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ΠΡΟΚΛΗΗ 

γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ θαη ΤΜΒΑΔΧΝ 

ΜΙΘΧΗ ΔΡΓΟΤ 

ζην πιαίζην ηνπ ΔΘΝΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΣΑΜΔΙΟΤ ΑΤΛΟΤ, ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΗ 

ΚΑΙ ΔΝΣΑΞΗ  2014-2020, 

ΔΙΓΙΚΟ ΣΟΥΟ: «ΑΤΛΟ» ΚΑΙ ΔΘΝΙΚΟ ΣΟΥΟ: «ΤΠΟΓΟΥΗ/ΑΤΛΟ», 

ΣΙΣΛΟ «ΓΟΜΗ ΦΙΛΟΞΔΝΙΑ ΑΤΝΟΓΔΤΣΧΝ ΑΝΗΛΙΚΧΝ ΣΟ ΓΡΑΙΚΟΥΧΡΙ 

ΗΓΟΤΜΔΝΙΣΑ» 

Κσδηθόο ΟΠ 5037452. 

 
Η Αζηηθή κε Κεξδνζθνπηθή Δηαηξεία «ΓΙΔΘΝΔ ΚΔΝΣΡΟ ΓΙΑ ΣΗ 

ΒΙΧΙΜΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ (ICSD)» 
 

Έρνληαο ππόςε: 

 
1. Σν κε αξηζκ. 10/2018 θσδηθνπνηεκέλν θαηαζηαηηθό ηνπ Γηεζλνύο Κέληξνπ γηα ηε Βηώζηκε 

Αλάπηπμε (ICSD). 

2. Σνλ Οδεγό Δθαξκνγήο & Λεηηνπξγίαο Γνκώλ Φηινμελίαο Αζπλόδεπησλ αλειίθσλ  (Ννέκβξηνο 

2017)  

mailto:icsdeu@gmail.com
http://www.icsd.gr/


 

3. Σε κε αξηζκ. πξση. 1649/θ38/08-12-2017 (Κσδ. 019) πξόζθιεζε πξνο ηνπο δηθαηνύρνπο γηα 

ηελ ππνβνιή πξνηάζεσλ ζην Δζληθό Πξόγξακκα Σακείνπ Αζύινπ, Μεηαλάζηεπζεο θαη 

Έληαμεο, Δηδηθόο ηόρνο «1-Άζπιν».  

4. Σε κε αξηζκ. πξση. 377/21-11-2018 αίηεκα ρξεκαηνδόηεζεο ηνπ δηθαηνύρνπ γηα ηε δξάζε κε 

ηίηιν «Δπηρνξήγεζε ΝΠ Γηεζλέο Κέληξν γηα ηε Βηώζηκε Αλάπηπμε (ICSD) γηα ηελ πινπνίεζε 

ηνπ έξγνπ: Γνκή Φηινμελίαο Αζπλόδεπησλ Αλειίθσλ ζην Γξαηθνρώξη Ηγνπκελίηζαο» πξνο ηελ 

ΔΤΤΓ ΣΔΜΔΣΔΑΑΠ γηα ρξεκαηνδόηεζε ηεο ζην Δζληθό Πξόγξακκα ηνπ Σακείνπ Αζύινπ, 

Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο. 

5. Σελ ππ’ αξηζκ.  73/08-03-2019 απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Γηεζλνύο Κέληξνπ 

γηα ηε Βηώζηκε Αλάπηπμε (ICSD) κε ζέκα Νν1: «Έγθξηζε πξνζιήςεσλ πξνζσπηθνύ κε 

ζύκβαζε εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξόλνπ θαη ζύκβαζε κίζζσζεο έξγνπ γηα ηελ πινπνίεζε ηεο 

Γξάζεο «Γνκή Φηινμελίαο Αζπλόδεπησλ Αλειίθσλ ζην Γξαηθνρώξη Ηγνπκελίηζαο» κε θσδηθό 

ΟΠ (MIS) 5037452. 

6. Σν ππ’ αξηζκ. 1/28-03-2019 πξαθηηθό ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιόγεζεο Αηηήζεσλ ηεο Γξάζεο 

«Γνκή Φηινμελίαο Αζπλόδεπησλ Αλειίθσλ ζην Γξαηθνρώξη Ηγνπκελίηζαο» ηνπ Δζληθνύ 

Πξνγξάκκαηνο Σακείνπ Αζύινπ Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο κε θσδηθό ΟΠ (MIS) 5037452. 

7. Σελ ππ’ αξηζκ. 77/28-03-2019 απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Γηεζλνύο Κέληξνπ γηα 

ηε Βηώζηκε Αλάπηπμε (ICSD) κε ζέκα Νν1: «Απόθαζε πεξί παξάηαζεο ηεο θαηαιεθηηθήο 

εκεξνκελίαο ησλ αηηήζεσλ γηα ηελ πξόζθιεζε 453/14-03-2019 γηα ηε ζύλαςε ζύκβαζεο 

εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξόλνπ θαη ζύκβαζεο κίζζσζεο έξγνπ 33 αηόκσλ ηεο δξάζεο «Γνκή 

Φηινμελίαο Αζπλόδεπησλ Αλειίθσλ Γξαηθνρώξη Ηγνπκελίηζαο» ηνπ Δζληθνύ Πξνγξάκκαηνο 

Σακείνπ Αζύινπ Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο κε θσδηθό ΟΠ 5037452 

 

Αλαθνηλώλεη 

 

Σελ πξόζιεςε κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ θαη ζύκβαζε 

κίζζσζεο έξγνπ ζπλνιηθά ηξηάληα ηξηώλ (33) αηόκσλ γηα ηελ πινπνίεζε ηεο Γξάζεο  Γνκή 

Φηινμελίαο Αζπλόδεπησλ Αλειίθσλ ζην Γξαηθνρώξη Ηγνπκελίηζαο» κε θσδηθό ΟΠ (MIS) 

5037452, ζην πιαίζην ηνπ ΔΘΝΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΣΑΜΔΙΟΤ ΑΤΛΟΤ, 

ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΗ ΚΑΙ ΔΝΣΑΞΗ 2014-2020, ΔΙΓΙΚΟ ΣΟΥΟ:«ΑΤΛΟ» ΚΑΙ ΔΘΝΙΚΟ 

ΣΟΥΟ: «ΤΠΟΓΟΥΗ/ΑΤΛΟ», ΣΙΣΛΟ «ΓΟΜΗ ΦΙΛΟΞΔΝΙΑ ΑΤΝΟΓΔΤΣΧΝ ΑΝΗΛΙΚΧΝ 

ΣΟ ΓΡΑΙΚΟΥΧΡΙ ΗΓΟΤΜΔΝΙΣΑ», ζην ΓΙΔΘΝΔ ΚΔΝΣΡΟ ΓΙΑ ΣΗ ΒΙΧΙΜΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ 

(ICSD) πνπ ιεηηνπξγεί ζην Γξαηθνρώξη Ηγνπκελίηζαο θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπ εμήο, αλά 

ππεξεζία, έδξα, εηδηθόηεηα θαη δηάξθεηα ζύκβαζεο, αξηζκνύ αηόκσλ (βι. ΠΙΝΑΚΑ Α), κε ηα 

αληίζηνηρα απαηηνύκελα (ηππηθά θαη ηπρόλ πξόζζεηα) πξνζόληα (βι. ΠΙΝΑΚΑ Β): 

 

 

 

 

 



 

ΠΙΝΑΚΑ Α: ΘΔΔΙ ΔΠΟΥΙΚΟΤ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ (αλά θσδηθό ζέζεο) 

Κσδηθόο 
ζέζεο 

Τπεξεζία 
Έδξα 

ππεξεζίαο 
Δηδηθόηεηα –πεξηγξαθή ζέζεο 

Γηάξθεηα 
ζύκβαζεο-Ακνηβή 

Αξηζκόο 
αηόκσλ 

101 

ΓΙΔΘΝΔ ΚΔΝΣΡΟ 
ΓΙΑ ΣΗ ΒΙΧΙΜΗ 

ΑΝΑΠΣΤΞΗ (ICSD) 
Γηα ηε ζηειέρσζε ηεο 

Γνκήο Φηινμελίαο 
Αζπλόδεπησλ 
Αλειίθσλ ζην 
Γξαηθνρώξη 

Ηγνπκελίηζαο 

ΙΧΑΝΝΙΝΑ 

Π.Δ./Σ.Δ. Κνηλσληθόο Λεηηνπξγόο  

Ο θνηλσληθόο ιεηηνπξγόο είλαη 

ππεύζπλνο γηα ηελ εθηίκεζε θαη ηε 

δηαρείξηζε ησλ θνηλσληθώλ θαη 

πξνλνηαθώλ αλαγθώλ ησλ 

θηινμελνπκέλσλ 

 

«δύν  (2) κήλεο από 
ηελ ππνγξαθή ηεο 

ζύκβαζεο κε 
δπλαηόηεηα 

αλαλέσζεο ή 
παξάηαζεο γηα άιινπο 

10 κήλεο» 
1100 επξώ θόζηνο 

επηρείξεζεο αλά κήλα 

3 

102 

ΓΙΔΘΝΔ ΚΔΝΣΡΟ 
ΓΙΑ ΣΗ ΒΙΧΙΜΗ 

ΑΝΑΠΣΤΞΗ (ICSD) 
Γηα ηε ζηειέρσζε ηεο 

Γνκήο Φηινμελίαο 
Αζπλόδεπησλ 
Αλειίθσλ ζην 
Γξαηθνρώξη 

Ηγνπκελίηζαο 

ΙΧΑΝΝΙΝΑ 

Π.Δ. Φπρνιόγσλ  

Ο ςπρνιόγνο είλαη ππεύζπλνο γηα ηα 

ζέκαηα πνπ άπηνληαη ηεο ςπρηθήο πγείαο 

ησλ θηινμελνπκέλσλ 

«δύν  (2) κήλεο από 
ηελ ππνγξαθή ηεο 

ζύκβαζεο κε 
δπλαηόηεηα 

αλαλέσζεο ή 
παξάηαζεο γηα άιινπο 

10 κήλεο» 
600 επξώ (πιένλ 

ΦΠΑ) κε ζύκβαζε 
έξγνπ αλά κήλα 

3 

103 

ΓΙΔΘΝΔ ΚΔΝΣΡΟ 
ΓΙΑ ΣΗ ΒΙΧΙΜΗ 

ΑΝΑΠΣΤΞΗ (ICSD) 
Γηα ηε ζηειέρσζε ηεο 

Γνκήο Φηινμελίαο 
Αζπλόδεπησλ 
Αλειίθσλ ζην 
Γξαηθνρώξη 

Ηγνπκελίηζαο 

ΙΧΑΝΝΙΝΑ 

Γηεξκελέαο 

πλδξάκεη ζε όιεο ηηο δηαδηθαζίεο όπνπ 

είλαη απαξαίηεηε ε παξνπζία ηνπ γηα ηελ 

επηθνηλσλία ηνπ πξνζσπηθνύ κε ηνπο 

θηινμελνύκελνπο ηεο δνκήο 

«δύν  (2) κήλεο από 
ηελ ππνγξαθή ηεο 

ζύκβαζεο κε 
δπλαηόηεηα 

αλαλέσζεο ή 
παξάηαζεο γηα άιινπο 

10 κήλεο» 
1100 επξώ θόζηνο 

επηρείξεζεο αλά κήλα 

3 

104 

ΓΙΔΘΝΔ ΚΔΝΣΡΟ 
ΓΙΑ ΣΗ ΒΙΧΙΜΗ 

ΑΝΑΠΣΤΞΗ (ICSD) 
Γηα ηε ζηειέρσζε ηεο 

Γνκήο Φηινμελίαο 
Αζπλόδεπησλ 
Αλειίθσλ ζην 
Γξαηθνρώξη 

Ηγνπκελίηζαο 

ΙΧΑΝΝΙΝΑ 

Σ.Δ. Ννζειεπηήο  

Ο λνζειεπηήο ιεηηνπξγεί επηθνπξηθά θαη 

ππνζηεξηθηηθά γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία 

θαη αληηκεηώπηζε δεηεκάησλ πνπ 

πξνθύπηνπλ θαηά ηελ εηθνζηηεηξάσξε 

ιεηηνπξγία ηεο δνκήο 

«δύν  (2) κήλεο από 
ηελ ππνγξαθή ηεο 

ζύκβαζεο κε 
δπλαηόηεηα 

αλαλέσζεο ή 
παξάηαζεο γηα άιινπο 

10 κήλεο» 
1100 επξώ θόζηνο 

επηρείξεζεο αλά κήλα 

1 

105 

ΓΙΔΘΝΔ ΚΔΝΣΡΟ 
ΓΙΑ ΣΗ ΒΙΧΙΜΗ 

ΑΝΑΠΣΤΞΗ (ICSD) 
Γηα ηε ζηειέρσζε ηεο 

Γνκήο Φηινμελίαο 
Αζπλόδεπησλ 
Αλειίθσλ ζην 
Γξαηθνρώξη 

Ηγνπκελίηζαο 

ΙΧΑΝΝΙΝΑ 

Π.Δ. Δθπαηδεπηηθνί 

Οη εθπαηδεπηηθνί ζα είλαη ππεύζπλνη ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ησλ σθεινύκελσλ 

«δύν  (2) κήλεο από 
ηελ ππνγξαθή ηεο 

ζύκβαζεο κε 
δπλαηόηεηα 

αλαλέσζεο ή 
παξάηαζεο γηα άιινπο 

10 κήλεο. 
1100 επξώ θόζηνο 

επηρείξεζεο αλά κήλα 

5 

106 

ΓΙΔΘΝΔ ΚΔΝΣΡΟ 
ΓΙΑ ΣΗ ΒΙΧΙΜΗ 

ΑΝΑΠΣΤΞΗ (ICSD) 
Γηα ηε ζηειέρσζε ηεο 

Γνκήο Φηινμελίαο 
Αζπλόδεπησλ 
Αλειίθσλ ζην 
Γξαηθνρώξη 

Ηγνπκελίηζαο 

ΙΧΑΝΝΙΝΑ 

Π.Δ. Ννκηθόο 

Η παξνρή λνκηθώλ ζπκβνπιώλ ζε 

αηνκηθό θαη νκαδηθό επίπεδν ζρεηηθά κε 

ηα δηθαηώκαηα θαη ηηο ππνρξεώζεηο ησλ 

αζπλόδεπησλ αλήιηθσλ εληόο θαη εθηόο 

δνκήο 

«δύν  (2) κήλεο από 
ηελ ππνγξαθή ηεο 

ζύκβαζεο κε 
δπλαηόηεηα 

αλαλέσζεο ή 
παξάηαζεο γηα άιινπο 

10 κήλεο» 
600 επξώ (πιένλ 

ΦΠΑ) κε ζύκβαζε 
έξγνπ αλά κήλα 

2 



 

ΠΙΝΑΚΑ Α: ΘΔΔΙ ΔΠΟΥΙΚΟΤ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ (αλά θσδηθό ζέζεο) 

Κσδηθόο 
ζέζεο 

Τπεξεζία 
Έδξα 

ππεξεζίαο 
Δηδηθόηεηα –πεξηγξαθή ζέζεο 

Γηάξθεηα 
ζύκβαζεο-Ακνηβή 

Αξηζκόο 
αηόκσλ 
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ΓΙΔΘΝΔ ΚΔΝΣΡΟ 
ΓΙΑ ΣΗ ΒΙΧΙΜΗ 

ΑΝΑΠΣΤΞΗ (ICSD) 
Γηα ηε ζηειέρσζε ηεο 

Γνκήο Φηινμελίαο 
Αζπλόδεπησλ 
Αλειίθσλ ζην 
Γξαηθνρώξη 

Ηγνπκελίηζαο 

ΙΧΑΝΝΙΝΑ 

Π.Δ./Σ.Δ Γηνηθεηηθόο 

Σν δηνηθεηηθό πξνζσπηθό είλαη αξκόδην 

γηα ηελ δηνηθεηηθή γξακκαηεηαθή 

ππνζηήξημε ηεο δνκήο. 

«δύν  (2) κήλεο από 
ηελ ππνγξαθή ηεο 

ζύκβαζεο κε 
δπλαηόηεηα 

αλαλέσζεο ή 
παξάηαζεο γηα άιινπο 

10 κήλεο» 
1200 επξώ θόζηνο 

επηρείξεζεο αλά κήλα 

4 

108 

ΓΙΔΘΝΔ ΚΔΝΣΡΟ 
ΓΙΑ ΣΗ ΒΙΧΙΜΗ 

ΑΝΑΠΣΤΞΗ (ICSD) 
Γηα ηε ζηειέρσζε ηεο 

Γνκήο Φηινμελίαο 
Αζπλόδεπησλ 
Αλειίθσλ ζην 
Γξαηθνρώξη 

Ηγνπκελίηζαο 

ΙΧΑΝΝΙΝΑ 

Γ.Δ. Φπιάθσλ 

Οη θύιαθεο ιεηηνπξγνύλ επηθνπξηθά θαη 

ππνζηεξηθηηθά γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία 

θαη αληηκεηώπηζε δεηεκάησλ πνπ 

πξνθύπηνπλ θαηά ηελ εηθνζηηεηξάσξε 

ιεηηνπξγία ηεο δνκήο 

«δύν  (2) κήλεο από 
ηελ ππνγξαθή ηεο 

ζύκβαζεο κε 
δπλαηόηεηα 

αλαλέσζεο ή 
παξάηαζεο γηα άιινπο 

10 κήλεο» 
1100 επξώ θόζηνο 

επηρείξεζεο αλά κήλα 

5 

109 

ΓΙΔΘΝΔ ΚΔΝΣΡΟ 
ΓΙΑ ΣΗ ΒΙΧΙΜΗ 

ΑΝΑΠΣΤΞΗ (ICSD) 
Γηα ηε ζηειέρσζε ηεο 

Γνκήο Φηινμελίαο 
Αζπλόδεπησλ 
Αλειίθσλ ζην 
Γξαηθνρώξη 

Ηγνπκελίηζαο 

ΙΧΑΝΝΙΝΑ 

Γ.Δ. Μαγείξσλ 

Δπηκειείηαη ηδηαηηέξσο γηα ηελ ηήξεζε 

ηνπ πξνγξάκκαηνο ιεηηνπξγίαο ηεο 

Γνκήο (θαζαξηόηεηαο, δηαλνκήο 

γεπκάησλ θ.ιπ.) 

«δύν  (2) κήλεο από 
ηελ ππνγξαθή ηεο 

ζύκβαζεο κε 
δπλαηόηεηα 

αλαλέσζεο ή 
παξάηαζεο γηα άιινπο 

10 κήλεο» 
1100 επξώ θόζηνο 

επηρείξεζεο αλά κήλα 

1 

110 

ΓΙΔΘΝΔ ΚΔΝΣΡΟ 
ΓΙΑ ΣΗ ΒΙΧΙΜΗ 

ΑΝΑΠΣΤΞΗ (ICSD) 
Γηα ηε ζηειέρσζε ηεο 

Γνκήο Φηινμελίαο 
Αζπλόδεπησλ 
Αλειίθσλ ζην 
Γξαηθνρώξη 

Ηγνπκελίηζαο 

ΙΧΑΝΝΙΝΑ 

Τ.Δ. Βνεζόο Μαγείξσλ 

Δπηκειείηαη ηδηαηηέξσο γηα ηελ ηήξεζε 

ηνπ πξνγξάκκαηνο ιεηηνπξγίαο ηεο 

Γνκήο (θαζαξηόηεηαο, δηαλνκήο 

γεπκάησλ θ.ιπ.) 

«δύν  (2) κήλεο από 
ηελ ππνγξαθή ηεο 

ζύκβαζεο κε 
δπλαηόηεηα 

αλαλέσζεο ή 
παξάηαζεο γηα άιινπο 

10 κήλεο» 
1100 επξώ θόζηνο 

επηρείξεζεο αλά κήλα 

1 

111 

ΓΙΔΘΝΔ ΚΔΝΣΡΟ 
ΓΙΑ ΣΗ ΒΙΧΙΜΗ 

ΑΝΑΠΣΤΞΗ (ICSD) 
Γηα ηε ζηειέρσζε ηεο 

Γνκήο Φηινμελίαο 
Αζπλόδεπησλ 
Αλειίθσλ ζην 
Γξαηθνρώξη 

Ηγνπκελίηζαο 

ΙΧΑΝΝΙΝΑ 

Τ.Δ. Γεληθώλ Καζεθόλησλ 

Σν βνεζεηηθό πξνζσπηθό ιεηηνπξγεί 

επηθνπξηθά θαη ππνζηεξηθηηθά γηα ηελ 

νκαιή ιεηηνπξγία θαη αληηκεηώπηζε 

δεηεκάησλ πνπ πξνθύπηνπλ θαηά ηελ 

εηθνζηηεηξάσξε ιεηηνπξγία ηεο δνκήο 

«δύν  (2) κήλεο από 
ηελ ππνγξαθή ηεο 

ζύκβαζεο κε 
δπλαηόηεηα 

αλαλέσζεο ή 
παξάηαζεο γηα άιινπο 

10 κήλεο» 
1100 επξώ θόζηνο 

επηρείξεζεο αλά κήλα 

4 
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ΓΙΔΘΝΔ ΚΔΝΣΡΟ 
ΓΙΑ ΣΗ ΒΙΧΙΜΗ 

ΑΝΑΠΣΤΞΗ (ICSD) 
Γηα ηε ζηειέρσζε ηεο 

Γνκήο Φηινμελίαο 
Αζπλόδεπησλ 
Αλειίθσλ ζην 
Γξαηθνρώξη 

Ηγνπκελίηζαο 

ΙΧΑΝΝΙΝΑ 

Π.Δ. Γηαηξνθνιόγνο 

Ο δηαηξνθνιόγνο επηκειείηαη νξγάλσζε 

θαη ππνζηήξημε ηεο ζσζηήο δηαηξνθήο 

ησλ σθεινύκελσλ 

«δύν  (2) κήλεο από 
ηελ ππνγξαθή ηεο 

ζύκβαζεο κε 
δπλαηόηεηα 

αλαλέσζεο ή 
παξάηαζεο γηα άιινπο 

10 κήλεο» 
300 επξώ (πιένλ 

ΦΠΑ) αλά κήλα κε 
ζύκβαζε έξγνπ 

1 

 



 

ΠΙΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (αλά θσδηθό ζέζεο) 

Κσδηθόο ζέζεο 
Σίηινο ζπνπδώλ  

θαη  
ινηπά απαηηνύκελα (ηππηθά & ηπρόλ πξόζζεηα) πξνζόληα 
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α) Πηπρίν ή δίπισκα Κνηλσληθήο Δξγαζίαο ή Κνηλσληθήο Γηνίθεζεο κε θαηεύζπλζε 
Κνηλσληθήο Δξγαζίαο ή Κνηλσληθήο Γηνίθεζεο θαη Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο – Κνηλσληθήο 
Γηνίθεζεο κε θαηεύζπλζε Κνηλσληθήο Δξγαζίαο ΑΔΙ ή ην νκώλπκν πηπρίν ή δίπισκα 
Διιεληθνύ Αλνηθηνύ Παλεπηζηεκίνπ (Δ.Α.Π) ΑΔΙ ή Πξνγξακκάησλ πνπδώλ Δπηινγήο 
(Π..Δ) ΑΔΙ ηεο εκεδαπήο ή ηζόηηκνο ηίηινο ζρνιώλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο 
εηδηθόηεηαο ή  
Πηπρίν ή δίπισκα ηκήκαηνο Κνηλσληθήο Δξγαζίαο ΣΔΙ ή ην νκώλπκν πηπρίν ή δίπισκα 
Πξνγξακκάησλ πνπδώλ Δπηινγήο (Π..Δ.) ΣΔΙ ή αληίζηνηρν θαηά εηδηθόηεηα πηπρίν ή 
δίπισκα ΣΔΙ ή Πξνγξακκάησλ πνπδώλ Δπηινγήο (Π..Δ.) ΣΔΙ ηεο εκεδαπήο ή ηζόηηκνο 
ηίηινο ζρνιώλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο ή ην νκώλπκν ή 
αληίζηνηρν θαηά εηδηθόηεηα πηπρίν ΚΑΣΔΔ ή ηζόηηκνο ηίηινο ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, 
αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο.  
β) Άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο Κνηλσληθνύ Λεηηνπξγνύ ή Κνηλσληθήο Δξγαζίαο ή Βεβαίσζε 
όηη πιεξνί όιεο ηηο λόκηκεο πξνϋπνζέζεηο γηα ηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο Κνηλσληθνύ 
Λεηηνπξγνύ.  
γ) Γλώζε Υεηξηζκνύ Η/Τ ζηα αληηθείκελα: (i) επεμεξγαζίαο θεηκέλσλ, (ii) ππνινγηζηηθώλ 

θύιισλ θαη (iii) ππεξεζηώλ δηαδηθηύνπ.  

δ) θαιή γλώζε ηεο αγγιηθήο ή γαιιηθήο γιώζζαο. 
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α) Πηπρίν ή δίπισκα Φπρνινγίαο ή Φηινζνθίαο Παηδαγσγηθήο θαη Φπρνινγίαο κε εηδίθεπζε 
ζηελ Φπρνινγία ΑΔΙ ή ην νκώλπκν πηπρίν ή δίπισκα Διιεληθνύ Αλνηθηνύ Παλεπηζηεκίνπ 
(Δ.Α.Π) ΑΔΙ ή Πξνγξακκάησλ πνπδώλ Δπηινγήο (Π..Δ) ΑΔΙ ηεο εκεδαπήο ή ηζόηηκνο ηίηινο 
ζρνιώλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο.  
β) Άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο Φπρνιόγνπ ή Βεβαίσζε όηη πιεξνί όιεο ηηο λόκηκεο 
πξνϋπνζέζεηο γηα ηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο Φπρνιόγνπ.  

103 Γλώζε Αξαβηθήο Γιώζζαο ή Φαξζί ή Νηαξί θαη Αγγιηθήο Γιώζζαο  
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α) Πηπρίν ή δίπισκα Ννζειεπηηθήο ΑΔΙ ή ην νκώλπκν πηπρίν ή δίπισκα Διιεληθνύ Αλνηθηνύ 
Παλεπηζηεκίνπ (Δ.Α.Π) ΑΔΙ ή Πξνγξακκάησλ πνπδώλ Δπηινγήο (Π..Δ) ΑΔΙ ηεο εκεδαπήο 
ή ηζόηηκνο ηίηινο ζρνιώλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο, ή  
Πηπρίν ή δίπισκα ηκήκαηνο Ννζειεπηηθήο ΣΔΙ ή ην νκώλπκν πηπρίν ή δίπισκα 
Πξνγξακκάησλ πνπδώλ Δπηινγήο (Π..Δ.) ΣΔΙ ή αληίζηνηρν θαηά εηδηθόηεηα πηπρίν ή 
δίπισκα ΣΔΙ ή Πξνγξακκάησλ πνπδώλ Δπηινγήο (Π..Δ.) ΣΔΙ ηεο εκεδαπήο ή ηζόηηκνο 
ηίηινο ζρνιώλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο ή ην νκώλπκν ή 
αληίζηνηρν θαηά εηδηθόηεηα πηπρίν ΚΑΣΔΔ ή ηζόηηκνο ηίηινο ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, 
αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο,  
β) Άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο Ννζειεπηή – Ννζειεύηξηαο ή Βεβαίσζε όηη πιεξνί όιεο ηηο 
λόκηκεο πξνϋπνζέζεηο γηα ηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ/ηεο Ννζειεπηή/Ννζειεύηξηαο.  
γ) Σαπηόηεηα κέινπο ηεο Έλσζεο Ννζειεπηώλ/ηξηώλ Διιάδνο (ΔΝΔ), ε νπνία λα είλαη ζε 

ηζρύ ή Βεβαίσζε Αλαλέσζεο Δγγξαθήο ζηελ Έλσζε Ννζειεπηώλ Διιάδνο (ΔΝΔ) ηνπ 

ηξέρνληνο έηνπο ή Βεβαίσζε εγγξαθήο ζηελ Έλσζε Ννζειεπηώλ Διιάδαο (ΔΝΔ), γηα 

όζνπο εγγξάθνληαη γηα πξώηε θνξά, ε νπνία είλαη ζε ηζρύ κέρξη ην ηέινο Φεβξνπαξίνπ ηνπ 

επόκελνπ έηνπο από ηελ έθδνζή ηεο, ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηε παξ.5 ηνπ άξζξνπ 4, ηνπ 

Ν.3252/2004.  

δ) θαιή γλώζε ηεο αγγιηθήο ή γαιιηθήο γιώζζαο. 
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α) Πηπρίν Παηδαγσγηθνύ Σκήκαηνο θαηεύζπλζεο Γαζθάισλ ΑΔΙ ηεο εκεδαπήο ή ηζόηηκν θαη 

αληίζηνηρν ηίηιν ηεο αιινδαπήο . 

ή Πηπρίν Παηδαγσγηθήο Αθαδεκίαο ή ηνπ Ιεξνδηδαζθαιείνπ Βειιάο Ισαλλίλσλ έσο 01-07-

1991 ή ηεο Αλσηέξαο Δθθιεζηαζηηθήο ρνιήο Θεζζαινλίθεο έσο 01-07-1991 ή ηζόηηκν θαη 

αληίζηνηρν ηίηιν ηεο αιινδαπήο (2) εθόζνλ θαηέρνπλ θαη ην απαηηνύκελν πηπρίν ηνπ 



 

ΠΙΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (αλά θσδηθό ζέζεο) 

Κσδηθόο ζέζεο 
Σίηινο ζπνπδώλ  

θαη  
ινηπά απαηηνύκελα (ηππηθά & ηπρόλ πξόζζεηα) πξνζόληα 

Π.Γ.130/1990 (ΦΔΚ 52/06.04.1990 η.Α΄)-(πηπρίν εμνκνίσζεο). 

ή Πηπρίν Φηινζνθηθνύ Σκήκαηνο Φηινζνθηθήο ρνιήο 

ή Φηινινγίαο 

ή Διιεληθήο Φηινινγίαο 

ή Ιζηνξίαο θαη Αξραηνινγίαο 

ή Ιζηνξίαο θαη Δζλνινγίαο 

ή Ιζηνξίαο − Αξραηνινγίαο − Κνηλσληθήο Αλζξσπνινγίαο (κε θαηεύζπλζε Ιζηνξίαο ή 

Αξραηνινγίαο) 

ή Ιζηνξίαο 

ή Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Φπρνινγίαο 

ή Φηινζνθίαο θαη Παηδαγσγηθήο 

ή Φηινζνθηθώλ θαη Κνηλσληθώλ πνπδώλ 

ή Φηινζνθίαο 

ή Φηινζνθίαο ηεο ρνιήο Αλζξσπηζηηθώλ θαη Κνηλσληθώλ Δπηζηεκώλ (Παηξώλ) 

ή Ιζηνξίαο Αξραηνινγίαο θαη Γηαρείξηζεο Πνιηηηζκηθώλ Αγαζώλ ηεο ρνιήο Αλζξσπηζηηθώλ 

Δπηζηεκώλ θαη Πνιηηηζκηθώλ πνπδώλ (Πεινπνλλήζνπ) Παλεπηζηεκίσλ ηεο εκεδαπήο 

ή ηζόηηκα πηπρία αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο ηεο αιινδαπήο. 

Πηπρίν Φηινζνθίαο 

ή Ιζηνξίαο Αξραηνινγίαο 

ή Κιαζζηθώλ πνπδώλ 

ή Βπδαληηλώλ θαη Νενειιεληθώλ πνπδώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Κύπξνπ. 

β) Γλώζε Υεηξηζκνύ Η/Τ ζηα αληηθείκελα: (i) επεμεξγαζίαο θεηκέλσλ, (ii) ππνινγηζηηθώλ 

θύιισλ θαη (iii) ππεξεζηώλ δηαδηθηύνπ.  

γ) θαιή γλώζε ηεο αγγιηθήο ή γαιιηθήο γιώζζαο. 
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Πηπρίν ή δίπισκα Ννκηθήο ή νκώλπκν πηπρίν ή δίπισκα Διιεληθνύ Αλνηθηνύ Παλεπηζηεκίνπ 
(ΔΑΠ) ΑΔΙ ή Πξνγξακκάησλ πνπδώλ Δπηινγήο (ΠΔ) ΑΔΙ ηεο εκεδαπήο ή ηζόηηκνο ηίηινο 
ζρνιώλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο. 
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α) Απνδεθηά όια ηα Πηπρία  ή δηπιώκαηα ΑΔΙ ή ηα νκώλπκα πηπρία ή δηπιώκαηα Διιεληθνύ 
Αλνηθηνύ Παλεπηζηεκίνπ (Δ.Α.Π) ΑΔΙ ή Πξνγξακκάησλ πνπδώλ Δπηινγήο (Π..Δ) ΑΔΙ ηεο 
εκεδαπήο ή ηζόηηκνο ηίηινο ζρνιώλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο ή  
Πηπρία ή δηπιώκαηα ΣΔΙ ή ηα νκώλπκν πηπρίν ή δίπισκα Πξνγξακκάησλ πνπδώλ 

Δπηινγήο (Π..Δ.) ΣΔΙ ή αληίζηνηρα θαηά εηδηθόηεηα πηπρία ή δηπιώκαηα ΣΔΙ ή 

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

εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο ή ην νκώλπκν ή αληίζηνηρν θαηά εηδηθόηεηα 

πηπρίν ΚΑΣΔΔ ή ηζόηηκνο ηίηινο ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο.  

β) Γλώζε Υεηξηζκνύ Η/Τ ζηα αληηθείκελα: (i) επεμεξγαζίαο θεηκέλσλ, (ii) ππνινγηζηηθώλ 

θύιισλ θαη (iii) ππεξεζηώλ δηαδηθηύνπ.  

γ) θαιή γλώζε ηεο αγγιηθήο ή γαιιηθήο γιώζζαο. 
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Πηπρίν ή δίπισκα ή απνιπηήξηνο ηίηινο εηδηθόηεηαο ηέιερνο Τπεξεζηώλ Αζθάιεηαο ή 
ηέιερνο Αζθαιείαο Πξνζώπσλ θαη Τπνδνκώλ ή Φύιαθαο Μνπζείσλ θαη Αξραηνινγηθώλ 
ρώξσλ ή αληίζηνηρν πηπρίν ή δίπισκα ή απνιπηήξηνο ηίηινο ησλ παξαθάησ ζρνιηθώλ 
κνλάδσλ : ΙΔΚ ή Δπαγγεικαηηθνύ Λπθείνπ ή Σερληθνύ Δπαγγεικαηηθνύ Δθπαηδεπηεξίνπ Α’ ή 
Β’ θύθινπ ζπνπδώλ ή Δληαίνπ Πνιπθιαδηθνύ Λπθείνπ ή Σερληθνύ Δπαγγεικαηηθνύ Λπθείνπ ή 
ρνιήο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο ή Δπαγγεικαηηθήο ρνιήο ή Σερληθήο Δπαγγεικαηηθήο 
ρνιήο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ή ζρνιήο καζεηείαο ηνπ ΟΑΔΓ ηνπ Ν. 1346/1983 ή Ν. 
3475/2006 ή άιινο ηζόηηκνο ηίηινο ζρνιηθήο κνλάδαο ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, 
αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο.  



 

ΠΙΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (αλά θσδηθό ζέζεο) 

Κσδηθόο ζέζεο 
Σίηινο ζπνπδώλ  

θαη  
ινηπά απαηηνύκελα (ηππηθά & ηπρόλ πξόζζεηα) πξνζόληα 

ΠΡΟΟΝΣΑ Α΄ ΔΠΙΚΟΤΡΙΑ  
(Δθόζνλ νη ζέζεηο δελ θαιπθζνύλ από ππνςεθίνπο κε ηα αλσηέξσ πξνζόληα)  
Οπνηνδήπνηε πηπρίν ή δίπισκα ή απνιπηήξηνο ηίηινο δεπηεξνβάζκηαο ή κεηαδεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο ηεο εκεδαπήο ή άιινο ηζόηηκνο ηίηινο ηεο αιινδαπήο, αλεμαξηήησο εηδηθόηεηαο.  
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ΚΤΡΙΑ ΠΡΟΟΝΣΑ: Πηπρίν ή δίπισκα ή απνιπηήξηνο ηίηινο εηδηθόηεηαο Μαγεηξηθήο Σέρλεο 
ή Σερληθόο Μαγεηξηθήο Σέρλεο ή Σερλίηεο Μαγεηξηθήο Σέρλεο ή Σερληθόο Μαγεηξηθήο ηέρλεο - 
Αξρηκάγεηξαο (chef) ή αληίζηνηρν πηπρίν ή δίπισκα ή απνιπηήξηνο ηίηινο ησλ παξαθάησ 
ζρνιηθώλ κνλάδσλ: ΙΔΚ ή Δπαγγεικαηηθνύ Λπθείνπ ή Σερληθνύ Δπαγγεικαηηθνύ 
Δθπαηδεπηεξίνπ Α’ ή Β’ θύθινπ ζπνπδώλ ή Δληαίνπ Πνιπθιαδηθνύ Λπθείνπ ή Σερληθνύ 
Δπαγγεικαηηθνύ Λπθείνπ ή ρνιήο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο ή Δπαγγεικαηηθήο ρνιήο ή 
Σερληθήο Δπαγγεικαηηθήο ρνιήο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ή ζρνιήο καζεηείαο ηνπ 
ΟΑΔΓ ηνπ Ν. 1346/1983 ή Ν. 3475/2006 ή άιινο ηζόηηκνο ηίηινο ζρνιηθήο κνλάδαο ηεο 
εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο. ΔΠΙΗΜΑΝΗ: Οη θάηνρνη πηπρίσλ Βαζηθήο 
Δθπαίδεπζεο ηνπ Οξγαληζκνύ Σνπξηζηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο (ΟΣΔΚ) ηνπ 
ηκήκαηνο ηνπ β.δ 151/1971 (ΦΔΚ 52Α') Μαγεηξηθήο Σέρλεο δηεηνύο θύθινπ ζπνπδώλ 
ππνρξενύληαη λα πξνζθνκίζνπλ θαη απνιπηήξην ηίηιν ηνπιάρηζηνλ Γ' Γπκλαζίνπ.  
ΠΡΟΟΝΣΑ Α΄ ΔΠΙΚΟΤΡΙΑ: (Δθόζνλ ε ζέζε δελ θαιπθζεί από ππνςεθίνπο κε ηα 
αλσηέξσ πξνζόληα) Ο νκώλπκνο ή αληίζηνηρνο, απνιπηήξηνο ηίηινο αλαγλσξηζκέλεο 
θαηώηεξεο ηερληθήο ζρνιήο ηεο εκεδαπήο ή ηζόηηκνο θαη αληίζηνηρνο ηίηινο ζρνιήο ηεο 
αιινδαπήο. ΠΡΟΟΝΣΑ Β΄ ΔΠΙΚΟΤΡΙΑ: (Δθόζνλ ε ζέζε δελ θαιπθζεί από ππνςεθίνπο 
κε ηα αλσηέξσ πξνζόληα) Απνιπηήξηνο ηίηινο ηνπιάρηζηνλ Τπνρξεσηηθήο Δθπαίδεπζεο 
(απνιπηήξην ηξηηαμίνπ γπκλαζίνπ ή γηα ππνςεθίνπο πνπ έρνπλ απνθνηηήζεη κέρξη θαη ην 1980 
απνιπηήξην δεκνηηθνύ ζρνιείνπ) ή ηζνδύλακνο απνιπηήξηνο ηίηινο θαηώηεξεο Σερληθήο 
ρνιήο ηνπ Ν.Γ. 580/1970 ή απνιπηήξηνο ηίηινο Δξγαζηεξίσλ Δηδηθήο Δπαγγεικαηηθήο 
Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 2817/2000 ηεο ειίδα 6 από 12 ΠΙΝΑΚΑ 
Β: ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (αλά θσδηθό ζέζεο) Κσδηθόο ζέζεο Σίηινο ζπνπδώλ θαη 
ινηπά απαηηνύκελα (ηππηθά & ηπρόλ πξόζζεηα) πξνζόληα εκεδαπήο ή άιινο ηζόηηκνο ηίηινο 
ηεο αιινδαπήο θαη αληίζηνηρε εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ (3) εηώλ. ΠΡΟΟΝΣΑ Γ΄ 
ΔΠΙΚΟΤΡΙΑ: (Δθόζνλ ε ζέζε δελ θαιπθζεί από ππνςεθίνπο κε ηα αλσηέξσ πξνζόληα) 
Απνιπηήξηνο ηίηινο ηνπιάρηζηνλ Τπνρξεσηηθήο Δθπαίδεπζεο (απνιπηήξην ηξηηαμίνπ 
γπκλαζίνπ ή γηα ππνςεθίνπο πνπ έρνπλ απνθνηηήζεη κέρξη θαη ην 1980 απνιπηήξην 
δεκνηηθνύ ζρνιείνπ) ή ηζνδύλακνο απνιπηήξηνο ηίηινο θαηώηεξεο Σερληθήο ρνιήο ηνπ Ν.Γ. 
580/1970 ή απνιπηήξηνο ηίηινο Δξγαζηεξίσλ Δηδηθήο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη 
Καηάξηηζεο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 2817/2000 ηεο εκεδαπήο ή άιινο ηζόηηκνο ηίηινο ηεο 
αιινδαπήο θαη αληίζηνηρε εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ έμη (6) κελώλ. 
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Απνιπηήξηνο ηίηινο ηνπιάρηζηνλ ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο (δειαδή απνιπηήξηνο ηίηινο 
ηξηηαμίνπ Γπκλαζίνπ ή γηα όζνπο έρνπλ απνθνηηήζεη κέρξη θαη ην έηνο 1980 απνιπηήξηνο 
ηίηινο Γεκνηηθνύ ρνιείνπ) ή ηζνδύλακνο απνιπηήξηνο ηίηινο Καηώηεξεο Σερληθήο ζρνιήο 
ηνπ Ν.Γ.580/1970 ή απνιπηήξηνο ηίηινο Δξγαζηεξίσλ Δηδηθήο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο 
θαη θαηάξηηζεο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν.2817/2000 ηεο εκεδαπήο ή άιινο ηζόηηκνο ηίηινο ηεο 
αιινδαπήο. 
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Απνιπηήξηνο ηίηινο ηνπιάρηζηνλ ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο (απνιπηήξην ηξηηαμίνπ 
γπκλαζίνπ ή γηα ππνςεθίνπο πνπ έρνπλ απνθνηηήζεη κέρξη θαη ην 1980 απνιπηήξην 
δεκνηηθνύ ζρνιείνπ) ή ηζνδύλακνο απνιπηήξηνο ηίηινο θαηώηεξεο Σερληθήο ρνιήο ηνπ Ν.Γ. 
580/1970 ή απνιπηήξηνο ηίηινο Δξγαζηεξίσλ Δηδηθήο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη 
Καηάξηηζεο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 2817/2000 ηεο εκεδαπήο ή άιινο ηζόηηκνο ηίηινο ηεο 
αιινδαπήο.  

112 
Πηπρίν ή δίπισκα Γηαηξνθήο θαη Γηαηηνιόγηα  ΑΔΙ ή ην νκώλπκν πηπρίν ή δίπισκα Διιεληθνύ 
Αλνηθηνύ Παλεπηζηεκίνπ (Δ.Α.Π) ΑΔΙ ή Πξνγξακκάησλ πνπδώλ Δπηινγήο (Π..Δ) ΑΔΙ ηεο 
εκεδαπήο ή ηζόηηκνο ηίηινο ζρνιώλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο 

 
 



 

 

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

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΗ ΚΡΙΣΗΡΙΧΝ 
 

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

 

ΠΙΝΑΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΗ ΚΡΙΣΗΡΙΧΝ  

 

1. ΔΜΠΔΙΡΙΑ Γεληθή επαγγεικαηηθή εκπεηξία: 5 κνλάδεο αλά κήλα εκπεηξίαο θαη έσο 

24 κήλεο  

Μήλεο 

εκπεηξίαο 

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

Μνλάδεο 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 

Μήλεο 

εκπεηξίαο 

(ζπλέρεηα) 

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Μνλάδεο 

(ζπλέρεηα) 

65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 

2. ΔΜΠΔΙΡΙΑ ζπλαθήο εκπεηξία κε ην πξνζθπγηθό: 10 κνλάδεο αλά κήλα εκπεηξίαο 

θαη έσο 24 κήλεο 

Μήλεο 

εκπεηξίαο 

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

Μνλάδεο 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 

Μήλεο 

εκπεηξίαο 

(ζπλέρεηα) 

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Μνλάδεο 

(ζπλέρεηα) 

130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 

3. πλέληεπμε-Αμηνιόγεζε βηνγξαθηθνύ 

Μνλάδεο 0-300 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ΔΜΠΔΙΡΙΑ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΤΜΔΝΗ ΔΜΠΔΙΡΙΑ ΤΠΟΦΗΦΙΧΝ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ  

ΠΔ/ΣΔ/ΓΔ/ΤΔ 
 

Χο βαζκνινγνύκελε εκπεηξία γηα όινπο ηνπο θσδηθνύο ζέζεσλ λνείηαη ε απαζρόιεζε κε ζρέζε εξγαζίαο ή 
ζύκβαζε κίζζσζεο έξγνπ ζην δεκόζην ή ηνλ ηδησηηθό ηνκέα ή άζθεζε επαγγέικαηνο.  

ΚΧΓΙΚΟ ΘΔΔΧΝ ΔΜΠΔΙΡΙΑ ΚΑΙ ΣΡΟΠΟ ΑΠΟΓΔΙΞΗ 

101, 102, 103, 104, 105, 
106, 107, 108, 109, 110, 111 

& 112 

 

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

 
 

 
 
 
 
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ 

 

Οη ππνςήθηνη νθείινπλ λα πξνζθνκίζνπλ: 

1. Σαπηόηεηα ή άιιν δεκόζην έγγξαθν από ην νπνίν λα πξνθύπηνπλ ηα ζηνηρεία ηεο 
ηαπηόηεηαο.   

2. Πηζηνπνηεηηθό Πνηληθνύ Μεηξώνπ. 

3. Βηνγξαθηθό ζεκείσκα. 

4. Αίηεζε γηα ζέζε εξγαζίαο. 

5. Βαζηθόο ηίηινο ζπνπδώλ. 

6. Πηζηνπνηεηηθά απόδεημεο ρεηξηζκνύ Η/Τ. 

7. Πηζηνπνηεηηθά γισζζνκάζεηαο. 

8. Άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο ζε ηζρύ ή ινηπέο βεβαηώζεηο ή πηζηνπνηεηηθά ή 
επαγγεικαηηθέο ηαπηόηεηεο πνπ πξνβιέπνληαη από ηελ αλαθνίλσζε (κόλν γηα ηηο 
εηδηθόηεηεο πνπ απαηηνύληαη). 

9. Σα θαηά πεξίπησζε (π.ρ. κηζζσηνί, ειεύζεξνη επαγγεικαηίεο, απαζρνινύκελνη ζην 
δεκόζην θ.ιπ.) δηθαηνινγεηηθά απόδεημεο εκπεηξίαο ( πρ βεβαίσζε ελζήκσλ αζθαιηζηηθνύ 
θνξέα θαη βεβαηώζεηο εξγνδνηώλ από ηηο νπνίεο λα πξνθύπηεη ην δηάζηεκα απαζρόιεζεο, 
ππεύζπλε δήισζε εκπεηξίαο θαη έλαξμε εξγαζηώλ γηα ηνπο ειεύζεξνπο επαγγεικαηίεο 
θιπ). 

 
ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΧΣΟ: Γεκνζίεπζε ηεο αλαθνίλσζεο  

Αλάξηεζε νιόθιεξεο ηεο αλαθνίλσζεο ζα γίλεη ζην ρώξν ησλ αλαθνηλώζεσλ ηνπ Γηεζλνύο 
Κέληξνπ γηα ηε Βηώζηκε Αλάπηπμε θαζώο θαη ζηνλ δηαδηθηπαθό ηόπν www.icsd.gr. 

 
ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΓΔΤΣΔΡΟ: Τπνβνιή αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο 

Οη ελδηαθεξόκελνη θαινύληαη λα ζπκπιεξώζνπλ ηελ αίηεζε θαη λα ηελ ππνβάινπλ, είηε 
απηνπξνζώπσο, είηε κε άιιν εμνπζηνδνηεκέλν από απηνύο πξόζσπν, εθόζνλ ε εμνπζηνδόηεζε 
θέξεη ηελ ππνγξαθή ηνπο ζεσξεκέλε από δεκόζηα αξρή, είηε ηαρπδξνκηθά κε ζπζηεκέλε 

http://www.icsd.gr/


 

επηζηνιή, ζηα γξαθεία ηνπ θνξέα καο ζηελ αθόινπζε δηεύζπλζε: Γηεζλέο Κέληξν γηα ηε 
Βηώζηκε Αλάπηπμε (ICSD) , 28εο Οθησβξίνπ 9 (ηνά Οξθέα), 1νο όξνθνο, ΣΚ45332, Ισάλληλα, 
ππόςε θ. Παλαθνύιηα ηέθαλνπ (ηει. επηθνηλσλίαο: 2651068532). ηελ πεξίπησζε 
απνζηνιήο ησλ αηηήζεσλ ηαρπδξνκηθώο ην εκπξόζεζκν ησλ αηηήζεσλ θξίλεηαη κε βάζε ηελ 
εκεξνκελία πνπ θέξεη ν θάθεινο απνζηνιήο, ν νπνίνο κεηά ηελ απνζθξάγηζή ηνπ επηζπλάπηεηαη 
ζηελ αίηεζε ησλ ππνςεθίσλ. 

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

Η πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ είλαη έμη (6) εκέξεο (ππνινγηδόκελεο εκεξνινγηαθά) 
θαη αξρίδεη από 29/03/2019 έσο 03/04/2019 θαη ώξεο 11.00 έσο 14.00 γηα ηηο εξγάζηκεο εκέξεο. Η 
αλσηέξσ πξνζεζκία ιήγεη κε ηελ παξέιεπζε νιόθιεξεο ηεο ηειεπηαίαο εκέξαο θαη  εάλ απηή είλαη, 
θαηά λόκν, εμαηξεηέα  (δεκόζηα αξγία) ή κε εξγάζηκε, ηόηε ε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο κεηαηίζεηαη ηελ 
επόκελε εξγάζηκε εκέξα.  

Οη ππνςήθηνη κπνξνύλ λα αλαδεηήζνπλ ηα έληππα ησλ αηηήζεσλ: α) ζηελ δηεύζπλζε Γηεζλέο 
Κέληξν γηα ηε Βηώζηκε Αλάπηπμε (ICSD), 28εο Οθησβξίνπ 9 (ηνά Οξθέα), 1νο όξνθνο, ΣΚ45332, 
Ισάλληλα, β) ζηνλ δηαδηθηπαθό ηόπν www.icsd.gr  

 
ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΣΡΙΣΟ:  Καηάηαμε ππνςεθίσλ 
Με απόθαζε ηνπ Γ ηνπ θνξέα καο έρεη νξηζζεί ε επηηξνπή αμηνιόγεζεο ησλ αηηήζεσλ ε νπνία ζα 
επεμεξγαζηεί ηηο αηηήζεηο ησλ ππνςεθίσλ θαη ζα ηνπο θαηαηάζζεη βάζεη ησλ θξηηεξίσλ. Δπηπιένλ ε 
επηηξνπή απηή ζα δηελεξγήζεη ηε δηαδηθαζία ηεο ζπλέληεπμεο. Η θαηάηαμε ησλ ππνςεθίσλ, βάζεη 
ηεο νπνίαο ζα γίλεη ε ηειηθή επηινγή γηα ηελ πξόζιεςε κε ζύκβαζε εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξόλνπ, 
πξαγκαηνπνηείηαη σο εμήο:  

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

2. Η θαηάηαμε κεηαμύ ησλ ππνςεθίσλ πνπ έρνπλ ηα ίδηα πξνζόληα (θύξηα ή επηθνπξηθά) γίλεηαη 
θαηά θζίλνπζα ζεηξά κε βάζε ηε ζπλνιηθή βαζκνινγία πνπ ζπγθεληξώλνπλ από ηα 
βαζκνινγνύκελα θξηηήξηα θαηάηαμεο (γεληθή επαγγεικαηηθή εκπεηξία, απνδεδεηγκέλε εξγαζηαθή 
εκπεηξία ζην πξνζθπγηθό, ζπλέληεπμε-αμηνιόγεζε βηνγξαθηθνύ ππνςεθίνπ). 

3. ηελ πεξίπησζε ηζνβαζκίαο ππνςεθίσλ ζηε ζπλνιηθή βαζκνινγία πξνεγείηαη απηόο πνπ έρεη 
ηηο πεξηζζόηεξεο κνλάδεο ζην δεύηεξν βαζκνινγνύκελν θξηηήξην (απνδεδεηγκέλε εξγαζηαθή 
εκπεηξία ζην πξνζθπγηθό) θαη, αλ απηέο ζπκπίπηνπλ, απηόο πνπ έρεη ηηο πεξηζζόηεξεο κνλάδεο ζην 
πξώην θξηηήξην (γεληθή επαγγεικαηηθή εκπεηξία) θαη νύησ θαζεμήο. Αλ εμαληιεζνύλ όια ηα 
θξηηήξηα, ε ζεηξά κεηαμύ ησλ ππνςεθίσλ θαζνξίδεηαη κε δεκόζηα θιήξσζε. 

 
ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΣΔΣΑΡΣΟ: Αλάξηεζε πηλάθσλ θαη ππνβνιή ελζηάζεσλ 

Μεηά ηελ θαηάξηηζε ησλ πηλάθσλ, ν θνξέαο καο ζα αλαξηήζεη, ηνπο πίλαθεο θαηάηαμεο ησλ 
ππνςεθίσλ ζηελ ηζηνζειίδα καο (www.icsd.gr) θαη ζην ρώξν ησλ αλαθνηλώζεσλ ηεο έδξαο ηνπ 
θνξέα καο, ελώ ζα ζπληαρζεί θαη ζρεηηθό πξαθηηθό αμηνιόγεζεο ησλ ππνςεθίσλ. 

Καηά ησλ πηλάθσλ απηώλ, επηηξέπεηαη ζηνπο ελδηαθεξόκελνπο ε άζθεζε έλζηαζεο, κέζα ζε 
απνθιεηζηηθή πξνζεζκία ηξηώλ (3) εκεξώλ (ππνινγηδόκελεο εξγάζηκεο εκέξεο), ε νπνία 
αξρίδεη από ηελ επόκελε εκέξα ηεο αλάξηεζήο ηνπο. Η έλζηαζε θαηαηίζεηαη ή απνζηέιιεηαη κε 
ζπζηεκέλε επηζηνιή ζηελ δηεύζπλζε: Γηεζλέο Κέληξν γηα ηε Βηώζηκε Αλάπηπμε (ICSD), 28εο 
Οθησβξίνπ 9 (ηνά Οξθέα), 1νο όξνθνο, ΣΚ45332, Ισάλληλα, ππόςε θ. Παλαθνύιηα ηέθαλνπ 
(ηει. επηθνηλσλίαο: 2651068532). Η επηηξνπή ελζηάζεσλ ε νπνία ζα νξηζζεί από ην Γ ηνπ θνξέα 
καο, ζα είλαη ε αξκόδηα επηηξνπή εμέηαζεο ησλ ελζηάζεσλ. 

http://www.icsd.gr/
http://www.icsd.gr/


 

 
ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΔΜΠΣΟ: Πξόζιεςε  

Ο θνξέαο καο πξνζιακβάλεη ην πξνζσπηθό κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ 
ρξόλνπ ή ζύκβαζε έξγνπ  από ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο κεηά ηελ θαηάξηηζε ησλ πηλάθσλ 
θαηάηαμεο ησλ ππνςεθίσλ.  

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

Οη ππνςήθηνη πνπ πξνζιακβάλνληαη ιόγσ αληηθαηάζηαζεο απνρσξνύλησλ ππνςεθίσλ, 
απαζρνινύληαη γηα ην ππνιεηπόκελν, θαηά πεξίπησζε, ρξνληθό δηάζηεκα θαη κέρξη 
ζπκπιεξώζεσο ηεο εγθεθξηκέλεο δηάξθεηαο ηεο ζύκβαζεο εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξόλνπ. 

 

 
Ο Πξόεδξνο Γ.. 

 
Παλαθνύιηαο ηέθαλνο 


