσίας συγκοινωνιών.
Σε περίπτωση αδυναµίας της αρµόδιας υπηρεσίας να χορηγήσει την βεβαίωση αυτή, λόγω καταστροφής ή φθοράς των
αρχείων της, αρκεί :

η προσκόµιση της βεβαίωσης της υπηρεσίας αυτής στην οποία να αναφέρεται ο λόγος αδυναµίας καθώς
και

η προσκόµιση Υπεύθυνης ∆ήλωσης κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986 του υποψηφίου στην οποία να
δηλώνει την ακριβή ηµεροµηνία αρχικής κτήσης της κατηγορίας επαγγελµατικής άδειας οδήγησης που
ζητείται από την προκήρυξη.
Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι είναι κάτοχοι επαγγελµατικής άδειας οδήγησης αλλοδαπής, για να γίνουν δεκτοί
πρέπει να προσκοµίσουν βεβαίωση της αρµόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Συγκοινωνιών «περί ισοδυναµίας και
αντιστοιχίας της άδειας οδήγησης αλλοδαπής µε τις επαγγελµατικές άδειες οδήγησης ηµεδαπής».
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Κωδικός θέσης

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

189, 190, 308, 319

Πτυχίο ή δίπλωµα Πληροφορικής ή Εφαρµοσµένης Πληροφορικής ή Πληροφορικής και Τηλεµατικής ή Επιστήµης
Υπολογιστών ή Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ή Επιστήµης και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Επιστήµης και
Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών ή Πληροφορικής µε εφαρµογές στην Βιοϊατρική ή ∆ιδακτικής της Τεχνολογίας και
Ψηφιακών Συστηµάτων ή Ψηφιακών Συστηµάτων ή Επιστηµών και Πολιτισµού – Κατεύθυνση Η/Υ ή Μηχανικού
Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής ή Μηχανικού Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ή Ηλεκτρολόγου
Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγου
Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ ή Ηλεκτρονικής και Μηχανικών Υπολογιστών ή Ηλεκτρονικού Μηχανικού και Μηχανικού
Υπολογιστών ή Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστηµάτων ή Μηχανικού Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και
∆ικτύων ΑΕΙ ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της
ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σχολών της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας
ή
Πτυχίο ή δίπλωµα τµήµατος Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστηµάτων ή
Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ή Τηλεπικοινωνιών και ∆ικτύων Η/Υ ή Πληροφορικής ή Εφαρµοσµένης
Πληροφορικής και Πολυµέσων ή Τηλεπληροφορικής και ∆ιοίκησης ή ∆ιαχείρισης Πληροφοριών ή Επιχειρηµατικού
Σχεδιασµού και Πληροφοριακών Συστηµάτων ή Εφαρµογών Πληροφορικής στη ∆ιοίκηση και στην Οικονοµία ή
Βιοµηχανικής Πληροφορικής ή Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας ή Πληροφορικής και Επικοινωνιών ΤΕΙ ή το οµώνυµο
πτυχίο ή δίπλωµα Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά περιεχόµενο ειδικότητας πτυχίο ή
δίπλωµα ΤΕΙ ή Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΤΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σχολών της ηµεδαπής
ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το οµώνυµο ή αντίστοιχο κατά περιεχόµενο ειδικότητας πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιµος
τίτλος της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

193, 194, 230, 247,
255, 290

Πτυχίο ή δίπλωµα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού ΑΕΙ ή το οµώνυµο πτυχίο ή δίπλωµα Ελληνικού Ανοικτού
Πανεπιστηµίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σχολών
της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

215, 282, 309

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

216, 284, 310

Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυµνασίου ή για υποψήφιους που
έχουν αποφοιτήσει µέχρι και το 1980 απολυτήριο δηµοτικού σχολείου) ή ισοδύναµος απολυτήριος τίτλος κατώτερης
τεχνικής σχολής του Ν.∆. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και
Κατάρτισης, του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ηµεδαπής ή άλλος ισότιµος τίτλος της αλλοδαπής.

229

Πτυχίο ή δίπλωµα Πληροφορικής ή Εφαρµοσµένης Πληροφορικής ή Πληροφορικής και Τηλεµατικής ή Επιστήµης
Υπολογιστών ή Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ή Επιστήµης και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Επιστήµης και
Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών ή Πληροφορικής µε εφαρµογές στην Βιοϊατρική ή ∆ιδακτικής της Τεχνολογίας και
Ψηφιακών Συστηµάτων ή Ψηφιακών Συστηµάτων ή Επιστηµών και Πολιτισµού – Κατεύθυνση Η/Υ ή Μηχανικού
Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής ή Μηχανικού Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ή Μηχανικών
Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστηµάτων ΑΕΙ ή το οµώνυµο πτυχίο ή δίπλωµα Ελληνικού Ανοικτού
Πανεπιστηµίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ ή ταυτόσηµο κατά περιεχόµενο
ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωµα ΑΕΙ ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραµµάτων Σπουδών
Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
ή
Πτυχίο ή δίπλωµα τµήµατος Πληροφορικής ή Εφαρµοσµένης Πληροφορικής και Πολυµέσων ή Τηλεπληροφορικής και
∆ιοίκησης ή Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ή ∆ιαχείρισης Πληροφοριών ή Επιχειρηµατικού Σχεδιασµού
και Πληροφοριακών Συστηµάτων ή Εφαρµογών Πληροφορικής στη ∆ιοίκηση και στην Οικονοµία ή Βιοµηχανικής
Πληροφορικής ή Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας ή Πληροφορικής και Επικοινωνιών ή Πληροφορικής και
Τεχνολογίας Υπολογιστών ΤΕΙ ή το οµώνυµο πτυχίο ή δίπλωµα Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή
αντίστοιχο κατά περιεχόµενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωµα ΤΕΙ ή Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΤΕΙ της
ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σχολών της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το οµώνυµο ή αντίστοιχο
κατά περιεχόµενο ειδικότητας πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιµος τίτλος της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
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Α) Άδεια άσκησης επαγγέλµατος Κοινωνικής Εργασίας ή Κοινωνικού Λειτουργού.

231, 245, 249, 253,
257

244, 250,252, 258,
306

Β) Πτυχίο ή δίπλωµα Κοινωνικής Εργασίας ή Κοινωνικής ∆ιοίκησης µε κατεύθυνση Κοινωνικής Εργασίας ΑΕΙ ή το
οµώνυµο πτυχίο ή δίπλωµα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής
(Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σχολών της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας
ή
Πτυχίο ή δίπλωµα τµήµατος Κοινωνικής Εργασίας ΤΕΙ ή το οµώνυµο πτυχίο ή δίπλωµα Προγραµµάτων Σπουδών
Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωµα ΤΕΙ ή Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.)
ΤΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σχολών της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το οµώνυµο ή
αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιµος τίτλος της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
Α) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωµα ΑΕΙ ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραµµάτων Σπουδών
Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σχολών της αλλοδαπής.
ή
Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωµα ΤΕΙ ή Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΤΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµος
τίτλος σχολών της ηµεδαπής ή αλλοδαπής ή πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιµος τίτλος της ηµεδαπής ή αλλοδαπής.
Β) Γνώση Χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: (i) επεξεργασίας κειµένων, (ii) υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών
διαδικτύου.

246, 254

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

261, 264

Α) Πτυχίο ή δίπλωµα τµήµατος ∆ηµόσιας Υγιεινής ΤΕΙ ή το οµώνυµο πτυχίο ή δίπλωµα Προγραµµάτων Σπουδών
Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωµα ΤΕΙ ή Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής
(Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σχολών της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το οµώνυµο ή
αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιµος τίτλος της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
Β) Άδεια άσκησης επαγγέλµατος Επόπτη ∆ηµόσιας Υγείας ή Επόπτη ∆ηµόσιας Υγιεινής (ΤΕ).

262, 265

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

270, 272

α) Πτυχίο ή δίπλωµα Κτηνιατρικής ΑΕΙ ή το οµώνυµο πτυχίο ή δίπλωµα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ
ή Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ ή ταυτόσηµο κατά περιεχόµενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωµα ΑΕΙ ή
Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ηµεδαπής ή
ισότιµος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας και β) Άδεια άσκησης επαγγέλµατος Κτηνίατρου.
ή
α) Πτυχίο ή δίπλωµα Γεωπόνου Τµήµατος: Ζωικής Παραγωγής ή Επιστήµης Ζωικής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών
ή Γεωπονίας Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής µε κατεύθυνση Ζωικής Παραγωγής ή Γεωπονίας µε κατεύθυνση Ζωικής
Παραγωγής ΑΕΙ ή το οµώνυµο πτυχίο ή δίπλωµα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραµµάτων
Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ ή ταυτόσηµο κατά περιεχόµενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωµα ΑΕΙ ή Ελληνικού Ανοικτού
Πανεπιστηµίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σχολών
της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας και β) Άδεια άσκησης επαγγέλµατος Γεωπόνου.

271, 273

α) Πτυχίο ή δίπλωµα Γεωπόνου Τµήµατος: Ζωικής Παραγωγής ή Επιστήµης Ζωικής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών
ή Γεωπονίας Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής µε κατεύθυνση Ζωικής Παραγωγής ή Γεωπονίας µε κατεύθυνση Ζωικής
Παραγωγής ΑΕΙ ή το οµώνυµο πτυχίο ή δίπλωµα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραµµάτων
Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ ή ταυτόσηµο κατά περιεχόµενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωµα ΑΕΙ ή Ελληνικού Ανοικτού
Πανεπιστηµίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σχολών
της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας και β) Άδεια άσκησης επαγγέλµατος Γεωπόνου.
ή
Πτυχίο ή δίπλωµα τµήµατος Ζωικής Παραγωγής ΤΕΙ ή το οµώνυµο πτυχίο ή δίπλωµα Προγραµµάτων Σπουδών
Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωµα ΤΕΙ ή Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής
(Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σχολών της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το οµώνυµο ή
αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιµος τίτλος της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

274

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

Σελίδα 29 από 38

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

Τίτλος σπουδών
και λοιπά απαιτούµενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα
Α) Άδεια άσκησης επαγγέλµατος Νοσηλευτή – Νοσηλεύτριας ή βοηθού νοσηλευτή.

283, 332

Β) Πτυχίο ή δίπλωµα Νοσηλευτικής ΑΕΙ ή το οµώνυµο πτυχίο ή δίπλωµα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ
ή Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σχολών της ηµεδαπής ή αλλοδαπής,
αντίστοιχης ειδικότητας
ή
Πτυχίο ή δίπλωµα τµήµατος Νοσηλευτικής ΤΕΙ ή το οµώνυµο πτυχίο ή δίπλωµα Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής
(Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωµα ΤΕΙ ή Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της
ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σχολών της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το οµώνυµο ή αντίστοιχο κατά
ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιµος τίτλος της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
ή
Πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος Μέσης Τεχνικής Επαγγελµατικής Νοσηλευτικής Σχολής (ΜΤΕΝΣ) ή ειδικοτήτων
Βοηθών Νοσηλευτών ή Βοηθών Νοσοκόµων ή Νοσηλευτικής ή Νοσηλευτικής Τραυµατολογίας (Βοηθός Τραυµατολογίας
ορθοπεδικής) ή Νοσηλευτικής Χειρουργείου ή Νοσηλευτικής Ογκολογικών Παθήσεων (Ειδικής Νοσηλευτικής) ή
Νοσηλευτικής Μονάδων Εντατικής Θεραπείας ή Νοσηλευτικής Ατόµων µε Ψυχικές Παθήσεις δευτεροβάθµιας ή
µεταδευτεροβάθµιας εκπαίδευσης της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σχολών της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης
ειδικότητας.
Γ) Ταυτότητα µέλους της Ένωσης Νοσηλευτών/τριών Ελλάδος (ΕΝΕ), η οποία να είναι σε ισχύ ή Βεβαίωση Ανανέωσης
Εγγραφής στην Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος (ΕΝΕ) του τρέχοντος έτους ή Βεβαίωση εγγραφής στην Ένωση
Νοσηλευτών Ελλάδας (ΕΝΕ), για όσους εγγράφονται για πρώτη φορά, η οποία είναι σε ισχύ µέχρι το τέλος Φεβρουαρίου
του επόµενου έτους από την έκδοσή της, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 4, παρ.5 του ν.3252/2004 (για τους
κατόχους ΠΕ και ΤΕ Νοσηλευτικής).
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Πτυχίο ή δίπλωµα τµήµατος Βρεφονηπιοκοµίας ή Προσχολικής Αγωγής ΤΕΙ ή το οµώνυµο πτυχίο ή δίπλωµα
Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωµα ΤΕΙ ή Προγραµµάτων
Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σχολών της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης
ειδικότητας ή το οµώνυµο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιµος τίτλος της ηµεδαπής ή αλλοδαπής,
αντίστοιχης ειδικότητας.
ή
Πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Βοηθών Βρεφονηπιοκόµων-Παιδοκόµων ή Βοηθών Βρεφοκόµων ή
Βοηθών Βρεφονηπιοκόµων ή Προσχολικής Αγωγής ∆ραστηριοτήτων ∆ηµιουργίας και Έκφρασης ή Επιµελητών Πρόνοιας
ή Κοινωνικών Φροντιστών ή Προσχολικής Αγωγής Ηµερήσιας Φροντίδας Παιδιών µε Ειδικές Ανάγκες ή αντίστοιχο πτυχίο
ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών µονάδων: ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελµατικού Εκπαιδευτηρίου Α’
ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελµατικού Λυκείου ή Τεχνικής Επαγγελµατικής
Σχολής δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ή σχολής µαθητείας του ΟΑΕ∆ του Ν. 1346/1983 ή άλλος ισότιµος τίτλος σχολικής
µονάδας της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

293, 325

Πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Φυτικής Παραγωγής ή Κηποτεχνίας ή Φυτοτεχνικών ΕπιχειρήσεωνΑρχιτεκτονικής Τοπίου ή Τεχνικών Ανθοκοµίας και Κηποτεχνίας ή Ανθοκοµίας-Κηποτεχνίας ή Τεχνικός Ανθοκοµίας ή
Ανθοκοµίας και Κηποτεχνίας ή Ανθοκηπουρικής ή Κηποτεχνικής ή Θερµοκηπίων ή Τεχνιτών Θερµοκηπίων ή Τεχνικός
Θερµοκηπίων ή Τεχνικός Θερµοκηπευτικών Κατασκευών ή Τεχνικών ∆ενδροκοµίας και Κηπευτικής ή ∆ενδροκοµίας ή
∆ασικής Παραγωγής ή Ειδικός ∆ασικής Προστασίας ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω
σχολικών µονάδων : ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελµατικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού
Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελµατικού Λυκείου ή Τεχνικής Επαγγελµατικής Σχολής δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ή
σχολής µαθητείας του ΟΑΕ∆ του Ν. 1346/1983 ή άλλος ισότιµος τίτλος σχολικής µονάδας της ηµεδαπής ή αλλοδαπής,
αντίστοιχης ειδικότητας.
ή
Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυµνασίου ή για υποψηφίους που
έχουν αποφοιτήσει µέχρι και το 1980 απολυτήριο δηµοτικού σχολείου) ή ισοδύναµο απολυτήριο τίτλο κατώτερης
Τεχνικής Σχολής του Ν.∆. 580/1970 ή απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και
Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ηµεδαπής ή άλλος ισότιµος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εµπειρία
τουλάχιστον τριών (3) ετών.
Α) Άδεια άσκησης επαγγέλµατος Πρακτικού Μηχανικού ή βεβαίωση εγγραφής στο βιβλίο των πτυχιούχων Μέσων
Τεχνικών Σχολών του Μηχανολογικού τοµέα

301

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

Σελίδα 30 από 38

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

Τίτλος σπουδών
και λοιπά απαιτούµενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα
Α) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ ή ∆΄ κατηγορίας.
Β) Οποιοσδήποτε απολυτήριος τίτλος σχολικής µονάδας ∆ευτεροβάθµιας ή µεταδευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης της
ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σχολών της αλλοδαπής.
ή
απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυµνασίου ή για υποψηφίους που έχουν
αποφοιτήσει µέχρι και το 1980 απολυτήριο δηµοτικού σχολείου) ή ισοδύναµο απολυτήριο τίτλο κατώτερης Τεχνικής
Σχολής του Ν.∆. 580/1970 ή απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του
άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ηµεδαπής ή άλλος ισότιµος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εµπειρία τουλάχιστον
τριών (3) ετών, µετά την απόκτηση της παραπάνω άδειας οδήγησης αυτοκινήτου.
Γ) Πιστοποιητικό Επαγγελµατικής Ικανότητας (ΠΕΙ) για όσους απαιτείται.
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ (σύµφωνα µε την απαιτούµενη κατά τα ανωτέρω άδεια οδήγησης
αυτοκινήτου)
Υποψήφιοι οι οποίοι απέκτησαν άδεια οδήγησης αυτοκινήτου της κατηγορίας Γ΄ή Γ΄+Ε΄ από την 10η Σεπτεµβρίου 2009
και µετά απαιτείται να προσκοµίσουν πλέον της άδειας οδήγησης αυτοκινήτου και Πιστοποιητικό Επαγγελµατικής
Ικανότητας (ΠΕΙ) µεταφοράς εµπορευµάτων, σύµφωνα µε το π.δ. 74/2008 (ΦΕΚ 112/18.6.2008 τ. Α΄). Σύµφωνα µε το
ίδιο π.δ. όσοι υποψήφιοι απέκτησαν την ανωτέρω άδεια οδήγησης µέχρι και την 9η Σεπτεµβρίου 2009 εξαιρούνται από
την υποβολή του ανωτέρω πιστοποιητικού µέχρι και την 9η Σεπτεµβρίου 2014 την εποµένη της οποίας απαιτείται το
ανωτέρω πιστοποιητικό.
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Υποψήφιοι οι οποίοι απέκτησαν άδεια οδήγησης αυτοκινήτου της κατηγορίας ∆΄ή ∆΄+Ε΄ από την 10η Σεπτεµβρίου 2008
και µετά απαιτείται να προσκοµίσουν πλέον της άδειας οδήγησης αυτοκινήτου και Πιστοποιητικό Επαγγελµατικής
Ικανότητας (ΠΕΙ) µεταφοράς επιβατών, σύµφωνα µε το π.δ. 74/2008 (ΦΕΚ 112/18.6.2008 τ. Α΄). Σύµφωνα µε το ίδιο
π.δ. όσοι υποψήφιοι απέκτησαν την ανωτέρω άδεια οδήγησης µέχρι και την 9η Σεπτεµβρίου 2008 εξαιρούνται από την
υποβολή του ανωτέρω πιστοποιητικού µέχρι και την 9η Σεπτεµβρίου 2013 την εποµένη της οποίας απαιτείται το
ανωτέρω πιστοποιητικό
Προκειµένου για την απόδειξη κατοχής του Πιστοποιητικού Επαγγελµατικής Ικανότητας (ΠΕΙ) απαιτείται :
είτε η κατοχή ∆ελτίου Επιµόρφωσης Οδηγού, το οποίο να είναι σε ισχύ και το οποίο εκδίδεται από την Υπηρεσία
Μεταφορών και Επικοινωνιών της Π.Ε. στην περιοχή της οποία βρίσκεται η κατοικία του ενδιαφεροµένου.
είτε η καταχώρηση επί του εντύπου της άδειας οδήγησης του κοινοτικού αριθµού «95» δίπλα σε µία ή περισσότερες εκ
των κατηγοριών ή υποκατηγοριών που κατέχει ο υποψήφιος και απαιτούνται από την ανακοίνωση.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Σε περίπτωση που η υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Π.Ε δεν έχει προχωρήσει στη
συγκρότηση επιτροπής για τις εξετάσεις του ανωτέρω πιστοποιητικού (ΠΕΙ), ο υποψήφιος προκειµένου να γίνει
δεκτός για τη θέση του Ο∆ΗΓΟΥ της συγκεκριµένης ανακοίνωσης, πρέπει να προσκοµίσει απαραιτήτως σχετικό
έγγραφο της υπηρεσίας αυτής, στο οποίο να αναφέρεται η αδυναµία έκδοσης του ανωτέρω πιστοποιητικού εξ’
αφορµής της µη συγκρότησης της εν λόγω επιτροπής.
Για τις άδειες οδήγησης αυτοκινήτων, όταν δεν προκύπτει η ηµεροµηνία της αρχικής κτήσης, της κατά την ανακοίνωση
απαιτούµενης άδειας, αλλά µόνο η ηµεροµηνία λήξης της άδειας ή τυχόν πρόσφατης θεώρησης, πρέπει οι υποψήφιοι να
συνυποβάλουν και σχετική βεβαίωση της οικείας υπηρεσίας συγκοινωνιών.
Σε περίπτωση αδυναµίας της αρµόδιας υπηρεσίας να χορηγήσει την βεβαίωση αυτή, λόγω καταστροφής ή φθοράς των
αρχείων της, αρκεί :

η προσκόµιση της βεβαίωσης της υπηρεσίας αυτής στην οποία να αναφέρεται ο λόγος αδυναµίας καθώς
και

η προσκόµιση Υπεύθυνης ∆ήλωσης κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986 του υποψηφίου στην οποία να
δηλώνει την ακριβή ηµεροµηνία αρχικής κτήσης της κατηγορίας επαγγελµατικής άδειας οδήγησης που
ζητείται από την προκήρυξη.
Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι είναι κάτοχοι επαγγελµατικής άδειας οδήγησης αλλοδαπής, για να γίνουν δεκτοί
πρέπει να προσκοµίσουν βεβαίωση της αρµόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Συγκοινωνιών «περί ισοδυναµίας και
αντιστοιχίας της άδειας οδήγησης αλλοδαπής µε τις επαγγελµατικές άδειες οδήγησης ηµεδαπής».
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Πτυχίο ή δίπλωµα Μουσειολογίας ή Μουσειοπαιδαγωγικής Εκπαίδευσης ή Ιστορίας και Αρχαιολογίας ή Ιστορίας Αρχαιολογίας- Κοινωνικής Ανθρωπολογίας µε κατεύθυνση Ιστορίας ή Ιστορίας, Αρχαιολογίας και ∆ιαχείρισης
Πολιτισµικών Αγαθών ή Ιστορίας και Εθνολογίας µε ειδίκευση στην Ιστορία ή Ιστορίας ή Ιστορίας - Αρχαιολογίας Λαογραφίας µε κατεύθυνση Ιστορίας ή Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας µε κατεύθυνση στην Ιστορία ΑΕΙ ή το
οµώνυµο πτυχίο ή δίπλωµα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής
(Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σχολών της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
ή
α) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωµα ΑΕΙ ή δίπλωµα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραµµάτων
Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ηµεδαπής ή άλλος ισότιµος τίτλος της αλλοδαπής και β) Μεταπτυχιακός τίτλος
σπουδών στη Μουσειολογία, ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας, της ηµεδαπής ή αλλοδαπής ή εµπειρία δύο (2) τουλάχιστον
ετών σε µουσειολογικές µελέτες.
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός θέσης
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Τίτλος σπουδών
και λοιπά απαιτούµενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα
Α) Πτυχίο ή δίπλωµα Αρχειονοµίας και Βιβλιοθηκονοµίας ή Βιβλιοθηκονοµίας ΑΕΙ ή το οµώνυµο πτυχίο ή δίπλωµα
Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου(Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ηµεδαπής ή
ισότιµος τίτλος σχολών της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
ή
Πτυχίο ή δίπλωµα τµήµατος Βιβλιοθηκονοµίας ή Βιβλιοθηκονοµίας και Συστηµάτων Πληροφόρησης ΤΕΙ ή το οµώνυµο
πτυχίο ή δίπλωµα Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωµα ΤΕΙ ή
Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σχολών της ηµεδαπής ή αλλοδαπής,
αντίστοιχης ειδικότητας ή το οµώνυµο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιµος τίτλος της ηµεδαπής ή
αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
Β) Γνώση Χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: (i) επεξεργασίας κειµένων, (ii) υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών
διαδικτύου.
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Α) Πτυχίο ή δίπλωµα Επικοινωνίας και ΜΜΕ ή Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισµού ή ∆ηµοσιογραφίας και ΜΜΕ ΑΕΙ ή
το οµώνυµο πτυχίο ή δίπλωµα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής
(Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σχολών της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας
ή
Πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος Πληροφορικής και Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης ή ∆ηµοσίων Σχέσεων και
Επικοινωνίας ΤΕΙ ή το οµώνυµο πτυχίο ή δίπλωµα Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά
ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωµα ΤΕΙ ή Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος
σχολών της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το οµώνυµο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή
ισότιµος τίτλος της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας
ή
Πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Αθλητικής ∆ηµοσιογραφίας ή ∆ηµοσιογραφίας : Συντάκτες και
Ρεπόρτερς ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών µονάδων : ΙΕΚ ή Τεχνικού
Επαγγελµατικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου πολυκλαδικού λυκείου ή τεχνικού επαγγελµατικού
λυκείου ή τεχνικής επαγγελµατικής σχολής δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ή σχολής µαθητείας του ΟΑΕ∆ του Ν.
1346/1983 ή άλλος ισότιµος τίτλος σχολικής µονάδας της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας,
Β) Μέλος Ένωσης Συντακτών Ηµερήσιων Εφηµερίδων.
Α) Άδεια δύτη εκδιδόµενη από τη Λιµενική Αρχή (Υ.Α. 3131.1/20/95, ΦΕΚ 978/Β/28-11-1995)
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Β) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον δευτεροβάθµιας ή µεταδευτεροβάθµιας
εκπαίδευσης της ηµεδαπής ή άλλος ισότιµος τίτλος της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας.
Α) Πτυχίο ή δίπλωµα τµήµατος Μαιευτικής ΤΕΙ ή το οµώνυµο πτυχίο ή δίπλωµα Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής
(Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωµα ΤΕΙ ή Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της
ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σχολών της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το οµώνυµο ή αντίστοιχο κατά
ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιµος τίτλος της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας,
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Β) Άδεια άσκησης επαγγέλµατος Μαιών - Μαιευτών (ΤΕ)
Γ) Ταυτότητα µέλους του Συλλόγου Επιστηµόνων Μαιών-Μαιευτών, η οποία να είναι σε ισχύ (Β.∆. 206/16.2.1966, ΦΕΚ
Α'/50/1966).

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

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

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

1. Κατάσταση ανέργου

2. Οικογενειακή κατάσταση

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

3. Οικογενειακό εισόδηµα

4. Κατάσταση υγείας
5. Εντοπιότητα

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

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

15
10
8
6
0
6
8
10

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

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β) και των
ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ που βαθµολογούνται, οφείλουν να προσκοµίσουν τα κατά περίπτωση απαιτούµενα
δικαιολογητικά όπως αυτά ορίζονται ακολούθως:
1. ΓΕΝΙΚΑ:
•
Αποδεικτικό στοιχείο ταυτότητας (για τους Έλληνες πολίτες και τους πολίτες άλλου κράτους
µέλους της Ε.Ε.).
•
Ταυτότητα οµογενούς (για τους Έλληνες οµογενείς).
•
Άδεια διαµονής σε ισχύ (για τους αλλοδαπούς τρίτων χωρών).
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2. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
Εφόσον για συγκεκριµένες ειδικότητες ορίζονται από την ανακοίνωση απαιτούµενα (τυπικά ή
τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), οι υποψήφιοι οφείλουν να προσκοµίσουν:
•
Τίτλο σπουδών από τον οποίο να προκύπτει η ηµεροµηνία κτήσης του.
•
Άδεια άσκησης επαγγέλµατος σε ισχύ ή λοιπές βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά ή
επαγγελµατικές ταυτότητες (µόνο για τις ειδικότητες που ορίζει η ανακοίνωση).
Εάν η γνώση χειρισµού Η/Υ ή η γνώση ξένων γλωσσών αποτελούν απαιτούµενα σύµφωνα µε την
ανακοίνωση προσόντα για ορισµένες θέσεις απασχόλησης, οι υποψήφιοι οφείλουν να
προσκοµίσουν τα κατά περίπτωση απαραίτητα δικαιολογητικά τα οποία µπορούν να αναζητήσουν
στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. (www.asep.gr) ακολουθώντας αντίστοιχα τη διαδροµή: Κεντρική
σελίδα  Φορείς  Υποδείγµατα  Παράρτηµα: Γνώση Χειρισµού Η/Υ – Τρόπος Απόδειξης ή
Παράρτηµα: Τίτλοι Γλωσσοµάθειας – Τρόπος Απόδειξης.
Εάν η εργασιακή εµπειρία αποτελεί απαιτούµενο σύµφωνα µε την ανακοίνωση προσόν για
ορισµένες θέσεις απασχόλησης, ανάλογα µε την ειδικότητα πρόσληψης (µε ή χωρίς άδεια άσκησης
επαγγέλµατος) οι υποψήφιοι οφείλουν να προσκοµίσουν τα κατά περίπτωση (π.χ., µισθωτοί,
ελεύθεροι επαγγελµατίες, απασχολούµενοι στο δηµόσιο κ.ά.) απαραίτητα δικαιολογητικά
απόδειξης της ζητούµενης εµπειρίας (π.χ., βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα, υπεύθυνη δήλωση
εµπειρίας κ.λπ.), όπως αυτά αναφέρονται στις «Οδηγίες συµπλήρωσης αίτησης συµµετοχής σε
πρόγραµµα ΚΟινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ)».
3. ΚΡΙΤΗΡΙΑ:
Για το κριτήριο «Κατάσταση ανέργου»:
•
∆ελτίο Ανεργίας σε ισχύ κατά την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης συµµετοχής στη
διαδικασία επιλογής.
•
Εάν οι ωφελούµενοι είναι αγρότες, ασφαλισµένοι στον ΟΓΑ που δεν διαθέτουν ή δεν
δικαιούνται δελτίο ανεργίας και έχουν ατοµικό εισόδηµα έως 10.500,00 € το οικονοµικό έτος
2010 (εισοδήµατα που αποκτήθηκαν από 1-1-2009 έως 31-12-2009), οφείλουν να
προσκοµίσουν βεβαίωση από τον ΟΑΕ∆, αφού καταχωριστούν σε ειδική κατάσταση
συµµετοχής στην Πράξη.
Για το κριτήριο «Οικογενειακή κατάσταση»:
•
Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του οικείου δήµου.
•
Στην περίπτωση της µονογονεϊκής οικογένειας, οποιοδήποτε πιστοποιητικό δηµόσιας
αρχής της ηµεδαπής ή αλλοδαπής από τo οποίo να προκύπτει η ιδιότητα του γονέα
µονογονεϊκής οικογένειας (π.χ., πιστοποιητικό από το οποίο να προκύπτει η κατάσταση
χηρείας του µονογονέα ή δικαστική απόφαση µε την οποία ανατέθηκε η άσκηση της
γονικής µέριµνας σε ένα µόνο γονέα κ.λπ.).
•
∆ελτίο Ανεργίας σε ισχύ του/της συζύγου στην περίπτωση που και οι δύο σύζυγοι είναι
άνεργοι.
•
Εκτύπωση εκκαθαριστικού σηµειώµατος ή αντίγραφο αυτού για το οικονοµικό έτος 2010,
για εισοδήµατα δηλαδή που αποκτήθηκαν από 1/1/2009 έως 31/12/2009, προκειµένου για
την απόδειξη του αριθµού των προστατευόµενων µελών.
Για το κριτήριο «Οικογενειακό εισόδηµα»:
•
Εκτύπωση εκκαθαριστικού σηµειώµατος ή αντίγραφο αυτού για το οικονοµικό έτος 2010,
για εισοδήµατα δηλαδή που αποκτήθηκαν από 1/1/2009 έως 31/12/2009 ή
•
Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 ότι δεν υποχρεούται ο ωφελούµενος να υποβάλλει
φορολογική δήλωση λόγω εισοδήµατος θεωρηµένη από την αρµόδια ∆ΟΥ.
Για το κριτήριο «Κατάσταση υγείας»:
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•

Βεβαίωση υγειονοµικής επιτροπής σε ισχύ από την οποία να προκύπτει το ποσοστό
αναπηρίας (για ανέργους που ανήκουν στην οµάδα ΑµεΑ).

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Υποβολή αιτήσεων συµµετοχής
Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΚΟΧ.1 και να την
υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η
εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε
συστηµένη επιστολή, στα γραφεία του ∆ικαιούχου στην ακόλουθη διεύθυνση:
Καστρινογιαννάκη 1, Τ.Κ. 74100, Ρέθυµνο, απευθύνοντάς την στην “Σύµπραξη Φορέων
Ρεθύµνου για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση” υπόψιν κ. Μαθιουδάκη Αντώνη
(τηλ. επικοινωνίας: 28310 55095). Στην περίπτωση ταχυδροµικής αποστολής, το εµπρόθεσµο
της αίτησης κρίνεται µε βάση την ηµεροµηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος µετά την
αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου.
Κάθε υποψήφιος δύναται να σηµειώσει στην αίτησή του έναν ή περισσότερους κωδικούς θέσεων
για µία ή περισσότερες ειδικότητες της ίδιας ή διαφορετικής κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ, ΤΕ, ∆Ε
και ΥΕ), εφόσον διαθέτει τα απαιτούµενα από την ανακοίνωση προσόντα.
Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ηµέρες (υπολογιζόµενες ηµερολογιακά)
και αρχίζει από την επόµενη ηµέρα της τελευταίας δηµοσίευσης της παρούσας σε τοπικές
εφηµερίδες ή της ανάρτησής της στα γραφεία του ∆ικαιούχου, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν
µεταγενέστερη της δηµοσίευσης στις εφηµερίδες.
Οι υποψήφιοι µπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων καθώς και τις «Οδηγίες
συµπλήρωσης αίτησης συµµετοχής σε πρόγραµµα ΚΟινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ)»:
α) στα γραφεία του ∆ικαιούχου στην ανωτέρω διεύθυνση· β) στην ιστοσελίδα του ∆ικαιούχου
(www.emporio-rethymno.gr/simpraksi)· γ) στην ιστοσελίδα του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου
∆υναµικού» (www.epanad.gov.gr)· και δ) στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. (www.asep.gr)
ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδροµή: Έντυπα αιτήσεων  ∆ιαγωνισµών
Φορέων  Κοινωφελής Εργασία (ΚΟΧ).
Αναλυτικές οδηγίες για τον τρόπο συµπλήρωσης των αιτήσεων συµµετοχής καθώς και επιπλέον
διευκρινίσεις για απαιτούµενα προσόντα, βαθµολογούµενα κριτήρια και δικαιολογητικά που πρέπει
να προσκοµίσουν οι υποψήφιοι παρέχονται στις «Οδηγίες συµπλήρωσης αίτησης συµµετοχής σε
πρόγραµµα ΚΟινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ)».
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆ΕΥΤΕΡΟ: ∆ηµοσίευση της ανακοίνωσης
Έκδοση και διανοµή ∆ελτίου Τύπου σε όλα τα µέσα ενηµέρωσης που εδρεύουν στην περιφερειακή
ενότητα Ρεθύµνου όπου υλοποιείται το πρόγραµµα.
Περίληψη της παρούσας ανακοίνωσης να δηµοσιευθεί σε µία (1) ηµερήσια ή εβδοµαδιαία τοπική
εφηµερίδα, κατά προτεραιότητα σε ηµερήσια, της περιφερειακής ενότητας Ρεθύµνου, εφόσον
εκδίδεται.
Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης να γίνει:
- στα γραφεία του ∆ικαιούχου στην ταχυδροµική διεύθυνση: Καστρινογιαννάκη 1, Τ.Κ. 74100,
Ρέθυµνο
- σε όλα τα δηµοτικά καταστήµατα των δήµων όπου υλοποιείται το πρόγραµµα
- σε όλα τα Κέντρα Προώθησης της Απασχόλησης (ΚΠΑ) του ΟΑΕ∆ του νοµού Ρεθύµνου στον
οποίο υλοποιείται το πρόγραµµα
- στην ιστοσελίδα του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού» (www.epanad.gov.gr).
Nα συνταχθεί και σχετικό πρακτικό ανάρτησης στο ∆ικαιούχο το οποίο να αποσταλεί
αυθηµερόν στο Α.Σ.Ε.Π. είτε στο e-mail: kox@asep.gr είτε στο fax: 210 6467728.
Επίσης, στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. (www.asep.gr) αναρτώνται η επωνυµία του ∆ικαιούχου, ο
Νοµός στον οποίο υλοποιείται το πρόγραµµα, ο αριθµός της ανακοίνωσης ΚΟΧ, ο αριθµός των
προς πλήρωση θέσεων ανά κατηγορία και ειδικότητα προσωπικού, η χρονική διάρκεια των
συµβάσεων εργασίας, η ηµεροµηνία έγκρισης της ανακοίνωσης από το Α.Σ.Ε.Π. καθώς και η
ηµεροµηνία ανάρτησης της ανακοίνωσης στα γραφεία του ∆ικαιούχου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: Κατάταξη υποψηφίων
Αφού ο ∆ικαιούχος επεξεργαστεί τις αιτήσεις των υποψηφίων, τους κατατάσσει βάσει των
κριτηρίων που ορίζονται στην παρούσα ανακοίνωση (βλ. ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ) σύµφωνα
µε όσα προβλέπονται στην υπ΄ αριθµ. 1.5131/οικ.3.949/ΚΥΑ (ΦΕΚ 613 Β΄/15-4-2011) και στην
πρόσκληση µε Κωδικό 34 αριθµ. πρωτ. 1.7046/οικ,6.1303-24-05-2011 της Ειδικής Υπηρεσίας
∆ιαχείρισης του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού» για υποβολή προτάσεων στην πράξη
«∆ηµιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο µέσω προγραµµάτων κοινωφελούς
χαρακτήρα, στην Περιφέρεια Κρήτης», που συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό
Ταµείο.
Η κατάταξη των υποψηφίων, βάσει της οποίας θα γίνει η τελική επιλογή για την πρόσληψη µε
σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου, πραγµατοποιείται ως εξής:
1. Η κατάταξη των υποψηφίων γίνεται κατά φθίνουσα σειρά σε ενιαίο πίνακα µε αναγραφή των
κωδικών θέσεων που έχουν επιλέξει, µε βάση τη συνολική βαθµολογία που συγκεντρώνουν από
τα βαθµολογούµενα κριτήρια (Κατάσταση ανέργου, Οικογενειακή κατάσταση κ.ο.κ.).
2. Στην περίπτωση ισοβαθµίας υποψηφίων στη συνολική βαθµολογία προηγείται αυτός που έχει
τις περισσότερες µονάδες στο πρώτο βαθµολογούµενο κριτήριο (Κατάσταση ανέργου) και, αν
αυτές συµπίπτουν, αυτός που έχει τις περισσότερες µονάδες στο δεύτερο κριτήριο (Οικογενειακή
κατάσταση) και ούτω καθεξής. Αν εξαντληθούν όλα τα κριτήρια προηγείται ο µεγαλύτερος σε ηλικία
και στην περίπτωση που συµπίπτει η ηµεροµηνία γέννησης η σειρά µεταξύ των ισοβαθµούντων
υποψηφίων καθορίζεται µε δηµόσια κλήρωση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: Ανάρτηση πινάκων και υποβολή ενστάσεων
Ο ∆ικαιούχος µέσα σε διάστηµα ενός (1) µήνα από την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των
αιτήσεων προβαίνει στην αξιολόγησή τους και στη σύνταξη πινάκων αποκλειοµένων, κατάταξης
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και προσληπτέων ωφελουµένων. Στα γραφεία του ∆ικαιούχου αναρτώνται σε έντυπη µορφή,
συντασσοµένου και σχετικού πρακτικού ανάρτησης οι κατωτέρω πίνακες:
•

Αλφαβητικός πίνακας αποκλειοµένων µε αναγραφή του λόγου αποκλεισµού

•

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

•

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

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

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

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
της Σύµπραξης Φορέων Ρεθύµνου για την
Ανάπτυξη και την Απασχόληση

Μανώλης Ψαρουδάκης
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