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ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ
ΠΕΔΙΑΔΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΛΑΓΚΑΔΑ
www.goev-ptl.gr

Θεσσαλονίκη, 15 Μαρτίου 2018
Αρ. Πρωτ.: 386

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2018
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Ο Γενικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (Γ.Ο.Ε.Β.)
Πεδιάδων Θεσσαλονίκης-Λαγκαδά.
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρ. 46 του ν.4456/2017 (ΦΕΚ 24/Α΄)
2. Την υπ’αριθ. 10931/21-2-2018 ΑΔΑ: 7Χ7ΗΟΠ1Υ-ΛΥΒ εγκριτική απόφαση του συντονιστή της ΑΔΜ-Θ
3. Τον Κανονισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (Κ.Ε.Υ.) του Γ.Ο.Ε.Β. Πεδιάδων Θεσσαλονίκης-Λαγκαδά, σε
συνδυασμό με την 7/15.3.2018 απόφαση του ΔΣ του Οργανισμού.
Ανακοινώνει
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εκατόν είκοσι
τεσσάρων (124) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Γ.Ο.Ε.Β. πεδιάδων
Θεσσαλονίκης-Λαγκαδά, που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, (για την Κεντρική του Υπηρεσία και τα
καταστήματα των περιφερειακών τομέων αυτού, που εδρεύουν στους Νομούς Θεσσαλονίκης, Πέλλας και
Ημαθίας) και συγκεκριμένα τους εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού
ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα
(βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):
ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός
θέσης

Υπηρεσία

Έδρα
υπηρεσίας

Ειδικότητα

Διάρκεια
σύμβασης
*

Αριθμός
ατόμων

101

Τομέας
Αλιάκμονα

Αλεξάνδρεια

ΠΕ Γεωπονικού

4 μήνες

1

102

Κεντρική
Υπηρεσία

Θεσσαλονίκη

ΠΕ Διοικητικών

4 μήνες

1

Θεσσαλονίκη

ΠΕ Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
ή Μηχανολόγων
Μηχανικών ή
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
ή Ηλεκτρολόγων
Μηχανικών και Μηχανικών
Ηλεκτρονικών
Υπολογιστών

4 μήνες

1

103

Κεντρική
Υπηρεσία

1

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός
θέσης

Υπηρεσία

Έδρα
υπηρεσίας

Ειδικότητα

Διάρκεια
σύμβασης
*

Αριθμός
ατόμων

104

Κεντρική
Υπηρεσία

Θεσσαλονίκη

ΠΕ Πληροφορικής

4 μήνες

1

105

Κεντρική
Υπηρεσία

Θεσσαλονίκη

ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών

4 μήνες

1

106

Κεντρική
Υπηρεσία

Θεσσαλονίκη

ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού

4 μήνες

2

107

Αντλιοστάσια
Τομέα Αξιού

Χαλκηδόνα

ΤΕ
Μηχανικών(Ηλεκτρολόγοι)

4 μήνες

108

Αντλιοστάσια
Τομέα Υπογείου
δικτύου

Χαλκηδόνα

ΤΕ
Μηχανικών(Ηλεκτρολόγοι)

4 μήνες

1

109

Αντλιοστάσια
Τομέα Υπογείου
δικτύου

Γιαννιτσά

ΤΕ Τεχνικού Ειδικότητας
Ηλεκτρονικών Τεχνικών

4 μήνες

1

110

Κεντρική
Υπηρεσία

Θεσσαλονίκη

ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας

4 μήνες

1

111

Κεντρική
Υπηρεσία

Θεσσαλονίκη

ΔΕ ΔιοικητικώνΓραμματέων

4 μήνες

112

Τομέας Αξιού

Χαλκηδόνα

ΔΕ ΔιοικητικώνΓραμματέων

4 μήνες

1

113

ΑντλιοστάσιαΤομέα Αξιού

Θεσσαλονίκη

ΔΕ Τεχνικού Ειδικότητας
Ηλεκτροτεχνιτών

4 μήνες

8

114

Αντλιοστάσια
Τομέα Υπογείου
δικτύου

Γιαννιτσά

ΔΕ Τεχνικού Ειδικότητας
Ηλεκτροτεχνιτών

4 μήνες

12

115

Αντλιοστάσια
Τομέα Υπογείου
δικτύου

Αλεξάνδρεια

ΔΕ Τεχνικού Ειδικότητας
Ηλεκτροτεχνιτών

4 μήνες

4

116

Αντλιοστάσια
Τομέα Υπογείου
δικτύου

Χαλκηδόνα

ΔΕ Τεχνικού Ειδικότητας
Ηλεκτροτεχνιτών

4 μήνες

1

117

Αντλιοστάσια
Τομέα Υπογείου
δικτύου

Αλεξάνδρεια

ΔΕ Τεχνικού Ειδικότητας
Ηλεκτρονικών Τεχνικών

4 μήνες

1

118

Αντλιοστάσια
Τομέα Υπογείου
δικτύου

Αλεξάνδρεια

ΔΕ Τεχνικού Ειδικότητας
Ηλεκτροσυγκολλητών

4 μήνες

1

119

Αντλιοστάσια
Τομέα Υπογείου
δικτύου

Γιαννιτσά

ΔΕ Τεχνικού Ειδικότητας
Ηλεκτροσυγκολλητών

4 μήνες

1

120

Τομέας Αξιού

Χαλκηδόνα

ΔΕ Χειριστές μηχανημάτων
έργων

4 μήνες

1

2

2

2

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός
θέσης

Υπηρεσία

Έδρα
υπηρεσίας

Ειδικότητα

Διάρκεια
σύμβασης
*

Αριθμός
ατόμων

121

Τομέας
Αλιάκμονα

Αλεξάνδρεια

ΔΕ Χειριστές μηχανημάτων
έργων

4 μήνες

2

122

Τομέας
Αλιάκμονα

Αλεξάνδρεια

ΔΕ Χειριστές μηχανημάτων
έργων

4 μήνες

123

Τομέας
Γιαννιτσών

Γιαννιτσά

ΔΕ Χειριστές μηχανημάτων
έργων

4 μήνες

124

Τομέας
Αλιάκμονα

Αλεξάνδρεια

ΔΕ
Γεωργοτεχνίτες/Φυτικής
Παραγωγής

4 μήνες

1

125

Τομέας
Γιαννιτσών

Γιαννιτσά

ΔΕ
Γεωργοτεχνίτες/Φυτικής
Παραγωγής

4 μήνες

1

126

Τομέας Αξιού

Χαλκηδόνα

ΔΕ Εποπτών Υδρονομέων

4 μήνες

2

127

Τομέας
Γιαννιτσών

Γιαννιτσά

ΔΕ Εποπτών Υδρονομέων

128

Αντλιοστάσια
Τομέα Υπογείου
δικτύου

Αλεξάνδρεια

ΔΕ Μηχανοτεχνίτες

4 μήνες

1

129

Τομέας Αξιού

Χαλκηδόνα

ΥΕ Εργατοτεχνίτες

4 μήνες

1

130

Παράκτια
Αντλιοστάσια
Τομέα Αξιού

Θεσσαλονίκη

ΥΕ Εργατοτεχνίτες

4 μήνες

2

131

Τομέας
Αλιάκμονα

Αλεξάνδρεια

ΥΕ Εργατοτεχνίτες

132

Τομέας
Γιαννιτσών

Γιαννιτσά

ΥΕ Εργατοτεχνίτες

133

Τομέας Υπογείου
δικτύου

Υπόγειο
δίκτυο Αλεξάνδρειας

ΥΕ Εργατοτεχνίτες

134

Τομέας Υπογείου
δικτύου

Γιαννιτσά

ΥΕ Εργατοτεχνίτες

135

Τομέας Υπογείου
δικτύου

Αλεξάνδρεια

ΥΕ Τεχνίτης Οχημάτων

136

Τομέας Αξιού

Χαλκηδόνα

ΥΕ Υδρονομέων

137

Τομέας
Αλιάκμονα

Αλεξάνδρεια

ΥΕ Υδρονομέων

138

Τομέας
Γιαννιτσών

Γιαννιτσά

ΥΕ Υδρονομέων

139

Τομέας
Γιαννιτσών

Αλεξάνδρεια

ΥΕ Υδρονομέων
3

4 μήνες

4 μήνες
4 μήνες
4 μήνες
4 μήνες
4 μήνες
4 μήνες
4 μήνες
4 μήνες
4 μήνες

1
2

1

1
2
2
2
1
19
23
14
2

* Η διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παραταθεί έως τέσσερις (4) μήνες ακόμη ανάλογα με τις
ανάγκες του Οργανισμού.
ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός
θέσης

Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
α)Πτυχίο ή δίπλωμα Γεωπόνου Τμήματος : Γεωπονίας ή Φυτικής Παραγωγής ή Επιστήμης Φυτικής
Παραγωγής ή Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης (πρώην Γεωργικής Οικονομίας) ή Αξιοποίησης
Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής (πρώην Εγγείων Βελτιώσεων και Γεωργικής Μηχανικής) ή
Εγγείων Βελτιώσεων και Γεωργικής Μηχανικής ή Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού
Περιβάλλοντος ή Αγροτικής Ανάπτυξης ή Γεωργικής Οικονομίας*
β)Βεβαίωση Συνδρομής Νομίμων Προϋποθέσεων ΄Εναρξης ΄Ασκησης του Γεωτεχνικού Επαγγέλματος
ειδικότητας Γεωπόνου ή Βεβαίωση ΄Ασκησης Γεωτεχνικού Επαγγέλματος ειδικότητας Γεωπόνου που
εκδίδονται από το ΓΕΩΤΕΕ.
γ)Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: i) επεξεργασίας κειμένων, ii) υπολογιστικών φύλλων και
iii) υπηρεσιών διαδικτύου.
δ)Τουλάχιστον Καλή γνώση Αγγλικής ή Γερμανικής γλώσσας.
ε)Εμπειρία, τουλάχιστον δώδεκα (12) μηνών, της αντίστοιχης ειδικότητας σε εγγειοβελτιωτικά έργα.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)
α)Πτυχίο ή δίπλωμα Γεωπόνου Τμήματος: Γεωπονίας ή Φυτικής Παραγωγής ή Επιστήμης Φυτικής
Παραγωγής ή Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης (πρώην Γεωργικής Οικονομίας) ή Αξιοποίησης
Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής (πρώην Εγγείων Βελτιώσεων και Γεωργικής Μηχανικής) ή
Εγγείων Βελτιώσεων και Γεωργικής Μηχανικής ή Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού
Περιβάλλοντος ή Αγροτικής Ανάπτυξης ή Γεωργικής Οικονομίας*
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β)Βεβαίωση Συνδρομής Νομίμων Προϋποθέσεων ΄Εναρξης ΄Ασκησης του Γεωτεχνικού Επαγγέλματος
ειδικότητας Γεωπόνου ή Βεβαίωση ΄Ασκησης Γεωτεχνικού Επαγγέλματος ειδικότητας Γεωπόνου που
εκδίδονται από το ΓΕΩΤΕΕ.
γ)Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: i) επεξεργασίας κειμένων, ii) υπολογιστικών φύλλων και
iii) υπηρεσιών διαδικτύου.
δ)Τουλάχιστον Καλή γνώση Αγγλικής ή Γερμανικής γλώσσας.
ε)Εμπειρία μικρότερη των δώδεκα (12) μηνών , σε εγγειοβελτιωτικά έργα.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)
α)Πτυχίο ή δίπλωμα Γεωπόνου Τμήματος : Γεωπονίας ή Φυτικής Παραγωγής ή Επιστήμης Φυτικής
Παραγωγής ή Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης (πρώην Γεωργικής Οικονομίας) ή Αξιοποίησης
Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής (πρώην Εγγείων Βελτιώσεων και Γεωργικής Μηχανικής) ή
Εγγείων Βελτιώσεων και Γεωργικής Μηχανικής ή Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού
Περιβάλλοντος ή Αγροτικής Ανάπτυξης ή Γεωργικής Οικονομίας*
β)Βεβαίωση Συνδρομής Νομίμων Προϋποθέσεων Έναρξης Άσκησης του Γεωτεχνικού Επαγγέλματος
ειδικότητας Γεωπόνου ή Βεβαίωση Άσκησης Γεωτεχνικού Επαγγέλματος ειδικότητας Γεωπόνου που
εκδίδονται από το ΓΕΩΤΕΕ.
γ)Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: i) επεξεργασίας κειμένων, ii) υπολογιστικών φύλλων και
iii) υπηρεσιών διαδικτύου.
δ)Τουλάχιστον Καλή γνώση Αγγλικής ή Γερμανικής γλώσσας
*ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή
Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή
δίπλωμα ΑΕΙ ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής
(Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

4

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

Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
α)Πτυχίο ή δίπλωμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών ή Διοίκησης
Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων*
β)Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα (i) επεξεργασίας κειμένου (ii)υπολογιστικών φύλλων και
(iii) υπηρεσιών διαδικτύου.
γ)Τουλάχιστον Καλή γνώση Αγγλικής ή Γερμανικής γλώσσας.
δ)Εμπειρία, τουλάχιστον είκοσι τεσσάρων (24) μηνών, της αντίστοιχης ειδικότητας σε
εγγειοβελτιωτικά έργα.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)
α)Πτυχίο ή δίπλωμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών ή Διοίκησης
Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων*
β)Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα i) επεξεργασίας κειμένου ii)υπολογιστικών φύλλων και iii)
υπηρεσιών διαδικτύου.
γ)Τουλάχιστον Καλή γνώση Αγγλικής ή Γερμανικής γλώσσας.
δ)Εμπειρία από δώδεκα (12) έως είκοσι τεσσάρων (24) μηνών σε εγγειοβελτιωτικά έργα.
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ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)
α)Πτυχίο ή δίπλωμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών ή Διοίκησης
Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων*
β)Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα i) επεξεργασίας κειμένου ii)υπολογιστικών φύλλων και iii)
υπηρεσιών διαδικτύου.
γ)Τουλάχιστον Καλή γνώση Αγγλικής ή Γερμανικής γλώσσας.
δ)Εμπειρία μικρότερη των δώδεκα (12) μηνών σε εγγειοβελτιωτικά έργα.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)
α)Πτυχίο ή δίπλωμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών ή Διοίκησης
Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων*
β)Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα i) επεξεργασίας κειμένου ii)υπολογιστικών φύλλων και iii)
υπηρεσιών διαδικτύου.
γ)Τουλάχιστον Καλή γνώση Αγγλικής ή Γερμανικής γλώσσας.
* ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή
Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής
ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

5

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

Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
α)Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Μηχανολόγου - Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Μηχανολόγου
Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Ηλεκτρονικών
Υπολογιστών.
β)Πτυχίο ή δίπλωμα Μηχανολόγου - Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Μηχανολόγου Μηχανικού ή
Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών *
γ)Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: i) επεξεργασίας κειμένων, ii) υπολογιστικών φύλλων και
iii) υπηρεσιών διαδικτύου.
δ)Τουλάχιστον Καλή γνώση Αγγλικής ή Γερμανικής γλώσσας.
ε)Εμπειρία, τουλάχιστον δώδεκα (12) μηνών, της αντίστοιχης ειδικότητας σε εγγειοβελτιωτικά έργα.
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ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)
α)Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Μηχανολόγου - Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Μηχανολόγου
Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Ηλεκτρονικών
Υπολογιστών.
β)Πτυχίο ή δίπλωμα Μηχανολόγου - Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Μηχανολόγου Μηχανικού ή
Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών*
γ)Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: i) επεξεργασίας κειμένων, ii) υπολογιστικών φύλλων και
iii) υπηρεσιών διαδικτύου.
δ)Τουλάχιστον Καλή γνώση Αγγλικής ή Γερμανικής γλώσσας.
ε)Εμπειρία μικρότερη των δώδεκα (12) μηνών σε εγγειοβελτιωτικά έργα.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)
α)Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Μηχανολόγου - Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Μηχανολόγου
Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Ηλεκτρονικών
Υπολογιστών.
β)Πτυχίο ή δίπλωμα Μηχανολόγου - Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Μηχανολόγου Μηχανικού ή
Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών *
γ)Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: i) επεξεργασίας κειμένων, ii) υπολογιστικών φύλλων και
iii) υπηρεσιών διαδικτύου.
δ)Τουλάχιστον Καλή γνώση Αγγλικής ή Γερμανικής γλώσσας.
* ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή
Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή
δίπλωμα ΑΕΙ ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής
(Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

6

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

Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
α)Πτυχίο ή δίπλωμα Πληροφορικής ή Εφαρμοσμένης Πληροφορικής ή Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
με κατεύθυνση: i) Εφαρμοσμένης Πληροφορικής ή ii) Διοίκησης Τεχνολογίας ή Πληροφορικής και
Τηλεματικής ή Επιστήμης Υπολογιστών ή Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ή Επιστήμης και
Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Επιστήμης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών ή Πληροφορικής με
εφαρμογές στην Βιοϊατρική ή Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων ή Ψηφιακών
Συστημάτων ή Επιστημών και Πολιτισμού - Κατεύθυνση Η/Υ *
β)Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα i) επεξεργασίας κειμένου ii)υπολογιστικών φύλλων και iii)
υπηρεσιών διαδικτύου.
γ)Τουλάχιστον Καλή γνώση Αγγλικής ή Γερμανικής γλώσσας.
δ)Εμπειρία, τουλάχιστον δώδεκα (12) μηνών, της αντίστοιχης ειδικότητας σε εγγειοβελτιωτικά έργα.
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ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)
α)Πτυχίο ή δίπλωμα Πληροφορικής ή Εφαρμοσμένης Πληροφορικής ή Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
με κατεύθυνση: i) Εφαρμοσμένης Πληροφορικής ή ii) Διοίκησης Τεχνολογίας ή Πληροφορικής και
Τηλεματικής ή Επιστήμης Υπολογιστών ή Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ή Επιστήμης και
Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Επιστήμης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών ή Πληροφορικής με
εφαρμογές στην Βιοϊατρική ή Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων ή Ψηφιακών
Συστημάτων ή Επιστημών και Πολιτισμού - Κατεύθυνση Η/Υ *
β)Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα i) επεξεργασίας κειμένου ii)υπολογιστικών φύλλων και iii)
υπηρεσιών διαδικτύου.
γ)Τουλάχιστον Καλή γνώση Αγγλικής ή Γερμανικής γλώσσας.
δ)Εμπειρία μικρότερη των δώδεκα (12) μηνών, σε εγγειοβελτιωτικά έργα.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)
α)Πτυχίο ή δίπλωμα Πληροφορικής ή Εφαρμοσμένης Πληροφορικής ή Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
με κατεύθυνση: i) Εφαρμοσμένης Πληροφορικής ή ii) Διοίκησης Τεχνολογίας ή Πληροφορικής και
Τηλεματικής ή Επιστήμης Υπολογιστών ή Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ή Επιστήμης και
Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Επιστήμης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών ή Πληροφορικής με
εφαρμογές στην Βιοϊατρική ή Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων ή Ψηφιακών
Συστημάτων ή Επιστημών και Πολιτισμού - Κατεύθυνση Η/Υ *
β)Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα i) επεξεργασίας κειμένου ii)υπολογιστικών φύλλων και iii)
υπηρεσιών διαδικτύου.
γ)Τουλάχιστον Καλή γνώση Αγγλικής ή Γερμανικής γλώσσας.
*ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή
Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή
δίπλωμα ΑΕΙ ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής
(Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
α)Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Πολιτικού Μηχανικού.
β)Πτυχίο ή δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού *
γ)Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα i) επεξεργασίας κειμένου ii)υπολογιστικών φύλλων και iii)
υπηρεσιών διαδικτύου.
δ)Τουλάχιστον Καλή γνώση Αγγλικής ή Γερμανικής γλώσσας.
ε)Εμπειρία, τουλάχιστον δώδεκα (12) μηνών, της αντίστοιχης ειδικότητας σε εγγειοβελτιωτικά έργα.

105

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)
α)Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Πολιτικού Μηχανικού.
β)Πτυχίο ή δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού *
γ)Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα i) επεξεργασίας κειμένου ii)υπολογιστικών φύλλων και iii)
υπηρεσιών διαδικτύου.
δ)Τουλάχιστον Καλή γνώση Αγγλικής ή Γερμανικής γλώσσας.
ε)Εμπειρία μικρότερη των δώδεκα (12) μηνών σε εγγειοβελτιωτικά έργα.

7

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

Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)
α)Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Πολιτικού Μηχανικού.
β)Πτυχίο ή δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού *
γ)Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα i) επεξεργασίας κειμένου ii)υπολογιστικών φύλλων και iii)
υπηρεσιών διαδικτύου.
δ)Τουλάχιστον Καλή γνώση Αγγλικής ή Γερμανικής γλώσσας.
* ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή
Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή
δίπλωμα ΑΕΙ ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής
(Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
α)Πτυχίο ή δίπλωμα Ελεγκτικών και Ασφαλιστικών Εργασιών Λογιστικής ή Λογιστικής και
Χρηματοοικονομικής ή Χρηματοοικονομικής και Ασφαλιστικής ή Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής.
β)Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα i) επεξεργασίας κειμένου ii)υπολογιστικών φύλλων και iii)
υπηρεσιών διαδικτύου.
γ)Τουλάχιστον Καλή γνώση Αγγλικής ή Γερμανικής γλώσσας.
δ)Βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος λογιστού- φοροτεχνικού β΄ τάξης.
ε)Εμπειρία, τουλάχιστον δώδεκα (12) μηνών, της αντίστοιχης ειδικότητας σε εγγειοβελτιωτικά έργα.
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ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)
α)Πτυχίο ή δίπλωμα Ελεγκτικών και Ασφαλιστικών Εργασιών Λογιστικής ή Λογιστικής και
Χρηματοοικονομικής ή Χρηματοοικονομικής και Ασφαλιστικής ή Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής.
β)Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα i) επεξεργασίας κειμένου ii)υπολογιστικών φύλλων και iii)
υπηρεσιών διαδικτύου.
γ)Τουλάχιστον Καλή γνώση Αγγλικής ή Γερμανικής γλώσσας.
δ)Βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος λογιστού- φοροτεχνικού β΄ τάξης.
ε)Εμπειρία μικρότερη των δώδεκα (12) μηνών σε εγγειοβελτιωτικά έργα.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)
α)Πτυχίο ή δίπλωμα Ελεγκτικών και Ασφαλιστικών Εργασιών Λογιστικής ή Λογιστικής και
Χρηματοοικονομικής ή Χρηματοοικονομικής και Ασφαλιστικής ή Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής.
β)Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα i) επεξεργασίας κειμένου ii)υπολογιστικών φύλλων και iii)
υπηρεσιών διαδικτύου.
γ)Τουλάχιστον Καλή γνώση Αγγλικής ή Γερμανικής γλώσσας.
δ)Βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος λογιστού- φοροτεχνικού β΄ τάξης.
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
α)Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ΤΕ Β’ τάξης.
β)Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Ηλεκτρολογίας ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. ή Μηχανικών
Ενεργειακής Τεχνολογίας Τ.Ε. με κατεύθυνση Ενεργειακής Ηλεκτρολογίας.*
γ)Εμπειρία, τουλάχιστον είκοσι τεσσάρων (24) μηνών, της αντίστοιχης ειδικότητας σε
εγγειοβελτιωτικά έργα.
δ)Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική η οποία είναι σε ισχύ.
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ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)
α)Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ΤΕ Β’ τάξης.
β)Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Ηλεκτρολογίας ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. ή Μηχανικών
Ενεργειακής Τεχνολογίας Τ.Ε. με κατεύθυνση Ενεργειακής Ηλεκτρολογίας.*
γ)Εμπειρία από δώδεκα (12) έως είκοσι τεσσάρων (24) μηνών σε εγγειοβελτιωτικά έργα.
δ)Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική η οποία είναι σε ισχύ.

8

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

Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)
α)Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ΤΕ Β’ τάξης.
β)Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Ηλεκτρολογίας ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. ή Μηχανικών
Ενεργειακής Τεχνολογίας Τ.Ε. με κατεύθυνση Ενεργειακής Ηλεκτρολογίας.*
γ)Εμπειρία μικρότερη των δώδεκα (12) μηνών σε εγγειοβελτιωτικά έργα.
δ)Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική η οποία είναι σε ισχύ.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)
α)Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ΤΕ Β’ τάξης.
β)Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Ηλεκτρολογίας ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. ή Μηχανικών
Ενεργειακής Τεχνολογίας Τ.Ε. με κατεύθυνση Ενεργειακής Ηλεκτρολογίας.*
γ)Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική η οποία είναι σε ισχύ.
* ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο
κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της
ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το
ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής,
αντίστοιχης ειδικότητας.
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
α)Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Ραδιοηλεκτρολόγου Β’.
β)Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Ηλεκτρονικής ή Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε.*
γ)Εμπειρία, τουλάχιστον τριάντα έξι (36) μηνών, της αντίστοιχης ειδικότητας σε εγγειοβελτιωτικά
έργα.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)
α)Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Ραδιοηλεκτρολόγου Β’.
β)Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Ηλεκτρονικής ή Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε.*
γ)Εμπειρία από δώδεκα (12) έως τριάντα έξι (36) μηνών σε εγγειοβελτιωτικά έργα.
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ΠΡΟΣΟΝΤΑΒ΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)
α)Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Ραδιοηλεκτρολόγου Β’.
β)Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Ηλεκτρονικής ή Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε.*
γ)Εμπειρία μικρότερη των δώδεκα (12) μηνών σε εγγειοβελτιωτικά έργα.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)
α)Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Ραδιοηλεκτρολόγου Β’.
β)Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Ηλεκτρονικής ή Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε.*
* ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο
κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της
ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το
ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής,
αντίστοιχης ειδικότητας.
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ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
α)Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Φυτικής παραγωγής ή Τεχνολόγων Γεωπονίας με κατεύθυνση Φυτικής
παραγωγής ή τμήματος Μηχανικής Βιοσυστημάτων «Σχολής τεχνολογίας Γεωπονίας» ή τμήματος
Μηχανολογίας και Υδάτινωνπόρων «Σχολής τεχνολογίας Γεωπονίας και τεχνολογίας τροφίμων και
Διατροφής» των ΤΕΙ ή ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή
το αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.)
ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας ή το
ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο Κ.Α.Τ.Ε.Ε. ή ισότιμο τίτλο της ημεδαπής ή αλλοδαπής,
αντίστοιχης ειδικότητας.
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός
θέσης

Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα
β)Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: i) επεξεργασίας κειμένων, ii) υπολογιστικών φύλλων και
iii) υπηρεσιών διαδικτύου.
γ)Τουλάχιστον Καλή γνώση Αγγλικής ή Γερμανικής γλώσσας.
δ)Εμπειρία, τουλάχιστον δώδεκα (12) μηνών, της αντίστοιχης ειδικότητας σε εγγειοβελτιωτικά έργα.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)
α)Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Φυτικής παραγωγής ή Τεχνολόγων Γεωπονίας με κατεύθυνση Φυτικής
παραγωγής ή τμήματος Μηχανικής Βιοσυστημάτων «Σχολής τεχνολογίας Γεωπονίας» ή τμήματος
Μηχανολογίας και Υδάτινων πόρων «Σχολής τεχνολογίας Γεωπονίας και τεχνολογίας τροφίμων και
Διατροφής» των ΤΕΙ ή ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή
το αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.)
ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας ή το
ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο Κ.Α.Τ.Ε.Ε. ή ισότιμο τίτλο της ημεδαπής ή αλλοδαπής,
αντίστοιχης ειδικότητας.
β)Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: i) επεξεργασίας κειμένων, ii) υπολογιστικών φύλλων και
iii) υπηρεσιών διαδικτύου.
γ)Τουλάχιστον Καλή γνώση Αγγλικής ή Γερμανικής γλώσσας
δ)Εμπειρία μικρότερη των δώδεκα (12) μηνών σε εγγειοβελτιωτικά έργα.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)
α)Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Φυτικής παραγωγής ή Τεχνολόγων Γεωπονίας με κατεύθυνση Φυτικής
παραγωγής ή τμήματος Μηχανικής Βιοσυστημάτων «Σχολής τεχνολογίας Γεωπονίας» ή τμήματος
Μηχανολογίας και Υδάτινων πόρων «Σχολής τεχνολογίας Γεωπονίας και τεχνολογίας τροφίμων και
Διατροφής» των ΤΕΙ ή ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή
το αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.)
ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας ή το
ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο Κ.Α.Τ.Ε.Ε. ή ισότιμο τίτλο της ημεδαπής ή αλλοδαπής,
αντίστοιχης ειδικότητας.
β)Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: i) επεξεργασίας κειμένων, ii) υπολογιστικών φύλλων και
iii) υπηρεσιών διαδικτύου.
γ)Τουλάχιστον Καλή γνώση Αγγλικής ή Γερμανικής γλώσσας.

111, 112

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
α)Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ) οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα
Χρηματοπιστωτικών και Διοικητικών Υπηρεσιών (πρώην Οικονομίας και Διοίκησης) ή
Πτυχίο Β΄ κύκλου Σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (ΤΕΕ), ανεξάρτητα από
ειδικότητα, ή
Πτυχίο Α΄ κύκλου Σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (ΤΕΕ) οποιασδήποτε
ειδικότητας του τομέα Οικονομίας και Διοίκησης ή
Απολυτήριος τίτλος:
- Ενιαίου Λυκείου ή
- Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου, ανεξάρτητα από κλάδο ή ειδικότητα ή
Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ανεξάρτητα από ειδικότητα
-Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος της σχολικής μονάδας της
ημεδαπής ή αλλοδαπής.
β)Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα i) επεξεργασίας κειμένου ii)υπολογιστικών φύλλων και iii)
υπηρεσιών διαδικτύου.
γ)Εμπειρία, τουλάχιστον τριάντα έξι (36) μηνών, της αντίστοιχης ειδικότητας σε εγγειοβελτιωτικά
έργα.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)
α)Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ) οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα
Χρηματοπιστωτικών και Διοικητικών Υπηρεσιών (πρώην Οικονομίας και Διοίκησης) ή
Πτυχίο Β΄ κύκλου Σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (ΤΕΕ), ανεξάρτητα από
ειδικότητα, ή
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός
θέσης

Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα
Πτυχίο Α΄ κύκλου Σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (ΤΕΕ) οποιασδήποτε
ειδικότητας του τομέα Οικονομίας και Διοίκησης ή
Απολυτήριος τίτλος:
- Ενιαίου Λυκείου ή
- Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου, ανεξάρτητα από κλάδο ή ειδικότητα ή
Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ανεξάρτητα από ειδικότητα
-Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος της σχολικής μονάδας της
ημεδαπής ή αλλοδαπής.
β)Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα i) επεξεργασίας κειμένου ii)υπολογιστικών φύλλων και iii)
υπηρεσιών διαδικτύου.
γ)Εμπειρία από δώδεκα (12) έως τριάντα έξι (36) μηνών σε εγγειοβελτιωτικά έργα.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)
α)Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ) οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα
Χρηματοπιστωτικών και Διοικητικών Υπηρεσιών (πρώην Οικονομίας και Διοίκησης) ή
Πτυχίο Β΄ κύκλου Σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (ΤΕΕ), ανεξάρτητα από
ειδικότητα, ή
Πτυχίο Α΄ κύκλου Σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (ΤΕΕ) οποιασδήποτε
ειδικότητας του τομέα Οικονομίας και Διοίκησης ή
Απολυτήριος τίτλος:
- Ενιαίου Λυκείου ή
- Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου, ανεξάρτητα από κλάδο ή ειδικότητα ή
Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ανεξάρτητα από ειδικότητα.
-Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος της σχολικής μονάδας της
ημεδαπής ή αλλοδαπής
β)Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα i) επεξεργασίας κειμένου ii)υπολογιστικών φύλλων και iii)
υπηρεσιών διαδικτύου.
γ)Εμπειρία μικρότερη των δώδεκα (12) μηνών σε εγγειοβελτιωτικά έργα.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)
α)Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ) οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα
Χρηματοπιστωτικών και Διοικητικών Υπηρεσιών (πρώην Οικονομίας και Διοίκησης) ή
Πτυχίο Β΄ κύκλου Σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (ΤΕΕ), ανεξάρτητα από
ειδικότητα, ή
Πτυχίο Α΄ κύκλου Σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (ΤΕΕ) οποιασδήποτε
ειδικότητας του τομέα Οικονομίας και Διοίκησης ή
Απολυτήριος τίτλος:
- Ενιαίου Λυκείου ή
- Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου, ανεξάρτητα από κλάδο ή ειδικότητα ή
Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ανεξάρτητα από ειδικότητα.
-Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος της σχολικής μονάδας της
ημεδαπής ή αλλοδαπής
β)Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα i) επεξεργασίας κειμένου ii)υπολογιστικών φύλλων και iii)
υπηρεσιών διαδικτύου.

113, 114,
115, 116

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
α)Άδεια εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου Α’ ειδικότητας 1ης ή 2ης ή 3ης ή 4ης ομάδας ή άδειας αρχιτεχνίτη
ηλεκτρολόγου Α’ ειδικότητας.
β)Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος. *
γ)Εμπειρία, τουλάχιστον τριάντα έξι (36) μηνών, της αντίστοιχης ειδικότητας σε εγγειοβελτιωτικά
έργα.
δ)Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική η οποία είναι σε ισχύ.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)
α)Βεβαίωση αναγγελίας τεχνίτη ηλεκτρολόγου.
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός
θέσης

Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα
β)Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος. *
γ)Εμπειρία, τουλάχιστον τριάντα έξι (36) μηνών, της αντίστοιχης ειδικότητας σε εγγειοβελτιωτικά
έργα.
δ)Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική η οποία είναι σε ισχύ.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)
α)Άδεια εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου Α’ ειδικότητας 1ης ή 2ης ή 3ης ή 4ης ομάδας ή άδειας αρχιτεχνίτη
ηλεκτρολόγου Α’ ειδικότητας.
β)Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος. *
γ)Εμπειρία από δώδεκα (12) έως των τριάντα έξι (36) μηνών σε εγγειοβελτιωτικά έργα.
δ)Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική η οποία είναι σε ισχύ.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)
α)Βεβαίωση αναγγελίας τεχνίτη ηλεκτρολόγου.
β)Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος. *
γ)Εμπειρία από δώδεκα (12) έως τριάντα έξι (36) μηνών σε εγγειοβελτιωτικά έργα.
δ)Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική η οποία είναι σε ισχύ.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Δ΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)
α)Άδεια εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου Α’ ειδικότητας 1ης ή 2ης ή 3ης ή 4ης ομάδας ή άδεια αρχιτεχνίτη
ηλεκτρολόγου Α’ ειδικότητας ή Βεβαίωση αναγγελίας τεχνίτη ηλεκτρολόγου .
β)Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος. **
γ)Εμπειρία, τουλάχιστον τριάντα έξι (36) μηνών της αντίστοιχης ειδικότητας σε εγγειοβελτιωτικά
έργα.
δ)Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική η οποία είναι σε ισχύ.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Ε΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)
α)Άδεια εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου Α’ ειδικότητας 1ης ή 2ης ή 3ης ή 4ης ομάδας ή άδεια αρχιτεχνίτη
ηλεκτρολόγου Α’ ειδικότητας ή Βεβαίωση αναγγελίας τεχνίτη ηλεκτρολόγου .
β)Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος. **
γ)Εμπειρία από δώδεκα (12) έως τριάντα έξι (36) μηνών σε εγγειοβελτιωτικά έργα.
δ)Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική η οποία είναι σε ισχύ.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΣΤ΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)
α)Άδεια εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου Α’ ειδικότητας 1ης ή 2ης ή 3ης ή 4ης ομάδας ή άδεια αρχιτεχνίτη
ηλεκτρολόγου Α’ ειδικότητας ή Βεβαίωση αναγγελίας τεχνίτη ηλεκτρολόγου .
β)Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος. *
γ)Εμπειρία μικρότερη των δώδεκα (12) μηνών σε εγγειοβελτιωτικά έργα.
δ)Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική η οποία είναι σε ισχύ.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Ζ΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)
α)Άδεια εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου Α’ ειδικότητας 1ης ή 2ης ή 3ης ή 4ης ομάδας ή άδεια αρχιτεχνίτη
ηλεκτρολόγου Α’ ειδικότητας ή Βεβαίωση αναγγελίας τεχνίτη ηλεκτρολόγου .
β)Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος. *
γ)Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική η οποία είναι σε ισχύ.
* ομώνυμος ή αντίστοιχος τίτλος Ι.Ε.Κ. ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού
Εκπαιδευτηρίου Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού
Επαγγελματικού Λυκείου ή Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης ή Επαγγελματικής Σχολής ή
Τεχνικών Επαγγελματικών σχολών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή Σχολών Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ.
του ν. 1346/83 ή ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή
αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας, ή Οποιοσδήποτε τίτλος μεταδευτεροβάθμιας (Ι.Ε.Κ.) ή
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικών μονάδων της
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός
θέσης

Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα
ημεδαπής ή αλλοδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλλει βεβαίωση της αρμόδιας
για την έκδοση της άδειας υπηρεσίας, ότι η απαιτούμενη άδεια άσκησης επαγγέλματος ή βεβαίωση ή
βεβαίωση αναγγελίας χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με
συνυπολογισμό και εμπειρίας.
** ομώνυμο ή αντίστοιχο απολυτήριο τίτλο αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχολής της
ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο τίτλο σχολής της αλλοδαπής, ο οποίος οδηγεί στην απαιτούμενη
άδεια άσκησης επαγγέλματος ή βεβαίωση ή βεβαίωση αναγγελίας. ή Οποιοδήποτε τίτλο
αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχολής της ημεδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος
υποβάλλει βεβαίωση της αρμόδιας για την έκδοση της άδειας υπηρεσίας, ότι η απαιτούμενη, ανά
ειδικότητα, άδεια άσκησης επαγγέλματος ή βεβαίωση ή βεβαίωση αναγγελίας χορηγήθηκε βάσει του
συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό και εμπειρίας. απολυτήριο τίτλο
τουλάχιστον 3ταξίου Γυμνασίου ή απολυτήριο δημοτικού σχολείου (για υποψηφίους που έχουν
αποφοιτήσει μέχρι και το 1980) ή ισοδύναμο απολυτήριο τίτλο κατώτερης τεχνικής σχολής του ν.δ.
580/1970 ή απολυτήριο τίτλο εργαστηρίων ειδικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, του
άρθρου 1 του ν. 2817/2000 ή άλλο ισότιμο τίτλο της αλλοδαπής.
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
α)Άδεια άσκησης ραδιοτεχνίτη.
β)Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος *
γ)Εμπειρία, τουλάχιστον τριάντα έξι (36) μηνών, της αντίστοιχης ειδικότητας σε εγγειοβελτιωτικά
έργα.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)
α)Άδεια άσκησης ραδιοτεχνίτη.
β)Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος. *
γ)Εμπειρία από δώδεκα (12) έως τριάντα έξι (36) μηνών σε εγγειοβελτιωτικά έργα.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)
α)Άδεια άσκησης ραδιοτεχνίτη.
β)Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος *
γ)Εμπειρία μικρότερη των δώδεκα (12) μηνών σε εγγειοβελτιωτικά έργα.
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ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)
α) Άδεια άσκησης ραδιοτεχνίτη.
β)Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος *
* Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Τεχνικός Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών ή
Τεχνικός Αυτοματισμού ή Τεχνικός Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων,
Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών ή Ηλεκτρονικός Συσκευών- Εγκαταστάσεων και Υπολογιστικών
Μονάδων ή Ηλεκτρονικός Ραδιοτηλεοπτικών Συσκευών και Εγκαταστάσεων ή Ηλεκτρονικός
Οπτικοακουστικών Συστημάτων ή Ηλεκτρονικός Υπολογιστικών Συστημάτων ή Ηλεκτρονικός
Υπολογιστικών Συστημάτων και Δικτύων ή Τεχνικών Ηλεκτρονικών Εφαρμογών ή Ηλεκτρονικών
Εγκαταστάσεων και Αυτοματισμού ή Ηλεκτρονικών Εγκαταστάσεων και Αυτοματισμού Τεχνικών Η/Υ
ή Τεχνικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Τεχνικών Η/Υ) ή Ηλεκτρονικός Συσκευών Εγκαταστάσεων
και Υπολογιστικών Μονάδων ή Ραδιοφωνίας-Τηλεόρασης ή Τεχνικός Η/Υ και Ηλεκτρονικών
Μηχανών Γραφείου
ή Τεχνικός Ηλεκτρονικός Βιομηχανικών Εφαρμογών ή Τεχνικός Συναρμολόγησης Ηλεκτρονικών
Μικροσυσκευών ή Ηλεκτρονικός Συσκευών Εγκαταστάσεων και Υπολογιστικών ή Τεχνικός Οργάνων
Μετρήσεων ή Τεχνικός Ραδιοτηλεοπτικών και Ηλεκτροακουστικών Διατάξεων ή Τεχνικός
Συστημάτων Τηλεπικοινωνιών και Μετάδοσης Πληροφορίας ή Τεχνικός Ιατρικών Οργάνων ή
Τεχνικός Κινητής Τηλεφωνίας και Τηλεπικοινωνιών ή Τεχνικός Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών
Συστημάτων, Εγκαταστάσεων ή Τεχνίτης Ηλεκτρονικών Συσκευών ή Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών
Συστημάτων και Δικτύων ή Ηλεκτρονικών Συστημάτων Επικοινωνιών ή Τεχνιτών Ηλεκτρονικών
Συσκευών, Εγκαταστάσεων και Υπολογιστικών Μονάδων ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή
απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων: ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός
θέσης

Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα
Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή
Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης ή Επαγγελματικής Σχολής ή
Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν.
1346/1983 ή ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής,
αντίστοιχης ειδικότητας.

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
α)Άδεια άσκησης αρχιτεχνίτη ηλεκτροσυγκολλητή Β’ τάξης.
β)Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος. *
γ)Εμπειρία ,τουλάχιστον τριάντα έξι (36) μηνών, της αντίστοιχης ειδικότητας σε εγγειοβελτιωτικά
έργα.
δ)Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική η οποία είναι σε ισχύ.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)
α)Άδεια άσκησης αρχιτεχνίτη ηλεκτροσυγκολλητή Β’ τάξης.
β)Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος. **
γ)Εμπειρία, τουλάχιστον τριάντα έξι (36) μηνών της αντίστοιχης ειδικότητας σε εγγειοβελτιωτικά
έργα.
δ)Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική η οποία είναι σε ισχύ.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)
α)Άδεια άσκησης αρχιτεχνίτη ηλεκτροσυγκολλητή Β’ τάξης.
β)Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος. *
γ)Εμπειρία από δώδεκα (12) έως τριάντα έξι (36) μηνών σε εγγειοβελτιωτικά έργα.
δ)Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική η οποία είναι σε ισχύ.
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ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)
α)Άδεια άσκησης αρχιτεχνίτη ηλεκτροσυγκολλητή Β’ τάξης.
β)Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος. *
γ)Εμπειρία μικρότερη των δώδεκα (12) μηνών σε εγγειοβελτιωτικά έργα.
δ)Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική η οποία είναι σε ισχύ.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Δ΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)
α)Άδεια άσκησης αρχιτεχνίτη ηλεκτροσυγκολλητή Β’ τάξης.
β)Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος. **
γ)Εμπειρία από δώδεκα (12) έως τριάντα έξι (36) μηνών σε εγγειοβελτιωτικά έργα.
δ)Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική η οποία είναι σε ισχύ.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Ε΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)
α)Άδεια άσκησης αρχιτεχνίτη ηλεκτροσυγκολλητή Β’ τάξης.
β)Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος. *
γ)Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική η οποία είναι σε ισχύ.
* ομώνυμος ή αντίστοιχος τίτλος Ι.Ε.Κ. ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού
Εκπαιδευτηρίου Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού
Επαγγελματικού Λυκείου ή Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης ή Επαγγελματικής Σχολής ή
Τεχνικών Επαγγελματικών σχολών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή Σχολών Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ.
του ν. 1346/83 ή ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή
αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας, ή Οποιοσδήποτε τίτλος μεταδευτεροβάθμιας (Ι.Ε.Κ.) ή
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικών μονάδων της
ημεδαπής ή αλλοδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλλει βεβαίωση της αρμόδιας
για την έκδοση της άδειας υπηρεσίας, ότι η απαιτούμενη άδεια άσκησης επαγγέλματος ή βεβαίωση ή
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός
θέσης

Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα
βεβαίωση αναγγελίας χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με
συνυπολογισμό και εμπειρίας.
**ομώνυμο ή αντίστοιχο απολυτήριο τίτλο αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχολής της
ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο τίτλο σχολής της αλλοδαπής, ο οποίος οδηγεί στην απαιτούμενη
άδεια άσκησης επαγγέλματος ή βεβαίωση ή βεβαίωση αναγγελίας. ή Οποιοδήποτε τίτλο
αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχολής της ημεδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος
υποβάλλει βεβαίωση της αρμόδιας για την έκδοση της άδειας υπηρεσίας, ότι η απαιτούμενη, ανά
ειδικότητα, άδεια άσκησης επαγγέλματος ή βεβαίωση ή βεβαίωση αναγγελίας χορηγήθηκε βάσει του
συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό και εμπειρίας. απολυτήριο τίτλο
τουλάχιστον 3ταξίου Γυμνασίου ή απολυτήριο δημοτικού σχολείου (για υποψηφίους που έχουν
αποφοιτήσει μέχρι και το 1980) ή ισοδύναμο απολυτήριο τίτλο κατώτερης τεχνικής σχολής του ν. δ.
580/1970 ή απολυτήριο τίτλο εργαστηρίων ειδικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, του
άρθρου 1 του ν. 2817/2000 ή άλλο ισότιμο τίτλο της αλλοδαπής.
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
α)Άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου Α’ ή Β’ Ομάδας 1ης Ειδικότητας Μ.Ε. 1.3
β)Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος. *
γ)Εμπειρία, τουλάχιστον είκοσι τεσσάρων (24) μηνών, της αντίστοιχης ειδικότητας σε
εγγειοβελτιωτικά έργα.
δ)Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική η οποία είναι σε ισχύ και κατοχή ιδίου
μεταφορικού μέσου.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)
α)Άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου Α’ ή Β’ Ομάδας 1ης Ειδικότητας Μ.Ε. 1.3
β)Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος. **
γ)Εμπειρία, τουλάχιστον είκοσι τεσσάρων (24) μηνών της αντίστοιχης ειδικότητας σε
εγγειοβελτιωτικά έργα.
δ)Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική η οποία είναι σε ισχύ και κατοχή ιδίου
μεταφορικού μέσου.

120, 121,
123

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)
α)Άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου Α’ ή Β’ Ομάδας 1ης Ειδικότητας Μ.Ε. 1.3
β)Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος. *
γ)Εμπειρία από δώδεκα (12) έως είκοσι τεσσάρων (24) μηνών σε εγγειοβελτιωτικά έργα.
δ)Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική η οποία είναι σε ισχύ και κατοχή ιδίου
μεταφορικού μέσου.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)
α)Άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου Α’ ή Β’ Ομάδας 1ης Ειδικότητας Μ.Ε. 1.3
β)Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος. **
γ)Εμπειρία από δώδεκα (12) έως είκοσι τεσσάρων (24) μηνών σε εγγειοβελτιωτικά έργα.
δ)Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική η οποία είναι σε ισχύ και κατοχή ιδίου
μεταφορικού μέσου.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Δ΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)
α)Άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου Α’ ή Β’ Ομάδας 1ης Ειδικότητας Μ.Ε. 1.3
β)Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος. *
γ)Εμπειρία μικρότερη των δώδεκα (12) μηνών σε εγγειοβελτιωτικά έργα.
δ)Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική η οποία είναι σε ισχύ και κατοχή ιδίου
μεταφορικού μέσου.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Ε΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός
θέσης

Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα
α)Άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου Α’ ή Β’ Ομάδας 1ης Ειδικότητας Μ.Ε. 1.3
β)Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος. *
γ)Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική η οποία είναι σε ισχύ και κατοχή ιδίου
μεταφορικού μέσου.
* ομώνυμος ή αντίστοιχος τίτλος Ι.Ε.Κ. ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού
Εκπαιδευτηρίου Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού
Επαγγελματικού Λυκείου ή Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης ή Επαγγελματικής Σχολής ή
Τεχνικών Επαγγελματικών σχολών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή Σχολών Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ.
του ν. 1346/83 ή ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή
αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας, ή Οποιοσδήποτε τίτλος μεταδευτεροβάθμιας (Ι.Ε.Κ.) ή
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικών μονάδων της
ημεδαπής ή αλλοδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλλει βεβαίωση της αρμόδιας
για την έκδοση της άδειας υπηρεσίας, ότι η απαιτούμενη άδεια άσκησης επαγγέλματος ή βεβαίωση ή
βεβαίωση αναγγελίας χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με
συνυπολογισμό και εμπειρίας.
**ομώνυμο ή αντίστοιχο απολυτήριο τίτλο αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχολής της
ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο τίτλο σχολής της αλλοδαπής, ο οποίος οδηγεί στην απαιτούμενη
άδεια άσκησης επαγγέλματος ή βεβαίωση ή βεβαίωση αναγγελίας. ή Οποιοδήποτε τίτλο
αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχολής της ημεδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος
υποβάλλει βεβαίωση της αρμόδιας για την έκδοση της άδειας υπηρεσίας, ότι η απαιτούμενη, ανά
ειδικότητα, άδεια άσκησης επαγγέλματος ή βεβαίωση ή βεβαίωση αναγγελίας χορηγήθηκε βάσει του
συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό και εμπειρίας. απολυτήριο τίτλο
τουλάχιστον 3ταξίου Γυμνασίου ή απολυτήριο δημοτικού σχολείου (για υποψηφίους που έχουν
αποφοιτήσει μέχρι και το 1980) ή ισοδύναμο απολυτήριο τίτλο κατώτερης τεχνικής σχολής του ν.δ.
580/1970 ή απολυτήριο τίτλο εργαστηρίων ειδικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, του
άρθρου 1 του ν. 2817/2000 ή άλλο ισότιμο τίτλο της αλλοδαπής.
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
α)Άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου Α’ ή Β’ Ομάδας 3ης Ειδικότητας Μ.Ε. 3.5
β)Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος. *
γ)Εμπειρία, τουλάχιστον είκοσι τεσσάρων (24) μηνών, της αντίστοιχης ειδικότητας σε
εγγειοβελτιωτικά έργα.
δ)Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική η οποία είναι σε ισχύ και κατοχή ιδίου
μεταφορικού μέσου.

122

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)
α)Άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου Α’ ή Β’ Ομάδας 3ης Ειδικότητας Μ.Ε. 3.5
β)Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος. **
γ)Εμπειρία, τουλάχιστον είκοσι τεσσάρων (24) μηνών της αντίστοιχης ειδικότητας σε
εγγειοβελτιωτικά έργα.
δ)Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική η οποία είναι σε ισχύ και κατοχή ιδίου
μεταφορικού μέσου.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)
α)Άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου Α’ ή Β’ Ομάδας 3ης Ειδικότητας Μ.Ε. 3.5
β)Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος. *
γ)Εμπειρία από δώδεκα (12) έως είκοσι τεσσάρων (24) μηνών σε εγγειοβελτιωτικά έργα.
δ)Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική η οποία είναι σε ισχύ και κατοχή ιδίου
μεταφορικού μέσου.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)
α)Άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου Α’ ή Β’ Ομάδας 3ης Ειδικότητας Μ.Ε. 3.5
β)Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος. **
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός
θέσης

Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα
γ)Εμπειρία από δώδεκα (12) έως είκοσι τεσσάρων (24) μηνών σε εγγειοβελτιωτικά έργα.
δ)Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική η οποία είναι σε ισχύ και κατοχή ιδίου
μεταφορικού μέσου.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Δ΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ
α)Άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου Α’ ή Β’ Ομάδας 3ης Ειδικότητας Μ.Ε. 3.5
β)Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος. *
γ)Εμπειρία μικρότερη των δώδεκα (12) μηνών σε εγγειοβελτιωτικά έργα.
δ)Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική η οποία είναι σε ισχύ και κατοχή ιδίου
μεταφορικού μέσου.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Ε΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)
α)Άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου Α’ ή Β’ Ομάδας 3ης Ειδικότητας Μ.Ε. 3.5
β)Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος. *
γ)Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική η οποία είναι σε ισχύ και κατοχή ιδίου
μεταφορικού μέσου.
* ομώνυμος ή αντίστοιχος τίτλος Ι.Ε.Κ. ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού
Εκπαιδευτηρίου Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού
Επαγγελματικού Λυκείου ή Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης ή Επαγγελματικής Σχολής ή
Τεχνικών Επαγγελματικών σχολών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή Σχολών Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ.
του ν. 1346/83 ή ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή
αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας, ή Οποιοσδήποτε τίτλος μεταδευτεροβάθμιας (Ι.Ε.Κ.) ή
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικών μονάδων της
ημεδαπής ή αλλοδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλλει βεβαίωση της αρμόδιας
για την έκδοση της άδειας υπηρεσίας, ότι η απαιτούμενη άδεια άσκησης επαγγέλματος ή βεβαίωση ή
βεβαίωση αναγγελίας χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με
συνυπολογισμό και εμπειρίας.
**ομώνυμο ή αντίστοιχο απολυτήριο τίτλο αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχολής της
ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο τίτλο σχολής της αλλοδαπής, ο οποίος οδηγεί στην απαιτούμενη
άδεια άσκησης επαγγέλματος ή βεβαίωση ή βεβαίωση αναγγελίας. ή Οποιοδήποτε τίτλο
αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχολής της ημεδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος
υποβάλλει βεβαίωση της αρμόδιας για την έκδοση της άδειας υπηρεσίας, ότι η απαιτούμενη, ανά
ειδικότητα, άδεια άσκησης επαγγέλματος ή βεβαίωση ή βεβαίωση αναγγελίας χορηγήθηκε βάσει του
συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό και εμπειρίας. απολυτήριο τίτλο
τουλάχιστον 3ταξίου Γυμνασίου ή απολυτήριο δημοτικού σχολείου (για υποψηφίους που έχουν
αποφοιτήσει μέχρι και το 1980) ή ισοδύναμο απολυτήριο τίτλο κατώτερης τεχνικής σχολής του ν.δ.
580/1970 ή απολυτήριο τίτλο εργαστηρίων ειδικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, του
άρθρου 1 του ν. 2817/2000 ή άλλο ισότιμο τίτλο της αλλοδαπής.

124, 125

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
α)Δίπλωμα επαγγελματικής κατάρτισης ειδικότητας Τεχνικού Αρδεύσεως των ΙΕΚ ή απολυτήριο τίτλο
Τμήματος ΤΕΛ Φυτικής Παραγωγής ή Ανθοκομίας ή Γεωργικών Μηχ/των ή απολυτήριο τίτλο ΕΠΛ
Τεχνικού Ανθοκομίας και Κηποτεχνίας ή Τεχνικού Δενδροκομίας και Κηπευτικής ή άλλο ισότιμο τίτλο
σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας.
β)Εμπειρία, τουλάχιστον τριάντα έξι (36) μηνών, της αντίστοιχης ειδικότητας σε εγγειοβελτιωτικά
έργα.
γ)Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική η οποία είναι σε ισχύ.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ
α)Δίπλωμα επαγγελματικής κατάρτισης ειδικότητας Τεχνικού Αρδεύσεως των ΙΕΚ ή απολυτήριο τίτλο
Τμήματος ΤΕΛ Φυτικής Παραγωγής ή Ανθοκομίας ή Γεωργικών Μηχ/των ή απολυτήριο τίτλο ΕΠΛ
Τεχνικού Ανθοκομίας και Κηποτεχνίας ή Τεχνικού Δενδροκομίας και Κηπευτικής ή άλλο ισότιμο τίτλο
σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας.
β)Εμπειρία από δώδεκα (12) έως τριάντα έξι (36) μηνών σε εγγειοβελτιωτικά έργα.
γ)Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική η οποία είναι σε ισχύ.
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός
θέσης

Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ
α)Δίπλωμα επαγγελματικής κατάρτισης ειδικότητας Τεχνικού Αρδεύσεως των ΙΕΚ ή απολυτήριο τίτλο
Τμήματος ΤΕΛ Φυτικής Παραγωγής ή Ανθοκομίας ή Γεωργικών Μηχ/των ή απολυτήριο τίτλο ΕΠΛ
Τεχνικού Ανθοκομίας και Κηποτεχνίας ή Τεχνικού Δενδροκομίας και Κηπευτικής ή άλλο ισότιμο τίτλο
σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας.
β)Εμπειρία μικρότερη των δώδεκα (12) μηνών σε εγγειοβελτιωτικά έργα.
γ)Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική η οποία είναι σε ισχύ.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)
α)Δίπλωμα επαγγελματικής κατάρτισης ειδικότητας Τεχνικού Αρδεύσεως των ΙΕΚ ή απολυτήριο τίτλο
Τμήματος ΤΕΛ Φυτικής Παραγωγής ή Ανθοκομίας ή Γεωργικών Μηχ/των ή απολυτήριο τίτλο ΕΠΛ
Τεχνικού Ανθοκομίας και Κηποτεχνίας ή Τεχνικού Δενδροκομίας και Κηπευτικής ή άλλο ισότιμο τίτλο
σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας.
β)Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική η οποία είναι σε ισχύ.
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
α)Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων: ΙΕΚ ή Τεχνικού
Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου πολυκλαδικού Λυκείου ή
Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικής Επαγγελματικής σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν. 1346/1983 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της
ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
β)Εμπειρία, τουλάχιστον τριάντα έξι (36) μηνών, της αντίστοιχης ειδικότητας σε εγγειοβελτιωτικά
έργα.
γ)Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική η οποία είναι σε ισχύ.

126,127

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)
α)Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων: ΙΕΚ ή Τεχνικού
Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου πολυκλαδικού Λυκείου ή
Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικής Επαγγελματικής σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν. 1346/1983 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της
ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
β)Εμπειρία από δώδεκα (12) έως τριάντα έξι (36) μηνών σε εγγειοβελτιωτικά έργα.
γ)Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική η οποία είναι σε ισχύ.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)
α)Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων: ΙΕΚ ή Τεχνικού
Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου πολυκλαδικού Λυκείου ή
Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικής Επαγγελματικής σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν. 1346/1983 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της
ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
β)Εμπειρία μικρότερη των δώδεκα (12) μηνών σε εγγειοβελτιωτικά έργα.
γ)Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική η οποία είναι σε ισχύ.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)
α)Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων: ΙΕΚ ή Τεχνικού
Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου πολυκλαδικού Λυκείου ή
Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικής Επαγγελματικής σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν. 1346/1983 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της
ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
β)Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική η οποία είναι σε ισχύ.
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός
θέσης

Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
α)Βεβαίωση αναγγελίας Τεχνίτη μηχανικού.
β)Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος. *
γ)Εμπειρία, τουλάχιστον είκοσι τεσσάρων (24) μηνών, της αντίστοιχης ειδικότητας σε
εγγειοβελτιωτικά έργα.
δ)Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική η οποία είναι σε ισχύ.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)
α)Βεβαίωση αναγγελίας Τεχνίτη μηχανικού.
β)Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος. *
γ)Εμπειρία από δώδεκα (12) έως είκοσι τεσσάρων (24) μηνών σε εγγειοβελτιωτικά έργα.
δ)Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική η οποία είναι σε ισχύ.

128

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)
α)Βεβαίωση αναγγελίας Τεχνίτη μηχανικού
β)Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος. *
γ)Εμπειρία μικρότερη των δώδεκα (12) μηνών σε εγγειοβελτιωτικά έργα.
δ)Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική η οποία είναι σε ισχύ.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)
α)Βεβαίωση αναγγελίας Τεχνίτη μηχανικού
β)Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος. *
γ)Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική η οποία είναι σε ισχύ.
* ομώνυμος ή αντίστοιχος τίτλος Ι.Ε.Κ. ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού
Εκπαιδευτηρίου Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού
Επαγγελματικού Λυκείου ή Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης ή Επαγγελματικής Σχολής ή
Τεχνικών Επαγγελματικών σχολών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή Σχολών Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ.
του ν. 1346/83 ή ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή
αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας, ή Οποιοσδήποτε τίτλος μεταδευτεροβάθμιας (Ι.Ε.Κ.) ή
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικών μονάδων της
ημεδαπής ή αλλοδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλλει βεβαίωση της αρμόδιας
για την έκδοση της άδειας υπηρεσίας, ότι η απαιτούμενη άδεια άσκησης επαγγέλματος ή βεβαίωση ή
βεβαίωση αναγγελίας χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με
συνυπολογισμό και εμπειρίας.

129,
130,131,
132,
134,136,
137,
138,139

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
α)Απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου (για όσους έχουν αποφοιτήσει μέχρι το 1980) ή άλλος ισότιμος
τίτλος της αλλοδαπής, ή Απολυτήριος Τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και
Κατάρτισης, του άρθρου 1 του Ν.2817/2000 ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής ή Απολυτήριος
τίτλος τριταξίου γυμνασίου ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής
Ισοδύναμος Απολυτήριος Τίτλος Κατώτερης Τεχνικής Σχολής του ν. δ. 580/1970 ή άλλος ισότιμος
τίτλος της αλλοδαπής.
β)Εμπειρία, τουλάχιστον τριάντα έξι (36) μηνών, της αντίστοιχης ειδικότητας σε εγγειοβελτιωτικά
έργα.
γ)Άδεια οδήγησης μοτοσικλέτας τουλάχιστον κατηγορίας Α1 ή μοτοποδηλάτου, που να είναι σε ισχύ
για τους κωδικούς 136,137,138,139.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)
α)Απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου (για όσους έχουν αποφοιτήσει μέχρι το 1980) ή άλλος ισότιμος
τίτλος της αλλοδαπής, ή Απολυτήριος Τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και
Κατάρτισης, του άρθρου 1 του Ν.2817/2000 ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής ή Απολυτήριος
τίτλος τριταξίου γυμνασίου ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός
θέσης

Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα
Ισοδύναμος Απολυτήριος Τίτλος Κατώτερης Τεχνικής Σχολής του ν. δ. 580/1970 ή άλλος ισότιμος
τίτλος της αλλοδαπής.
β)Εμπειρία από δώδεκα (12) έως τριάντα έξι (36) μηνών σε εγγειοβελτιωτικά έργα.
γ)Άδεια οδήγησης μοτοσικλέτας τουλάχιστον κατηγορίας Α1 ή μοτοποδηλάτου, που να είναι σε ισχύ
για τους κωδικούς 136,137,138,139.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)
α)Απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου (για όσους έχουν αποφοιτήσει μέχρι το 1980) ή άλλος ισότιμος
τίτλος της αλλοδαπής, ή Απολυτήριος Τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και
Κατάρτισης, του άρθρου 1 του Ν.2817/2000 ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής ή Απολυτήριος
τίτλος τριταξίου γυμνασίου ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής
Ισοδύναμος Απολυτήριος Τίτλος Κατώτερης Τεχνικής Σχολής του ν. δ. 580/1970 ή άλλος ισότιμος
τίτλος της αλλοδαπής.
β)Εμπειρία μικρότερη των δώδεκα (12) μηνών σε εγγειοβελτιωτικά έργα.
γ)Άδεια οδήγησης μοτοσικλέτας τουλάχιστον κατηγορίας Α1 ή μοτοποδηλάτου, που να είναι σε ισχύ
για τους κωδικούς 136,137,138,139.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)
α)Απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου (για όσους έχουν αποφοιτήσει μέχρι το 1980) ή άλλος ισότιμος
τίτλος της αλλοδαπής, ή Απολυτήριος Τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και
Κατάρτισης, του άρθρου 1 του Ν.2817/2000 ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής ή Απολυτήριος
τίτλος τριταξίου γυμνασίου ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής.
Ισοδύναμος Απολυτήριος Τίτλος Κατώτερης Τεχνικής Σχολής του ν. δ. 580/1970 ή άλλος ισότιμος
τίτλος της αλλοδαπής.
β)Άδεια οδήγησης μοτοσικλέτας τουλάχιστον κατηγορίας Α1 ή μοτοποδηλάτου, που να είναι σε ισχύ
για τους κωδικούς 136,137,138,139.
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
α)Απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου (για όσους έχουν αποφοιτήσει μέχρι το 1980) ή άλλος ισότιμος
τίτλος της αλλοδαπής, ή Απολυτήριος Τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και
Κατάρτισης, του άρθρου 1 του Ν.2817/2000 ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής ή Απολυτήριος
τίτλος τριταξίου γυμνασίου ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής
Ισοδύναμος Απολυτήριος Τίτλος Κατώτερης Τεχνικής Σχολής του ν. δ. 580/1970 ή άλλος ισότιμος
τίτλος της αλλοδαπής.
β)Εμπειρία, τουλάχιστον τριάντα έξι (36) μηνών, της αντίστοιχης ειδικότητας σε εγγειοβελτιωτικά
έργα.
γ)Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική η οποία είναι σε ισχύ.
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ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)
α)Απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου (για όσους έχουν αποφοιτήσει μέχρι το 1980) ή άλλος ισότιμος
τίτλος της αλλοδαπής, ή Απολυτήριος Τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και
Κατάρτισης, του άρθρου 1 του Ν.2817/2000 ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής ή Απολυτήριος
τίτλος τριταξίου γυμνασίου ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής.
Ισοδύναμος Απολυτήριος Τίτλος Κατώτερης Τεχνικής Σχολής του ν. δ. 580/1970 ή άλλος ισότιμος
τίτλος της αλλοδαπής.
β)Εμπειρία από δώδεκα (12) έως τριάντα έξι (36) μηνών σε εγγειοβελτιωτικά έργα.
γ)Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική η οποία είναι σε ισχύ.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)
α)Απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου (για όσους έχουν αποφοιτήσει μέχρι το 1980) ή άλλος ισότιμος
τίτλος της αλλοδαπής, ή Απολυτήριος Τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και
Κατάρτισης, του άρθρου 1 του Ν.2817/2000 ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής ή Απολυτήριος
τίτλος τριταξίου γυμνασίου ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής.
Ισοδύναμος Απολυτήριος Τίτλος Κατώτερης Τεχνικής Σχολής του ν. δ. 580/1970 ή άλλος ισότιμος
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός
θέσης

Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα
τίτλος της αλλοδαπής.
β)Εμπειρία μικρότερη των δώδεκα (12) μηνών σε εγγειοβελτιωτικά έργα.
γ)Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική η οποία είναι σε ισχύ.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)
α)Απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου (για όσους έχουν αποφοιτήσει μέχρι το 1980) ή άλλος ισότιμος
τίτλος της αλλοδαπής, ή Απολυτήριος Τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και
Κατάρτισης, του άρθρου 1 του Ν.2817/2000 ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής ή Απολυτήριος
τίτλος τριταξίου γυμνασίου ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής.
Ισοδύναμος Απολυτήριος Τίτλος Κατώτερης Τεχνικής Σχολής του ν. δ. 580/1970 ή άλλος ισότιμος
τίτλος της αλλοδαπής.
β)Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική η οποία είναι σε ισχύ.
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
α)Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Τεχνίτη Αυτοκινήτων ειδικότητας Μηχανοτεχνίτη.
β)Απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου (για όσους έχουν αποφοιτήσει μέχρι το 1980) ή άλλος ισότιμος
τίτλος της αλλοδαπής, ή Απολυτήριος Τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και
Κατάρτισης, του άρθρου 1 του Ν.2817/2000 ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής ή Απολυτήριος
τίτλος τριταξίου γυμνασίου ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής.
Ισοδύναμος Απολυτήριος Τίτλος Κατώτερης Τεχνικής Σχολής του ν. δ. 580/1970 ή άλλος ισότιμος
τίτλος της αλλοδαπής.
γ)Εμπειρία ,τουλάχιστον τριάντα έξι (36) μηνών, της αντίστοιχης ειδικότητας σε εγγειοβελτιωτικά
έργα.
δ)Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική η οποία είναι σε ισχύ.
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ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)
α)Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Τεχνίτη Αυτοκινήτων ειδικότητας Μηχανοτεχνίτη.
β)Απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου (για όσους έχουν αποφοιτήσει μέχρι το 1980) ή άλλος ισότιμος
τίτλος της αλλοδαπής, ή Απολυτήριος Τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και
Κατάρτισης, του άρθρου 1 του Ν.2817/2000 ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής ή Απολυτήριος
τίτλος τριταξίου γυμνασίου ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής.
Ισοδύναμος Απολυτήριος Τίτλος Κατώτερης Τεχνικής Σχολής του ν. δ. 580/1970 ή άλλος ισότιμος
τίτλος της αλλοδαπής.
γ)Εμπειρία από δώδεκα (12) έως τριάντα έξι (36) μηνών σε εγγειοβελτιωτικά έργα.
δ)Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική η οποία είναι σε ισχύ.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)
α)Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Τεχνίτη Αυτοκινήτων ειδικότητας Μηχανοτεχνίτη.
β)Απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου (για όσους έχουν αποφοιτήσει μέχρι το 1980) ή άλλος ισότιμος
τίτλος της αλλοδαπής, ή Απολυτήριος Τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και
Κατάρτισης, του άρθρου 1 του Ν.2817/2000 ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής ή Απολυτήριος
τίτλος τριταξίου γυμνασίου ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής.
Ισοδύναμος Απολυτήριος Τίτλος Κατώτερης Τεχνικής Σχολής του ν. δ. 580/1970 ή άλλος ισότιμος
τίτλος της αλλοδαπής.
γ)Εμπειρία μικρότερη των δώδεκα (12) μηνών σε εγγειοβελτιωτικά έργα.
δ)Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική η οποία είναι σε ισχύ.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)
α)Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Τεχνίτη Αυτοκινήτων ειδικότητας Μηχανοτεχνίτη.
β)Απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου (για όσους έχουν αποφοιτήσει μέχρι το 1980) ή άλλος ισότιμος
τίτλος της αλλοδαπής, ή Απολυτήριος Τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και
Κατάρτισης, του άρθρου 1 του Ν.2817/2000 ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής ή Απολυτήριος
τίτλος τριταξίου γυμνασίου ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής.
Ισοδύναμος Απολυτήριος Τίτλος Κατώτερης Τεχνικής Σχολής του ν. δ. 580/1970 ή άλλος ισότιμος
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός
θέσης

Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα
τίτλος της αλλοδαπής.
γ)Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική η οποία είναι σε ισχύ.

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 66 ετών.

ΠΡΟΣΟΧΗ :Τα πιστοποιητικά της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδας (Α.Σ.Π.Ε.),για όσους
υποψηφίους επικαλούνται Πολυτεκνική ιδιότητα και τα πιστοποιητικά γνώσης Η/Υ (όπου απαιτείται)
υποβάλλονται υποχρεωτικά είτε σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα τα οποία έχουν επικυρωθεί
από δικηγόρο είτε σε πρωτότυπα.
Για τους τρίτεκνους δεν απαιτείται πιστοποιητικό από την (Α.Σ.Π.Ε.)

ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ
Οι υποψήφιοι που διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα κατατάσσονται σε πίνακες κατά ειδικότητα με βάση
το κριτήριο της εντοπιότητας με την εξής σειρά:
Για το Νομό Θεσσαλονίκης (κωδικός θέσεων): 107,108,113,116,120, 126, 129, 130,136
(1) Προηγούνται οι δημότες των Δημοτικών Διαμερισμάτων των Δήμων Θεσσαλονίκης, Δέλτα,
Χαλκηδόνας και Λαγκαδά του Νομού Θεσσαλονίκης που ανήκουν στην περιοχή δικαιοδοσίας του
οργανισμού. (Α' βαθμός εντοπιότητας)
(2) Έπονται οι δημότες των υπολοίπων Δημοτικών Διαμερισμάτων των παραπάνω Δήμων καθώς και οι
δημότες των Δημοτικών Διαμερισμάτων των Δήμων Ωραιοκάστρου και Βόλβης που ανήκουν στην
περιοχή δικαιοδοσίας του οργανισμού. (Β' βαθμός εντοπιότητας)
Για το Νομό Ημαθίας (κωδικός θέσεων): 115,117,118,121,122,124,128,131,133,135,137,139
(1) Προηγούνται οι δημότες των Δημοτικών Διαμερισμάτων των Δήμων Αλεξάνδρειας, Βέροιας και
Νάουσας του Νομού Ημαθίας που ανήκουν στην περιοχή δικαιοδοσίας του οργανισμού. (Α' βαθμό
εντοπιότητας)
(2) Έπονται οι δημότες των υπολοίπων Δημοτικών Διαμερισμάτων των παραπάνω Δήμων. (Β' βαθμός
εντοπιότητας)
Για το Νομό Πέλλας (κωδικός θέσεων): 109,114,119,123,125,127,132,134,138
(1) Προηγούνται οι δημότες των Δημοτικών Διαμερισμάτων των Δήμων Πέλλας και Σκύδρας του Νομού
Πέλλας που ανήκουν στην περιοχή δικαιοδοσίας του οργανισμού. (Α' βαθμός εντοπιότητας)
(2) Έπονται οι δημότες των υπολοίπων Δημοτικών Διαμερισμάτων των παραπάνω Δήμων (Β' βαθμός
εντοπιότητας)
Για τους κωδικούς θέσεις: 101, 102, 103, 104, 105, 106, 110, 111, 112
(1) Προηγούνται οι δημότες των Δημοτικών Διαμερισμάτων των Δήμων Θεσσαλονίκης, Δέλτα,
Χαλκηδόνας, Λαγκαδά, Αλεξάνδρειας, Βέροιας, Νάουσας, Σκύδρας και Πέλλας που ανήκουν στην
περιοχή δικαιοδοσίας του οργανισμού. (Α' βαθμός εντοπιότητας)
(2) Έπονται οι δημότες των υπολοίπων Δημοτικών Διαμερισμάτων των παραπάνω Δήμων καθώς και οι
δημότες των Δημοτικών Διαμερισμάτων των Δήμων Ωραιοκάστρου και Βόλβης Νομού Θεσσαλονίκης,
του Δήμου Παιονίας του Νομού Κιλκίς και του Πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης (Β'
βαθμός εντοπιότητας)
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ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:
1. Οι προσλαμβανόμενοι θα πρέπει να μεριμνούν για τη μετάβασή τους στο χώρο παροχής της υπηρεσίας
τους, διότι η Υπηρεσία δεν διαθέτει μεταφορικό μέσο για το σκοπό αυτό.
2. Οι υπηρεσίες του παραπάνω προσωπικού θα παρέχονται στους χώρους γεωγραφικής δικαιοδοσίας της
Κεντρικής Υπηρεσίας και των Περιφερειακών Τομέων του ΓΟΕΒ με έδρα τις έδρες των Υπηρεσιών αυτών,
ανάλογα με τις εκάστοτε παρουσιαζόμενες εποχικές ανάγκες, που προκύπτουν κάθε φορά.
3. Η άρνηση ανάληψης εργασίας ή αλλαγής έδρας για κάλυψη υπηρεσιακών εποχικών αναγκών ή
μετάβασης στο χώρο παροχής της υπηρεσίας τους, αποτελεί λόγο καταγγελίας της συμβάσεως εκ
μέρους του υποψηφίου και για τον υπόλοιπο χρόνο θα προσλαμβάνεται ο επόμενος του πίνακα
κατάταξης.
ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΤΗ
α) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του οικείου δήμου ή κοινότητας στα δημοτολόγια των
οποίων είναι γραμμένοι ή
β) Βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης που χορηγείται από τα ΚΕΠ μέσω του Ολοκληρωμένου
Πληροφοριακού Συστήματος Εθνικού Δημοτολογίου [(ΟΠΣΕΔ)-ΚΥΑ 7228/2014 (ΦΕΚ 457/τ.Β΄/25-22014)].

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
Η σειρά κατάταξης των υποψηφίων που έχουν την ίδια εντοπιότητα καθορίζεται μεταξύ τους με τα
ακόλουθα κριτήρια:
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
1. ΕΜΠΕΙΡΙΑ (25 μονάδες ανά μήνα εμπειρίας και έως 60 μήνες)
μήνες
1 2 3
4
5
6
7
8
9
10 11 12 13 …
εμπειρίας
μονάδες
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300 325 …

57

58

59

1425

1450

1475

60 και
άνω
1500

2. ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ (50 μονάδες για 4 μήνες ανεργίας και 25 μονάδες ανά μήνα ανεργίας άνω των 4 μηνών, με
ανώτατοόριο τους 12 μήνες)
μήνες
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12 και άνω
μονάδες
0
0
0
50
75
100
125
150
175
200
225
250
3. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ (50 μονάδες για κάθε τέκνο)
αριθμός τέκνων
3
4
5
6
μονάδες
150
200
250
300

7
350

8
400

9
450

10
500

11
550

12
600

….
….

4. ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ (50 μονάδες για κάθε τέκνο)
αριθμός τέκνων
1
2
3
μονάδες
50
100
150
5. ΑΝΑΠΗΡΙΑ, ΤΕΚΝΟΥ Ή ΣΥΖΥΓΟΥ (το ποσοστό αναπηρίας πολλαπλασιάζεται με το συντελεστή “2”)
ποσοστό
50%
…
60%
…
67%
…
70%
…
αναπηρίας
Μονάδες
100
…
120
…
134
…
140
…
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ΕΜΠΕΙΡΙΑ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ ΚΑΙ ΥΕ
Ως βαθμολογούμενη εμπειρία για τους παρακάτω κωδικούς θέσεων νοείται η απασχόληση με σχέση
εργασίας ή σύμβαση μίσθωσης έργου στο δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος σε
εγγειοβελτιωτικά έργα.
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ

102,104, 110,
111,112,124,
125,126,127,

Η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά τη λήψη του βασικού τίτλου σπουδών με τον
οποίο οι υποψήφιοι μετέχουν στη διαδικασία επιλογής.
Για την απόδειξη της εμπειρίας αυτής βλ. δικαιολογητικά περίπτωση Β ή Ειδικές
περιπτώσεις απόδειξης εμπειρίας του Παραρτήματος ανακοινώσεων Συμβάσεων
εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)/ΓΟΕΒ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ IΙ., στοιχείο 11. Πιστοποιητικά
απόδειξης εμπειρίας.

103,105,107,
108,109,113,
114,115,116,
117,118,119,
120,121,122,
123,128,135

Η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά την απόκτηση της ζητούμενης, κατά
περίπτωση, από την παρούσα ανακοίνωση άδειας άσκησης επαγγέλματος ή άλλης
επαγγελματικής άδειας.
Για την απόδειξη της εμπειρίας αυτής βλ. δικαιολογητικά περίπτωση Α(1), Α(2)ή
Ειδικές περιπτώσεις απόδειξης εμπειρίας του Παραρτήματος ανακοινώσεων
Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)/ΓΟΕΒ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ IΙ., στοιχείο
11. Πιστοποιητικά απόδειξης εμπειρίας.

101

Η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη: πριν και μετά την απόκτηση του δικαιώματος
άσκησης του επαγγέλματος Γεωτεχνικού ειδικότητας Γεωπονικού (βεβαιώσεις που
εκδίδονται από το ΓΕΩΤΕΕ), ως εξής:
Χρόνος εμπειρίας που έχει διανυθεί από την λήψη του πτυχίου μέχρι και29-6-2002
λαμβάνεται υπόψη, διότι μέχρι την ημερομηνία αυτή δεν απαιτείτο επαγγελματική
άδεια για την άσκηση επαγγέλματος Γεωτεχνικού.
Για την απόδειξη της εμπειρίας αυτής βλ. δικαιολογητικά περίπτωση Β ή Ειδικές
περιπτώσεις απόδειξης εμπειρίας του Παραρτήματος ανακοινώσεων Συμβάσεων
εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)/ΓΟΕΒ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ IΙ., στοιχείο 11. Πιστοποιητικά
απόδειξης εμπειρίας.
Ο χρόνος εμπειρίας που έχει διανυθεί από 30-6-2002και μετά λαμβάνεται υπόψη
μόνο εφόσον έχει διανυθεί με βεβαίωση (ν. 3919/2011) και προσμετρείται μετά
την απόκτηση του δικαιώματος άσκησης του επαγγέλματος Γεωτεχνικού
ειδικότητας Γεωπόνου
Για την απόδειξη της εμπειρίας αυτής βλ. δικαιολογητικά περίπτωση Α(1) ή Ειδικές
περιπτώσεις απόδειξης εμπειρίας του Παραρτήματος ανακοινώσεων Συμβάσεων
εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)/ΓΟΕΒ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ IΙ., στοιχείο 11. Πιστοποιητικά
απόδειξης εμπειρίας.
Όσοι υποψήφιοι έχουν συνεχόμενη προϋπηρεσία στον ίδιο εργοδότη που άρχισε
πριν την 30-6-2002 και απέκτησαν το δικαίωμα άσκησης επαγγέλματος
Γεωτεχνικού ειδικότητας Γεωπόνου σε μεταγενέστερο χρόνο (μετά την 30-6-2002)
και πάντως πριν τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, προκειμένου να
γίνει δεκτή όλη αυτή η προϋπηρεσία ως εμπειρία, πρέπει να δηλώσουν σε
χωριστή υπεύθυνη δήλωσητη συνολική χρονική διάρκεια της εμπειρίας τους.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Όταν δεν προκύπτει η ημερομηνία αρχικής κτήσης του δικαιώματος
άσκησης του επαγγέλματος Γεωτεχνικού και προκειμένου για τον υπολογισμό των
μηνών εμπειρίας, ο υποψήφιος πρέπει να συνυποβάλει σχετική βεβαίωση του
ΓΕΩΤΕΕ, από την οποία να προκύπτει η ημερομηνία αρχικής κτήσης του

129,130,131,
132,133,134,
136, 137,138,
139
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δικαιώματος.

106

Η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη πριν και μετά την απόκτηση της ζητούμενης από την
ανακοίνωση Άδειας άσκησης επαγγέλματοςΛογιστή - Φοροτεχνικού, ως εξής:
Χρόνος εμπειρίας που έχει διανυθεί από τη λήψη του πτυχίου μέχρι και 31-121998 λαμβάνεται υπόψη (διότι μέχρι την ημερομηνία αυτή δεν απαιτείτο άδεια
άσκησης επαγγέλματος Λογιστή – Φοροτεχνικού).
Για την απόδειξη της εμπειρίας αυτής βλ. δικαιολογητικά περίπτωση Β ή Ειδικές
περιπτώσεις απόδειξης εμπειρίας του Παραρτήματος ανακοινώσεων Συμβάσεων
εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) - ΚΕΦΑΛΑΙΟ IΙ., στοιχείο 11. Πιστοποιητικά
απόδειξης εμπειρίας.
Ο χρόνος εμπειρίας που έχει διανυθεί από 1-1-1999 και μετά λαμβάνεται υπόψη
μόνο εφόσον έχει διανυθεί με άδεια (π.δ. 340/1998) και προσμετρείται μετά τη
λήψη αυτής.
Για την απόδειξη της εμπειρίας αυτής βλ. δικαιολογητικά περίπτωση Α(1) ή Ειδικές
περιπτώσεις απόδειξης εμπειρίας του Παραρτήματος ανακοινώσεων Συμβάσεων
εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)/ΓΟΕΒ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ IΙ., στοιχείο 11. Πιστοποιητικά
απόδειξης εμπειρίας.

Οι τρόποι υπολογισμού της εμπειρίας για όλες τις ειδικότητες περιγράφονται αναλυτικά στο
«Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)/ΓΟΕΒ» (βλ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ I., ενότητα Ε., υποενότητα «ΤΡΟΠΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ»).
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των λοιπών ιδιοτήτων
τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να προσκομίσουν, νομίμως επικυρωμένα, όλα τα απαιτούμενα από
την παρούσα ανακοίνωση και το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου
(ΣΟΧ)/ΓΟΕΒ» δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ,
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ»
.
Για την ανάδειξη της αναπηρίας τέκνου ή συζύγου του υποψηφίου θα πρέπει να προσκομίζονται τα
δικαιολογητικά που προβλέπονται στo σημείο 12 του κεφαλαίου ΙΙ του παραρτήματος ανακοινώσεων
Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)/ΓΟΕΒ
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου
Χρόνου (ΣΟΧ)/ΓΟΕΒ».
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Δημοσίευση της ανακοίνωσης
Περίληψη της παρούσας ανακοίνωσης, πρέπει να περιέχει υποχρεωτικά τα όρια ηλικίας και να δημοσιευθεί
σε μία (1) ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα των νομών Θεσσαλονίκης, Ημαθίας και Πέλλας,
εφόσον εκδίδεται.
Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης μαζί με το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας
Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)/ΓΟΕΒ» και τα Ειδικά Παραρτήματα α) (Α1) Απόδειξη Χειρισμού Η/Υ με σήμανση
έκδοσης «15-03-2018» ,β) (Α2) Απόδειξη Γλωσσομάθειας, με σήμανση έκδοσης «15-03-2018» θα γίνει:
α) Στο δικτυακό τόπο του Οργανισμού www.goev-ptl.gr, μέσω της διαδρομής: Αρχική σελίδα> Νέαανακοινώσεις > Προσλήψεις > ΣΟΧ1/2018.
β) στην Κεντρική Υπηρεσία του Γενικού Οργανισμού Εγγείων Βελτιώσεων (Γ.Ο.Ε.Β.) Πεδιάδων
Θεσσαλονίκης-Λαγκαδά, στα καταστήματα των Περιφερειακών Τομέων, στους οποίους κατανέμονται οι
ανωτέρω θέσεις,
γ) στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και
δ) Θα συνταχθούν σχετικά αποδεικτικά ανάρτησης σε όλα αυτά και θα αποσταλούν αυθημερόν στην
κεντρική υπηρεσία είτε με Fax:2310 552194 είτε στο e-mail: info@goev-ptl.gr
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΓΟΕΒ ΣΟΧ.1 και να την
υποβάλουν είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η
εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή:
-

Στην Κεντρική Υπηρεσία, 26ης Οκτωβρίου 43 - Θεσσαλονίκη (υπόψη Σ. Μαυροπούλου,
τηλ.2310543860).
Τομέας Αλιάκμονα, Αριστοτέλους 25 - Αλεξάνδρεια (υπόψη Αθ. Μηνοπούλου, τηλ.2333023578).
Τομέας Γιαννιτσών, Παύλου Μελά 17 - Γιαννιτσά (υπόψη Θ. Κοπαράνης, τηλ.2382022730).
Τομέας Λαγκαδά, Λουτρών 59 - Λαγκαδάς (υπόψη Απ. Δρουγουσιάννη, τηλ.2394022325).

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας
προσωπικού (ΠΕ ήΤΕ ή ΔΕ ή ΥΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή
περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και
αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της
τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της
υπηρεσίας μας, στα καταστήματα των Περιφερειακών Τομέων στους οποίους κατανέμονται οι ανωτέρω
θέσεις, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες, η ανωτέρω
προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και αν αυτή είναι, κατά νόμο,
εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη
ημέρα.
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω
διεύθυνση β) στο δικτυακό τόπο του ΓΟΕΒ (www.goev-ptl.gr).
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: Κατάταξη υποψηφίων
Μετά την επεξεργασία των αιτήσεων οι υποψήφιοι κατατάσσονται βάσει των κριτηρίων του νόμου (όπως
αναλυτικά αναφέρονται στο Παράρτημα της ανακοίνωσης). Η κατάταξη των υποψηφίων, βάσει της οποίας
θα γίνει η τελική επιλογή για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, πραγματοποιείται
ως εξής:
1. Πρώτα απ΄ όλα οι υποψήφιοι κατατάσσονται στους πίνακες κατάταξης για τους κωδικούς θέσης που
έχουν επιλέξει με βάση το βαθμό εντοπιότητας που διαθέτουν (Α΄, Β΄ επικουρίας κ.ο.κ.).
2. Μεταξύ των υποψηφίων με την ίδια εντοπιότητα προηγούνται οι έχοντες τα κύρια προσόντα και
ακολουθούν οι έχοντες τα επικουρικά(Α΄, Β΄ επικουρίας κ.ο.κ.).
3. Η σειρά κατάταξης μεταξύ αυτών που έχουν την ίδια εντοπιότητα και τα ίδια προσόντα (κύρια ή
επικουρικά), γίνεται με βάση τη βαθμολογία που συγκεντρώνουν στα βαθμολογούμενα κριτήρια
εμπειρία, χρόνος ανεργίας, αριθμός τέκνων πολύτεκνης οικογένειας, αριθμός ανήλικων τέκνων,
αναπηρία τέκνου ή συζύγου υποψηφίου)
4. Στην περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων στη συνολική βαθμολογία προηγείται αυτός που έχει τις
περισσότερες μονάδες στο πρώτο βαθμολογούμενο κριτήριο(εμπειρία) και, αν αυτές συμπίπτουν,
αυτός που έχει τις περισσότερες μονάδες στο δεύτερο κριτήριο (χρόνος ανεργίας) και ούτω καθεξής.
Αν εξαντληθούν όλα τα κριτήρια , η σειρά μεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται με δημόσια κλήρωση.
Τα κωλύματα των άρθρων 5 & 6 του Π.Δ. 164/2004 ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΝΤΑΙ στην περίπτωση των
συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου στους Ο.Ε.Β. σύμφωνα με το άρ.46 παρ. 2 περ. β΄του
ν.4456/2017 (ΦΕΚ 24/Α).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: Ανάρτηση πινάκων και υποβολή ενστάσεων
Μετά την κατάρτιση των πινάκων, ο ΓΟΕΒ θα αναρτήσει, το αργότερο μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από
τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής, τους πίνακες κατάταξης των υποψηφίων
στην Κεντρική του Υπηρεσία και στα καταστήματα των Περιφερειακών Τομέων στους οποίους κατανέμονται
οι ανωτέρω θέσεις. Θα συνταχθεί σχετικό πρακτικό ανάρτησης το οποίο θα υπογραφεί από δύο (2)
υπαλλήλους της υπηρεσίας. Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση
ένστασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (ημερολογιακά) η οποία αρχίζει από την
επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους. Η ένσταση κατατίθεται απευθείας στο ΓΟΕΒ πεδιάδων Θεσσαλονίκης
- Λαγκαδά (26ης Οκτωβρίου 43, 546 27 - Θεσσαλονίκη), για να εξεταστεί, πρέπει να συνοδεύεται από
γραμμάτιο είσπραξης του Οργανισμού πενήντα ευρώ (50 €). Σε περίπτωση που η ένσταση γίνει δεκτή το
καταβληθέν ποσό επιστρέφεται στον ενιστάμενο.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ: Πρόσληψη
Ο ΓΟΕΒ προσλαμβάνει το προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου αμέσως
μετά την κατάρτιση των πινάκων κατάταξης των υποψηφίων. Τυχόν αναμόρφωση των πινάκων βάσει
αυτεπάγγελτου ή κατ΄ ένσταση ελέγχου που συνεπάγεται ανακατάταξη των υποψηφίων, εκτελείται
υποχρεωτικά από το φορέα, ενώ απολύονται οι υποψήφιοι που δεν δικαιούνται πρόσληψης βάσει της νέας
κατάταξης. Οι απολυόμενοι λαμβάνουν τις αποδοχές που προβλέπονται για την απασχόλησή τους έως την
ημέρα της απόλυσης, χωρίς οποιαδήποτε αποζημίωση από την αιτία αυτή.
Προσληφθέντες οι οποίοι αποχωρούν πριν από τη λήξη της σύμβασής τους, αντικαθίστανται 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 είτε
λόγω αντικατάστασης αποχωρούντων υποψηφίων, απασχολούνται για το υπολειπόμενο, κατά περίπτωση,
χρονικό διάστημα και μέχρι συμπληρώσεως της εγκεκριμένης διάρκειας της σύμβασης εργασίας ορισμένου
χρόνου.
ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ της παρούσας ανακοίνωσης αποτελεί και το «Παράρτημα ανακοινώσεων
Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)/ ΓΟΕΒ» με σήμανση έκδοσης «15-03-2018 », το
οποίο περιλαμβάνει:
i) οδηγίες για τη συμπλήρωση της αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΓΟΕΒ ΣΟΧ.1, σε
συνδυασμό με επισημάνσεις σχετικά με τα προσόντα και τα βαθμολογούμενα κριτήρια κατάταξης των
υποψηφίων σύμφωνα με τις ισχύουσες κανονιστικές ρυθμίσεις και
ii) τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έγκυρη συμμετοχή τους στη διαδικασία επιλογής.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στο Παράρτημα αυτό, αλλά και στο Ειδικό Παράρτημα
(Α1) Απόδειξης Χειρισμού Η/Υ με ημερομηνία «15-03-2018» ή το Ειδικό Παράρτημα (Α2) Απόδειξης
Γλωσσομάθειας με ημερομηνία «15-03-2018» στο δικτυακό τόπο του ΓΟΕΒ www.goev-ptl.gr, μέσω της
διαδρομής: Αρχική σελίδα> Νέα Ανακοινώσεις> Προσλήψεις> ΣΟΧ1/2018.
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