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1. Ανακοίνωση Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 

  
Προς τους Δυνητικά Ωφελούμενους για την κάλυψη θέσεων απασχόλησης στα πλαίσια της πράξης 

«ΞΕΝΙΟΣ ΖΕΥΣ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ 

ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΡΕΘΥΜΝΗΣ». 

 

Συνοπτικά Στοιχεία Έργου 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 
ΞΕΝΙΟΣ ΖΕΥΣ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ 

ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ 36403/61335  

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
Π55ΔΡΕ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ/ΕΤΑΙΡΙΑ 
ΞΕΝΙΟΣ ΖΕΥΣ 

(Δ/νση: Δεινοστράτους 95-97 ΤΚ 11743 ΑΘΗΝΑ) 

ΣΥΜΠΡΑΤΤΩΝ ΔΗΜΟΣ  ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 

ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 
1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

& ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

2. ΕΚΤ  

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΟΥ 24 ΜΗΝΕΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Έως 26/08/2013 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  Έως και 10/09/2013 

ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΘ 18730 ΤΚ 11603 ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ ΗΛΙΑ ΗΛΙΟΥ 
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Η Εταιρεία  ΞΕΝΙΟΣ ΖΕΥΣ  

Έχοντας υπόψη: 

1.Την πρόσκληση για υποβολή προτάσεων στο ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» με  Κωδικό 55,  

αριθμ.  πρωτ. 231716/οικ.6.7591/30-11-2012 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. «Ανάπτυξη 

Ανθρώπινου Δυναμικού» Θεματικός Άξονας 4 «Πλήρης Ενσωμάτωση του Συνόλου του Ανθρωπίνου 

Δυναμικού σε μια Κοινωνία Ίσων Ευκαιριών». 

2.Την υπ' αριθμ. Πρωτ. 3.6403/6.1335/29-3-2013 απόφαση ένταξης της πράξης «ΞΕΝΙΟΣ ΖΕΥΣ 

ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΣΤΟ 

ΔΗΜΟ ΡΕΘΥΜΝΗΣ». 

 

Ανακοινώνει 

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την υλοποίηση της πράξης 

«ΞΕΝΙΟΣ ΖΕΥΣ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ 

ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΡΕΘΥΜΝΗΣ». 

Στο πλαίσιο του έργου θα απασχοληθεί ο εξής αριθμός ατόμων ανά  δράση,  τόπο  υλοποίησης, ειδικότητα 

και διάρκεια σύμβασης, με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. 

ΠΙΝΑΚΑ)  

 

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με τον κωδικό της Πρόσκλησης 

Ενδιαφέροντος (μόνο έναν ανά αίτηση) και να την υποβάλουν με τα απαραίτητα δικαιολογητικά (κάθε 

αίτηση θα έχει το σύνολο των δικαιολογητικών που απαιτεί, δεν γίνεται δεκτή αίτηση χωρίς 

δικαιολογητικά) σε κλειστό φάκελο που θα έχει σε εμφανές σημείο τον κωδικό της πρόσκλησης και θα 

κατατίθεται στην ΤΘ που ορίζεται στην ανακοίνωση.  

Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την  ημερομηνία παραλαβής στην ΤΘ. 

Κάθε υποψήφιος μπορεί να καταθέσει για την ίδια πρόσκληση μόνο μια αίτηση. 

Κάθε υποψήφιος δύναται να σημειώσει στην αίτησή του έναν ή περισσότερους κωδικούς θέσεων για μία 

και μόνο ειδικότητα (ανά αίτηση). 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δεκαπέντε (15) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και  

αρχίζει  από  την  επόμενη  ημέρα  της  τελευταίας  δημοσίευσης  της  παρούσας  σε  τοπικές εφημερίδες ή  

της ανάρτησής της στα γραφεία του Δικαιούχου, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της 

δημοσίευσης στις εφημερίδες. 

Οι υποψήφιοι μπορούν να  αναζητήσουν τα έντυπα  των αιτήσεων στo site της εταιρίας 

http://www.xenioszeus.org.gr και στους κατά τόπους δήμους. 

 

http://www.xenioszeus.org.gr/
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 Προϋποθέσεις συμμετοχής 

Οι  ωφελούμενοι  της  πράξης  πρέπει  σωρευτικά  να  πληρούν  τις  παρακάτω προϋποθέσεις συμμετοχής: 

1. Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε. ή να είναι ομογενείς. 

2. Να είναι άνεργοι με δελτίο ανεργίας σε ισχύ ή δεν δικαιούνται δελτίο ανεργίας  

3. Να έχουν ηλικία έως 30 ετών (γεννηθέντες μετά την 31/12/1983) 

 Πρόσληψη 

Ο ∆ικαιούχος προσλαμβάνει το προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου  

εντός  κατάλληλου χρονικού διαστήματος  από  την  κατάρτιση  των  πινάκων  κατάταξης  ωφελουμένων.   

Η  αμοιβή  των  προσώπων  που  απασχολούνται  στο έργο ανεξαρτήτως ειδικότητας και 

επαγγελματικής εξειδίκευσής τους ορίζεται έως του ποσού των 13.600 euro ανά έτος. Στο ποσό αυτό 

συμπεριλαμβάνονται οι πάσης φύσεως κρατήσεις (ασφαλιστικές εισφορές, φόροι, επιδόματα κλπ) 

Ο  Δ ικαιούχος   εκτός  από  τα  καταβαλλόμενα  ποσά  που  αναφέρονται  στην  προηγούμενη 

παράγραφο, δεν υποχρεούται να καταβάλλει οποιαδήποτε άλλη παροχή στα απασχολούμενα πρόσωπα. 

 

ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΣΗ 

ΚΩΔ 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

ΑΡΙΘ ΠΡΟΣΛ. 

ΠΡΟΣΩΠΩΝ 

 

ΞΕΝΙΟΣ 

ΖΕΥΣ 

 

ΡΕΘΥΜΝΟΥ 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΡΟΝΟΥ 

69 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ 3 

70 ΚΟΙΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ 1 

ΓΡΑΦΕΙΟ 

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ 
71 

ΑΝΘΡ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

(ΚΛ,ΚΟΙΝ/ΟΙ,ΨΥΧΟΛ κλπ) 
2 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ 

ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΟΣ 

72 ΓΕΩΠΟΝΟΣ 1 

73 ΚΟΙΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ 1 

74 ΓΕΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 1 

ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ 

ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ 

75 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ 1 

76 ΜΑΓΕΙΡΑΣ-ΣΤ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 3 

77 ΚΟΙΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ 1 

78 ΓΕΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 2 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ 

ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ 

79 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ 1 

80 ΚΟΙΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ 1 

81 ΓΕΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 3 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ 

ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ 

82 ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ 2 

83 ΚΟΙΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ 1 

 



ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΣΗ

ΚΩΔ 

ΕΙΔΙΚΟΤΗ

ΤΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘ ΠΡΟΒΛ 

ΠΡΟΣΩΠ

Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) 

προσόντα ΣΧΟΛΙΑ

ΞΕΝΙΟΣ ΖΕΥΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΡΟΝΟΥ 69 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ 3

ΠΕ/ΤΕ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ 

Α) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της 

αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας. 

Β) Άριστη γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) υπολογιστικών φύλλων και 

(iii) υπηρεσιών διαδικτύου κλπ (δεν απαιτείται ECDL ή παρόμοιο) 

Γ) Άριστη γνώση τουλάχιστον μιας ξένης γλώσσας (κατά προτίμηση της Αγγλικής) 

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ 

Α) Άριστη γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) υπολογιστικών φύλλων και 

(iii) υπηρεσιών διαδικτύου κλπ (δεν απαιτείται ECDL ή παρόμοιο)

Β) Άριστη γνώση τουλάχιστον μιας ξένης γλώσσας (κατά προτίμηση της Αγγλικής)

ΞΕΝΙΟΣ ΖΕΥΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΡΟΝΟΥ 70 ΚΟΙΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓ 1

ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ 

Α) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικής Εργασίας ή Κοινωνικού Λειτουργού 

Β) Πτυχίο ή δίπλωμα Κοινωνικής Εργασίας ή Κοινωνικής Διοίκησης με κατεύθυνση Κοινωνικής Εργασίας ΑΕΙ 

ή 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

Άριστη γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) υπολογιστικών φύλλων και (iii) 

υπηρεσιών διαδικτύου κλπ 

Άριστη γνώση τουλάχιστον μιας ξένης γλώσσας (κατά προτίμηση της Αγγλικής)

ΞΕΝΙΟΣ ΖΕΥΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ 71

ΑΝΘΡ. 

ΕΠΙΣΤ.(ΚΛ,ΚΟΙΝ/ΟΙ,ΨΥΧΟ

Λ κλπ)

2

ΠΕ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

Πτυχίο ή δίπλωμα Κοινωνιολογίας ή Κοινωνικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή Κοινωνικής 

Ανθρωπολογίας ή Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας με κατεύθυνση Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή 

Κοινωνικής Διοίκησης ή Ιστορίας - Αρχαιολογίας - Κοινωνικής Ανθρωπολογίας με κατεύθυνση Κοινωνικής 

Ανθρωπολογίας ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή 

πτυχίο ή δίπλωμα Ψυχολογίας ή Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας με ειδίκευση στην Ψυχολογία ή 

Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής 

αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. 

Για την συμμετοχή σε αυτή τη θέση αναφοράς τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι ανάλογα με αυτά που 

περιγράφονται παρακάτω στις ανάλογες ειδικότητες 

Άριστη γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) υπολογιστικών φύλλων και (iii) 

υπηρεσιών διαδικτύου κλπ 

Άριστη γνώση τουλάχιστον μιας ξένης γλώσσας (κατά προτίμηση της Αγγλικής)

ΞΕΝΙΟΣ ΖΕΥΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΟΣ 72 ΓΕΩΠΟΝΟΣ 1

ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΟΙ 

 Πτυχίο ή δίπλωμα Γεωπονικής 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.

Άριστη γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) υπολογιστικών φύλλων και (iii) 

υπηρεσιών διαδικτύου κλπ 

Άριστη γνώση τουλάχιστον μιας ξένης γλώσσας (κατά προτίμηση της Αγγλικής)



ΞΕΝΙΟΣ ΖΕΥΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΟΣ 73 ΚΟΙΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓ 1

ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ 

Α) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικής Εργασίας ή Κοινωνικού Λειτουργού 

Β) Πτυχίο ή δίπλωμα Κοινωνικής Εργασίας ή Κοινωνικής Διοίκησης με κατεύθυνση Κοινωνικής Εργασίας ΑΕΙ 

ή 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

Άριστη γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) υπολογιστικών φύλλων και (iii) 

υπηρεσιών διαδικτύου κλπ 

Άριστη γνώση τουλάχιστον μιας ξένης γλώσσας (κατά προτίμηση της Αγγλικής)

ΞΕΝΙΟΣ ΖΕΥΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΟΣ 74 ΓΕΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 1

ΔΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας.

ΞΕΝΙΟΣ ΖΕΥΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ 75 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ 1

ΠΕ/ΤΕ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ 

Α) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της 

αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας. 

Β) Άριστη γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) υπολογιστικών φύλλων και 

(iii) υπηρεσιών διαδικτύου κλπ (δεν απαιτείται ECDL ή παρόμοιο) 

Γ) Άριστη γνώση τουλάχιστον μιας ξένης γλώσσας (κατά προτίμηση της Αγγλικής) 

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ 

Α) Άριστη γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) υπολογιστικών φύλλων και 

(iii) υπηρεσιών διαδικτύου κλπ (δεν απαιτείται ECDL ή παρόμοιο)

Β) Άριστη γνώση τουλάχιστον μιας ξένης γλώσσας (κατά προτίμηση της Αγγλικής)

ΞΕΝΙΟΣ ΖΕΥΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ 76 ΜΑΓΕΙΡΑΣ-ΣΤ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 3

Α) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Β) Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον δευτοροβάθμιας 

εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας ΟΑΕΔ,ΙΕΚ ή άλλος ισότιμος τίτλος ημεδαπής ή αλλοδαπής 



ΞΕΝΙΟΣ ΖΕΥΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ 77 ΚΟΙΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓ 1

ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ 

Α) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικής Εργασίας ή Κοινωνικού Λειτουργού 

Β) Πτυχίο ή δίπλωμα Κοινωνικής Εργασίας ή Κοινωνικής Διοίκησης με κατεύθυνση Κοινωνικής Εργασίας ΑΕΙ 

ή 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

Άριστη γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) υπολογιστικών φύλλων και (iii) 

υπηρεσιών διαδικτύου κλπ 

Άριστη γνώση τουλάχιστον μιας ξένης γλώσσας (κατά προτίμηση της Αγγλικής)

ΞΕΝΙΟΣ ΖΕΥΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ 78 ΓΕΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 2

ΔΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας.

ΞΕΝΙΟΣ ΖΕΥΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ 79 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ 1

ΠΕ/ΤΕ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ 

Α) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της 

αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας. 

Β) Άριστη γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) υπολογιστικών φύλλων και 

(iii) υπηρεσιών διαδικτύου κλπ (δεν απαιτείται ECDL ή παρόμοιο) 

Γ) Άριστη γνώση τουλάχιστον μιας ξένης γλώσσας (κατά προτίμηση της Αγγλικής) 

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ 

Α) Άριστη γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) υπολογιστικών φύλλων και 

(iii) υπηρεσιών διαδικτύου κλπ (δεν απαιτείται ECDL ή παρόμοιο)

Β) Άριστη γνώση τουλάχιστον μιας ξένης γλώσσας (κατά προτίμηση της Αγγλικής)

ΞΕΝΙΟΣ ΖΕΥΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ 80 ΚΟΙΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓ 1

ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ 

Α) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικής Εργασίας ή Κοινωνικού Λειτουργού 

Β) Πτυχίο ή δίπλωμα Κοινωνικής Εργασίας ή Κοινωνικής Διοίκησης με κατεύθυνση Κοινωνικής Εργασίας ΑΕΙ 

ή 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

Άριστη γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) υπολογιστικών φύλλων και (iii) 

υπηρεσιών διαδικτύου κλπ 

Άριστη γνώση τουλάχιστον μιας ξένης γλώσσας (κατά προτίμηση της Αγγλικής)



ΞΕΝΙΟΣ ΖΕΥΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ 81 ΓΕΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 3

ΔΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας.

ΞΕΝΙΟΣ ΖΕΥΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ 82 ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ 2

ΠΕ/ΤΕ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ 

Άδεια άσκησης επαγγέλματος

Πτυχίο ή δίπλωμα Φαρμακευτικής  ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή 

ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

Άριστη γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) υπολογιστικών φύλλων και (iii) 

υπηρεσιών διαδικτύου κλπ 

Άριστη γνώση τουλάχιστον μιας ξένης γλώσσας (κατά προτίμηση της Αγγλικής)

ΞΕΝΙΟΣ ΖΕΥΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ 83 ΚΟΙΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓ 1

ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ 

Α) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικής Εργασίας ή Κοινωνικού Λειτουργού 

Β) Πτυχίο ή δίπλωμα Κοινωνικής Εργασίας ή Κοινωνικής Διοίκησης με κατεύθυνση Κοινωνικής Εργασίας ΑΕΙ 

ή 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

Άριστη γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) υπολογιστικών φύλλων και (iii) 

υπηρεσιών διαδικτύου κλπ 

Άριστη γνώση τουλάχιστον μιας ξένης γλώσσας (κατά προτίμηση της Αγγλικής)


