
 

Κουρτίδου 56 – 58 & Νιρβάνα, Κάτω Πατήσια11145 210.8392000,  

 

 

 
  

Γεν. Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού Αθήνα, 24.06.2022 

Δ/νση Ανθρωπίνων Πόρων & Διοικητικής Μέριμνας Αρ. Πρωτ.: 35167 

       Τμήμα Διοικητικού 

Πληρ.:  Κ. Μιχαλοπούλου  

Τηλ.: 210-8392047 

e-mail: kmichalopoulou@elgo.gr 

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΣΤΑ ΔΙΕΚ ΤΟΥ ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ 
 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις τηςπαρ. 22 του άρθρου 119 του Ν.4622/2019 ( ΦΕΚ 133/Α/7-8-2019). 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 14Β, του ν.3429/2005, όπως συμπληρώθηκε με την  παρ. 1 του 

άρθρου 66 του ν.4002/2011 «Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου – 

Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση – Θέματα αρμοδιότητας 

Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής 

Ασφάλισης» (ΦΕΚ Α΄180 /22.08.2011). 

3. Την υπ’ αριθμ.188763/10.10.2011 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και 

Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, με την οποία συστάθηκε ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ – ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛ.Γ.Ο.-ΔΗΜΗΤΡΑ) (ΦΕΚ Β΄/2284/13.10.2011), όπως 

τροποποιήθηκε με τις αριθμ.919/131869/20.10.2014 (ΦΕΚ Β΄2889/27.10.2014), 

9657/122441/10.11.2015 (ΦΕΚ Β΄2537/25.11.2015), 893/138106/21.12.2017 (ΦΕΚ Β΄ 

4800/29.12.2017), 1437/69301/18.05.2018 (ΦΕΚ Β΄/1770/18.05.2018), 

2172/236743/23.09.2019 (ΦΕΚ Β΄570/25.09.2019),1765/225308 /25.08.2021 (ΦΕΚ 

Β΄3955/27.08.2021) και 1499/153819/02.06.22 (ΦΕΚ 2832/Β’/07.06.2022)  όμοιες.  

4. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν. 4521/2018 (ΦΕΚ 38/Α/02.03.2018). 

5. Τις διατάξεις του ν. 4763/2020 «Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης 

και Διά Βίου Μάθησης,ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας(ΕΕ) 2018/958 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τουΣυμβουλίου της 28ης Ιουνίου 2018 σχετικά με τον 

έλεγχοαναλογικότητας πριν από τη θέσπιση νέας νομοθετικήςκατοχύρωσης των 

επαγγελμάτων (EE L 173), κύρωσητης Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της 

ΕλληνικήςΔημοκρατίας και της Κυβέρνησης της ΟμοσπονδιακήςΔημοκρατίας της Γερμανίας 

για το ΕλληνογερμανικόΊδρυμα Νεολαίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 254/Α/21.12.2020). 

6. Τις διατάξεις της αριθμ. 6287/08.09.2021 ΥΑ (ΦΕΚ 4213/Β/13.09.2021) «Οργάνωση και 

λειτουργία των Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΙΕΚ) αρμοδιότητας 

του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων», σύμφωνα με την οποία ανατίθεται 

στον  ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, ΝΠΙΔ, η οργάνωση και 

λειτουργία των έξι (6)  Δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΙΕΚ) που 

ιδρύθηκαν με την υπ’ αρ. 5570/ 19.07.2021 ΚΥΑ(ΦΕΚ 3688/Β/10.08.2021)  , στον οποίο 

εντάσσονται οργανικά. 

https://www.e-nomothesia.gr/kubernese/nomos-4622-2019-phek-133a-7-8-2019.html
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7. Τις διατάξεις της αριθμ. 709/287335/18-10-2021 ΚΥΑ(ΦΕΚ 4807/Β/18.10.2021) 

΄΄Κανονισμός Λειτουργίας των δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) 

αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Κατάρτισης και Τροφίμων΄΄. 

8. Τις διατάξεις της παρ. 2, του άρθρου 3 και των παρ. 1 και 5 του άρθρου 5 και του άρθρου 14 

της υπ΄ αριθμ.893/138106/21.12.2017 ΚΥΑ «Κανονισμός προσωπικού και τροποποίηση 

Οργανισμού του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού - ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ)» (ΦΕΚ 

Β΄4800/29.12.2017) σχετικά με τη διαδικασία πρόσληψης προσωπικού-συμβάσεις ορισμένου 

χρόνου. 

9. Τις διατάξεις του Ν.4765/2021 (ΦΕΚ 6/Α/15.01.2021) «Εκσυγχρονισμός του συστήματος 

προσλήψεων στον δημόσιο τομέα και ενίσχυση του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής 

Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις» και συγκεκριμένατου άρθρου 2 «Πεδίο 

εφαρμογής του νόμου», παρ. 2β, όπου αναφέρεται ότι: «Δεν υπάγονται στις διατάξεις των 

Μερών Β΄ και Γ΄: Τα μέλη……………………… και το εκπαιδευτικό ή διδακτικό προσωπικό των 

με οποιαδήποτε ονομασία σχολών ή σχολείων ή υπηρεσιών του Δημοσίου, των νομικών 

προσώπων δημοσίου δικαίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου 

βαθμού και των νομικών προσώπων που αναφέρονται στην παρ. 1.»και του άρθρου 

38,(Διάρκεια απασχόλησης προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου 

Χρόνου για κάλυψη παροδικών αναγκών – εξαιρέσεις),παρ. 4, όπου αναφέρεται: « 4. Η 

διάρκεια της σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου για περιοδική απασχόληση προσωπικού 

σχολείων, εκπαιδευτηρίων και βρεφονηπιακών σταθμών του Δημοσίου και των λοιπών φορέων 

που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 2, πέραν του εκπαιδευτικού ή διδακτικού προσωπικού, 

μπορεί να είναι ίση με την αντίστοιχη σχολική περίοδο, σύμφωνα με το πρόγραμμα του οικείου 

σχολείου ή εκπαιδευτηρίου ή βρεφονηπιακού σταθμού. Αποκλείεται η αναγνώριση των 

συμβάσεων αυτών ως συμβάσεων αορίστου χρόνου». 

10. Τις διατάξεις του ν. 2431/1996 «Διορισμός ή πρόσληψη πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

στη Δημόσια Διοίκηση» (ΦΕΚ Α΄175/30.06.1996). 

11. Τις διατάξεις του ν.1256/82 «Για την πολυθεσία, την πολύ-απασχόληση και την  καθιέρωση 

ανώτατου ορίου απολαβών από το Δημόσιο Τομέα καθώς και για το Ελεγκτικό Συνέδριο, το 

Νομικό Συμβούλιο του Κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄65/1982) όπως τροποποιήθηκε 

και με άρθρο 28 του ν.4354/2015 «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές 

ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων 

και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» (ΦΕΚ Α΄ 176/16.12.2015). 

12. Την αριθμ. 34919/23.06.2022 .Απόφαση (ΑΔΑ:9Ο9ΩΟΞ3Μ-2ΗΡ) Διευθύνοντος Συμβούλου 

με θέμα: «Έγκριση κατανομής και πρόσληψης τριάντα πέντε (35) ατόμων, ως ωρομίσθιο εκπαιδευτικό 

προσωπικό για την κάλυψη παροδικών αναγκών των Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής 

Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) Αττικής, Τρικάλων, Κορίνθου, Ιωαννίνων, Λάρισας  και Ηρακλείου του 

ΕΛ.Γ.Ο. - ΔΗΜΗΤΡΑ». 

13. Την αριθμ. 205/2022/05/01/2022 α.α3 (ΑΔΑ:Ψ2ΤΕΟΞ3Μ-9ΟΡ) Απόφαση Ανάληψης 

Υποχρέωσης σχετικά με τη μισθοδοσία του προσωπικού ορισμένου χρόνου. 

14. Την αριθμ.ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./2/οικ.223/5-1-2022 απόφαση της Επιτροπής της παρ. 1, του 

άρθρου 2, της Π.Υ.Σ. 33/2006, όπως ισχύει, σχετικά με την έγκριση πρόσληψης τριάντα  

πέντε (35) ατόμων Ωρομίσθιων Εκπαιδευτικών, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 

ορισμένου χρόνου στον ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ.   

ΑΔΑ: ΨΕ2ΗΟΞ3Μ-7Θ1
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15. Τις ανάγκες των ΔΙΕΚ του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ σε εκπαιδευτές, σύμφωνα με τις ειδικότητες 

που θα λειτουργήσουν το εκπαιδευτικό έτος 2022-2023 και τα εξειδικευμένα μαθήματα των 

ειδικοτήτων αυτών. 

16. Την ύπαρξη πιστώσεων. 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 

 

  Την πρόσληψη ωρομίσθιων εκπαιδευτών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 

ορισμένου χρόνου, προκειμένου να αντιμετωπισθούν οι εκπαιδευτικές ανάγκες των ΔΙΕΚ . 

Στην παρούσα προκηρύσσονται κλάδοι και ειδικότητες, σύμφωνα με τις αναθέσεις 

μαθημάτων, των ειδικοτήτων που λειτουργούν σε πρωινό ωράριο στα ΔΙΕΚ του ΕΛ.Γ.Ο.-

ΔΗΜΗΤΡΑ, ως κάτωθι: 

 

Κατανομή εκπαιδευτικού ωρομίσθιου προσωπικού 

 

ΔΙΕΚ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΘΕΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ   

 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

 

 

ΑΤΤΙΚΗΣ –  

ΚΤΗΜΑ ΣΥΓΓΡΟΥ 

ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ 

ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΕ ΈΡΓΑ 

ΤΟΠΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

101 ΠΕ 88.01: ΓΕΩΠΟΝΟΣ  

ΠΤΥΧΙΟ: ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ή ΦΥΤΙΚΗΣ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ή ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

ή 

ΠΕ 88.02: ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

ΠΤΥΧΙΟ: ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 

ΑΡΔΕΥΣΕΩΝ 

της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο αντίστοιχης 

ειδικότητας της αλλοδαπής 

1 

102 ΠΕ 88.01: ΓΕΩΠΟΝΟΣ   

ΠΤΥΧΙΟ: ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ή ΦΥΤΙΚΗΣ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ή ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

ή 

ΠΕ 88.02: ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

ΠΤΥΧΙΟ: ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ 

& ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ  

της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο αντίστοιχης 

ειδικότητας της αλλοδαπής 

1 

103 ΠΕ 88.01: ΓΕΩΠΟΝΟΣ   

ΠΤΥΧΙΟ: ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ή ΦΥΤΙΚΗΣ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ή ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

ή 

ΠΕ 88.02: ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

ΠΤΥΧΙΟ: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ 

(με τουλάχιστον 4 έτη επαγγελματικής ή και 

διδακτικής εμπειρίας) 

της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο αντίστοιχης 

ειδικότητας της αλλοδαπής 

1 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΤΤΙΚΗΣ 3  
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ΤΡΙΚΑΛΩΝ-  

ΞΥΛΟΓΛΥΠΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 

ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΞΥΛΟΓΛΥΠΤΙΚΗΣ 

ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕ ΞΥΛΙΝΕΣ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 

104 ΠΕ 88.05: ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΠΤΥΧΙΟ: ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  ή ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚ.ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  

ή 

ΠΕ 89.02: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟ: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ 

της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο αντίστοιχης 

ειδικότητας της αλλοδαπής 

1 

105 ΠΕ 08:ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ  

ΠΤΥΧΙΟ: ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ή 

ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ 

ΤΕΧΝΩΝ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ 

ΓΛΥΠΤΙΚΗΣ ή ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ) ΑΝΩΤΑΤΗΣ 

ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ή ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ 

ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 

ΜΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ή 

ΠΕ 81:ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ -

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ 

ΠΤΥΧΙΟ: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ή 

ΠΕ 89.02:ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

ΠΤΥΧΙΟ: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 

ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥή 

ΠΕ 89.01 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΠΤΥΧΙΟ:  

ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 

ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Η ΠΤΥΧΙΟ 

ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ - ΚΑΤΕΕ ή ΠΤΥΧΙΟ 

ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ ΚΑΙ 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ  

της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο αντίστοιχης 

ειδικότητας της αλλοδαπής. 

2 

106 ΠΕ 06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 

ΠΤΥΧΙΟ : ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ 

ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ  
της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο αντίστοιχης 

ειδικότητας της αλλοδαπής 

1 

107 ΠΕ 89.02:ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

ΠΤΥΧΙΟ: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 

ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ 

της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο αντίστοιχης 

ειδικότητας της αλλοδαπής 

1 

108 ΔΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΞΥΛΟΓΛΥΠΤΙΚΗΣ & 

ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΠΛΟΥ  

ΠΤΥΧΙΟ : ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΙΕΚ ΜΕ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗή ΠΤΥΧΙΟ ΕΠΑΛ ή ΠΤΥΧΙΟ 

ΤΕΕ Α΄ ΚΥΚΛΟΥ ήΠΤΥΧΙΟ ΤΕΕ Β΄ ΚΥΚΛΟΥ 

ήΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ 

ΣΧΟΛΗΣ ή ΚΑΤΩΤΕΡΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ, ή ΠΤΥΧΙΟ 

ΕΠΑ.Σ. 

1 

ΑΔΑ: ΨΕ2ΗΟΞ3Μ-7Θ1
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της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο αντίστοιχης 

ειδικότητας της αλλοδαπής 

ΣΥΝΟΛΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 6 

 

 

 

ΚΟΡΙΝΘΟΥ- 

ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (Γ.Σ.) 

ΝΕΜΕΑΣ 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑΣ -

ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ 

 

 

 

109 ΠΕ 87.10 ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 

ΠΤΥΧΙΟ: ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ή 

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΙ ή ΕΠΟΠΤΩΝ 

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΤΕΕ  ή 

ΠΕ85 ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 

ΠΤΥΧΙΟ : ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ή 

ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ή 

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ 

ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ή ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ 

ΠΟΡΩΝ Α.Ε.Ι., ή ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΩΝ  - 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΟΡΥΧΕΙΩΝ ΤΕΙ ή 

ΓΕΩΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ή 

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τ.Ε. ΤΕΙ ή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ 

(ΠΡΩΗΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ 

ΚΑΒΑΛΑΣ) ή ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Τ.Ε. 

ΤΕΙ  

της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο αντίστοιχης 

ειδικότητας της αλλοδαπής. 

1 

110 ΠΕ 88.01: ΓΕΩΠΟΝΟΣ  

ΠΤΥΧΙΟ: ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ή ΦΥΤΙΚΗΣ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ή ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

ΠΕ 88.02: ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

ΠΤΥΧΙΟ: ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ή  

ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ 

(ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) 

ΜΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ 

ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ -ΟΙΝΟΛΟΓΙΑ ή ΜΕ 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 2 

ΕΤΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΈΑ ΤΗΣ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑΣ-

ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ  

της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο αντίστοιχης 

ειδικότητας της αλλοδαπής 

1 

111 ΠΕ04.02 ΧΗΜΙΚΟΙ  

ΠΤΥΧΙΟ:ΧΗΜΕΙΑΣ ΜΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ 

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ -

ΟΙΝΟΛΟΓΙΑ ή ΜΕ ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΗ 

ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 2 ΕΤΩΝ ΣΤΟΝ 

ΤΟΜΈΑ ΤΗΣ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑΣ -

ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ 

ή 

ΠΕ 88.01: ΓΕΩΠΟΝΟΣ  

ΠΤΥΧΙΟ: ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ή ΦΥΤΙΚΗΣ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ή ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ή 

2 

ΑΔΑ: ΨΕ2ΗΟΞ3Μ-7Θ1
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ΛΑΡΙΣΑΣ –  

ΑΒΕΡΩΦΕΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗ 

ΣΧΟΛΗ 

 

 

1.  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ 

 

 

114 ΠΕ 88.01: ΓΕΩΠΟΝΟΣ 

ΠΤΥΧΙΟ: ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ή 

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ 

ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ή ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ 

ΦΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ή 

ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ 

ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ή ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ 

ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΟΥ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ή 

ΠΕ 88.03: ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

ΠΤΥΧΙΟ: ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ή 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 

ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) ή ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗΣ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΕΕ 

της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο αντίστοιχης 

ειδικότητας της αλλοδαπής 

2  

ΠΕ 88.02: ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

ΠΤΥΧΙΟ: ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ή  

ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ 

(ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ)  

ΜΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ 

ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ -ΟΙΝΟΛΟΓΙΑ ή ΜΕ 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 2 

ΕΤΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΈΑ ΤΗΣ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑΣ -

ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ 

ή 

ΠΕ88.04 ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 

ΠΤΥΧΙΟ:  ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 

ΠΟΤΩΝ ή  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΕ 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 2 

ΕΤΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΈΑ ΤΗΣ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑΣ-

ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ 

της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο αντίστοιχης 

ειδικότητας της αλλοδαπής 

112 ΠΕ04.02 ΧΗΜΙΚΟΙ  

ΠΤΥΧΙΟ: ΧΗΜΕΙΑΣ  

της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο αντίστοιχης 

ειδικότητας της αλλοδαπής 

1 

113 ΠΕ 88.01 ΓΕΩΠΟΝΟΙ ( ΜΕ ΚΑΤΕΎΘΥΝΣΗ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ) ΠΤΥΧΙΟ: ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ή 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΡΩΗΝ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ) ή ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ή ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

 ή  

ΠΕ88.02 ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  

ΠΤΥΧΙΟ:  ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 

ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  ή ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ 

της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο αντίστοιχης 

ειδικότητας της αλλοδαπής 

1 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ  6  

ΑΔΑ: ΨΕ2ΗΟΞ3Μ-7Θ1
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115 ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΙ  

ΠΤΥΧΙΟ : Κτηνιατρικής ΑΕΙή 

ΠΕ 88.01: ΓΕΩΠΟΝΟΣ 

ΠΤΥΧΙΟ: ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ή 

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ 

ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ή ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ 

ΦΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ή 

ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ 

ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ή ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ 

ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΟΥ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ή 

ΠΕ 88.03: ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

ΠΤΥΧΙΟ: ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ή 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 

ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) ή ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗΣ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΕΕ 

της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο αντίστοιχης 

ειδικότητας της αλλοδαπής 

1 

116 ΠΕ88.01 ΓΕΩΠΟΝΟΙ (ΜΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ) 

ΠΤΥΧΙΟ: ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ή ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΡΩΗΝ 

ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ) ή 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ή ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

 ή  

ΠΕ88.02 ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  

ΠΤΥΧΙΟ:  ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 

ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  ή ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ 

της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο αντίστοιχης 

ειδικότητας της αλλοδαπής 

1 

117 ΔΕ ΓΕΩΡΓΟΤΕΧΝΙΤΩΝ (ΖΩΟΤΕΧΝΙΑΣ) 

ΠΤΥΧΙΟ : ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΙΕΚ ΜΕ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Η ΠΤΥΧΙΟ ΕΠΑΛ ή ΠΤΥΧΙΟ 

ΤΕΕ Α΄ ΚΥΚΛΟΥ ή ΠΤΥΧΙΟ ΤΕΕ Β΄ ΚΥΚΛΟΥ 

ή ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ 

ΣΧΟΛΗΣ ή ΚΑΤΩΤΕΡΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ, ή ΠΤΥΧΙΟ 

ΕΠΑ.Σ.  

της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο αντίστοιχης 

ειδικότητας της αλλοδαπής 

2 

 

ΛΑΡΙΣΑΣ –  

ΑΒΕΡΩΦΕΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗ 

ΣΧΟΛΗ 

 

 

2. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ 

ΜΗΧΑΝ/ΤΩΝ 

118 ΠΕ82 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ 

ΠΤΥΧΙΟ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ 

ΑΣΕΤΕΜ-ΣΕΛΕΤΕ ή ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. 

(ΠΡΩΗΝ ΣΕΛΕΤΕ) ή ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ 

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ή ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ 

ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ή 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ (ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΤΗΚΕ ΣΕ 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) ή 

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ 

ΠΟΡΩΝ (ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΤΗΚΕ ΣΕ 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) Α.Ε.Ι. ή 

ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

Α.Ε.Ι., ή ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ 

1 
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ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε.Ι. ή ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ, ή 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ή 

ΝΑΥΠΗΓΙΚΗΣ Η ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

Τ.Ε. ή ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ή 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΜΕ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥ) ή ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Τ.Ε. (ΜΕ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ) ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ ή ΠΤΥΧΙΟ 

ΟΧΗΜΑΤΩΝ ή ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ 

ΟΧΗΜΑΤΩΝ Τ.Ε. ΤΕΙ ή ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΤΕΕ ή ΣΧΟΛΗΣ 

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΕΝ) ή ΔΟΚΙΜΩΝ 

ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ (ΑΔΣΕΝ) ή 

ΠΤΥΧΙΟ ΜΗΧΑΝΟΣΥΝΘ. ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ή 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ή 

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 

ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ Τ.Ε. ΤΕΙ 

 ή  

ΠΕ83 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 

ΠΤΥΧΙΟ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 

ΑΣΕΤΕΜ-ΣΕΛΕΤΕ ή ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. 

(ΠΡΩΗΝ ΣΕΛΕΤΕ) ή ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ή ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ή ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Α.Ε.Ι., ή ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ή 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ή 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ή ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΜΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ) ή 

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Τ.Ε. (ΜΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ) ΤΕΙ-

ΚΑΤΕΕ  

της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο αντίστοιχης 

ειδικότητας της αλλοδαπής. 

119 ΠΕ 88.01: ΓΕΩΠΟΝΟΣ   

ΠΤΥΧΙΟ: ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ή ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ 

ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ (ΠΡΩΗΝ ΕΓΓΕΙΩΝ 

ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ 

ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ) ή ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ 

ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ή 

ΠΕ 88.02: ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

ΠΤΥΧΙΟ:ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ & 

ΑΡΔΕΥΣΕΩΝ  

της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο αντίστοιχης 

ειδικότητας της αλλοδαπής 

3 

120 ΔΕ  ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

ΠΤΥΧΙΟ : ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΙΕΚ ΜΕ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ή ΠΤΥΧΙΟ ΕΠΑΛ ή ΠΤΥΧΙΟ 

ΤΕΕ Α΄ ΚΥΚΛΟΥ ήΠΤΥΧΙΟ ΤΕΕ Β΄ ΚΥΚΛΟΥ  

2 
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ή ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ 

ΣΧΟΛΗΣ ή ΚΑΤΩΤΕΡΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ, ή ΠΤΥΧΙΟ 

ΕΠΑ.Σ.  

της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο αντίστοιχης 

ειδικότητας της αλλοδαπής 

ΣΥΝΟΛΟ ΛΑΡΙΣΑΣ 12 

 

 

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – 

ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 

 

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΑΣ-

ΤΥΡΟΚΟΜΟΣ 

121 ΠΕ88.01 ΓΕΩΠΟΝΟΙ   (ΜΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ)  

ΠΤΥΧΙΟ: ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ή ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΡΩΗΝ 

ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ) ή 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ή ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

ή 

ΠΕ88.02 ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  

ΠΤΥΧΙΟ:  ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 

ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  ή  

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ  

ή 

ΠΕ 80 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

ΠΤΥΧΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ "ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ" 

ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΕΙΣΗΧΘΗΣΑΝ ΓΙΑ 

ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 

1997-1998 ΚΑΙ ΕΦΕΞΗΣ, ή ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ 

ΣΧΟΛΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ή 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ή 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ή ΔΙΕΘΝΩΝ 

ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΣΠΟΥΔΩΝ ή ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ή ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 

ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ή 

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ή ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 

ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ή 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ 

ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ή 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΡΩΗΝ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, 

ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ Π.Δ. 162/1998 

ΑΡΘΡΟ 1) ή  ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΄ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ 

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ (ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΤΗΚΕ ΣΕ 

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΟ 

Ν.3027/2002, ΑΡΘΡΟ 3 ΠΑΡ.1Δ. ΑΑ.) ή 

1 

ΑΔΑ: ΨΕ2ΗΟΞ3Μ-7Θ1



 
10 

 

Κουρτίδου 56 – 58 & Νιρβάνα, Κάτω Πατήσια11145 210.8392000 

  

 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ή ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ή ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ή 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ή ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΡΩΗΝ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ Π.Δ. 

113/2002) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΤΗΣ 

ΗΜΕΔΑΠΗΣ ή ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ 

ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΙΣ 

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ (ΠΡΩΗΝ 

ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΜΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ, 

ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ Π.Δ. 60/2008) ή 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ – 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ 

ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΠΡΩΗΝ 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ, ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ Π.Δ. 

24/2005 ΑΡΘΡΟ 1) ή ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ 

ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΝΤΟΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ 

ΕΛΛΑΔΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΟΛΕΣ ΟΙ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ) ή ΠΤΥΧΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ή 

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΥ Ε.Α.Π ή ΠΤΥΧΙΟ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ή 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ, ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, 

ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΕΕ ή ΣΤΕΛΕΧΩΝ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΤΕΕ ή ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΤΕΙ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ 

ΕΛΛΑΔΑΣ ή ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 

ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΩΝ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΙ 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ή ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ή 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ  ή 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 

ΤΕΙ ή ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ 

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ή ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΕΙ ή ΣΤΕΛΕΧΩΝ 

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ, ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ 

ΒΙΟΜΗΧ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΚΑΤΕΥΘ. 

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ) ΚΑΤΕΕ ή ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ή ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΤΕΙ ή 

ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ, 
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ΣΧΟΛΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

(ΤΜΗΜΑ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ) ΚΑΤΕΕ ή ΑΝΩΤΕΡΗΣ 

ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

(Α.Σ.Τ.Ε.Ρ. ή Α.Σ.Τ.Ε.Κ.) ΠΤΥΧΙΑ ΜΕΧΡΙ 10-

02-2003 Η ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ 

(ΜARKETING) ΤΕΙ ή ΣΤΕΛΕΧΩΝ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΑΣ 

ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ) ΚΑΤΕΕ 

της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο αντίστοιχης 

ειδικότητας της αλλοδαπής 

122 ΠΕ 88.01: ΓΕΩΠΟΝΟΣ   

ΠΤΥΧΙΟ: ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ή 

ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΖΩΙΚΗΣ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ή ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΠΡΩΗΝ 

ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ) ή 

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 

ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ  

ή 

ΠΕ 88.03: ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

ΠΤΥΧΙΟ: ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ή 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ   ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 

ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) ή ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗΣ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΕΕ 

Ή 

ΠΕ 85 ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

ΠΤΥΧΙΟ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο αντίστοιχης 

ειδικότητας της αλλοδαπής 

1 

123 ΠΕ 88.01: ΓΕΩΠΟΝΟΣ   

ΠΤΥΧΙΟ: ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ή 

ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΖΩΙΚΗΣ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ή ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΠΡΩΗΝ 

ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ) ή 

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 

ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ  

ή 

ΠΕ 88.03: ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

ΠΤΥΧΙΟ: ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ή 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ   ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 

ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) ή ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗΣ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΕΕ 

ή 

ΠΕ 88.04: ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 

ΠΤΥΧΙΟ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο αντίστοιχης 

ειδικότητας της αλλοδαπής 

2 

124 ΠΕ 85 ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

ΠΤΥΧΙΟ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

ή 

ΠΕ04.02 ΧΗΜΙΚΟΙ  

ΠΤΥΧΙΟ: ΧΗΜΕΙΑΣ 

 ή 

ΠΕ 88.01(ΠΕ 14.04): ΓΕΩΠΟΝΟΣ   

1 
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ΠΤΥΧΙΟ: ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ή 

ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΖΩΙΚΗΣ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ή ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΠΡΩΗΝ 

ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ) ή 

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 

ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ  

ή 

ΠΕ 88.04: ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 

ΠΤΥΧΙΟ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο αντίστοιχης 

ειδικότητας της αλλοδαπής 

ΣΥΝΟΛΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ   5  

 

 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ –  

ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (Γ.Σ.) 

ΜΕΣΣΑΡΑΣ 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΩΝ ΚΑΙ 

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΥΠΟ ΚΑΛΥΨΗ 

 

125 ΠΕ88.01 ΓΕΩΠΟΝΟΣ 

ΠΤΥΧΙΟ: ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ή  ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ 

ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ή ΦΥΤΙΚΗΣ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ή ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ή   ΕΓΓΕΙΩΝ 

ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ 

ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ή ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ 

ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ 

 ή 

ΠΕ88.02 ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

ΠΤΥΧΙΟ: ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ή 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ  ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 

ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ) ή  ΓΕΩΡΓ ΜΗΧΑΝΩΝ 

& ΑΡΔΕΥΣΕΩΝ ή  ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ 

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ 

της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο αντίστοιχης 

ειδικότητας της αλλοδαπής 

2 

126 ΠΕ88.01 ΓΕΩΠΟΝΟΙ   

ΠΤΥΧΙΟ: ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ή  ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ 

ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ή  ΦΥΤΙΚΗΣ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ή  ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ή  

 

ΠΕ88.02 ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

ΠΤΥΧΙΟ: ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ή  

ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ  ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 

ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ) ή  ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ 

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ 

της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο αντίστοιχης 

ειδικότητας της αλλοδαπής 

1 

ΣΥΝΟΛΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ    3 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΕΚ  
35  

 

 

 

ΑΔΑ: ΨΕ2ΗΟΞ3Μ-7Θ1



 
13 

 

Κουρτίδου 56 – 58 & Νιρβάνα, Κάτω Πατήσια11145 210.8392000 

  

 

Α : ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 

 

- Να έχουν την ελληνική ιθαγένεια ή την ιθαγένεια κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. 

- Οι υποψήφιοι πολίτες κράτους – μέλους της Ε.Ε. πρέπει να γνωρίζουν άριστα την ελληνική 

γλώσσα. (ΒΛΕΠΕ Ειδικές διευκρινίσεις για δικαιολογητικά που αφορούν τίτλους 

σπουδών, παρ.5 - Για τους εκπαιδευτικούς πτυχιούχους ιδρυμάτων του εξωτερικού 

απαιτείται, ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ). Δικαιούνται επίσης να είναι 

υποψήφιοι και όσοι απέκτησαν την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση αλλά δεν έχει 

παρέλθει έτος από την απόκτησή της, εφόσον, μέχρι την απόκτησή της ήταν υπήκοοι 

κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ενώσεως.  

 

- Για τις κατηγορίες Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, να έχουν 

συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας τους και να μην έχουν υπερβεί το 65ο. 

- Για τις κατηγορίες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, να έχουν συμπληρώσει το 20ο έτος της 

ηλικίας τους και να μην έχουν υπερβεί το 65ο. 

-  Να  μην υπάρχει κώλυμα από ποινική καταδίκη ή υποδικία ή απαγόρευση ή     δικαστική 

αντίληψη, να μην έχουν λόγω καταδίκης στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα και δεν 

έχει λήξει ο χρόνος που ορίστηκε για τη στέρηση, να μην έχουν απολυθεί από θέση 

δημοσίου υπαλλήλου ή υπαλλήλου Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α. ή Ν.Π.Ι.Δ. του άρθρου 14 του Ν. 

2190/1994 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ.1 του Ν. 2527/1997 ή Ν.Π.Ι.Δ. της 

παρ.3 του άρθρου 1 του Ν. 2527/1997, λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της 

οριστικής παύσης ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο 

οφειλόμενο σε υπαιτιότητα του εργαζομένου και δεν έχει παρέλθει πενταετία από την 

απόλυση. 

- Κάθε ωρομίσθιος εκπαιδευτής, πριν την πρόσληψή του, υπογράφει υπεύθυνη δήλωση του 

Ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνει αναλυτικά το εργασιακό του καθεστώς. Σε 

περίπτωση που επέλθει οποιαδήποτε αλλαγή στην εργασιακή του κατάσταση, οφείλει 

άμεσα να ενημερώσει αναλυτικά, με νέα υπεύθυνη δήλωση, την εκπαιδευτική μονάδα του 

ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ όπου εργάζεται, για το νέο εργασιακό του καθεστώς. Παρόμοια 

υπεύθυνη δήλωση υποβάλλει πριν την έναρξη του εαρινού εξαμήνου κατάρτισης. 

 

Β:  ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ  

1. Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής πρέπει να υποβάλουν το 

ειδικό έντυπο «Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση» υποψηφίου που επισυνάπτεται στην παρούσα 

προκήρυξη συνοδευόμενο με τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά. Η ευθύνη της 

σωστής συμπλήρωσης της αίτησης και των συνημμένων απαιτούμενων δικαιολογητικών 

βαρύνει αποκλειστικά τον υποψήφιο. Η αίτηση υποβάλλεται εντός της προβλεπόμενης 

προθεσμίας αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά με ταχυμεταφορά (courier) στην έδρα του ΔΙΕΚ 

ενδιαφέροντος τους. Αιτήσεις που θα υποβληθούν ταχυδρομικά με ταχυμεταφορά (courier) θα 

γίνουν δεκτές όταν προκύπτει από την σφραγίδα του ταχυδρομείου ότι ταχυδρομήθηκαν το 

αργότερο μέχρι και την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής. Αν η ημέρα λήξης της 

προθεσμίας συμπίπτει με τις ημέρες Σάββατο ή Κυριακή ή άλλη επίσημη αργία μετατίθεται για 

την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις καθώς και το ειδικό 

έντυπο «Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση»  θα μπορούν να λαμβάνουν οι ενδιαφερόμενοι από την 
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ιστοσελίδα του ΕΛ.Γ.Ο- ΔΗΜΗΤΡΑ(www.elgo.gr)καθώς και στο ΔΙΕΚ ενδιαφέροντος τους 

στις παρακάτω διευθύνσεις, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες:  

 

 
ΔΙΕΚ  
  

ΕΔΡΑ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ -
ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΗ 
ΣΧΟΛΗ 

Εθν. Αντιστάσεως 3,  
45221, Κατσικάς Ιωαννίνων  

galateei@otenet.gr   
26510 92219 

 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ – 
Γ.Σ. ΜΕΣΣΑΡΑΣ 
 

Αμπελούζος,  
70012, Γόρτυνα Μεσσαράς 

epaskritis@gmail.com    
28920 31259, 31500 

ΚΟΡΙΝΘΟΥ – 
Γ.Σ. ΝΕΜΕΑΣ 

Μαθητικής Εστίας 37, , 
20500, Νεμέα  

epasnemeas@hotmail.gr  
27460 23032 

ΛΑΡΙΣΑΣ – 
ΑΒΕΡΩΦΕΙΟΣ 
ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 

4ο χλμ Ε. Ο. Λάρισας-
Τρικάλων,  
41500, Λάρισα 

geosxoli@otenet.gr 
2410 621353, 611092 

 

ΑΤΤΙΚΗΣ -   
ΚΤΗΜΑ ΣΥΓΓΡΟΥ 
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 
 

Λεωφ. Κηφισίας 182,  
15124, Μαρούσι Αττικής 

epasmar@otenet.gr  
210 8012701 

ΤΡΙΚΑΛΩΝ -
ΞΥΛΟΓΛΥΠΤΙΚΗ 
ΣΧΟΛΗ 
ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ 

Ιωαννίνων 95,   
42200, Καλαμπάκα  

ogee43@otenet.gr  
24320 22781, 22459 

 

 

Η υποβολή της Αίτησης θα γίνεται μέσα σε αποκλειστική πέντε (5) εργάσιμων  ημερών από 

την επόμενη της τελευταίας δημοσίευσης περίληψης της προκήρυξης σε δύο (2) ημερήσιες ή 

εβδομαδιαίες τοπικές εφημερίδες της έδρας κάθε ΔΙΕΚ όπου προκηρύσσεται το εκπαιδευτικό 

προσωπικό. Η ημερομηνία έναρξης και λήξης υποβολής των αιτήσεων ανακοινώνεται στην 

ανωτέρω ιστοσελίδα. 

 2. Αίτηση ανυπόγραφη ή εκπρόθεσμη δεν γίνεται δεκτή. Η αίτηση επέχει και θέση 

υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν.  1599/1986 και η ανακρίβεια των δηλουμένων 

στοιχείων επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές κυρώσεις. Διόρθωση ή συμπλήρωση της 

αίτησης, καθώς και η υποβολή τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών έστω και συμπληρωματικών 

ή διευκρινιστικών, επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων, με νέα 

αίτηση, η οποία θα αντικαθιστά την προηγούμενη και πρέπει απαραίτητα να έχει την ένδειξη 

«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ», διαφορετικά δε θα γίνεται δεκτή. 

 

 

http://www.elgo.gr/
mailto:galateei@otenet.gr
mailto:epaskritis@gmail.com
mailto:epasnemeas@hotmail.gr
mailto:geosxoli@otenet.gr
mailto:epasmar@otenet.gr
mailto:ogee43@otenet.gr
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Γ: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

Μαζί με την αίτηση οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν τα απαιτούμενα κατά 

περίπτωση δικαιολογητικά, αρμοδίως, σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα: 

 

 α)   ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΩΝ ΔΥΟ ΟΨΕΩΝ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΥΣ 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Η ΑΛΛΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ από τα οποία να προκύπτουν 

τα στοιχεία της ταυτότητας, όπως σχετική προσωρινή βεβαίωση αστυνομικής αρχής ή τις 

κρίσιμες σελίδες του διαβατηρίου(δηλ. αυτές στις οποίες αναφέρονται ο αριθμός και τα 

στοιχεία ταυτότητας του κατόχου) ή τις δύο όψεις της άδειας οδήγησης ή τις κρίσιμες 

σελίδες του ατομικού βιβλιαρίου υγείας όλων των ασφαλιστικών φορέων.  

     Εάν από τα έγγραφα αυτά δεν προκύπτει η ημερομηνία γέννησης, πρέπει να 

προσκομισθεί και πιστοποιητικό γεννήσεως. 

 

β) ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

Οι υποψήφιοι υποβάλουν φωτοαντίγραφο του βασικού τίτλου σπουδών,  στο οποίο θα 

αναγράφεται η ημεροχρονολογία, ο βαθμός κτήσης του πτυχίου και η ειδικότητα η οποία 

και θα πρέπει να είναι σύμφωνη με την παρούσα προκήρυξη. Αν δεν αναγράφεται η 

ημεροχρονολογία κτήσης, απαιτείται συμπληρωματική βεβαίωση κτήσης και βαθμού 

πτυχίου από το εκπαιδευτικό ίδρυμα 

Σε περίπτωση που εκκρεμεί η ορκωμοσία των νέων πτυχιούχων, αρκεί βεβαίωση κτήσης 

από το Πανεπιστήμιο ή το Τ.Ε.Ι. στην οποία να αναφέρεται η ημερομηνία κτήσης και ο 

βαθμός του πτυχίου. 

Σε περίπτωση που δεν προκύπτει ακριβής βαθμός, λαμβάνεται υπόψη η κατώτερη 

βαθμολογία κάθε μιας από τις κλίμακες «ΑΡΙΣΤΑ», «ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ», «ΚΑΛΩΣ» και 

η οποία, αντίστοιχα, είναι 8,50, 6,50 και 5,00. Σε περίπτωση που δεν αναγράφεται 

βαθμολογία (περιγραφική ή αριθμητική ), καταχωρίζεται 5,00. 

 

Τα μόρια που λαμβάνουν οι υποψήφιοι για τα πτυχία του κλάδου που υποβάλουν αίτηση 

είναι : 

 

Α. ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ 

 

1. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ 29 

 

  

1.1. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (συνυπολογιζόμενα αθροιστικά)  27 

 

 

1.1.α.1 Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ –ΤΕΙ) 

σχετικό με το αντικείμενο των 

διδασκόμενων μαθημάτων 

  7 

 

1.1.α.2 Πτυχίο Ανώτερης Κρατικής Σχολής (Ωδείο, 

Δραματικής Τέχνης κ.λπ.) (προσμετράται 

και υπολογίζεται που απαιτείται από το αντικείμενο των 

διδασκόμενων μαθημάτων) 

  5 

 

1.1.α.3 Δίπλωμα ΙΕΚ και Πτυχία Δευτεροβάθμιας 

Επαγγελματικής Εκπαίδευσης 

(Υπολογίζεται όπου προβλέπεται από το προσοντολόγιο στο 

πρόγραμμα κατάρτισης 

  3 
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και όταν δεν υπάρχει σχετικό πτυχίο. Σε κάθε άλλη 

περίπτωση δεν συνυπολογίζεται στη 

μοριοδότηση του υποψηφίου) 

 

 

Από τα παραπάνω 1.1.α.1, 1.1.α.2, 1.1.α.3 προσμετράται ο ανώτερος τίτλος. 

 

1.1.β Διδακτορικό σχετικό με το αντικείμενο του μαθήματος   8 

 

1.1.γ Μεταπτυχιακό σχετικό με το αντικείμενο του μαθήματος   4 

1.1.δ Διδακτορικό σε άλλο αντικείμενο   5 

1.1.ε Μεταπτυχιακό σε άλλο αντικείμενο   2 

1.1.στ Δεύτερο Πτυχίο ή Μεταπτυχιακό ή Διδακτορικό   1 

 

Το άθροισμα της μοριοδότησης από την ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ στις επιμέρους κατηγορίες δε μπορεί 

να υπερβαίνει το 27 

 

Ειδικές διευκρινίσεις για δικαιολογητικά που αφορούν τίτλους σπουδών 

1. Ως πτυχίο ΑΕΙ νοείται το πτυχίο ιδρύματος του πανεπιστημιακού ή τεχνολογικού τομέα 

της ανώτατης εκπαίδευσης. 

2. Οι υποψήφιοι που κατέχουν τίτλους σπουδών στους οποίους δεν αναγράφεται η 

κατεύθυνση ή ειδίκευση αυτών, όπως αυτή ενδέχεται να ζητείται από την ανακοίνωση, 

πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό ή βεβαίωση του τμήματος που χορήγησε τον τίτλο 

σπουδών τους, από την οποία να προκύπτει ότι παρακολούθησαν τα μαθήματα κύκλου 

σπουδών της κατεύθυνσης ή ειδίκευσης που ζητείται από την ανακοίνωση. 

3. Για τους αποφοίτους Ι.Ε.Κ.: ως βαθμός διπλώματος νοείται ο μέσος όρος βαθμολογίας 

στο θεωρητικό μέρος των εξετάσεων πιστοποίησης, που αναφέρεται σε βεβαίωση που 

εκδόθηκε από τον Οργανισμό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.) ή 

από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων (Ε.Ο.Π.Π.) ή τον Εθνικό 

Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού 

(Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π) και η οποία δεν ισχύει αυτοτελώς αλλά αποτελεί αναπόσπαστο παράρτημα 

του διπλώματος. Προς απόδειξη αυτών οι υποψήφιοι πρέπει να προσκομίσουν: Δίπλωμα 

Επαγγελματικής Κατάρτισης Επιπέδου Μεταδευτεροβάθμιας Επαγγελματικής 

Κατάρτισης και βεβαίωση του Ο.Ε.Ε.Κ. ή Ε.Ο.Π.Π. ή Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π από την οποία να 

προκύπτει ο μέσος όρος βαθμολογίας τους στο θεωρητικό μέρος των εξετάσεων 

πιστοποίησης ή Βεβαίωση του Ο.Ε.Ε.Κ. ή Ε.Ο.Π.Π. ή Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π από την οποία να 

προκύπτει ο μέσος όρος της βαθμολογίας τους στο θεωρητικό μέρος των εξετάσεων 

πιστοποίησης και η ακριβής ημερομηνία που κατέστησαν διπλωματούχοι.  

4. Για τους κατόχους Μεταπτυχιακού ή Διδακτορικού διπλώματος :οι υποψήφιοι που 

στην αίτησή τους αναφέρουν ότι είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού  διπλώματος πρέπει να 

προσκομίσουν το μεταπτυχιακό (αποδεδειγμένης διάρκειας τουλάχιστον ενός έτους) ή 

διδακτορικό δίπλωμα (συνοδευόμενο από βεβαίωση του οικείου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος 

που να καθορίζει το γνωστικό αντικείμενο αυτού, μόνο εάν αυτό δεν προκύπτει σαφώς 

από τον προσκομιζόμενο τίτλο).  
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   Σε περίπτωση που εκκρεμεί η ορκωμοσία των νέων πτυχιούχων αρκεί βεβαίωση κτήσης 

από το ΑΕΙ  ή ΤΕΙ στην οποία να αναφέρεται ο τίτλος και η ημερομηνία κτήσης του 

μεταπτυχιακού τίτλου. Όσον αφορά την ημεροχρονολογία κτήσης του διδακτορικού 

τίτλου σπουδών αρκεί η βεβαίωση της Γραμματείας του οικείου ΑΕΙ από την οποία να 

προκύπτει η ημερομηνία και το έτος επιτυχούς υποστήριξης του θέματος της διδακτορικής 

διατριβής. Σε κάθε περίπτωση πρέπει  από τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά να 

προκύπτει το θέμα της διδακτορικής διατριβής. 

Γίνονται δεκτά πτυχία πενταετούς φοίτησης κατ’ ελάχιστον, (υποχρεωτικά 10 εξάμηνα για 

τη λήψη πτυχίου ή διπλώματος κατά το πρόγραμμα σπουδών), που οδηγούν, σύμφωνα με 

τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 46 του ν. 4485/2017 (Α ́ 114) και τις συνακόλουθες 

εκδοθείσες Υπουργικές Αποφάσεις στην απονομή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου 

σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integratedmaster). (π.χ. Πτυχία Πολυτεχνικών Σχολών, 

Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών).  

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Για τους ενιαίους και αδιάσπαστους τίτλους σπουδών 

μεταπτυχιακού επιπέδου (intergratedmaster), απαιτείται η προσκόμιση της σχετικής 

διαπιστωτικής απόφασης του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, περί υπαγωγής του 

τμήματος στις διατάξεις του άρθρου 46 του ν.4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α΄), εφόσον η 

απόφαση αυτή έχει δημοσιευτεί μέχρι τη λήξη της προθεσμίας των αιτήσεων της παρούσας 

προκήρυξης. 

 

 

5. Για τους εκπαιδευτές πτυχιούχους ιδρυμάτων του εξωτερικού απαιτείται: 

 

➢ Πράξη αναγνώρισης από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Ι.Τ.Ε. αντίστοιχα, για την 

ισοτιμία, αντιστοιχία του τίτλου και αντιστοιχία της βαθμολογικής κλίμακας αυτού 

με τη βαθμολογική κλίμακα των ημεδαπών τίτλων ή πιστοποιητικό αναγνώρισης 

από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και 

Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.)περί ισοτιμίας και αντιστοιχίας καθώς και 

αντιστοιχία της βαθμολογικής κλίμακας αυτών με τη βαθμολογική κλίμακα των 

ημεδαπών τίτλων. Σε περίπτωση που από την πράξη ή το πιστοποιητικό αναγνώρισης 

δεν προκύπτει το γνωστικό αντικείμενο, απαιτείται βεβαίωση από το Εκπαιδευτικό 

Ίδρυμα που χορήγησε τον τίτλο, η οποία να καθορίζει το γνωστικό αντικείμενο, 

καθώς και επίσημη μετάφρασή της. 

➢ Ειδικά για τα πτυχία της Κύπρου: Για τα πτυχία που αποκτήθηκαν πριν από την 

πλήρη ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (1-5-2004) και 

αναφέρονται στο Π.Δ.299/1977 δεν απαιτείται αντιστοιχία. Για τα ίδια πτυχία καθώς 

και για όλα τα υπόλοιπα, τα οποία έχουν χρόνο κτήσης μετά την ένταξή της στην Ε.Ε. 

απαιτείται ισοτιμία και αντιστοιχία. 

➢ Αποδεικτικό Ελληνομάθειας: Όσοι δεν έχουν Απολυτήριο Ελληνικού 

εξατάξιου Γυμνασίου ή Λυκείου ή ισότιμου σχολείου ή δεν διαθέτουν, επιπλέον, πτυχίο ή 

/και μεταπτυχιακό τίτλο τριτοβάθμιας εκ/σης της ημεδαπής ή της Κύπρου στην ελληνική 

γλώσσα απαιτείται να προσκομίσουν πιστοποιητικό για την άριστη γνώση και την άνετη 

χρήση της ελληνικής γλώσσας, το οποίο χορηγείται από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας 

(επίπεδο Γ2) ή και βεβαιώσεις ελληνομάθειας της επιτροπής του Υπουργείου Παιδείας και 

Θρησκευμάτων του άρθρου 14 παρ. 10 του ν. 1566/1985 για την πλήρη γνώση και άνετη 

χρήση της Ελληνικής Γλώσσας και γνώση της Ελληνικής Ιστορίας. 
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Εξαιρούνται από την υποχρέωση προσκόμισης πράξης αναγνώρισης για την ισοτιμία και την 

αντιστοιχία του τίτλου, όσοι υποψήφιοι υποβάλλουν αποφάσεις αναγνώρισης 

επαγγελματικών προσόντων ή επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλων τυπικής ανώτατης 

εκπαίδευσης, οι οποίες χορηγήθηκαν από: 

i) το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.) του άρθρου 55 

του π.δ.38/2010 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με την 

αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει ή 

ii) το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικής Ισοτιμίας Τίτλων Τριτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης (Σ.Α.Ε.Ι.Τ.Τ.Ε.) του άρθρου 10 του π.δ.165/2000 «Προσαρμογή της 

Ελληνικής Νομοθεσίας με ένα γενικό σύστημα αναγνώρισης των διπλωμάτων τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης που πιστοποιούν επαγγελματική εκπαίδευση ελάχιστης διάρκειας τριών ετών, 

σύμφωνα με την οδηγία 89/48/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων» ή 

iii) το Συμβούλιο Επαγγελματικής Αναγνώρισης Τίτλων Εκπαίδευσης και Κατάρτισης 

(Σ.Ε.Α.Τ.Ε.Κ.) του άρθρου 14 του π.δ.231/1998 «Δεύτερο γενικό σύστημα αναγνώρισης της 

επαγγελματικής εκπαίδευσης, το οποίο συμπληρώνει την οδηγία 89/48/ΕΟΚ, σύμφωνα με τις 

οδηγίες 92/51/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 94/38/ΕΚ και 95/43/ΕΚ 

της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων». 

Υποψήφιοι που είναι κάτοχοι των παραπάνω πτυχίων της αλλοδαπής και εξαιρούνται από την 

υποχρέωση προσκόμισης πράξεως αναγνώρισης για την ισοτιμία και την αντιστοιχία του 

τίτλου, υποχρεούνται να προσκομίσουν πιστοποιητικό από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α ή το Ι.Τ.Ε ή 

από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης 

(Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π) για τη βαθμολογική αντιστοιχία του τίτλου. 

Τίτλος της αλλοδαπής χωρίς αντιστοιχία βαθμολογικής ή αξιολογικής κλίμακας με τη 

βαθμολογική ή αξιολογική κλίμακα τίτλων της ημεδαπής χαρακτηρίζεται ως αδιαβάθμητος  

και λαμβάνει την κατώτερη βαθμολογία της κλίμακας Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ημεδαπής, 

δηλαδή «5,00». 

 

Για τους μεταπτυχιακούς / διδακτορικούς τίτλους :  

➢ Αν ο μεταπτυχιακός / διδακτορικός τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται 

μόνον Πράξη Αναγνώρισης του τίτλου από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή Πιστοποιητικό Αναγνώρισης 

από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και 

Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) περί ισοτιμίας που να έχει εκδοθεί μέχρι την τελευταία 

ημέρα της προθεσμίας υποβολής των αρχικών αιτήσεων και σε περίπτωση που από την 

πράξη αναγνώρισης δεν προκύπτει το γνωστικό αντικείμενο, απαιτείται βεβαίωση από 

το Πανεπιστήμιο που χορήγησε τον τίτλο η οποία να καθορίζει το γνωστικό αντικείμενο, 

καθώς και επίσημη μετάφρασή της. 

➢ Στις περιπτώσεις που η ισοτιμία ή ισοτιμία και αντιστοιχία του πτυχίου αλλοδαπής 

αναγνωρίζεται μόνον εφόσον ο κάτοχος του πτυχίου είναι και κάτοχος μεταπτυχιακού 

διπλώματος, δεν αναγνωρίζεται ισοτιμία του μεταπτυχιακού διπλώματος, και επομένως 

δεν λογίζεται ως μεταπτυχιακός τίτλος. Στην περίπτωση που ο μεταπτυχιακός τίτλος 

συμπληρώνει ή ενσωματώνεται στο βασικό, δεν λογίζεται ως μεταπτυχιακός τίτλος. 

Προκειμένου για Δευτεροβάθμια μη τεχνική ή μη επαγγελματική εκπαίδευση, βεβαίωση 

ισοτιμίας από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και για 

τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση αλλοδαπής, πράξη ισοτιμίας και κατάταξης της 

επιτροπής ισοτιμιών του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαιδεύσεως και Καταρτίσεως 

ΑΔΑ: ΨΕ2ΗΟΞ3Μ-7Θ1



 
19 

 

Κουρτίδου 56 – 58 & Νιρβάνα, Κάτω Πατήσια11145 210.8392000 

  

 

(Ο.Ε.Ε.Κ.) ή του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων (Ε.Ο.Π.Π.) ή του Εθνικού 

Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού 

(Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π) και βεβαίωση για την αντιστοιχία του βαθμού από την αρμόδια Διεύθυνση του 

Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων σε εικοσάβαθμη κλίμακα. 

Εξαιρούνται από την υποχρέωση προσκόμισης πράξης αναγνώρισης για την ισοτιμία και την 

αντιστοιχία του τίτλου όσοι υποψήφιοι υποβάλλουν αποφάσεις αναγνώρισης 

επαγγελματικών προσόντων ή επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλων τυπικής ανώτατης 

εκπαίδευσης, οι οποίες χορηγήθηκαν από: 

i) το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.) του άρθρου 55 

του π.δ.38/2010 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με την 

αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

ii) το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικής Ισοτιμίας Τίτλων Τριτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης (Σ.Α.Ε.Ι.Τ.Τ.Ε.) του άρθρου 10 του π.δ.165/2000 «Προσαρμογή της 

Ελληνικής Νομοθεσίας με ένα γενικό σύστημα αναγνώρισης των διπλωμάτων τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης που πιστοποιούν επαγγελματική εκπαίδευση ελάχιστης διάρκειας τριών ετών, 

σύμφωνα με την οδηγία 89/48/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων». 

iii) το Συμβούλιο Επαγγελματικής Αναγνώρισης Τίτλων Εκπαίδευσης και Κατάρτισης 

(Σ.Ε.Α.Τ.Ε.Κ.) του άρθρου 14 του π.δ.231/1998 «Δεύτερο γενικό σύστημα αναγνώρισης της 

επαγγελματικής εκπαίδευσης, το οποίο συμπληρώνει την  οδηγία 89/48/ΕΟΚ, σύμφωνα με 

τις οδηγίες 92/51/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 94/38/ΕΚ και 

95/43/ΕΚ της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων». 

Τα ανωτέρω πρέπει να έχουν εκδοθεί μέχρι την τελευταία ημέρα υποβολής των 

αιτήσεων. 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Στις ανωτέρω περιπτώσεις που αφορούν τίτλους σπουδών 

Πανεπιστημιακού ή Τεχνολογικού τομέα  ανώτατης εκπαίδευσης και Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης που αποκτήθηκαν στην αλλοδαπή, οι υποψήφιοι δεν χρειάζεται να 

προσκομίσουν επικυρωμένο αντίγραφο του ξενόγλωσσου τίτλου ούτε επίσημη μετάφραση 

αυτού. Αρκεί η υποβολή των απαιτούμενων πράξεων ή πιστοποιητικών ή αποφάσεων ή 

βεβαιώσεων των αρμοδίων οργάνων που ορίζονται ανωτέρω. 

 

γ) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ 

  Η ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ μοριοδοτείται με 0,25 μόρια ανά 100 ώρες, με μέγιστο αριθμό μορίων 2. 

Οι βεβαιώσεις επιμόρφωσης που λαμβάνονται υπόψη αφορούν βεβαιώσεις που παρέχονται για 

την παρακολούθηση επιμορφωτικών προγραμμάτων που οργανώνονται από φορείς 

εκπαίδευσης (δημόσιους ή ιδιωτικούς) και έχουν πραγματοποιηθεί στο αντικείμενο των 

διδασκόμενων μαθημάτων. Στις βεβαιώσεις που υποβάλλονται από τον υποψήφιο θα πρέπει να 

προσδιορίζονται με σαφήνεια ο επιμορφωτικός φορέας (δημόσιος ή ιδιωτικός), το αντικείμενο 

της επιμόρφωσης και η διάρκεια αποκλειστικά σε ώρες (ώρες που δεν αναφέρονται σε σχετική 

βεβαίωση μπορούν να αποδειχθούν με την προσκόμιση του προγράμματος της επιμόρφωσης).  

Μοριοδοτείται η παρακολούθηση αποκλειστικά ολοκληρωμένων επιμορφώσεων. Δεν 

μοριοδοτούνται επιμορφώσεις διάρκειας μικρότερης των 25 ωρών, καθώς και Ημερίδες, 

Διημερίδες, Συνέδρια κ.λπ 
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δ) ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

Η διδακτική και επαγγελματική εμπειρία για να δηλωθεί και να αξιολογηθεί θα πρέπει να έχει 

αποκτηθεί στην ειδικότητα του βασικού πτυχίου και οπωσδήποτε μετά την κτήση του πτυχίου 

αυτού. 

Διδακτική Εμπειρία  

Αξιολογείται η Διδακτική Εμπειρία που έχει αποκτηθεί : 

• σε ΙΕΚ,  σχετική με το αντικείμενο των μαθημάτων και 

• σε ΕΠΑ.Σ. του ΥΠΑΑΤ, σχετική με το αντικείμενο των μαθημάτων  

• σε δομές της τυπικής Εκπαίδευσης και 

• σε άλλα προγράμματα Μη Τυπικής Εκπαίδευσης-Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων και 

Επαγγελματικής Κατάρτισης, εκτός ΙΕΚ 

Αναλυτικά μοριοδοτείται ως εξής: 

 

2. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 
18 

 

  

2.1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ σε ΙΕΚ και ΕΠΑ.Σ. του ΥΠΑΑΤ, 

σχετική με το αντικείμενο των 

Μαθημάτων  (1 μόριο ανά 200 ώρες, με μέγιστο αριθμό μορίων 

13) 

 13  

2.2. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ σε δομές της τυπικής Εκπαίδευσης 

Αναγωγή για μη μόνιμο προσωπικό σύμφωνα με την υπό στοιχεία 

ΓΠ/200082 υπουργική 

απόφαση (Β΄ 2844/2012) 

Παρεχόμενη Εκπαίδευση ή Κατάρτιση σε Α/θμια, Β/θμια, Γ/θμια 

Εκπαίδευση, με μέγιστο αριθμό μορίων 2 για το σύνολο των 

δομών τυπικής εκπαίδευσης. 

 

 2  

2.2.α ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ 

(1 μόριο ανά έτος – 210 διδακτικές ώρες αντιστοιχούν σε ένα έτος 

πλήρους απασχόλησης) 

 

   

2.2.β ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ 

(1 μόριο ανά έτος - 650 διδακτικές ώρες αντιστοιχούν σε ένα έτος 

πλήρους απασχόλησης) 

 

   

2.2.γ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ 

(0,5 μόρια ανά έτος - 750 διδακτικές ώρες αντιστοιχούν σε ένα 

έτος πλήρους απασχόλησης) 
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2.3. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

σε άλλα προγράμματα Μη Τυπικής Εκπαίδευσης-Γενικής 

Εκπαίδευσης Ενηλίκων και 

Επαγγελματικής Κατάρτισης, εκτός ΙΕΚ 

(1 μόριο ανά 300 ώρες, με μέγιστο αριθμό μορίων 3) 

 

 3  

Το άθροισμα της μοριοδότησης στις επιμέρους κατηγορίες δε μπορεί να υπερβαίνει το 18. 

 

(Στη διδακτική εμπειρία δεν προσμετράτε χρόνος άδειας άνευ αποδοχών, εκπαιδευτικής 

άδειας ή απόσπασης σε θέση με διοικητικά καθήκοντα. Εξαιρούνται όσοι εμπίπτουν της 

διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 27 του ν. 4186/2013 ) 

 

Βεβαιώσεις Διδακτικής εμπειρίας 

Οι υποψήφιοι που επικαλούνται ως εμπειρία διδακτική απασχόληση πρέπει να προσκομίσουν: 

1) Βεβαίωση Διδακτικής Εμπειρίας του εκπαιδευτικού ιδρύματος ή φορέα που 

απασχολήθηκαν στην οποία θα πρέπει οπωσδήποτε να αναφέρονται : 

• Το χρονικό διάστημα (έναρξη - λήξη) διδασκαλίας και το διδαχθέν/ τα διδαχθέντα 

μαθήματα. 

• Οι συνολικές ώρες διδασκαλίας στο χρονικό διάστημα που αναφέρεται στη βεβαίωση. 

• Η ιδιότητα, ο κλάδος και ειδικότητα και η σχέση εργασίας με την οποία 

πραγματοποιήθηκε η διδασκαλία από τον υποψήφιο.  

ΠΡΟΣΟΧΗ: Βεβαιώσεις που δεν αναφέρονται οι συνολικές ώρες διδασκαλίας δεν θα 

λαμβάνονται υπόψη. 

2) Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, στην οποία να αναγράφεται η διάρκεια της 

ασφάλισης. Η εν λόγω βεβαίωση δεν απαιτείται για διδακτική απασχόληση η οποία έχει 

παρασχεθεί σε δημόσιο ίδρυμα. 

 

Η διδακτική εμπειρία δεν μοριοδοτείται  και  ως χρόνος επαγγελματικής εμπειρίας. 

Επαγγελματική Εμπειρία  

Ως βαθμολογούμενη εμπειρία νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στο 

δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργα συναφή με το 

αντικείμενο των διδασκομένων μαθημάτων.  
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ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 43   

Επαγγελματική εμπειρία σχετική με το αντικείμενο των 

διδασκομένων μαθημάτων (2 μόρια 

ανά έτος με ανώτερο τα 43 μόρια) 

 

   

Δεν συνυπολογίζεται η εργασία του εκπαιδευτικού στην τυπική ή μη τυπική εκπαίδευση 

καθώς έχει ήδη μοριοδοτηθεί ως διδακτική εμπειρία. 

Τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία πρέπει να πιστοποιούν την πλήρη, μερική ή άλλου τύπου 

απασχόληση. Ο υποψήφιος μοριοδοτείται αναλογικά, με βάση την πλήρη απασχόληση. 

 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ : Για τους εμπειροτέχνες εκπαιδευτές μοριοδοτείται η επαγγελματική 

εμπειρία η οποία είναι σχετική με το αντικείμενο του μαθήματος, πέραν των τριών ετών που 

αποτελεί προαπαιτούμενο. 

 

Βεβαιώσεις Επαγγελματικής εμπειρίας 

1. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΙΣΘΩΤΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ  

Με βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα από την οποία να προκύπτει η διάρκεια της 

ασφάλισης συνοδευόμενη από αίτηση υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου κατά το άρθρο 8 του ν. 

1599/1986, στην οποία να δηλώνεται επακριβώς ο χρόνος και το είδος της εμπειρίας του, καθώς 

και τα στοιχεία του εργοδότη, φυσικού προσώπου ή της επωνυμίας της επιχείρησης, αν πρόκειται 

για νομικό πρόσωπο.  

Οι μισθωτοί του δημοσίου τομέα μπορούν, εναλλακτικά, αντί της βεβαίωσης του ασφαλιστικού 

φορέα και της υπεύθυνης δήλωσης, να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημοσίου 

τομέα από την οποία να προκύπτει και το είδος της εμπειρίας.  

2. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ  

α) Με βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα στην οποία να αναγράφεται η διάρκεια της 

ασφάλισης συνοδευόμενη από υπεύθυνη δήλωση, χωριστή από την αίτηση, κατά το άρθρο 8 του 

ν. 1599/1986, ότι πραγματοποίησε συγκεκριμένες εργασίες, μελέτες και έργα σχετικά με το 

αντικείμενο της εμπειρίας, και  

β) Με την υποβολή μιας τουλάχιστον σχετικής σύμβασης ή αποδείξεων ή τιμολογίων παροχής 

υπηρεσιών που καλύπτουν ενδεικτικώς τη διάρκεια και το είδος της εμπειρίας.  

 

3. ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΤΗΘΕΙΣΑ ΣΤΗΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ  

Για εμπειρία η οποία έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή ο υποψήφιος υποβάλλει :  

α) Βεβαίωση εργοδότη στην οποία να αναφέρεται ο χρόνος και το είδος της απασχόλησης του 

ενδιαφερομένου συνοδευμένη από επίσημη μετάφρασή της στην ελληνική γλώσσα . 

β) Βεβαίωση Ελληνικού Ασφαλιστικού φορά ότι η παραπάνω προϋπηρεσία αναγνωρίζεται ως 

συντάξιμος χρόνος. 
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ε) ΑΛΛΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

• Ξένη Γλώσσα (σύμφωνα με την από το ΑΣΕΠ προβλεπόμενη πιστοποίηση) 

Η γνώση ξένης γλώσσας μοριοδοτείται ως εξής : 

1η ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ  3  

α Καλή γνώση (επίπεδο Β2) 
  1 

β Πολύ καλή γνώση (επίπεδο C1) 
  2 

γ Άριστη Γνώση (επίπεδο C2) 
  3 

2η ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ 
 2  

α Καλή γνώση (επίπεδο Β2) 
  1 

β Πολύ καλή γνώση (επίπεδο C1) 
  1,5 

γ Άριστη Γνώση (επίπεδο C2) 
  2 

➢ Μοριοδοτείται το ανώτερο πιστοποιημένο επίπεδο 

Οι υποψήφιοι για διδασκαλία ξένης γλώσσας μοριοδοτούνται στο κριτήριο αυτό μόνο για τις 

επιπλέον, της αιτούμενης προς διδασκαλία ξένης γλώσσας. 

 

• Γνώσεις χειρισμού Η/Υ (Νέες Τεχνολογίες) 

Μοριοδοτείται η πιστοποιημένη επιμόρφωση στις Τ.Π.Ε. επιπέδου 1 του ΥΠΠΕΘ  ή τα 

πιστοποιητικά γνώσης Η/Υ σύμφωνα με ΑΣΕΠ. 

ΓΝΩΣΕΙΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ (ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ)  
 3  

 

 

• ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ από Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (ν. 

3879/2010 (Α΄163) 

Η πιστοποιημένη επάρκεια εκπαιδευτή ενηλίκων από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.  μοριοδοτείται με 2 

μόρια. 

 

ΤΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ  ΑΛΛΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΔΕΝ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΟ 10. 

 ΩΣ ΜΕΓΙΣΤΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ ΜΟΡΙΑ ΑΝΩ ΤΩΝ 100. 

 

στ)ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ (Πτυχιούχοι και Εμπειροτέχνες) 

Σε υποψήφιους με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά προστίθενται μόρια ως ποσοστό επί του 

συνόλου της βαθμολογίας που θα συγκεντρώσουν ως εξής: 
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• ΑΝΕΡΓΙΑ 

 

Από 0-6 μήνες 

 

2% 

 

Από 6-12 μήνες 

 

4% 

 

Από 12-18 μήνες 

 

6% 

 

Από 18-24 μήνες 

 

8% 

 

Από 24 μήνες και πάνω 

 

10% 

 

 

Η ανεργία αποδεικνύεται με πρόσφατη βεβαίωση του ΟΑΕΔ (που είναι αρμόδιος προς 

τούτο), η ημερομηνία έκδοσης της οποίας δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από πέντε (5) 

εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Ο 

υποψήφιος πρέπει να είναι άνεργος έως και την ημερομηνία έκδοσης της ανωτέρω βεβαίωσης. 

Αποκλείεται η απόδειξη με υποβολή υπεύθυνης δήλωσης και κάρτας ανεργίας. Γίνονται, 

επίσης, δεκτά πιστοποιητικά από τα οποία προκύπτει η εγγραφή στους καταλόγους 

προσφερόμενων προς εργασία του Γραφείου Ευρέσεως Ναυτικής Εργασίας και των 

παραρτημάτων του ή στο Λογαριασμό Ανεργίας Προσωπικού Ημερήσιων Εφημερίδων 

Αθηνών και Θεσσαλονίκης ή στο Λογαριασμό Ανεργίας Τεχνικών Τύπου Αθηνών και 

Θεσσαλονίκης.  

Για την απόδειξη ανεργίας υποψηφίου που έχει ενταχθεί σε προγράμματα του ΟΑΕΔ:  

Α) Προκειμένου για άνεργο υποψήφιο που είχε ενταχθεί σε πρόγραμμα επαγγελματικής 

κατάρτισης του ΟΑΕΔ:  

α) Για προγράμματα για τα οποία δεν εκδίδεται επιταγή κατάρτισης (voucher):  

i) Βεβαίωση του ΟΑΕΔ από την οποία να προκύπτει η ημερομηνία εγγραφής του στα μητρώα 

ανέργων πριν την έναρξη της κατάρτισης,  

ii) Βεβαίωση του ΚΕΚ στην οποία να αναφέρεται η ημερομηνία έναρξης και λήξης της 

συμμετοχής του στο πρόγραμμα. Σε περίπτωση που το χρονικό διάστημα κατάρτισης του 

υποψηφίου σε πρόγραμμα αναγράφεται σε Βεβαίωση ανεργίας που έχει εκδοθεί από τον 

ΟΑΕΔ, δεν απαιτείται η προσκόμιση της ανωτέρω βεβαίωσης του ΚΕΚ. 

β) Για προγράμματα για τα οποία εκδίδεται επιταγή κατάρτισης (voucher): 

i) Βεβαίωση του ΟΑΕΔ από την οποία να προκύπτει η ημερομηνία εγγραφής του στα μητρώα 

ανέργων πριν την έναρξη της κατάρτισης και 

ii) Βεβαίωση του ΚΕΚ στην οποία να αναφέρεται η ημερομηνία έναρξης και λήξης της 

συμμετοχής του στο πρόγραμμα καθώς και ο αριθμός μητρώου της επιταγής κατάρτισής του 

(voucher).  

ΑΔΑ: ΨΕ2ΗΟΞ3Μ-7Θ1



 
25 

 

Κουρτίδου 56 – 58 & Νιρβάνα, Κάτω Πατήσια11145 210.8392000 

  

 

Β) Προκειμένου για άνεργο υποψήφιο που συμμετέχει σε πρόγραμμα επαγγελματικής 

κατάρτισης του ΟΑΕΔ (δεν έχει λήξει το χρονικό διάστημα παρακολούθησης του 

προγράμματος): 

α) Για προγράμματα για τα οποία δεν εκδίδεται επιταγή κατάρτισης (voucher): 

i) Βεβαίωση του ΟΑΕΔ από την οποία να προκύπτει η ημερομηνία εγγραφής του στα μητρώα 

ανέργων πριν την έναρξη της κατάρτισης,  

ii) Βεβαίωση του ΚΕΚ στην οποία να αναφέρεται το χρονικό διάστημα παρακολούθησης του 

προγράμματος. Σε περίπτωση που το χρονικό διάστημα παρακολούθησης του προγράμματος 

αναγράφεται σε Βεβαίωση ανεργίας που έχει εκδοθεί από τον ΟΑΕΔ, δεν απαιτείται η 

προσκόμιση της ανωτέρω βεβαίωσης του ΚΕΚ. 

β) Για προγράμματα για τα οποία εκδίδεται επιταγή κατάρτισης (voucher): 

i) Βεβαίωση του ΟΑΕΔ από την οποία να προκύπτει η ημερομηνία εγγραφής του στα μητρώα 

ανέργων πριν την έναρξη της κατάρτισης και 

ii) Βεβαίωση του ΚΕΚ στην οποία να αναφέρεται το χρονικό διάστημα παρακολούθησης του 

προγράμματος καθώς και ο αριθμός μητρώου της επιταγής κατάρτισής του (voucher).  

 

• ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

Γονείς Tρίτεκνων οικογενειών 

 

10% 

 

Μέλη μονογονεϊκών οικογενειών (γονέας και τέκνα)  10% 

 

Μέλη Πολύτεκνων Οικογενειών (γονείς 

και τέκνα) 

 

10% 

 

ΑμΕΑ (γονείς και ο ίδιος) 

 

10% 

 

Σύμφωνα με τα από ΑΣΕΠ  προβλεπόμενα δικαιολογητικά 

 

Για ό,τι αφορά στις εν λόγω κατηγορίες ισχύει το Παράρτημα Ανακοινώσεων του ΑΣΕΠ 

(ημερομηνία 10.06.2021), μέρος του οποίου έχει ενσωματωθεί στο Παράρτημα III της 

παρούσας προκήρυξης.  

Δύναται ο υποψήφιος να υπάγεται σε περισσότερες από μία κατηγορίες και μοριοδοτείται με 

10% για κάθε μία από αυτές. 

 

Σε περίπτωση ίσης μοριοδότησης υποψηφίων εκπαιδευτών συγκρίνονται και 

συνεκτιμώνται με σειρά προτεραιότητας κατά τη διαδικασία επιλογής, ανά αξιολογικό 

πίνακα  και ανά ειδικότητα, τα εξής : α) μήνες ανεργίας, β) βαθμός πτυχίου. 
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ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ 

Της αλλοδαπής  

Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής, που απαιτούνται από την ανακοίνωση, 

πρέπει απαραιτήτως να συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. 

Η επίσημη μετάφρασή τους γίνεται από αρμόδια κατά νόμο αρχή του Υπουργείου Εξωτερικών 

ή την Πρεσβεία ή το Προξενείο της ξένης χώρας στην Ελλάδα ή από δικηγόρο. 

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας, προκειμένου περί 

τίτλων σπουδών με τους οποίους αποδεικνύεται η γνώση της ξένης γλώσσας, τίτλοι που 

προσκομίζονται σε απλά φωτοαντίγραφα γίνονται δεκτοί, υπό την προϋπόθεση ότι 

προσκομίζονται επικυρωμένες μεταφράσεις αυτών, στις οποίες γίνεται μνεία ότι στους νόμιμους 

μεταφραστές είχαν προσκομισθεί τα πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα των τίτλων. 

Τα  ανωτέρω (τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις) γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά σε 

ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και 

έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο. 

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή  φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, 

τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο. 

Της ημεδαπής  

 α) Δημόσια έγγραφα ημεδαπής, δηλαδή έγγραφα που έχουν εκδοθεί από υπηρεσίες και φορείς 

του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (π.χ. τίτλοι σπουδών - άδειες - πιστοποιητικά 

- βεβαιώσεις κ.λπ.), υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά σε ευκρινή 

φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων ή των ακριβών αντιγράφων τους. 

 β) Ιδιωτικά έγγραφα ημεδαπής, δηλαδή έγγραφα που δεν εκδίδονται από υπηρεσίες και φορείς 

του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (εκδίδονται από ιδιωτικούς φορείς), 

υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα 

ιδιωτικών εγγράφων, τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο καθώς και σε ευκρινή 

φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες 

και φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (π.χ. απολυτήριο ιδιωτικού λυκείου 

που φέρει τη θεώρηση της αρμόδιας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου 

Παιδείας και Θρησκευμάτων, ιατρική γνωμάτευση που φέρει θεώρηση από αρμόδιο ελεγκτή 

ιατρό). 

γ) Φωτοαντίγραφα πιστοποιητικών της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος 

(ΑΣΠΕ) καθώς και πιστοποιητικών και βεβαιώσεων απόδειξης γνώσης Η/Υ γίνονται αποδεκτά 

χωρίς επικύρωση από δικηγόρο ή θεώρηση από δημόσια υπηρεσία.  

 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθρ. 1 του ν. 4250/2014 για την εξυπηρέτηση 

των πολιτών στο σύνολο των συναλλαγών τους με το δημόσιο έχει καταργηθεί η υποχρέωση 

υποβολής πρωτοτύπων εγγράφων χωρίς τούτο να σημαίνει απαγόρευση χρήσης - προσκόμισης 

αυτών από τους υποψηφίους. 
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Δ: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 

Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει από τριμελή επιτροπή(μία για κάθε ΔΙΕΚ) που θα 

συσταθεί με απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου του Οργανισμού. Οι συνεδριάσεις της 

επιτροπής δεν δύναται να ξεκινήσουν πριν την παρέλευση 3 τουλάχιστον εργάσιμων ημερών 

από την ημερομηνία λήξης της υποβολής αιτήσεων ώστε να προσκομισθούν και οι 

ταχυδρομικώς υποβαλλόμενες αιτήσεις. Η επιτροπή συνεδριάζει κατόπιν πρόσκλησης του 

Προέδρου αυτής εντός εύλογου χρόνου.   

 

1. Η αρμόδια υπηρεσία σε κάθε ΔΙΕΚ παραδίδει στον Πρόεδρο της επιτροπής τις αιτήσεις 

των υποψηφίων μετά σχετικού πίνακα κατά ειδικότητα, εις τον οποίον καταχωρούνται 

όλες οι αιτήσεις κατά αλφαβητική σειρά. 

 

2. Η επιτροπή ελέγχει τα δικαιολογητικά των υποψηφίων και αποκλείει με αιτιολογημένη 

απόφασή της όσους δεν υπέβαλλαν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και όσους δεν 

έχουν τα ειδικά τυπικά προσόντα. Επίσης αποκλείει όσους υποψηφίους είχαν εργασθεί 

στο παρελθόν σε Τ.Ε.Ε, ΕΠΑ.Σ ή σε άλλο σχολείο και είχαν αξιολογηθεί ως ακατάλληλοι 

(επέδειξαν ανάρμοστη συμπεριφορά), τούτου αποδεικνυόμενου από σχετικό έγγραφο. 
 

3. Καταρτίζει τους πίνακες κατάταξης των υποψηφίων κατά αξιολογική φθίνουσα σειρά, 

κατά ειδικότητα, έπειτα από εκτίμηση των τυπικών και ουσιαστικών τους προσόντων 

καθώς και τους πίνακες επιλογής. Υποψήφιος που έχει υποβάλει αίτηση για περισσότερες 

από μία θέσεις θα περιλαμβάνεται σε όλους τους πίνακες κατάταξης των ειδικοτήτων για 

τις οποίες υπέβαλε αίτηση, θα προληφθεί όμως μόνο σε μία από τις αιτηθείσες θέσεις με  

(θα ζητηθεί υπεύθυνη δήλωση για την προτίμησή του). 

 

4. Αποφασίζει για κάθε θέμα που προκύπτει κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των 

υποψηφίων εκπαιδευτικών και αφορά στα κριτήρια και στη διαδικασία αξιολόγησης που 

δεν προβλέπεται από την παρούσα. 

 

5. Οι αποφάσεις της επιτροπής λαμβάνονται κατά πλειοψηφία. 
 

6. Για την κατάταξη των υποψηφίων κατά αξιολογική σειρά και την σύνταξη του πίνακα 

επιλεγομένων, η επιτροπή λαμβάνει υπόψη της: 

 

 

Α. ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ 

 

   

1. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ  29   

1.1. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (συνυπολογιζόμενα αθροιστικά)   27  

1.1.α.1 Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ –ΤΕΙ) σχετικό με το αντικείμενο των 

διδασκόμενων μαθημάτων 

  7 

1.1.α.2 Πτυχίο Ανώτερης Κρατικής Σχολής (Ωδείο, Δραματικής Τέχνης κ.λπ.) 

(προσμετράται και υπολογίζεται που απαιτείται από το αντικείμενο των 

διδασκόμενων μαθημάτων)  

 

  5 

1.1.α.3 Δίπλωμα ΙΕΚ και Πτυχία Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης 

(Υπολογίζεται όπου προβλέπεται από το προσοντολόγιο στο πρόγραμμα κατάρτισης 

και όταν δεν υπάρχει σχετικό πτυχίο. Σε κάθε άλλη περίπτωση δεν συνυπολογίζεται 

στη μοριοδότηση του υποψηφίου) 

  3 

Από τα παραπάνω 1.1.α.1, 1.1.α.2, 1.1.α.3 προσμετράται ο ανώτερος τίτλος 

1.1.β Διδακτορικό σχετικό με το αντικείμενο του μαθήματος    8 
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1.1.γ Μεταπτυχιακό σχετικό με το αντικείμενο του μαθήματος  

 

  4 

1.1.δ Διδακτορικό σε άλλο αντικείμενο    5 

1.1.ε Μεταπτυχιακό σε άλλο αντικείμενο    2 

1.1.στ Δεύτερο Πτυχίο ή Μεταπτυχιακό ή Διδακτορικό    1 

Το άθροισμα στις μοριοδότησης στις επιμέρους κατηγορίες δε μπορεί να υπερβαίνει το 27 

1.2. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ 

(Από δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς εκπαίδευσης) 

Στο αντικείμενο των διδασκόμενων μαθημάτων 

(0,25 μόρια ανά 100 ώρες, με μέγιστο αριθμό μορίων 2) 

(Μοριοδοτείται η παρακολούθηση αποκλειστικά ολοκληρωμένων επιμορφώσεων) 

(Δεν μοριοδοτούνται επιμορφώσεις διάρκειας μικρότερης των 25 

ωρών, καθώς και Ημερίδες, Διημερίδες, Συνέδρια κ.λπ.) 

 

  2 

2. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

 

18   

2.1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ σε ΙΕΚ και ΕΠΑ.Σ. του ΥΠΑΑΤ, σχετική με το 

αντικείμενο των 

μαθημάτων 

(1 μόριο ανά 200 ώρες, με μέγιστο αριθμό μορίων 13)  

 

 13  

2.2. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ σε δομές της τυπικής Εκπαίδευσης 

Αναγωγή για μη μόνιμο προσωπικό σύμφωνα με την υπό στοιχεία ΓΠ/200082 

υπουργική απόφαση (Β΄ 2844/2012) 

Παρεχόμενη Εκπαίδευση ή Κατάρτιση σε Α/θμια, Β/θμια, Γ/θμια 

Εκπαίδευση, με μέγιστο αριθμό μορίων 2 για το σύνολο των δομών τυπικής 

εκπαίδευσης. 

(Στη διδακτική εμπειρία δεν προσμετράτε χρόνος άδειας άνευ αποδοχών, 

εκπαιδευτικής άδειας ή απόσπασης σε θέση με διοικητικά καθήκοντα. Εξαιρούνται 

όσοι εμπίπτουν της διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 27 του ν. 4186/2013 ) 

 

 2  

2.2.α ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ (1 μόριο ανά έτος)    

2.2.β ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ 

(1 μόριο ανά έτος) 

   

2.2.γ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ 

(0,5 μόρια ανά έτος) 

   

2.3. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

σε άλλα προγράμματα Μη Τυπικής Εκπαίδευσης-Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων 

και Επαγγελματικής Κατάρτισης, εκτός ΙΕΚ 

(1 μόριο ανά 300 ώρες, με μέγιστο αριθμό μορίων 3) 

 3  

το άθροισμα της μοριοδότησης στις επιμέρους κατηγορίες δε μπορεί να υπερβαίνει το 18 

3. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ  43   

Επαγγελματική εμπειρία σχετική με το αντικείμενο των διδασκομένων μαθημάτων 

(2 μόρια ανά έτος με ανώτερο τα 43 μόρια) 

Ο υποψήφιος μοριοδοτείται αναλογικά, με βάση την πλήρη απασχόληση. 

(δεν συνυπολογίζεται η εργασία του εκπαιδευτικού στην τυπική ή μη τυπική 

εκπαίδευση καθώς έχει ήδη μοριοδοτηθεί ως διδακτική εμπειρία). 

Για τους εμπειροτέχνες εκπαιδευτές μοριοδοτείται η επαγγελματική εμπειρία η οποία 

είναι σχετική με το αντικείμενο του μαθήματος, πέραν των τριών ετών που αποτελεί 

προαπαιτούμενο). 

 

   

4. ΑΛΛΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ  10   

4.1. 1η ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ   3  

4.1.α Καλή γνώση (επίπεδο Β2)    1 

4.1.β Πολύ καλή γνώση (επίπεδο C1)    2 

4.1.γ Άριστη Γνώση (επίπεδο C2)    3 

4.2. 2η ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ   2  

4.1.α Καλή γνώση (επίπεδο Β2)    1 

4.1.β Πολύ καλή γνώση (επίπεδο C1)    1,5 

4.1.γ Άριστη Γνώση (επίπεδο C2)    2 

● Μοριοδοτείται το ανώτερο πιστοποιημένο επίπεδο. 

4.3. ΓΝΩΣΕΙΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ (ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ)  3  
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Πιστοποιημένη επιμόρφωση στις Τ.Π.Ε. επιπέδου 1 του ΥΠΠΕΘ ή πιστοποιητικά 

γνώσης Η/Υ σύμφωνα με ΑΣΕΠ 3 

 

4.4. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ από 

Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (ν. 3879/2010 (Α΄163)  

 2  

ΣΥΝΟΛΟ : 100  

5. ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ (Πτυχιούχοι και Εμπειροτέχνες) 

Σε υποψήφιους με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά προστίθενται μόρια ως ποσοστό επί 

του συνόλου της βαθμολογίας που θα συγκεντρώσουν ως εξής: 

 

   

5.1.ΑΝΕΡΓΙΑ 

Από 0-6 μήνες 

Από 6-12 μήνες 

Από 12-18 μήνες 

Από 18-24 μήνες 

Από 24 μήνες και πάνω 

 

 

2% 

4% 

6% 

8% 

10% 

 

5.2. ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

Γονείς Tρίτεκνων οικογενειών 

Μέλη μονογονεϊκών οικογενειών (γονέας και τέκνα)  

Μέλη Πολύτεκνων Οικογενειών (γονείς και τέκνα) 

ΑμΕΑ (γονείς και ο ίδιος) 

 

 

10% 

10% 

10% 

       10% 

 

 

 

 

 

7. Ο Πρόεδρος της επιτροπής παραδίδει το πρακτικό της επιτροπής με τους πίνακες 

κατάταξης των υποψηφίων κατά αξιολογική σειρά, τους πίνακες επιλεγέντων και τον 

πίνακα απορριφθέντων στην αρμόδια υπηρεσία σε κάθε ΔΙΕΚ από το οποίο παρέλαβε 

τις αιτήσεις των υποψηφίων. Η αρμόδια υπηρεσία διαβιβάζει τους πίνακες και το 

πρακτικό της επιτροπής στον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, τα οποία και υποβάλλονται δια της 

Διεύθυνσης Ανθρωπίνων Πόρων και Διοικητικής Μέριμνας για έγκριση από το 

Διοικητικό Συμβούλιο. 

 

8. Οι εγκεκριμένοι από το Διοικητικό Συμβούλιο πίνακες, επιστρέφονται δια της 

Διεύθυνσης Ανθρωπίνων Πόρων και Διοικητικής Μέριμνας στους Προϊσταμένους των 

ΔΙΕΚ, οι οποίοι τους τοιχοκολλούν στο κατάστημα, συντασσόμενου σχετικού 

αποδεικτικού τοιχοκόλλησης. Οι πίνακες που δεν εγκρίνονται από το Διοικητικό 

Συμβούλιο καθώς και οι τυχόν ενστάσεις υποψηφίων για την οριστικοποίηση των 

πινάκων κατάταξης, παραπέμπονται για επανεξέταση σε δευτεροβάθμια Τριμελή 

Επιτροπή (μία για κάθε ΔΙΕΚ) που εδρεύει στην Κεντρική Υπηρεσία του ΕΛ.Γ.Ο.-

ΔΗΜΗΤΡΑ στην Αθήνα, η οποία συγκροτείται με απόφαση του Διευθύνοντος 

Συμβούλου του ΕΛ.Γ.Ο.-ΔΗΜΗΤΡΑ και στην οποία συμμετέχει υποχρεωτικά ο 

Διευθυντής κάθε ΔΙΕΚ αντίστοιχα και κρίνει σε δεύτερο και τελευταίο βαθμό, η κρίση 

δε αυτής γνωστοποιείται με απόφαση του Διευθύνοντα Συμβούλου στους 

ενδιαφερόμενους. 
 
Οι κατά τα ανωτέρω εγκεκριμένοι πίνακες ισχύουν για ένα χρόνο από την έγκρισή τους 

και μόνο για το ΔΙΕΚ που έχουν γίνει οι αιτήσεις,  η δε πρόσληψη των επιλεγομένων 

ενεργείται με τη σειρά που είναι γραμμένοι στον πίνακα κατάταξης υποψηφίων κατά 

αξιολογική σειρά. Ο Οργανισμός διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει τη σύμβαση ή να 

μεταβάλει τον αριθμό των ωρών διδασκαλίας ενός ωρομίσθιου, οποτεδήποτε στη 

διάρκεια του έτους κατάρτισης, χωρίς καμία συνέπεια για τον ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, εάν 

υπάρξουν αντίστοιχα μεταβολές στις διδακτικές ανάγκες.  

Πληροφορούμε τους ενδιαφερόμενους ότι ενδέχεται, εφόσον δε δημιουργηθούν τα 

προβλεπόμενα τμήματα για τις προκηρυχθείσες ειδικότητες ή δεν επαρκούν οι σχετικές 
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πιστώσεις  ή τροποποιηθεί η λειτουργία των Σχολών ή διδακτικές ώρες καλύπτονται από 

το  τακτικό προσωπικό του Οργανισμού: α) να μην γίνει η πρόσληψη από όλους τους 

ανωτέρω κλάδους και ειδικότητες έστω και αν υπέβαλλαν δικαιολογητικά και 

συμπεριελήφθησαν στους αξιολογικούς πίνακες, β) να μην τους ανατεθούν όλες οι ώρες 

των μαθημάτων που αναφέρονται στο επισυναπτόμενο Παράρτημα IV.  

9. Από τους πίνακες που θα συνταχθούν θα γίνουν οι προσλήψεις του απαραίτητου 

ωρομίσθιου διδακτικού προσωπικού με σειρά προτεραιότητας, βάσει των πινάκων 

αξιολόγησης ανά ΔΙΕΚ, μετά την έναρξη του εκπαιδευτικού έτους και όταν 

οριστικοποιηθούν τα τμήματα κατόπιν έκδοσης της σχετικής προβλεπόμενης απόφασης. 

Το ΔΙΕΚ μπορεί να προσλαμβάνει τους υποψηφίους αμέσως μετά την ανάρτηση των 

προσωρινών πινάκων κατάταξης και εφόσον αποδεχθούν το σύνολο των προτεινόμενων 

ωρών.  Σε περίπτωση μη αποδοχής αναζητείται ο επόμενος υποψήφιος στον αντίστοιχο 

Πίνακα κατάταξης στον οποίο προτείνεται πάλι το ίδιο σύνολο των διδακτικών ωρών. Σε 

κάθε περίπτωση μη προσέλευσης θα προσλαμβάνεται ο επόμενος υποψήφιος στους 

πίνακες κατάταξης. Προσληφθέντες, οι οποίοι αποχωρούν πριν από τη λήξη της 

σύμβασής τους, αντικαθίσταται με άλλους από τους εγγεγραμμένους και διαθέσιμους 

στον πίνακα της οικείας ειδικότητας, κατά τη σειρά εγγραφής τους σε αυτόν. Σε κάθε 

περίπτωση, οι υποψήφιοι που προσλαμβάνονται είτε κατόπιν αναμόρφωσης των πινάκων 

λόγω ενστάσεων, είτε λόγω αντικατάστασης αποχωρούντων υποψηφίων, απασχολούνται 

για το υπολειπόμενο, κατά περίπτωση, χρονικό διάστημα.  

 

10. Οι επιλεγέντες εκπαιδευτικοί για τα ΔΙΕΚ θα προσληφθούν για το χειμερινό ή εαρινό 

εξάμηνο ή και για τα δύο εξάμηνα, σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών. 

 

11. Η σύμβαση εργασίας του ανωτέρω προσωπικού θα λυθεί αυτοδίκαια με τη λήξη του 

χρόνου απασχόλησης ή και νωρίτερα λόγω έλλειψης πιστώσεων ή διακοπής των 

εργασιών των προγραμμάτων εκπαίδευσης των ΔΙΕΚ. κ.λ.π.. 
 

Ε: Το παραπάνω εκπαιδευτικό προσωπικό θα απασχολείται τις ώρες και τις ημέρες της 

εβδομάδας ανάλογα με το εφαρμοζόμενο πρόγραμμα σπουδών σε κάθε ΔΙΕΚ. Τα ΔΙΕΚ 

του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ λειτουργούν σε πρωινό ωράριο. 

Ανώτατο όριο διδακτικών ωρών ανά εκπαιδευτή ορίζονται οι είκοσι (20) διδακτικές 

ώρες εβδομαδιαίως. Όταν ο εκπαιδευτής έχει πλήρη απασχόληση στον ιδιωτικό 

τομέα, ανώτατο όριο διδακτικών ωρών ορίζονται οι δέκα (10) διδακτικές ώρες 

εβδομαδιαίως.  

ΣΤ: 

Για τα στοιχεία που θα υποβληθούν θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια. Τα δεδομένα 

προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται στα ανωτέρω δικαιολογητικά, θα τύχουν 

επεξεργασίας αποκλειστικά και μόνο για το σκοπό της επιλογής των υποψηφίων, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του  Γενικού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 «για την προστασία των 

φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και 

για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών» (σε αντικατάσταση της ισχύουσας 

Οδηγίας 95/46/ΕΚ και την εθνική νομοθεσία που την ενσωμάτωσε, δηλαδή το ν. 

2472/1997, όπως ισχύει). 

https://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/23542
https://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/27466
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ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 

 

(α) Η προκήρυξη αυτή θα τοιχοκολληθεί ολόκληρη: 

• στο κατάστημα του Δήμου που εδρεύει κάθε ΔΙΕΚ, 

• στον πίνακα ανακοινώσεων κάθε ΔΙΕΚ όπου προκηρύσσονται οι θέσεις, 

• στην Κεντρική Υπηρεσία του ΕΛ..ΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ και  

θα συνταχθεί σχετικό πρακτικό τοιχοκόλλησης. 

 (β) Η προκήρυξη θα αναρτηθεί ολόκληρη στη Διαύγεια. 

 (γ) Περίληψη της παρούσας να δημοσιευτεί σε δύο (2) ημερήσιες ή εβδομαδιαίες  

τοπικές εφημερίδες της έδρας του κάθε ΔΙΕΚ. 

 

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν στην Δευτεροβάθμια Τριμελή Επιτροπή που 

εδρεύει στην Κεντρική Υπηρεσία του Οργανισμού, ενστάσεις κατά των πινάκων κατάταξης 

μέσα σε αποκλειστική προθεσμία, η οποία λήγει μετά την πάροδο πέντε (5) ημερολογιακών 

ημερών από την επομένη της ανάρτησής τους στην ιστοσελίδα του Οργανισμού, με την 

επιφύλαξη της παρ. 5 του άρθρου 1 του Ν. 1256/82. 

 

  Ο Διευθύνων Σύμβουλος 

 

                                                                                                  Παναγιώτης Ι. Χατζηνικολάου 

 MSc Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 

 & Μηχανικός Υπολογιστών ΕΜΠ 
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