Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία Α.Ε.
Γενική Διεύθυνση Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών
Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού
Αριθ. Πρωτ. 0100-22-04-64
Τανάγρα, 21 Απρλίου 2022

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2022
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ στο πλαίσιο
υλοποίησης συμβάσεων έργου που συνάπτονται μεταξύ της εταιρείας και
αλλοδαπών εταιρειών ή φορέων συνδεδεμένων με την εθνική άμυνα και ασφάλεια
του κράτους,

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε.

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 37 έως και 42 του Ν. 4765/2021 «Εκσυγχρονισμός του
συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και ενίσχυση του Ανώτατου Συμβουλίου
Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 6/τ.Α΄/15-1-2021), όπως
ισχύει.
2. Τις διατάξεις του Ν. 3429/2005 (ΦΕΚ 314/Α/27.12.2005), «Δημόσιες Επιχειρήσεις και
Οργανισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο.)», όπως ισχύουν.
3. Τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της ΕΑΒ (ΦΕΚ 100 ΑΕ-ΕΠΕ/19-01-2011), όπως
ισχύει.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 61 του Ν. 4647/2019 «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας
των Υπουργείων Υγείας, Εσωτερικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ 204/Α΄/16-12-2019) όπως ισχύουν.
5. Τον Κανονισμό (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 και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για
την Προστασία Δεδομένων), καθώς και τις διατάξεις του νόμου του Ελληνικού
Κοινοβουλίου 4624/2019 (ΦΕΚ 137/Α’) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού
Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των
φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και
ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις».
6. Το από 25-02-2022 απόσπασμα πρακτικού της υπ’ αριθ. 1574/24-02-2022 (Θέμα 1ο )
Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΑΒ Α.Ε., με τίτλο «Προσλήψεις
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Προσωπικού Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ 1/2022),» σύμφωνα με το οποίο αποφασίστηκε.:
α) η πρόσληψη 565 ατόμων με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου, για την
υλοποίηση συμβάσεων έργου που συναπτονται μεταξύ της εταιρείας και αλλοδαπών
εταιρειών διάρκειας, για ένα έτος με δυνατότητα ανανέωσης ή έως το τέλος του
προγράμματος ή του έργου ή την εκπλήρωση της υποχρέωσης β) εξουσιοδοτείται ο
Διευθύνων Σύμβουλος για την υπογραφή κάθε σχετικού εγγράφου και τη διενέργεια του
διαγωνισμού και γ) η κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του εν λόγω προσωπικού να
καλυφθεί από τα έσοδα των συγκεκριμένων προγραμμάτων τα οποία έχουν
συμπεριληφθεί στον προϋπολογισμό δαπανών της Εταιρείας για τα αντίστοιχα έτη.
7. Το υπ’ αρ. πρωτ. 5100-2022-04-610/21.04.2022 έγγραφο του Διευθύνοντος Συμβούλου
της Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας Α.Ε. σχετικά με τα όρια ηλικίας των
υποψηφίων, σε συνδυασμό με τον Κανονισμό Εργασίας Προσωπικού της ΕΑΒ .
8. Το 5100-2022-04-611/21.04.2022 έγγραφο του Διευθύνοντος Συμβούλου της Ελληνικής
Αεροπορικής Βιομηχανίας Α.Ε. σχετικά με τα πρόσθετα προσόντα του υπό πρόσληψη
προσωπικού της παρούσας Προκήρυξης.
9. Τις ιδιαίτερες και επείγουσες ανάγκες της Εταιρείας για πρόσληψη εξειδικευμένου
προσωπικού.

Ανακοινώνει:
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,
συνολικά πεντακοσίων εξήντα πέντε (565) ατόμων για την υλοποίηση συμβάσεων
έργου που συνάπτονται μεταξύ της εταιρείας και αλλοδαπών εταιρειών ή φορέων
συνδεόμενων με την εθνική άμυνα και ασφάλεια του κράτους, και ειδικότερα για τις
λειτουργικές ανάγκες της Γενικής Διεύθυνσης Παραγωγής και της Γενικής
Διεύθυνσης Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών του Εργοστασίου της ΕΑΒ που
εδρεύει στην Τανάγρα (Σχηματάρι Βοιωτίας) και συγκεκριμένα του εξής, ανά
υπηρεσία, τόπο απασχόλησης, 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

101

Υπηρεσία
Διεύθυνση
Μελετών,
Έρευνας &
Ανάπτυξης Νέων
Προϊόντων

Τόπος
Απασχόλησης
Σχηματάρι
(Δήμος
Τανάγρας)
Ν. Βοιωτίας

Ειδικότητα

Διάρκεια
σύμβασης

ΠΕ
ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΟΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Από την υπογραφή
της σύμβασης μέχρι
12 μήνες με
δυνατότητα
ανανέωσης ή
έως το τέλος του
προγράμματος ή
του έργου ή

Εργοστάσιο ΕΑΒ
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Αριθμός
ατόμων

1

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

Υπηρεσία

Τόπος
Απασχόλησης

Ειδικότητα

Διάρκεια
σύμβασης

Αριθμός
ατόμων

την εκπλήρωση της
υποχρέωσης

102

Διεύθυνση
Μελετών,
Έρευνας &
Ανάπτυξης Νέων
Προϊόντων

Σχηματάρι
(Δήμος
Τανάγρας)
Ν. Βοιωτίας

ΠΕ
ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΟΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Από την υπογραφή
της σύμβασης μέχρι
12 μήνες με
δυνατότητα
ανανέωσης ή
έως το τέλος του
προγράμματος ή
του έργου ή
την εκπλήρωση της
υποχρέωσης

1

ΠΕ
ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΟΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Από την υπογραφή
της σύμβασης μέχρι
12 μήνες με
δυνατότητα
ανανέωσης ή
έως το τέλος του
προγράμματος ή
του έργου ή
την εκπλήρωση της
υποχρέωσης

1

Από την υπογραφή
της σύμβασης μέχρι
12 μήνες με
δυνατότητα
ανανέωσης ή
έως το τέλος του
προγράμματος ή
του έργου ή
την εκπλήρωση της
υποχρέωσης

1

Από την υπογραφή
της σύμβασης μέχρι
12 μήνες με
δυνατότητα
ανανέωσης ή
έως το τέλος του
προγράμματος ή
του έργου ή
την εκπλήρωση της
υποχρέωσης

1

Από την υπογραφή
της σύμβασης μέχρι
12 μήνες με
δυνατότητα
ανανέωσης ή

5

Εργοστάσιο ΕΑΒ

103

Διεύθυνση
Μελετών,
Έρευνας &
Ανάπτυξης Νέων
Προϊόντων

Σχηματάρι
(Δήμος
Τανάγρας)
Ν. Βοιωτίας

Εργοστάσιο ΕΑΒ

104

Διεύθυνση
Μελετών,
Έρευνας &
Ανάπτυξης Νέων
Προϊόντων

Σχηματάρι
(Δήμος
Τανάγρας)
Ν. Βοιωτίας

ΠΕ
ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΟΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Εργοστάσιο ΕΑΒ

105

Διεύθυνση
Διαχείρισης &
Ελέγχου
Ποιότητας

Σχηματάρι
(Δήμος
Τανάγρας)
Ν. Βοιωτίας

Εργοστάσιο ΕΑΒ

106

Διεύθυνση
Μελετών,
Έρευνας &
Ανάπτυξης Νέων
Προϊόντων

Σχηματάρι
(Δήμος
Τανάγρας)
Ν. Βοιωτίας

ΠΕ
ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΟΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

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

Υπηρεσία

Τόπος
Απασχόλησης

Ειδικότητα

107

108

Διεύθυνση
Μελετών,
Έρευνας &
Ανάπτυξης Νέων
Προϊόντων

Από την υπογραφή
της σύμβασης μέχρι
12 μήνες με
δυνατότητα
ανανέωσης ή
έως το τέλος του
προγράμματος ή
του έργου ή
την εκπλήρωση της
υποχρέωσης

3

ΠΕ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Από την υπογραφή
της σύμβασης μέχρι
12 μήνες με
δυνατότητα
ανανέωσης ή
έως το τέλος του
προγράμματος ή
του έργου ή
την εκπλήρωση της
υποχρέωσης

2

ΠΕ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Από την υπογραφή
της σύμβασης μέχρι
12 μήνες με
δυνατότητα
ανανέωσης ή
έως το τέλος του
προγράμματος ή
του έργου ή
την εκπλήρωση της
υποχρέωσης

5

Σχηματάρι
(Δήμος
Τανάγρας
Ν. Βοιωτίας)

ΠΕ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Από την υπογραφή
της σύμβασης μέχρι
12 μήνες με
δυνατότητα
ανανέωσης ή
έως το τέλος του
προγράμματος ή
του έργου ή
την εκπλήρωση της
υποχρέωσης

2

Σχηματάρι
(Δήμος

ΠΕ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ

Από την υπογραφή
της σύμβασης μέχρι

1

Σχηματάρι
(Δήμος
Τανάγρας)
Ν. Βοιωτίας

Σχηματάρι
(Δήμος
Τανάγρας
Ν. Βοιωτίας)

ΠΕ
ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΟΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Εργοστάσιο ΕΑΒ

109

Διεύθυνση
Διαχείρισης &
Ελέγχου
Ποιότητας

Σχηματάρι
(Δήμος
Τανάγρας
Ν. Βοιωτίας)

Εργοστάσιο ΕΑΒ

110

Διεύθυνση
Συντήρησης
Εγκαταστάσεων
Εργοστάσιο ΕΑΒ

111

Διεύθυνση
Μελετών,

Αριθμός
ατόμων

έως το τέλος του
προγράμματος ή
του έργου ή
την εκπλήρωση της
υποχρέωσης

Εργοστάσιο ΕΑΒ

Διεύθυνση
Εκπαίδευσης
(Εκπαιδευτικό
Κέντρο)

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

Υπηρεσία
Έρευνας &
Ανάπτυξης Νέων
Προϊόντων

Τόπος
Απασχόλησης
Τανάγρας
Ν. Βοιωτίας)

Ειδικότητα
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Εργοστάσιο ΕΑΒ

112

Διεύθυνση
Εκπαίδευσης
(Εκπαιδευτικό
Κέντρο)

Σχηματάρι
(Δήμος
Τανάγρας
Ν. Βοιωτίας

113

Σχηματάρι
(Δήμος
Τανάγρας
Ν. Βοιωτίας

114

Εργοστάσιο ΕΑΒ

115

Διεύθυνση
Μελετών,
Έρευνας &
Ανάπτυξης Νέων
Προϊόντων

Σχηματάρι
(Δήμος
Τανάγρας
Ν. Βοιωτίας)

Σχηματάρι
(Δήμος
Τανάγρας
Ν. Βοιωτίας)

12 μήνες με
δυνατότητα
ανανέωσης ή
έως το τέλος του
προγράμματος ή
του έργου ή
την εκπλήρωση της
υποχρέωσης

6

Από την υπογραφή
της σύμβασης μέχρι
12 μήνες με
δυνατότητα
ανανέωσης ή
έως το τέλος του
προγράμματος ή
του έργου ή
την εκπλήρωση της
υποχρέωσης

1

ΠΕ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Από την υπογραφή
της σύμβασης μέχρι
12 μήνες με
δυνατότητα
ανανέωσης ή
έως το τέλος του
προγράμματος ή
του έργου ή
την εκπλήρωση της
υποχρέωσης

1

ΠΕ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Από την υπογραφή
της σύμβασης μέχρι
12 μήνες με
δυνατότητα
ανανέωσης ή
έως το τέλος του
προγράμματος ή
του έργου ή
την εκπλήρωση της
υποχρέωσης

2

ΠΕ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΠΕ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Εργοστάσιο ΕΑΒ

Διεύθυνση
Συντήρησης
Εγκαταστάσεων

Αριθμός
ατόμων

Από την υπογραφή
της σύμβασης μέχρι
12 μήνες με
δυνατότητα
ανανέωσης ή
έως το τέλος του
προγράμματος ή
του έργου ή
την εκπλήρωση της
υποχρέωσης

Εργοστάσιο ΕΑΒ

Διεύθυνση
Επιχειρηματικού
Σχεδιασμού &
Παραγωγικότητας

Διάρκεια
σύμβασης

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

116

Υπηρεσία

Διεύθυνση
Εκπαίδευσης
(Εκπαιδευτικό
Κέντρο)

Τόπος
Απασχόλησης

Σχηματάρι
(Δήμος
Τανάγρας
Ν. Βοιωτίας

Ειδικότητα

Διάρκεια
σύμβασης

Αριθμός
ατόμων

ΠΕ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Από την υπογραφή
της σύμβασης μέχρι
12 μήνες με
δυνατότητα
ανανέωσης ή
έως το τέλος του
προγράμματος ή
του έργου ή
την εκπλήρωση της
υποχρέωσης

6

Από την υπογραφή
της σύμβασης μέχρι
12 μήνες με
δυνατότητα
ανανέωσης ή
έως το τέλος του
προγράμματος ή
του έργου ή
την εκπλήρωση της
υποχρέωσης

2

Από την υπογραφή
της σύμβασης μέχρι
12 μήνες με
δυνατότητα
ανανέωσης ή
έως το τέλος του
προγράμματος ή
του έργου ή
την εκπλήρωση της
υποχρέωσης

2

Από την υπογραφή
της σύμβασης μέχρι
12 μήνες με
δυνατότητα
ανανέωσης ή
έως το τέλος του
προγράμματος ή
του έργου ή
την εκπλήρωση της
υποχρέωσης

1

Εργοστάσιο ΕΑΒ

117

Διεύθυνση
Ηλεκτρονικών
Εργοστάσιο ΕΑΒ

118

Διεύθυνση
Ηλεκτρονικών
Εργοστάσιο ΕΑΒ

119

Διεύθυνση
Μελετών,
Έρευνας &
Ανάπτυξης Νέων
Προϊόντων
Εργοστάσιο ΕΑΒ

Σχηματάρι
(Δήμος
Τανάγρας
Ν. Βοιωτίας)

Σχηματάρι
(Δήμος
Τανάγρας
Ν. Βοιωτίας)

Σχηματάρι
(Δήμος
Τανάγρας
Ν. Βοιωτίας)

ΠΕ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΡΑΝΤΑΡ

ΠΕ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΨΗΦΙΑΚΗΣ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΡΑΝΤΑΡ

ΠΕ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΨΗΦΙΑΚΗΣ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΡΑΝΤΑΡ

Σελίδα 6 από 160

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

120

Υπηρεσία

Διεύθυνση
Ηλεκτρονικών
Εργοστάσιο ΕΑΒ

121

Διεύθυνση
Ηλεκτρονικών
Εργοστάσιο ΕΑΒ

122

Διεύθυνση
Ηλεκτρονικών
&
Διεύθυνση
Μελετών,
Έρευνας &
Ανάπτυξης Νέων
Προϊόντων

Τόπος
Απασχόλησης

Σχηματάρι
(Δήμος
Τανάγρας
Ν. Βοιωτίας)

Σχηματάρι
(Δήμος
Τανάγρας
Ν. Βοιωτίας)

Σχηματάρι
(Δήμος
Τανάγρας
Ν. Βοιωτίας)

Διάρκεια
σύμβασης

Αριθμός
ατόμων

Από την υπογραφή
της σύμβασης μέχρι
12 μήνες με
δυνατότητα
ανανέωσης ή
έως το τέλος του
προγράμματος ή
του έργου ή
την εκπλήρωση της
υποχρέωσης

1

Από την υπογραφή
της σύμβασης μέχρι
12 μήνες με
δυνατότητα
ανανέωσης ή
έως το τέλος του
προγράμματος ή
του έργου ή
την εκπλήρωση της
υποχρέωσης

1

ΠΕ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗ
ΕΠΑΝΔΡΩΜΕΝ-ΩΝ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Από την υπογραφή
της σύμβασης μέχρι
12 μήνες με
δυνατότητα
ανανέωσης ή
έως το τέλος του
προγράμματος ή
του έργου ή
την εκπλήρωση της
υποχρέωσης

2

ΠΕ
ΧΗΜΙΚΟΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Από την υπογραφή
της σύμβασης μέχρι
12 μήνες με
δυνατότητα
ανανέωσης ή
έως το τέλος του
προγράμματος ή
του έργου ή
την εκπλήρωση της
υποχρέωσης

1

ΠΕ
ΧΗΜΙΚΟΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Από την υπογραφή
της σύμβασης μέχρι
12 μήνες με
δυνατότητα
ανανέωσης ή
έως το τέλος του
προγράμματος ή

1

Ειδικότητα

ΠΕ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΠΕ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΤΗΣΕΩΣ

Εργοστάσιο ΕΑΒ

123

Διεύθυνση
Διαχείρισης &
Ελέγχου
Ποιότητας

Σχηματάρι
(Δήμος
Τανάγρας
Ν. Βοιωτίας)

Εργοστάσιο ΕΑΒ

124

Διεύθυνση
Μελετών,
Έρευνας &
Ανάπτυξης Νέων
Προϊόντων

Σχηματάρι
(Δήμος
Τανάγρας
Ν. Βοιωτίας)

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

Υπηρεσία

Τόπος
Απασχόλησης

Ειδικότητα

Διάρκεια
σύμβασης

Αριθμός
ατόμων

του έργου ή
την εκπλήρωση της
υποχρέωσης

125

Διεύθυνση
Εκπαίδευσης
Εργοστάσιο ΕΑΒ

126

Διεύθυνση
Διαχείρισης &
Ελέγχου
Ποιότητας

Σχηματάρι
(Δήμος
Τανάγρας
Ν. Βοιωτίας)

Σχηματάρι
(Δήμος
Τανάγρας
Ν. Βοιωτίας

ΠΕ
ΧΗΜΙΚΟΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΠΕ
ΧΗΜΙΚΟΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Εργοστάσιο ΕΑΒ

127

Διεύθυνση
Εφοδιασμού
Εργοστάσιο ΕΑΒ

128

Διεύθυνση
Υγείας,
Ασφάλειας &
Περιβάλλοντος

Σχηματάρι
(Δήμος
Τανάγρας
Ν. Βοιωτίας)

ΠΕ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ

129

2

Από την υπογραφή
της σύμβασης μέχρι
12 μήνες με
δυνατότητα
ανανέωσης ή
έως το τέλος του
προγράμματος ή
του έργου ή
την εκπλήρωση της
υποχρέωσης

1

Από την υπογραφή
της σύμβασης μέχρι
12 μήνες με
δυνατότητα
ανανέωσης ή
έως το τέλος του
προγράμματος ή
του έργου ή
την εκπλήρωση της
υποχρέωσης

1

1

1

Σχηματάρι
(Δήμος
Τανάγρας
Ν. Βοιωτίας)

ΠΕ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Από την υπογραφή
της σύμβασης μέχρι
12 μήνες με
δυνατότητα
ανανέωσης ή
έως το τέλος του
προγράμματος ή
του έργου ή
την εκπλήρωση της
υποχρέωσης

Σχηματάρι
(Δήμος
Τανάγρας
Ν. Βοιωτίας)

ΠΕ
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Από την υπογραφή
της σύμβασης μέχρι
12 μήνες με
δυνατότητα

Εργοστάσιο ΕΑΒ

Διεύθυνση
Ανθρώπινου
Δυναμικού

Από την υπογραφή
της σύμβασης μέχρι
12 μήνες με
δυνατότητα
ανανέωσης ή
έως το τέλος του
προγράμματος ή
του έργου ή
την εκπλήρωση της
υποχρέωσης
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ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός
θέσης

Υπηρεσία

Τόπος
Απασχόλησης

Ειδικότητα

Εργοστάσιο ΕΑΒ

130

Διεύθυνση
Διαχείρισης &
Ελέγχου
Ποιότητας

131

Εργοστάσιο ΕΑΒ

132

Διεύθυνση
Διαχείρισης &
Ελέγχου
Ποιότητας

Σχηματάρι
(Δήμος
Τανάγρας
Ν. Βοιωτίας)

Από την υπογραφή
της σύμβασης μέχρι
12 μήνες με
δυνατότητα
ανανέωσης ή
ΠΕ
έως το τέλος του
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΟΣ
προγράμματος ή
του έργου ή
την εκπλήρωση της
υποχρέωσης

2

Σχηματάρι
(Δήμος
Τανάγρας
Ν. Βοιωτίας)

ΠΕ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ &
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Από την υπογραφή
της σύμβασης μέχρι
12 μήνες με
δυνατότητα
ανανέωσης ή
έως το τέλος του
προγράμματος ή
του έργου ή
την εκπλήρωση της
υποχρέωσης

1

ΠΕ
ΧΗΜΙΚΟΣ

Από την υπογραφή
της σύμβασης μέχρι
12 μήνες με
δυνατότητα
ανανέωσης ή
έως το τέλος του
προγράμματος ή
του έργου ή
την εκπλήρωση της
υποχρέωσης

1

ΠΕ
ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΟΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Από την υπογραφή
της σύμβασης μέχρι
12 μήνες με
δυνατότητα
ανανέωσης ή
έως το τέλος του
προγράμματος ή
του έργου ή
την εκπλήρωση της
υποχρέωσης

1

Σχηματάρι
(Δήμος
Τανάγρας
Ν. Βοιωτίας)

Εργοστάσιο ΕΑΒ

133

Διεύθυνση
Διαχείρισης &
Ελέγχου
Ποιότητας

Αριθμός
ατόμων

ανανέωσης ή
έως το τέλος του
προγράμματος ή
του έργου ή
την εκπλήρωση της
υποχρέωσης

Εργοστάσιο ΕΑΒ

Διεύθυνση
Αεροκατασκευών

Διάρκεια
σύμβασης

Σχηματάρι
(Δήμος
Τανάγρας
Ν. Βοιωτίας)

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

134

Υπηρεσία

Διεύθυνση
Οικονομικών
Εργοστάσιο ΕΑΒ

135

Διεύθυνση
Συντήρησης
Εγκαταστάσεων
Εργοστάσιο ΕΑΒ

136

Διεύθυνση
Διαχείρισης &
Ελέγχου
Ποιότητας

Τόπος
Απασχόλησης

Σχηματάρι
(Δήμος
Τανάγρας
Ν. Βοιωτίας)

Σχηματάρι
(Δήμος
Τανάγρας
Ν. Βοιωτίας)

Σχηματάρι
(Δήμος
Τανάγρας
Ν. Βοιωτίας)

Ειδικότητα

Διάρκεια
σύμβασης

Αριθμός
ατόμων

ΠΕ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

Από την υπογραφή
της σύμβασης μέχρι
12 μήνες με
δυνατότητα
ανανέωσης ή
έως το τέλος του
προγράμματος ή
του έργου ή
την εκπλήρωση της
υποχρέωσης

2

ΠΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Από την υπογραφή
της σύμβασης μέχρι
12 μήνες με
δυνατότητα
ανανέωσης ή
έως το τέλος του
προγράμματος ή
του έργου ή
την εκπλήρωση της
υποχρέωσης

1

ΠΕ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
LOGISTICS

Από την υπογραφή
της σύμβασης μέχρι
12 μήνες με
δυνατότητα
ανανέωσης ή
έως το τέλος του
προγράμματος ή
του έργου ή
την εκπλήρωση της
υποχρέωσης

1

ΠΕ
ΕΙΔΙΚΟΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Από την υπογραφή
της σύμβασης μέχρι
12 μήνες με
δυνατότητα
ανανέωσης ή
έως το τέλος του
προγράμματος ή
του έργου ή
την εκπλήρωση της
υποχρέωσης

2

Από την υπογραφή
της σύμβασης μέχρι
ΠΕ
12 μήνες με
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΟΡΑΣΗΣ
δυνατότητα
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ
ανανέωσης ή
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
έως το τέλος του
(COMPUTER VISION)
προγράμματος ή
του έργου ή

1

Εργοστάσιο ΕΑΒ

137

Διεύθυνση
Ανθρώπινου
Δυναμικού
Εργοστάσιο ΕΑΒ

138

Διεύθυνση
Ηλεκτρονικών
Εργοστάσιο ΕΑΒ

Σχηματάρι
(Δήμος
Τανάγρας
Ν. Βοιωτίας)

Σχηματάρι
(Δήμος
Τανάγρας
Ν. Βοιωτίας)
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ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός
θέσης

Υπηρεσία

Τόπος
Απασχόλησης

Ειδικότητα

Διάρκεια
σύμβασης

Αριθμός
ατόμων

την εκπλήρωση της
υποχρέωσης

139

Διεύθυνση
Ηλεκτρονικών
Εργοστάσιο ΕΑΒ

140

Διεύθυνση
Μελετών,
Έρευνας &
Ανάπτυξης Νέων
Προϊόντων

Σχηματάρι
(Δήμος
Τανάγρας
Ν. Βοιωτίας)

Σχηματάρι
(Δήμος
Τανάγρας
Ν. Βοιωτίας)

ΠΕ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΡΑΔΙΟΖΕΥΞΕΩΝ

Από την υπογραφή
της σύμβασης μέχρι
12 μήνες με
δυνατότητα
ανανέωσης ή
έως το τέλος του
προγράμματος ή
του έργου ή
την εκπλήρωση της
υποχρέωσης

1

ΠΕ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Από την υπογραφή
της σύμβασης μέχρι
12 μήνες με
δυνατότητα
ανανέωσης ή
έως το τέλος του
προγράμματος ή
του έργου ή
την εκπλήρωση της
υποχρέωσης

2

ΠΕ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ

Από την υπογραφή
της σύμβασης μέχρι
12 μήνες με
δυνατότητα
ανανέωσης ή
έως το τέλος του
προγράμματος ή
του έργου ή
την εκπλήρωση της
υποχρέωσης

2

ΠΕ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΙΚΩΝ
ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ

Από την υπογραφή
της σύμβασης μέχρι
12 μήνες με
δυνατότητα
ανανέωσης ή
έως το τέλος του
προγράμματος ή
του έργου ή
την εκπλήρωση της
υποχρέωσης

2

ΠΕ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΜΗΧΑΝΟΤΡΟΝΙΚΗΣ

Από την υπογραφή
της σύμβασης μέχρι
12 μήνες με
δυνατότητα
ανανέωσης ή

1

Εργοστάσιο ΕΑΒ

141

Διεύθυνση
Ηλεκτρονικών
Εργοστάσιο ΕΑΒ

142

Διεύθυνση
Ηλεκτρονικών
&
Διεύθυνση
Μελετών,
Έρευνας &
Ανάπτυξης Νέων
Προϊόντων

Σχηματάρι
(Δήμος
Τανάγρας
Ν. Βοιωτίας)

Σχηματάρι
(Δήμος
Τανάγρας
Ν. Βοιωτίας)

Εργοστάσιο ΕΑΒ

143

Διεύθυνση
Ηλεκτρονικών
Εργοστάσιο ΕΑΒ

Σχηματάρι
(Δήμος
Τανάγρας
Ν. Βοιωτίας)
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ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός
θέσης

Υπηρεσία

Τόπος
Απασχόλησης

Ειδικότητα

Διάρκεια
σύμβασης

Αριθμός
ατόμων

έως το τέλος του
προγράμματος ή
του έργου ή
την εκπλήρωση της
υποχρέωσης

144

Διεύθυνση
Ηλεκτρονικών
&
Διεύθυνση
Μελετών,
Έρευνας &
Ανάπτυξης Νέων
Προϊόντων

Σχηματάρι
(Δήμος
Τανάγρας
Ν. Βοιωτίας)

ΠΕ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΨΗΦΙΑΚΩΝ
ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ

Από την υπογραφή
της σύμβασης μέχρι
12 μήνες με
δυνατότητα
ανανέωσης ή
έως το τέλος του
προγράμματος ή
του έργου ή
την εκπλήρωση της
υποχρέωσης

2

ΠΕ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ
ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ

Από την υπογραφή
της σύμβασης μέχρι
12 μήνες με
δυνατότητα
ανανέωσης ή
έως το τέλος του
προγράμματος ή
του έργου ή
την εκπλήρωση της
υποχρέωσης

1

ΠΕ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΨΗΦΙΑΚΩΝ
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Από την υπογραφή
της σύμβασης μέχρι
12 μήνες με
δυνατότητα
ανανέωσης ή
έως το τέλος του
προγράμματος ή
του έργου ή
την εκπλήρωση της
υποχρέωσης

1

Από την υπογραφή
της σύμβασης μέχρι
ΠΕ
12 μήνες με
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
δυνατότητα
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙανανέωσης ή
ΝΩΝΙΑΚΩΝ
έως το τέλος του
ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ BASE προγράμματος ή
BAND /IF
του έργου ή
την εκπλήρωση της
υποχρέωσης

1

Εργοστάσιο ΕΑΒ

145

Διεύθυνση
Ηλεκτρονικών
Εργοστάσιο ΕΑΒ

146

Διεύθυνση
Ηλεκτρονικών
Εργοστάσιο ΕΑΒ

147

Διεύθυνση
Ηλεκτρονικών
Εργοστάσιο ΕΑΒ

Σχηματάρι
(Δήμος
Τανάγρας
Ν. Βοιωτίας)

Σχηματάρι
(Δήμος
Τανάγρας
Ν. Βοιωτίας)

Σχηματάρι
(Δήμος
Τανάγρας
Ν. Βοιωτίας)
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ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός
θέσης

148

Υπηρεσία

Διεύθυνση
Μελετών,
Έρευνας &
Ανάπτυξης Νέων
Προϊόντων

Τόπος
Απασχόλησης

Σχηματάρι
(Δήμος
Τανάγρας
Ν. Βοιωτίας)

Ειδικότητα

Διάρκεια
σύμβασης

Αριθμός
ατόμων

ΠΕ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Από την υπογραφή
της σύμβασης μέχρι
12 μήνες με
δυνατότητα
ανανέωσης ή
έως το τέλος του
προγράμματος ή
του έργου ή
την εκπλήρωση της
υποχρέωσης

1

ΠΕ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Από την υπογραφή
της σύμβασης μέχρι
12 μήνες με
δυνατότητα
ανανέωσης ή
έως το τέλος του
προγράμματος ή
του έργου ή
την εκπλήρωση της
υποχρέωσης

1

ΠΕ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Από την υπογραφή
της σύμβασης μέχρι
12 μήνες με
δυνατότητα
ανανέωσης ή
έως το τέλος του
προγράμματος ή
του έργου ή
την εκπλήρωση της
υποχρέωσης

1

ΠΕ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Από την υπογραφή
της σύμβασης μέχρι
12 μήνες με
δυνατότητα
ανανέωσης ή
έως το τέλος του
προγράμματος ή
του έργου ή
την εκπλήρωση της
υποχρέωσης

1

ΠΕ
MARKETING

Από την υπογραφή
της σύμβασης μέχρι
12 μήνες με
δυνατότητα
ανανέωσης ή
έως το τέλος του
προγράμματος ή
του έργου ή

1

Εργοστάσιο ΕΑΒ

149

Διεύθυνση
Μελετών,
Έρευνας &
Ανάπτυξης Νέων
Προϊόντων

Σχηματάρι
(Δήμος
Τανάγρας
Ν. Βοιωτίας)

Εργοστάσιο ΕΑΒ

150

Διεύθυνση
Μελετών,
Έρευνας &
Ανάπτυξης Νέων
Προϊόντων

Σχηματάρι
(Δήμος
Τανάγρας
Ν. Βοιωτίας)

Εργοστάσιο ΕΑΒ

151

Γενική
Διεύθυνση
Διοικητικών και
Οικονομικών
Υπηρεσιών

Σχηματάρι
(Δήμος
Τανάγρας
Ν. Βοιωτίας

Εργοστάσιο ΕΑΒ

152

Διεύθυνση
Εμπορικού
Εργοστάσιο ΕΑΒ

Σχηματάρι
(Δήμος
Τανάγρας
Ν. Βοιωτίας)
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ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός
θέσης

Υπηρεσία

Τόπος
Απασχόλησης

Ειδικότητα

Διάρκεια
σύμβασης

Αριθμός
ατόμων

την εκπλήρωση της
υποχρέωσης

153

Διεύθυνση
Εμπορικού
Εργοστάσιο ΕΑΒ

154

Διεύθυνση
Επιχειρηματικού
Σχεδιασμού &
Παραγωγικότητας

Σχηματάρι
(Δήμος
Τανάγρας
Ν. Βοιωτίας)

Σχηματάρι
(Δήμος
Τανάγρας
Ν. Βοιωτίας)

ΠΕ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ
ΕΡΕΥΝΑΣ

ΠΕ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Εργοστάσιο ΕΑΒ

155

Διεύθυνση
Επιχειρηματικού
Σχεδιασμού &
Παραγωγικότητας

Σχηματάρι
(Δήμος
Τανάγρας
Ν. Βοιωτίας)

ΠΕ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
(INDUSTRIAL
ENGINEER)

Εργοστάσιο ΕΑΒ

Ιατρείο
156
Εργοστάσιο ΕΑΒ

157

Διεύθυνση
Εκπαίδευσης
(Εκπαιδευτικό
Κέντρο)

Από την υπογραφή
της σύμβασης μέχρι
12 μήνες με
δυνατότητα
ανανέωσης ή
έως το τέλος του
προγράμματος ή
του έργου ή
την εκπλήρωση της
υποχρέωσης

1

Από την υπογραφή
της σύμβασης μέχρι
12 μήνες με
δυνατότητα
ανανέωσης ή
έως το τέλος του
προγράμματος ή
του έργου ή
την εκπλήρωση της
υποχρέωσης

1

Από την υπογραφή
της σύμβασης μέχρι
12 μήνες με
δυνατότητα
ανανέωσης ή
έως το τέλος του
προγράμματος ή
του έργου ή
την εκπλήρωση της
υποχρέωσης

1

1

3

Σχηματάρι
(Δήμος
Τανάγρας
Ν. Βοιωτίας)

ΠΕ
ΙΑΤΡΟΣ
(ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ)

Από την υπογραφή
της σύμβασης μέχρι
12 μήνες με
δυνατότητα
ανανέωσης ή
έως το τέλος του
προγράμματος ή
του έργου ή
την εκπλήρωση της
υποχρέωσης

Σχηματάρι
(Δήμος
Τανάγρας
Ν. Βοιωτίας)

ΠΕ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΑΓΓΛΙΚΩΝ

Από την υπογραφή
της σύμβασης μέχρι
12 μήνες με
δυνατότητα
ανανέωσης ή
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ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός
θέσης

Υπηρεσία

Τόπος
Απασχόλησης

Ειδικότητα

Εργοστάσιο ΕΑΒ

158

Διεύθυνση
Ηλεκτρονικών
Εργοστάσιο ΕΑΒ

159

Διεύθυνση
Αεροσκαφών
Εργοστάσιο ΕΑΒ

160

Διεύθυνση
Διαχείρισης &
Ελέγχου
Ποιότητας

161

Εργοστάσιο ΕΑΒ

162

Διεύθυνση
Διαχείρισης &

Αριθμός
ατόμων

έως το τέλος του
προγράμματος ή
του έργου ή
την εκπλήρωση της
υποχρέωσης

Σχηματάρι
(Δήμος
Τανάγρας
Ν. Βοιωτίας)

Σχηματάρι
(Δήμος
Τανάγρας
Ν. Βοιωτίας)

Σχηματάρι
(Δήμος
Τανάγρας
Ν. Βοιωτίας)

ΤΕ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ

Από την υπογραφή
της σύμβασης μέχρι
12 μήνες με
δυνατότητα
ανανέωσης ή
έως το τέλος του
προγράμματος ή
του έργου ή
την εκπλήρωση της
υποχρέωσης

2

ΤΕ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ

Από την υπογραφή
της σύμβασης μέχρι
12 μήνες με
δυνατότητα
ανανέωσης ή
έως το τέλος του
προγράμματος ή
του έργου ή
την εκπλήρωση της
υποχρέωσης

36

ΤΕ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ

Από την υπογραφή
της σύμβασης μέχρι
12 μήνες με
δυνατότητα
ανανέωσης ή
έως το τέλος του
προγράμματος ή
του έργου ή
την εκπλήρωση της
υποχρέωσης

4

Από την υπογραφή
της σύμβασης μέχρι
12 μήνες με
δυνατότητα
ανανέωσης ή
έως το τέλος του
προγράμματος ή
του έργου ή
την εκπλήρωση της
υποχρέωσης

7

Από την υπογραφή
της σύμβασης μέχρι

6

Εργοστάσιο ΕΑΒ

Διεύθυνση
Εκπαίδευσης
(Εκπαιδευτικό
Κέντρο)

Διάρκεια
σύμβασης

Σχηματάρι
(Δήμος
Τανάγρας
Ν. Βοιωτίας

ΤΕ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ

Σχηματάρι
(Δήμος

ΤΕ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Σελίδα 15 από 160

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

Υπηρεσία

Τόπος
Απασχόλησης

Ελέγχου
Ποιότητας

Τανάγρας
Ν. Βοιωτίας)

Ειδικότητα
ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ

Εργοστάσιο ΕΑΒ

163

Διεύθυνση
Διαχείρισης &
Ελέγχου
Ποιότητας

Σχηματάρι
(Δήμος
Τανάγρας
Ν. Βοιωτίας)

Εργοστάσιο ΕΑΒ

164

Διεύθυνση
Συντήρησης
Εγκαταστάσεων
Εργοστάσιο ΕΑΒ

165

Διεύθυνση
Διαχείρισης &
Ελέγχου
Ποιότητας

Σχηματάρι
(Δήμος
Τανάγρας
Ν. Βοιωτίας)

Σχηματάρι
(Δήμος
Τανάγρας
Ν. Βοιωτίας)

166

Εργοστάσιο ΕΑΒ

Σχηματάρι
(Δήμος
Τανάγρας
Ν. Βοιωτίας)

Αριθμός
ατόμων

12 μήνες με
δυνατότητα
ανανέωσης ή
έως το τέλος του
προγράμματος ή
του έργου ή
την εκπλήρωση της
υποχρέωσης
Από την υπογραφή
της σύμβασης μέχρι
12 μήνες με
δυνατότητα
ανανέωσης ή
έως το τέλος του
προγράμματος ή
του έργου ή
την εκπλήρωση της
υποχρέωσης

4

ΤΕ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Από την υπογραφή
της σύμβασης μέχρι
12 μήνες με
δυνατότητα
ανανέωσης ή
έως το τέλος του
προγράμματος ή
του έργου ή
την εκπλήρωση της
υποχρέωσης

2

ΤΕ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΑΕΡΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ

Από την υπογραφή
της σύμβασης μέχρι
12 μήνες με
δυνατότητα
ανανέωσης ή
έως το τέλος του
προγράμματος ή
του έργου ή
την εκπλήρωση της
υποχρέωσης

8

ΤΕ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ RF/IF

Από την υπογραφή
της σύμβασης μέχρι
12 μήνες με
δυνατότητα
ανανέωσης ή
έως το τέλος του
προγράμματος ή
του έργου ή
την εκπλήρωση της
υποχρέωσης

2

ΤΕ
ΤΕΧΝΙΚΟΣ
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ
ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ

Εργοστάσιο ΕΑΒ

Διεύθυνση
Ηλεκτρονικών

Διάρκεια
σύμβασης

Σελίδα 16 από 160

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

167

Υπηρεσία

Διεύθυνση
Ηλεκτρονικών
Εργοστάσιο ΕΑΒ

168

Διεύθυνση
Ηλεκτρονικών
Εργοστάσιο ΕΑΒ

169

Διεύθυνση
Διαχείρισης &
Ελέγχου
Ποιότητας

Τόπος
Απασχόλησης

Ειδικότητα

Διάρκεια
σύμβασης

Αριθμός
ατόμων

TE
MHXANIKOΣ
ΨΗΦΙΑΚΩΝ
ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ

Από την υπογραφή
της σύμβασης μέχρι
12 μήνες με
δυνατότητα
ανανέωσης ή
έως το τέλος του
προγράμματος ή
του έργου ή
την εκπλήρωση της
υποχρέωσης

2

Από την υπογραφή
της σύμβασης μέχρι
12 μήνες με
δυνατότητα
ανανέωσης ή
έως το τέλος του
προγράμματος ή
του έργου ή
την εκπλήρωση της
υποχρέωσης

1

Σχηματάρι
(Δήμος
Τανάγρας
Ν. Βοιωτίας)

Από την υπογραφή
της σύμβασης μέχρι
12 μήνες με
ΤΕ
δυνατότητα
ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ /
ανανέωσης ή
ΕΚΤΥΠΩΤΩΝέως το τέλος του
ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΩΝ
προγράμματος ή
του έργου ή
την εκπλήρωση της
υποχρέωσης

1

Σχηματάρι
(Δήμος
Τανάγρας
Ν. Βοιωτίας)

Από την υπογραφή
της σύμβασης μέχρι
12 μήνες με
δυνατότητα
ανανέωσης ή
έως το τέλος του
προγράμματος ή
του έργου ή
την εκπλήρωση της
υποχρέωσης

2

Από την υπογραφή
της σύμβασης μέχρι
12 μήνες με
δυνατότητα
ανανέωσης ή
έως το τέλος του
προγράμματος ή
του έργου ή

4

Σχηματάρι
(Δήμος
Τανάγρας
Ν. Βοιωτίας)

Σχηματάρι
(Δήμος
Τανάγρας
Ν. Βοιωτίας)

Εργοστάσιο ΕΑΒ

170

Διεύθυνση
Αεροκατασκευών
&
Διεύθυνση
Συντήρησης
Εγκαταστάσεων

ΤΕ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΤΕ
ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ

Εργοστάσιο ΕΑΒ

171

Διεύθυνση
Διαχείρισης &
Ελέγχου
Ποιότητας

Σχηματάρι
(Δήμος
Τανάγρας
Ν. Βοιωτίας)

ΤΕ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ

Εργοστάσιο ΕΑΒ

Σελίδα 17 από 160

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

Υπηρεσία

Τόπος
Απασχόλησης

Ειδικότητα

Διάρκεια
σύμβασης

Αριθμός
ατόμων

την εκπλήρωση της
υποχρέωσης

172

Διεύθυνση
Αεροκινητήρων
&
Διεύθυνση
Διαχείρισης &
Ελέγχου
Ποιότητας
&
Διεύθυνση
Αεροκατασκευών
&
Διεύθυνση
Μελετών,
Έρευνας &
Ανάπτυξης Νέων
Προϊόντων

Σχηματάρι
(Δήμος
Τανάγρας
Ν. Βοιωτίας)

ΤΕ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ

Από την υπογραφή
της σύμβασης μέχρι
12 μήνες με
δυνατότητα
ανανέωσης ή
έως το τέλος του
προγράμματος ή
του έργου ή
την εκπλήρωση της
υποχρέωσης

22

Από την υπογραφή
της σύμβασης μέχρι
12 μήνες με
δυνατότητα
ανανέωσης ή
έως το τέλος του
προγράμματος ή
του έργου ή
την εκπλήρωση της
υποχρέωσης

10

Από την υπογραφή
της σύμβασης μέχρι
12 μήνες με
δυνατότητα
ανανέωσης ή
έως το τέλος του
προγράμματος ή
του έργου ή
την εκπλήρωση της
υποχρέωσης

1

Από την υπογραφή
της σύμβασης μέχρι
12 μήνες με
δυνατότητα
ανανέωσης ή
έως το τέλος του
προγράμματος ή
του έργου ή

1

Εργοστάσιο ΕΑΒ

173

Διεύθυνση
Εκπαίδευσης
(Εκπαιδευτικό
Κέντρο)

Σχηματάρι
(Δήμος
Τανάγρας
Ν. Βοιωτίας

ΤΕ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ

Εργοστάσιο ΕΑΒ

174

Διεύθυνση
Ηλεκτρονικών
Εργοστάσιο ΕΑΒ

175

Διεύθυνση
Συντήρησης
Εγκαταστάσεων
Εργοστάσιο ΕΑΒ

Σχηματάρι
(Δήμος
Τανάγρας
Ν. Βοιωτίας)

Σχηματάρι
(Δήμος
Τανάγρας
Ν. Βοιωτίας)

ΤΕ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΕ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ
ΓΕΡΑΝΟΓΕΦΥΡΑΣ

Σελίδα 18 από 160

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

Υπηρεσία

Τόπος
Απασχόλησης

Ειδικότητα

Διάρκεια
σύμβασης

Αριθμός
ατόμων

την εκπλήρωση της
υποχρέωσης

176

Διεύθυνση
Συντήρησης
Εγκαταστάσεων
Εργοστάσιο ΕΑΒ

177

Διεύθυνση
Συντήρησης
Εγκαταστάσεων
Εργοστάσιο ΕΑΒ

178

Διεύθυνση
Συντήρησης
Εγκαταστάσεων
Εργοστάσιο ΕΑΒ

179

Διεύθυνση
Συντήρησης
Εγκαταστάσεων
Εργοστάσιο ΕΑΒ

180

Διεύθυνση
Μελετών,
Έρευνας &
Ανάπτυξης Νέων
Προϊόντων

Από την υπογραφή
της σύμβασης μέχρι
12 μήνες με
δυνατότητα
ανανέωσης ή
έως το τέλος του
προγράμματος ή
του έργου ή
την εκπλήρωση της
υποχρέωσης

2

Σχηματάρι
(Δήμος
Τανάγρας
Ν. Βοιωτίας)

Από την υπογραφή
της σύμβασης μέχρι
ΤΕ
12 μήνες με
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ
δυνατότητα
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ανανέωσης ή
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
έως το τέλος του
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
προγράμματος ή
ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ***
του έργου ή
την εκπλήρωση της
υποχρέωσης

1

Σχηματάρι
(Δήμος
Τανάγρας
Ν. Βοιωτίας)

Από την υπογραφή
της σύμβασης μέχρι
12 μήνες με
δυνατότητα
ανανέωσης ή
έως το τέλος του
προγράμματος ή
του έργου ή
την εκπλήρωση της
υποχρέωσης

5

Από την υπογραφή
της σύμβασης μέχρι
12 μήνες με
δυνατότητα
ανανέωσης ή
έως το τέλος του
προγράμματος ή
του έργου ή
την εκπλήρωση της
υποχρέωσης

1

Από την υπογραφή
της σύμβασης μέχρι
12 μήνες με
δυνατότητα
ανανέωσης ή

1

Σχηματάρι
(Δήμος
Τανάγρας
Ν. Βοιωτίας)

Σχηματάρι
(Δήμος
Τανάγρας
Ν. Βοιωτίας)

Σχηματάρι
(Δήμος
Τανάγρας
Ν. Βοιωτίας)

ΤΕ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ

ΤΕ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΤΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

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

Υπηρεσία

Τόπος
Απασχόλησης

Ειδικότητα

181

Σχηματάρι
(Δήμος
Τανάγρας
Ν. Βοιωτίας)

Από την υπογραφή
της σύμβασης μέχρι
12 μήνες με
δυνατότητα
ανανέωσης ή
έως το τέλος του
προγράμματος ή
του έργου ή
την εκπλήρωση της
υποχρέωσης

6

ΤΕ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ
ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ

Από την υπογραφή
της σύμβασης μέχρι
12 μήνες με
δυνατότητα
ανανέωσης ή
έως το τέλος του
προγράμματος ή
του έργου ή
την εκπλήρωση της
υποχρέωσης

3

ΤΕ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Από την υπογραφή
της σύμβασης μέχρι
12 μήνες με
δυνατότητα
ανανέωσης ή
έως το τέλος του
προγράμματος ή
του έργου ή
την εκπλήρωση της
υποχρέωσης

1

Από την υπογραφή
της σύμβασης μέχρι
12 μήνες με
δυνατότητα
ανανέωσης ή
έως το τέλος του
προγράμματος ή
του έργου ή
την εκπλήρωση της
υποχρέωσης

1

ΤΕ
Από την υπογραφή
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΟΣ της σύμβασης μέχρι

5

ΤΕ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ

Εργοστάσιο ΕΑΒ

182

Διεύθυνση
Εκπαίδευσης
(Εκπαιδευτικό
Κέντρο)

Σχηματάρι
(Δήμος
Τανάγρας
Ν. Βοιωτίας)

Εργοστάσιο ΕΑΒ

183

(Διεύθυνση
Υγείας,
Ασφάλειας &
Περιβάλλοντος)

Σχηματάρι
(Δήμος
Τανάγρας
Ν. Βοιωτίας)

Εργοστάσιο ΕΑΒ

184

Τομέας
Ασφάλειας
Εγκαταστάσεων,
Πτήσεων &
Εδάφους

Σχηματάρι
(Δήμος
Τανάγρας
Ν. Βοιωτίας)

ΤΕ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ

Εργοστάσιο ΕΑΒ

185

Διεύθυνση
Διαχείρισης &

Αριθμός
ατόμων

έως το τέλος του
προγράμματος ή
του έργου ή
την εκπλήρωση της
υποχρέωσης

Εργοστάσιο ΕΑΒ

Διεύθυνση
Εκπαίδευσης
(Εκπαιδευτικό
Κέντρο)

Διάρκεια
σύμβασης

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

Υπηρεσία

Τόπος
Απασχόλησης

Ελέγχου
Ποιότητας

Τανάγρας
Ν. Βοιωτίας)

Ειδικότητα

186

Σχηματάρι
(Δήμος
Τανάγρας
Ν. Βοιωτίας)

Από την υπογραφή
της σύμβασης μέχρι
12 μήνες με
ΤΕ
δυνατότητα
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ
ανανέωσης ή
ΨΗΦΙΑΚΩΝ
έως το τέλος του
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ
προγράμματος ή
του έργου ή
την εκπλήρωση της
υποχρέωσης

Σχηματάρι
(Δήμος
Τανάγρας
Ν. Βοιωτίας)

ΔΕ
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ
ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ

Από την υπογραφή
της σύμβασης μέχρι
12 μήνες με
δυνατότητα
ανανέωσης ή
έως το τέλος του
προγράμματος ή
του έργου ή
την εκπλήρωση της
υποχρέωσης

177

ΔΕ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ

Από την υπογραφή
της σύμβασης μέχρι
12 μήνες με
δυνατότητα
ανανέωσης ή
έως το τέλος του
προγράμματος ή
του έργου ή
την εκπλήρωση της
υποχρέωσης

93

ΔΕ
ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΒΑΦΗΣ

Από την υπογραφή
της σύμβασης μέχρι
12 μήνες με
δυνατότητα
ανανέωσης ή
έως το τέλος του
προγράμματος ή
του έργου ή
την εκπλήρωση της
υποχρέωσης

6

Εργοστάσιο ΕΑΒ

187

Διεύθυνση
Αεροσκαφών
&
Διεύθυνση
Αεροκινητήρων
&
Διεύθυνση
Αεροκατασκευών
Εργοστάσιο ΕΑΒ

188

Διεύθυνση
Αεροσκαφών
&
Διεύθυνση
Αεροκινητήρων

Σχηματάρι
(Δήμος
Τανάγρας
Ν. Βοιωτίας)

Εργοστάσιο ΕΑΒ

189

Διεύθυνση
Αεροσκαφών
&
Διεύθυνση
Αεροκινητήρων

Αριθμός
ατόμων

12 μήνες με
δυνατότητα
ανανέωσης ή
έως το τέλος του
προγράμματος ή
του έργου ή
την εκπλήρωση της
υποχρέωσης

Εργοστάσιο ΕΑΒ

Διεύθυνση
Διαχείρισης &
Ελέγχου
Ποιότητας

Διάρκεια
σύμβασης

Σχηματάρι
(Δήμος
Τανάγρας
Ν. Βοιωτίας)

Εργοστάσιο ΕΑΒ
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2

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

190

Υπηρεσία

Διεύθυνση
Αεροσκαφών
&
Διεύθυνση
Αεροκινητήρων

Τόπος
Απασχόλησης

Σχηματάρι
(Δήμος
Τανάγρας
Ν. Βοιωτίας)

Ειδικότητα

Διάρκεια
σύμβασης

Αριθμός
ατόμων

ΔΕ
ΠΛΥΝΤΗΣ
ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ

Από την υπογραφή
της σύμβασης μέχρι
12 μήνες με
δυνατότητα
ανανέωσης ή
έως το τέλος του
προγράμματος ή
του έργου ή
την εκπλήρωση της
υποχρέωσης

6

ΔΕ
ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΟΣ

Από την υπογραφή
της σύμβασης μέχρι
12 μήνες με
δυνατότητα
ανανέωσης ή
έως το τέλος του
προγράμματος ή
του έργου ή
την εκπλήρωση της
υποχρέωσης

7

ΔΕ
ΕΛΕΓΚΤΗΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Από την υπογραφή
της σύμβασης μέχρι
12 μήνες με
δυνατότητα
ανανέωσης ή
έως το τέλος του
προγράμματος ή
του έργου ή
την εκπλήρωση της
υποχρέωσης

8

ΔΕ
ΒΟΗΘΟΣ
ΧΗΜΙΚΟΥ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

Από την υπογραφή
της σύμβασης μέχρι
12 μήνες με
δυνατότητα
ανανέωσης ή
έως το τέλος του
προγράμματος ή
του έργου ή
την εκπλήρωση της
υποχρέωσης

2

ΔΕ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Από την υπογραφή
της σύμβασης μέχρι
12 μήνες με
δυνατότητα
ανανέωσης ή
έως το τέλος του
προγράμματος ή
του έργου ή

1

Εργοστάσιο ΕΑΒ

191

Διεύθυνση
Αεροκινητήρων
&
Διεύθυνση
Αεροκατασκευών

Σχηματάρι
(Δήμος
Τανάγρας
Ν. Βοιωτίας)

Εργοστάσιο ΕΑΒ

192

Διεύθυνση
Αεροσκαφών
&
Διεύθυνση
Αεροκατασκευών

Σχηματάρι
(Δήμος
Τανάγρας
Ν. Βοιωτίας)

Εργοστάσιο ΕΑΒ

193

Διεύθυνση
Διαχείρισης &
Ελέγχου
Ποιότητας

Σχηματάρι
(Δήμος
Τανάγρας
Ν. Βοιωτίας)

Εργοστάσιο ΕΑΒ

194

Διεύθυνση
Συντήρησης
Εγκαταστάσεων
Εργοστάσιο ΕΑΒ

Σχηματάρι
(Δήμος
Τανάγρας
Ν. Βοιωτίας)
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ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός
θέσης

Υπηρεσία

Τόπος
Απασχόλησης

Ειδικότητα

Διάρκεια
σύμβασης

Αριθμός
ατόμων

την εκπλήρωση της
υποχρέωσης

195

Διεύθυνση
Συντήρησης
Εγκαταστάσεων
Εργοστάσιο ΕΑΒ

196

Διεύθυνση
Συντήρησης
Εγκαταστάσεων
Εργοστάσιο ΕΑΒ

197

Διεύθυνση
Συντήρησης
Εγκαταστάσεων
Εργοστάσιο ΕΑΒ

198

Διεύθυνση
Μελετών,
Έρευνας &
Ανάπτυξης Νέων
Προϊόντων
&
Διεύθυνση
Ανθρώπινου
Δυναμικού

ΔΕ
ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ

Από την υπογραφή
της σύμβασης μέχρι
12 μήνες με
δυνατότητα
ανανέωσης ή
έως το τέλος του
προγράμματος ή
του έργου ή
την εκπλήρωση της
υποχρέωσης

1

ΔΕ
ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΟΣ

Από την υπογραφή
της σύμβασης μέχρι
12 μήνες με
δυνατότητα
ανανέωσης ή
έως το τέλος του
προγράμματος ή
του έργου ή
την εκπλήρωση της
υποχρέωσης

5

ΔΕ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ***

Από την υπογραφή
της σύμβασης μέχρι
12 μήνες με
δυνατότητα
ανανέωσης ή
έως το τέλος του
προγράμματος ή
του έργου ή
την εκπλήρωση της
υποχρέωσης

1

Σχηματάρι
(Δήμος
Τανάγρας
Ν. Βοιωτίας)

ΔΕ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Από την υπογραφή
της σύμβασης μέχρι
12 μήνες με
δυνατότητα
ανανέωσης ή
έως το τέλος του
προγράμματος ή
του έργου ή
την εκπλήρωση της
υποχρέωσης

4

Σχηματάρι
(Δήμος
Τανάγρας
Ν. Βοιωτίας)

ΔΕ
ΞΥΛΟΥΡΓΟΣ

Από την υπογραφή
της σύμβασης μέχρι
12 μήνες με
δυνατότητα

1

Σχηματάρι
(Δήμος
Τανάγρας
Ν. Βοιωτίας)

Σχηματάρι
(Δήμος
Τανάγρας
Ν. Βοιωτίας)

Σχηματάρι
(Δήμος
Τανάγρας
Ν. Βοιωτίας)

Εργοστάσιο ΕΑΒ
199

Διεύθυνση
Αεροσκαφών
Εργοστάσιο ΕΑΒ
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ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός
θέσης

Υπηρεσία

Τόπος
Απασχόλησης

Ειδικότητα

Διάρκεια
σύμβασης

Αριθμός
ατόμων

ανανέωσης ή
έως το τέλος του
προγράμματος ή
του έργου ή
την εκπλήρωση της
υποχρέωσης

200

Διεύθυνση
Οικονομικών
Εργοστάσιο ΕΑΒ

201

Τομέας
Ασφάλειας
Εγκαταστάσεων,
Πτήσεων &
Εδάφους

Σχηματάρι
(Δήμος
Τανάγρας
Ν. Βοιωτίας)

Σχηματάρι
(Δήμος
Τανάγρας
Ν. Βοιωτίας)

ΔΕ
ΤΑΜΙΑΣ

Από την υπογραφή
της σύμβασης μέχρι
12 μήνες με
δυνατότητα
ανανέωσης ή
έως το τέλος του
προγράμματος ή
του έργου ή
την εκπλήρωση της
υποχρέωσης

1

ΔΕ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Από την υπογραφή
της σύμβασης μέχρι
12 μήνες με
δυνατότητα
ανανέωσης ή
έως το τέλος του
προγράμματος ή
του έργου ή
την εκπλήρωση της
υποχρέωσης

8

Από την υπογραφή
της σύμβασης μέχρι
12 μήνες με
δυνατότητα
ανανέωσης ή
έως το τέλος του
προγράμματος ή
του έργου ή
την εκπλήρωση της
υποχρέωσης

7

Από την υπογραφή
της σύμβασης μέχρι
12 μήνες με
ΔΕ
δυνατότητα
ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
ανανέωσης ή
(ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ –
έως το τέλος του
ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΩΝ)
προγράμματος ή
του έργου ή
την εκπλήρωση της
υποχρέωσης

1

Εργοστάσιο ΕΑΒ

202

Τομέας
Ασφάλειας
Εγκαταστάσεων,
Πτήσεων &
Εδάφους

Σχηματάρι
(Δήμος
Τανάγρας
Ν. Βοιωτίας)

ΔΕ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Εργοστάσιο ΕΑΒ

203

Διεύθυνση
Διαχείρισης &
Ελέγχου
Ποιότητας
Εργοστάσιο ΕΑΒ

Σχηματάρι
(Δήμος
Τανάγρας
Ν. Βοιωτίας)
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ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:
* Κατά την πρόσληψή του, το ανωτέρω προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου θα υποβληθεί στις προβλεπόμενες υγειονομικές εξετάσεις, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 5 του Κανονισμού Εργασίας Προσωπικού της ΕΑΒ.
** Οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν, εφόσον απαιτείται, θα λάβουν τη σχετική εκπαίδευση.
*** Οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν στους κωδ. θέσεων 177 και 197 θα εργαζονται με κυλιόμενες
βάρδιες.

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
α)Πτυχίο ή δίπλωμα Αεροναυπηγού Μηχανικού ή Μηχανολόγου και
Αεροναυπηγού Μηχανικού 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.
Ειδικότητα 101

β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του
τίτλου σπουδών.

ΠΕ
ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΟΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

γ) Εξειδικευμένη εμπειρία ενός (1) τουλάχιστον έτους στην δυναμική ανάλυση
αεροπορικών δομών (Flight Dynamics) και διαχείριση εξωτερικών στατικών
και δυναμικών φορτίων.

δ) Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
(Διεύθυνση
Μελετών, Έρευνας &
Ανάπτυξης Νέων ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
Προϊόντων)
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο/α με τα ανωτέρω
προσόντα)
Θέση 1
α) Πτυχίο ή δίπλωμα Αεροναυπηγού Μηχανικού ή Μηχανολόγου και
Αεροναυπηγού Μηχανικού 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.
β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του
τίτλου σπουδών.
γ) Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
Ειδικότητα 102
ΠΕ
ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΟΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
α) Πτυχίο ή δίπλωμα Αεροναυπηγού Μηχανικού ή Μηχανολόγου και
Αεροναυπηγού Μηχανικού 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
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
ΑΕΙ ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων
(Διεύθυνση
Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της
Μελετών, Έρευνας & αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
Ανάπτυξης Νέων
β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του
Προϊόντων)
τίτλου σπουδών.
Θέση 1

γ)Εξειδικευμένη εμπειρία δύο (2) τουλάχιστον ετών σε πιστοποιήσεις
αξιοπλοϊμότητας (Airworthiness) και σχετικές διαδικασίες πιστοποίησης
ποιότητας αεροναυπηγικών προϊόντων με χρήση προδιαγραφών
αξιοπλοϊμότητας EASA ή STANAG ή FAR.
δ) Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο/α με τα ανωτέρω
προσόντα)
α) Πτυχίο ή δίπλωμα Αεροναυπηγού Μηχανικού ή Μηχανολόγου και
Αεροναυπηγού Μηχανικού 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.
β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του
τίτλου σπουδών.
γ) Εξειδικευμένη εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους σε διαδικασίες
πιστοποίησης ποιότητας αεροναυπηγικών ή μηχανολογικών προϊόντων, ή
σχεδίασης αεροναυπηγικών δομών ή συστημάτων με προδιαγραφές EASA ή
STANAG ή FAR.
δ) Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

Ειδικότητα 103

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

α)Πτυχίο ή δίπλωμα Αεροναυπηγού Μηχανικού ή Μηχανολόγου και
Αεροναυπηγού Μηχανικού 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
(Διεύθυνση
Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της
Μελετών, Έρευνας &
αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
Ανάπτυξης Νέων
β)Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου
Προϊόντων)
σπουδών.
Θέση 1
γ)Εξειδικευμένη εμπειρία δύο (2) τουλάχιστον ετών σε σχεδιασμό /
ΠΕ
ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΟΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

υλοποίηση μηχανικών δοκιμών αντοχής υλικών και δομών / κατασκευών με
έμφαση σε αεροπορικές δομές (materials, component and subassembly

Σελίδα 26 από 160

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
testing, ground proof και flight testing)
δ)Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο/α με τα ανωτέρω
προσόντα)
α)Πτυχίο ή δίπλωμα Αεροναυπηγού Μηχανικού ή Μηχανολόγου και
Αεροναυπηγού Μηχανικού 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.
β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του
τίτλου σπουδών.
γ) Εξειδικευμένη εμπειρία ενός (1) τουλάχιστον έτους σε σχεδιασμό /
υλοποίηση μηχανικών δοκιμών αντοχής υλικών και δομών / κατασκευών με
έμφαση σε αεροπορικές δομές (materials, component and subassembly
testing, ground proof testing)
δ) Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
α) Πτυχίο ή δίπλωμα Αεροναυπηγού Μηχανικού ή Μηχανολόγου και
Αεροναυπηγού Μηχανικού 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.
β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του
τίτλου σπουδών.
γ)Εξειδικευμένη εμπειρία δύο (2) τουλάχιστον ετών σε δομικές αναλύσεις με
χρήση υπολογιστών (χρήση λογισμικών FEM ή εξειδικευμένων
υπολογιστικών φύλλων)
δ) Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

Ειδικότητα 104
ΠΕ
ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΟΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο/α με τα ανωτέρω
προσόντα)
α) Πτυχίο ή δίπλωμα Αεροναυπηγού Μηχανικού ή Μηχανολόγου και
Αεροναυπηγού Μηχανικού ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού
Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
(Διεύθυνση
Μελετών, Έρευνας &
Ανάπτυξης Νέων
Προϊόντων)

(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.

Θέση 1

β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του
τίτλου σπουδών.
γ)Εξειδικευμένη εμπειρία ενός (1) τουλάχιστον έτους σε δομικές αναλύσεις με
χρήση υπολογιστών (χρήση λογισμικών FEM/CAE ή εξειδικευμένων
υπολογιστικών φύλλων).
δ) Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο/α με τα ανωτέρω
προσόντα)
α) Πτυχίο ή δίπλωμα Αεροναυπηγού Μηχανικού ή Μηχανολόγου και
Αεροναυπηγού Μηχανικού 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.
β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του
τίτλου σπουδών.
γ) Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

Ειδικότητα 105
ΠΕ
ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΟΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

α) Πτυχίο ή δίπλωμα Αεροναυπηγού Μηχανικού ή Μηχανολόγου και
Αεροναυπηγού Μηχανικού 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.

(Διεύθυνση
β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του
Διαχείρισης &
Ελέγχου Ποιότητας) τίτλου σπουδών.
γ) Εξειδικευμένη εμπειρία δύο (2) τουλάχιστον ετών σε δομική σχεδίαση
Θέση 1
αεροσκαφών.
δ) Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο/α με τα ανωτέρω
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
προσόντα)
α) Πτυχίο ή δίπλωμα Αεροναυπηγού Μηχανικού ή Μηχανολόγου και
Αεροναυπηγού Μηχανικού 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.
β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του
τίτλου σπουδών.
γ) Εξειδικευμένη εμπειρία ενός (1) τουλάχιστον έτους σε δομική σχεδίαση
αεροσκαφών.
δ) Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο/α με τα ανωτέρω
προσόντα)
α) Πτυχίο ή δίπλωμα Αεροναυπηγού Μηχανικού ή Μηχανολόγου και
Αεροναυπηγού Μηχανικού 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.
β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του
τίτλου σπουδών.
γ) Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης σε Δομικά
Συστήματα Αεροσκαφών ή Προηγμένες Τεχνολογίες Σχεδιασμού και
Παραγωγής Αεροσκαφών.
δ) Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
Ειδικότητα 106

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

α)Πτυχίο ή δίπλωμα Αεροναυπηγού Μηχανικού ή Μηχανολόγου και
Αεροναυπηγού Μηχανικού 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
(Διεύθυνση
Μελετών, Έρευνας & Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της
Ανάπτυξης Νέων αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
Προϊόντων)
β)Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου
ΠΕ
ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΟΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Θέσεις 5

σπουδών.
γ)Εξειδικευμένη εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών σε δομική σχεδίαση και
δομική ανάλυση αεροσκαφών (Χρήση σχεδιαστικών πακέτων CAD,
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
Μοντελοποίηση και Ανάλυση Δομών με τη μέθοδο των Πεπερασμένων
Στοιχείων και τη χρήση αντίστοιχων υπολογιστικών πακέτων (Patran /
Nastran).
δ)Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους/ες με τα ανωτέρω
προσόντα)
α)Πτυχίο ή δίπλωμα Αεροναυπηγού Μηχανικού ή Μηχανολόγου και
Αεροναυπηγού Μηχανικού 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..
β)Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου
σπουδών.
γ)Εξειδικευμένη εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους σε δομική σχεδίαση
αεροσκαφών.
δ)Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

Ειδικότητα 107
ΠΕ
ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΟΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
(Διεύθυνση
Εκπαίδευσης)

α)Πτυχίο ή δίπλωμα Αεροναυπηγού Μηχανικού ή Μηχανολόγου και
Αεροναυπηγού Μηχανικού 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.
β)Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου
σπουδών.
γ)Διδακτική εμπειρία δυο (2) τουλάχιστον ετών.
δ)Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

Θέσεις 3

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψήφιους/ες με τα ανωτέρω
προσόντα)
α)Πτυχίο ή δίπλωμα Αεροναυπηγού Μηχανικού ή Μηχανολόγου και
Αεροναυπηγού Μηχανικού 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
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της
αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
β)Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου
σπουδών.
γ)Διδακτική εμπειρία ενός (1) τουλάχιστον έτους.
δ)Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
α)Πτυχίο ή δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανολόγου Μηχανικού ή Μηχανολόγου
Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Μηχανολόγου Μηχανικού ή Μηχανολόγου και
Αεροναυπηγού Μηχανικού ή Μηχανολόγου Μηχανικού Βιομηχανίας ή
Ναυπηγού Μηχανολόγου Μηχανικού ή Μηχανικών Διαχείρισης Ενεργειακών
Πόρων 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.
Ειδικότητα 108
ΠΕ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

β)Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου
σπουδών.
γ)Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδων ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης στην
ανάλυση και διαχείρηση ενεργειακών συστημάτων.
δ)Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

(Διεύθυνση
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
Μελετών, Έρευνας &
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους/ες με τα ανωτέρω
Ανάπτυξης Νέων
προσόντα)
Προϊόντων)
α)Πτυχίο ή δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανολόγου Μηχανικού ή Μηχανολόγου
Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Μηχανολόγου Μηχανικού ή Μηχανολόγου και
Θέσεις 2
Αεροναυπηγού Μηχανικού ή Μηχανολόγου Μηχανικού Βιομηχανίας ή
Ναυπηγού Μηχανολόγου Μηχανικού ή Μηχανικών Διαχείρισης Ενεργειακών
Πόρων 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.
β)Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου
σπουδών.
γ)Εξειδικευμένη εμπειρία
στροβιλομηχανές.

ενός

(1)

τουλάχιστον

δ)Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
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έτους

σε

θερμικές

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
α) Πτυχίο ή δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανολόγου Μηχανικού ή
Μηχανολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Μηχανολόγου Μηχανικού ή
Μηχανολόγου και Αεροναυπηγού Μηχανικού ή Μηχανολόγου Μηχανικού
Βιομηχανίας ή Ναυπηγού Μηχανολόγου Μηχανικού ή Μηχανικών Διαχείρισης
Ενεργειακών Πόρων 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,
β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου
σπουδών.
γ) Εξειδικευμένη εμπειρία δυο (2) τουλάχιστον ετών στην υποστήριξη και
διαχείριση συστημάτων ποιότητας.
Ειδικότητα 109
ΠΕ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

δ) Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω
προσόντα)

α) Πτυχίο ή δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανολόγου Μηχανικού ή
(Διεύθυνση
Μηχανολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Μηχανολόγου Μηχανικού ή
Διαχείρισης &
Ελέγχου Ποιότητας) Μηχανολόγου και Αεροναυπηγού Μηχανικού ή Μηχανολόγου Μηχανικού
Βιομηχανίας ή Ναυπηγού Μηχανολόγου Μηχανικού ή Μηχανικών Διαχείρισης
Θέσεις 5
Ενεργειακών Πόρων 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,
β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου
σπουδών.
γ) Εξειδικευμένη εμπειρία ενός (1) τουλάχιστον έτους στην υποστήριξη και
διαχείριση συστημάτων ποιότητας
δ) Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω
προσόντα)
α) Πτυχίο ή δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανολόγου Μηχανικού ή
Μηχανολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Μηχανολόγου Μηχανικού ή
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
Μηχανολόγου και Αεροναυπηγού Μηχανικού ή Μηχανολόγου Μηχανικού
Βιομηχανίας ή Ναυπηγού Μηχανολόγου Μηχανικού ή Μηχανικών Διαχείρισης
Ενεργειακών Πόρων 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,
β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου
σπουδών.
γ) Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
α)Πτυχίο ή δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανολόγου Μηχανικού ή Μηχανολόγου
Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Μηχανολόγου Μηχανικού ή Μηχανολόγου και
Αεροναυπηγού Μηχανικού ή Μηχανολόγου Μηχανικού Βιομηχανίας ή
Ναυπηγού Μηχανολόγου Μηχανικού ή Μηχανικών Διαχείρισης Ενεργειακών
Πόρων 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.
Ειδικότητα 110
ΠΕ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
(Διεύθυνση
Συντήρησης
Εγκαταστάσεων)
Θέσεις 2

β)Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου
σπουδών.
γ)Εξειδικευμένη εμπειρία δύο (2) τουλάχιστον ετών σε μελέτες και επίβλεψη
ηλεκτρομηχανολογικών βιομηχανικών εγκαταστάσεων και δημοσίων έργων
δ)Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω
προσόντα)
α)Πτυχίο ή δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανολόγου Μηχανικού ή Μηχανολόγου
Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Μηχανολόγου Μηχανικού ή Μηχανολόγου και
Αεροναυπηγού Μηχανικού ή Μηχανολόγου Μηχανικού Βιομηχανίας ή
Ναυπηγού Μηχανολόγου Μηχανικού ή Μηχανικών Διαχείρισης Ενεργειακών
Πόρων 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.
β)Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
σπουδών.
γ)Εξειδικευμένη εμπειρία ενός (1) τουλάχιστον έτους σε μελέτες και επίβλεψη
ηλεκτρομηχανολογικών βιομηχανικών εγκαταστάσεων και δημοσίων έργων
δ)Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω
προσόντα)
α)Πτυχίο ή δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανολόγου Μηχανικού ή Μηχανολόγου
Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Μηχανολόγου Μηχανικού ή Μηχανολόγου και
Αεροναυπηγού Μηχανικού ή Μηχανολόγου Μηχανικού Βιομηχανίας ή
Ναυπηγού Μηχανολόγου Μηχανικού ή Μηχανικών Διαχείρισης Ενεργειακών
Πόρων 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.
β)Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου
σπουδών.
γ)Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

Ειδικότητα 111
ΠΕ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

α)Πτυχίο ή δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανολόγου Μηχανικού ή Μηχανολόγου
Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Μηχανολόγου Μηχανικού ή Μηχανολόγου και
Αεροναυπηγού Μηχανικού ή Μηχανολόγου Μηχανικού Βιομηχανίας ή
Ναυπηγού Μηχανολόγου Μηχανικού ή Μηχανικών Διαχείρισης Ενεργειακών
Πόρων 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.

(Διεύθυνση
Μελετών, Έρευνας & β)Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου
Ανάπτυξης Νέων σπουδών.
Προϊόντων)
γ)Εξειδικευμένη εμπειρία δύο (2) τουλάχιστον ετών σε σχεδίαση &
βιομηχανοποίηση προϊόντων.
Θέση 1
δ)Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο/α με τα ανωτέρω
προσόντα)

Σελίδα 34 από 160

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
α)Πτυχίο ή δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανολόγου Μηχανικού ή Μηχανολόγου
Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Μηχανολόγου Μηχανικού ή Μηχανολόγου και
Αεροναυπηγού Μηχανικού ή Μηχανολόγου Μηχανικού Βιομηχανίας ή
Ναυπηγού Μηχανολόγου Μηχανικού ή Μηχανικών Διαχείρισης Ενεργειακών
Πόρων 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.
β)Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου
σπουδών.
γ)Εξειδικευμένη εμπειρία ενός (1) τουλάχιστον έτους σε σχεδίαση &
βιομηχανοποίηση προϊόντων.
δ)Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

Ειδικότητα 112
ΠΕ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
(Διεύθυνση
Εκπαίδευσης)
Θέσεις 6

α)Πτυχίο ή δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανολόγου Μηχανικού ή Μηχανολόγου
Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Μηχανολόγου Μηχανικού ή Μηχανολόγου και
Αεροναυπηγού Μηχανικού ή Μηχανολόγου Μηχανικού Βιομηχανίας ή
Ναυπηγού Μηχανολόγου Μηχανικού ή Μηχανικών Διαχείρισης Ενεργειακών
Πόρων 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.
β)Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου
σπουδών.
γ)Διδακτική εμπειρία δυο (2) τουλάχιστον ετών .
δ)Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους/ με τα ανωτέρω
προσόντα)
α)Πτυχίο ή δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανολόγου Μηχανικού ή Μηχανολόγου
Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Μηχανολόγου Μηχανικού ή Μηχανολόγου και
Αεροναυπηγού Μηχανικού ή Μηχανολόγου Μηχανικού Βιομηχανίας ή
Ναυπηγού Μηχανολόγου Μηχανικού ή Μηχανικών Διαχείρισης Ενεργειακών
Πόρων 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
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της
αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
β)Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου
σπουδών.
γ)Διδακτική εμπειρία ενός (1) τουλάχιστον έτους.
δ)Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

Ειδικότητα 113
ΠΕ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

(Διεύθυνση
Επιχειρηματικού
Σχεδιασμού &
Παραγωγικότητας)
Θέση 1

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
α)Πτυχίο ή δίπλωμα Μηχανολόγου Μηχανικού ή Μηχανολόγου Ηλεκτρολόγου
Μηχανικού ή Μηχανολόγου και Αεροναυπηγού Μηχανικού με ειδίκευση
Μηχανολόγου Μηχανικού ή Μηχανολόγου Μηχανικού Βιομηχανίας ΑΕΙ ή
Ναυπηγού Μηχανολόγου Μηχανικού ή Μηχανικών Διαχείρισης
Ενεργειακών Πόρων 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.
β)Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου
σπουδών.
γ)Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης στη
Διοίκηση Επιχειρήσεων.
δ)Εξειδικευμένη εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών σε εργασίες οργάνωσης
επιχειρήσεων,
στρατηγικού
και
επιχειρησιακού
σχεδιασμού,
επιχειρηματικών αναλύσεων και κινδύνων.
ε)Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
στ)Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii)
υπολογιστικών φύλλων, (iii) υπηρεσιών διαδικτύου και iv) παρουσιάσεων.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: (Εφόσον η θέση δεν καλυφθει από
υποψήφιο/α με τα ανωτέρω προσόντα)
α)Πτυχίο ή δίπλωμα Μηχανολόγου Μηχανικού ή Μηχανολόγου Ηλεκτρολόγου
Μηχανικού ή Μηχανολόγου και Αεροναυπηγού Μηχανικού με ειδίκευση
Μηχανολόγου Μηχανικού ή Μηχανολόγου Μηχανικού Βιομηχανίας ΑΕΙ ή
Ναυπηγού Μηχανολόγου Μηχανικού ή Μηχανικών Διαχείρισης
Ενεργειακών Πόρων 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.
β)Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου
σπουδών.
γ)Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης στη
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
Διοίκηση Επιχειρήσεων.
δ) Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
ε)Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii)
υπολογιστικών φύλλων, (iii) υπηρεσιών διαδικτύου και iv) παρουσιάσεων.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: (Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από
υποψήφιο/α με τα ανωτέρω προσόντα)
α)Πτυχίο ή δίπλωμα Μηχανολόγου Μηχανικού ή Μηχανολόγου Ηλεκτρολόγου
Μηχανικού ή Μηχανολόγου και Αεροναυπηγού Μηχανικού με ειδίκευση
Μηχανολόγου Μηχανικού ή Μηχανολόγου Μηχανικού Βιομηχανίας ΑΕΙ ή
Ναυπηγού Μηχανολόγου Μηχανικού ή Μηχανικών Διαχείρισης
Ενεργειακών Πόρων 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.
γ)Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου
σπουδών.
δ) Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
ε)Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii)
υπολογιστικών φύλλων, (iii) υπηρεσιών διαδικτύου και iv) παρουσιάσεων.
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Ειδικότητα 114
ΠΕ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
(Διεύθυνση
Συντήρησης
Εγκαταστάσεων)
Θέση 1

α)Πτυχίο ή δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου
Μηχανολόγου Μηχανικού ή Μηχανολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή
Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγου
Μηχανικού και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και
Μηχανικού Η/Υ 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.
β)Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου
σπουδών.
γ)Εξειδικευμένη εμπειρία δύο (2) τουλάχιστον ετών σε μελέτες και επίβλεψη
ηλεκτρομηχανολογικών βιομηχανικών εγκαταστάσεων και δημοσίων έργων.
δ)Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο/α με τα ανωτέρω
προσόντα)
α)

Πτυχίο

ή

δίπλωμα

Ηλεκτρολόγου
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Μηχανικού

ή

Ηλεκτρολόγου

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
Μηχανολόγου Μηχανικού ή Μηχανολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή
Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγου
Μηχανικού και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και
Μηχανικού Η/Υ 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.
β)Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου
σπουδών.
γ)Εξειδικευμένη εμπειρία ενός (1) τουλάχιστον έτους σε μελέτες και επίβλεψη
ηλεκτρομηχανολογικών βιομηχανικών εγκαταστάσεων και δημοσίων έργων
δ) Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο/α με τα ανωτέρω
προσόντα)
α)Πτυχίο ή δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου
Μηχανολόγου Μηχανικού ή Μηχανολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή
Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγου
Μηχανικού και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και
Μηχανικού Η/Υ 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.
β)Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου
σπουδών.
γ)Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
Ειδικότητα 115

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

α)Πτυχίο ή δίπλωμα
Ηλεκτρολόγου Μηχανικού
ή Ηλεκτρολόγου
ΠΕ
Μηχανολόγου Μηχανικού ή Μηχανολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγου
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
Μηχανικού και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικου και
Μηχανικού Η/Υ ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού
(Διεύθυνση
Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε)
Μελετών, Έρευνας &
Ανάπτυξης Νέων ΑΕΙ ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή
Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών
Προϊόντων)
Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της
αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
Θέσεις 2
β)Αδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
σπουδών.
γ)Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στο επιστημονικό πεδίο των
τηλεπικοινωνιακών συστημάτων ή κεραιών ή διάδοσης ηλεκτρομαγνητικού
κύματος ή ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας.
δ)Εξειδικευμένη εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών στη Μελέτη και επίβλεψη
Εγκατάστασης ηλεκτρολογικών ή ηλεκτρονικών ή τηλεπικοινωνιακών
συστημάτων ή συστημάτων AVIONICS αεροσκαφών.
ε)Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii)
υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου.
στ)Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους/ες με τα ανωτέρω
προσόντα)
α)Πτυχίο ή δίπλωμα
Ηλεκτρολόγου Μηχανικού
ή Ηλεκτρολόγου
Μηχανολόγου Μηχανικού ή Μηχανολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή
Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγου
Μηχανικού και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικου και
Μηχανικού Η/Υ 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.
β)Αδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου
σπουδών.
γ)Εξειδικευμένη εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους στη Μελέτη και επίβλεψη
Εγκατάστασης ηλεκτρολογικών – ηλεκτρονικών – τηλεπικοινωνιακών
συστημάτων ή συστημάτων AVIONICS αεροσκαφών.
δ)Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους/ες με τα ανωτέρω
προσόντα)
α)Πτυχίο ή δίπλωμα
Ηλεκτρολόγου Μηχανικού
ή Ηλεκτρολόγου
Μηχανολόγου Μηχανικού ή Μηχανολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή
Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγου
Μηχανικού και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικου και
Μηχανικού Η/Υ 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
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
β)Αδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου
σπουδών.
γ)Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
α)Πτυχίο ή δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου
Μηχανολόγου Μηχανικού ή Μηχανολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή
Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγου
Μηχανικού και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και
Μηχανικού Η/Υ 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.
Ειδικότητα 116
ΠΕ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
(Διεύθυνση
Εκπαίδευσης)
Θέσεις 6

β)Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου
σπουδών.
γ)Διδακτική εμπειρία δυο (2) τουλάχιστον ετών .
δ)Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους/ες με τα ανωτέρω
προσόντα)
α)Πτυχίο ή δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου
Μηχανολόγου Μηχανικού ή Μηχανολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή
Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγου
Μηχανικού και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και
Μηχανικού Η/Υ 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.
β)Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου
σπουδών.
γ)Διδακτική εμπειρία ενός (1) τουλάχιστον έτους.
δ)Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας..

Ειδικότητα 117
ΠΕ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
α)Πτυχίο ή δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου
Μηχανολόγου Μηχανικού ή Μηχανολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΡΑΝΤΑΡ
(Διεύθυνση
Ηλεκτρονικών)
Θέσεις 2

Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγου
Μηχανικού και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και
Μηχανικού Η/Υ 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.
β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου
σπουδών.
γ) Εξειδικευμένη εμπειρία τριών (3) τουλάχιστον ετών σε σχεδίαση,
παραγωγή ή/και συντήρηση συστημάτων ραντάρ ή / και ενεργών συστημάτων
ηλεκτρονικού πολέμου εναντίων ραντάρ.
δ) Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους/ες με τα ανωτέρω
προσόντα)
α)Πτυχίο ή δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου
Μηχανολόγου Μηχανικού ή Μηχανολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή
Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγου
Μηχανικού και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και
Μηχανικού Η/Υ 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.
β)Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου
σπουδών.
γ) Εξειδικευμένη εμπειρία δύο (2) τουλάχιστον ετών σε σχεδίαση, παραγωγή
ή/και συντήρηση συστημάτων ραντάρ ή/και ενεργών συστημάτων
ηλεκτρονικού πολέμου εναντίων ραντάρ.
δ) Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω
προσόντα)
α)Πτυχίο ή
Μηχανολόγου
Ηλεκτρολόγου
Μηχανικού και

δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή
Μηχανικού ή Μηχανολόγου Ηλεκτρολόγου
Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή
Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγου
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Ηλεκτρολόγου
Μηχανικού ή
Ηλεκτρολόγου
Μηχανικού και

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
Μηχανικού Η/Υ 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.
β)Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου
σπουδών.
γ) Εξειδικευμένη εμπειρία ενός (1) τουλάχιστον έτους σε σχεδίαση, παραγωγή
ή/και συντήρηση ή/και ενεργών συστημάτων ηλεκτρονικού πολέμου εναντίων
ραντάρ.
δ) Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

Ειδικότητα 118
ΠΕ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΨΗΦΙΑΚΗΣ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΣΗΜΑΤΩΝ ΡΑΝΤΑΡ
(Διεύθυνση
Ηλεκτρονικών)
Θέσεις 2

α) Πτυχίο ή δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου
Μηχανολόγου Μηχανικού ή Μηχανολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή
Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγου
Μηχανικού και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και
Μηχανικού Η/Υ 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.
β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου
σπουδών.
γ) Εξειδικευμένη εμπειρία
τριών (3) τουλάχιστον ετών σε σχεδίαση,
παραγωγή, ή/και συντήρηση συστημάτων ψηφιακής επεξεργασίας σημάτων
ραντάρ, όπως adaptive signal processing, συμπίεση παλμών, MTI, Παλμικού
Doppler, CFAR.
δ) Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους/ες με τα ανωτέρω
προσόντα)
α)Πτυχίο ή δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου
Μηχανολόγου Μηχανικού ή Μηχανολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή
Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγου
Μηχανικού και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και
Μηχανικού Η/Υ 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
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της
αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
β)Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου
σπουδών.
γ) Εξειδικευμένη εμπειρία δύο (2) τουλάχιστον ετών σε σχεδίαση, παραγωγή,
ή / και συντήρηση συστημάτων ψηφιακής επεξεργασίας σημάτων ραντάρ,
όπως adaptive signal processing, συμπίεση παλμών, MTI, Παλμικού Doppler,
CFAR.
δ) Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους/ες με τα ανωτέρω
προσόντα)
α)Πτυχίο ή δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου
Μηχανολόγου Μηχανικού ή Μηχανολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή
Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγου
Μηχανικού και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και
Μηχανικού Η/Υ 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.
β)Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου
σπουδών.
γ) Εξειδικευμένη εμπειρία ενός (1) τουλάχιστον έτους σε σχεδίαση,
παραγωγή, ή / και συντήρηση συστημάτων ψηφιακής επεξεργασίας σημάτων
ραντάρ, όπως adaptive signal processing, συμπίεση παλμών, MTI, Παλμικού
Doppler, CFAR.
δ) Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
Ειδικότητα 119

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

α)Πτυχίο ή δίπλωμα
Ηλεκτρολόγου Μηχανικού
ή Ηλεκτρολόγου
Μηχανολόγου Μηχανικού ή Μηχανολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή
Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγου
Μηχανικού και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικου και
Μηχανικού Η/Υ ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού
Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε)
(Διεύθυνση
ΑΕΙ ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή
Μελετών, Έρευνας & Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών
Ανάπτυξης Νέων Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της
Προϊόντων)
αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
ΠΕ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΨΗΦΙΑΚΗΣ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΣΗΜΑΤΩΝ ΡΑΝΤΑΡ

Θέση 1

β)Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
σπουδών.
γ) Εξειδικευμένη εμπειρία δύο (2) τουλάχιστον ετών σε ψηφιακή επεξεργασία
σημάτων ραντάρ, όπως adaptive signal processing, συμπίεση παλμών, MTI,
Παλμικού Doppler, CFAR, ψηφιακό σχηματισμό λοβών ακτινοβολίας
συστοιχίας κεραιών και υλοποίηση αλγορίθμων σε FPGA ή σε DSP hardware
ή σε κάρτες γραφικών.
δ) Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο/α με τα ανωτέρω
προσόντα)
α)Πτυχίο ή δίπλωμα
Ηλεκτρολόγου Μηχανικού
ή Ηλεκτρολόγου
Μηχανολόγου Μηχανικού ή Μηχανολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή
Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγου
Μηχανικού και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικου και
Μηχανικού Η/Υ 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.
β)Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου
σπουδών.
γ) Εξειδικευμένη εμπειρία ενός (1) τουλάχιστον έτους σε ψηφιακή επεξεργασία
σημάτων ραντάρ, όπως adaptive signal processing, συμπίεση παλμών, MTI,
Παλμικού Doppler, CFAR.
δ) Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο/α με τα ανωτέρω
προσόντα)
α)Πτυχίο ή δίπλωμα
Ηλεκτρολόγου Μηχανικού
ή Ηλεκτρολόγου
Μηχανολόγου Μηχανικού ή Μηχανολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή
Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγου
Μηχανικού και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικου και
Μηχανικού Η/Υ 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.
β)Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
σπουδών.
γ) Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
α)Πτυχίο ή δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου
Μηχανολόγου Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού
Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή
Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ ή Μηχανολόγου Ηλεκτρολόγου
Μηχανικού ή Μηχανολόγου Μηχανικού ή Μηχανολόγου και Αεροναυπηγού
Μηχανικού ή Ηλεκτρονικού Μηχανικού ή Ηλεκτρονικής και Μηχανικών
Υπολογιστών ή Ηλεκτρονικού Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή
Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής 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.
β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου
σπουδών.

Ειδικότητα 120

ΠΕ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
(Διεύθυνση
Ηλεκτρονικών)
Θέση 1

γ) Εξειδικευμένη εμπειρία τριών (3) τουλάχιστον ετών σε σχεδίαση,
παραγωγή ή /και συντήρηση συστημάτων ναυτιλίας.
δ) Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο/α με τα ανωτέρω
προσόντα)
α)Πτυχίο ή δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου
Μηχανολόγου Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού
Υπολογιστών ή ΗλεκτρολόΑγου Μηχανικού και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή
Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ ή Μηχανολόγου Ηλεκτρολόγου
Μηχανικού ή Μηχανολόγου Μηχανικού ή Μηχανολόγου και Αεροναυπηγού
Μηχανικού ή Ηλεκτρονικού Μηχανικού ή Ηλεκτρονικής και Μηχανικών
Υπολογιστών ή Ηλεκτρονικού Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή
Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής 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.
β)Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου
σπουδών.
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
γ) Εξειδικευμένη εμπειρία δύο (2) τουλάχιστον ετών σε σχεδίαση, παραγωγή
ή/ και συντήρηση συστημάτων ναυτιλίας.
δ) Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

Ειδικότητα 121

α)Πτυχίο ή δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου
Μηχανολόγου Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού
Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή
Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ ή Μηχανολόγου Ηλεκτρολόγου
Μηχανικού ή Μηχανολόγου Μηχανικού ή Μηχανολόγου και Αεροναυπηγού
Μηχανικού ή Ηλεκτρονικού Μηχανικού ή Ηλεκτρονικής και Μηχανικών
Υπολογιστών ή Ηλεκτρονικού Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή
Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής 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.
β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου
σπουδών.

ΠΕ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
γ) Εξειδικευμένη εμπειρία δύο (2) τουλάχιστον ετών σε σχεδίαση, παραγωγή
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ή /και συντήρηση ψηφιακών συστημάτων αυτόματου ελέγχου πτήσεως*.
ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΤΗΣΕΩΣ δ) Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
(Διεύθυνση
Ηλεκτρονικών)
Θέση 1

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο/α με τα ανωτέρω
προσόντα)
α)Πτυχίο ή δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου
Μηχανολόγου Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού
Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή
Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ ή Μηχανολόγου Ηλεκτρολόγου
Μηχανικού ή Μηχανολόγου Μηχανικού ή Μηχανολόγου και Αεροναυπηγού
Μηχανικού ή Ηλεκτρονικού Μηχανικού ή Ηλεκτρονικής και Μηχανικών
Υπολογιστών ή Ηλεκτρονικού Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή
Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής 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.
β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
τίτλου σπουδών.
γ) Εξειδικευμένη εμπειρία ενός (1) τουλάχιστον έτους σε σχεδίαση, παραγωγή
ή/ και συντήρηση ψηφιακών συστημάτων αυτόματου ελέγχου πτήσεως*.
δ) Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
*ΣΗΜ: Τα Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου Πτήσεως στα οποία έχει εμπειρία ο
υποψήφιος μπορεί να είναι για Μη Επανδρωμένα Οχήματα οποιασδήποτε
κατηγορίας, δηλαδή αεροσκάφος, όχημα εδάφους, σκάφος επιφανείας ή
υποβρύχιο σκάφος.
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

Ειδικότητα 122
ΠE
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗ
ΕΠΑΝΔΡΩΜΕΝΩΝ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ

α)Πτυχίο ή δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου
Μηχανολόγου Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού
Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή
Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ ή Μηχανολόγου Ηλεκτρολόγου
Μηχανικού ή Μηχανολόγου Μηχανικού ή Μηχανολόγου και Αεροναυπηγού
Μηχανικού ή Ηλεκτρονικού Μηχανικού ή Ηλεκτρονικής και Μηχανικών
Υπολογιστών ή Ηλεκτρονικού Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή
Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής 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.
β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου
σπουδών.

(1 για Διεύθυνση
Ηλεκτρονικών)

γ) Εξειδικευμένη εμπειρία τριών (3) τουλάχιστον ετών σε σχεδίαση και
ανάπτυξη αλγορίθμων και συστημάτων αυτόνομης λειτουργίας, ελέγχου και
πλοήγησης
Μη
Επανδρωμένων
Συστημάτων,
όπως
έλεγχος
(1 για Διεύθυνση
Μελετών, Έρευνας & συνεργαζομένων ή/και σε σχηματισμό αυτόνομων μη επανδρωμένων
Ανάπτυξης Νέων συστημάτων, εφαρμογές path planning, task sharing, mission sharing
επιβιωσιμότητας (survivability) οχήματος*.
Προϊόντων)
δ) Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
Θέσεις 2
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους/ες με τα ανωτέρω
προσόντα)
α)Πτυχίο ή δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου
Μηχανολόγου Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού
Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή
Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ ή Μηχανολόγου Ηλεκτρολόγου
Μηχανικού ή Μηχανολόγου Μηχανικού ή Μηχανολόγου και Αεροναυπηγού
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Μηχανικού ή Ηλεκτρονικού Μηχανικού ή Ηλεκτρονικής και Μηχανικών
Υπολογιστών ή Ηλεκτρονικού Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή
Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής 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.
β)Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου
σπουδών.
γ) Εξειδικευμένη εμπειρία δύο (2) τουλάχιστον ετών σε σχεδίαση και
ανάπτυξη αλγορίθμων και συστημάτων αυτόνομης λειτουργίας, ελέγχου και
πλοήγησης
Μη
Επανδρωμένων
Συστημάτων,
όπως
έλεγχος
συνεργαζομένων ή / και σε σχηματισμό αυτόνομων μη επανδρωμένων
συστημάτων, εφαρμογές path planning, task sharing, mission sharing
επιβιωσιμότητας (survivability) οχήματος*.
δ) Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους/ες με τα ανωτέρω
προσόντα)
α)Πτυχίο ή δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου
Μηχανολόγου Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού
Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή
Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ ή Μηχανολόγου Ηλεκτρολόγου
Μηχανικού ή Μηχανολόγου Μηχανικού ή Μηχανολόγου και Αεροναυπηγού
Μηχανικού ή Ηλεκτρονικού Μηχανικού ή Ηλεκτρονικής και Μηχανικών
Υπολογιστών ή Ηλεκτρονικού Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή
Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής 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.
β)Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου
σπουδών.
γ)Εξειδικευμένη εμπειρία ενός (1) τουλάχιστον έτους σε σχεδίαση σε
σχεδίαση και ανάπτυξη αλγορίθμων και συστημάτων αυτόνομης λειτουργίας,
ελέγχου και πλοήγησης Μη Επανδρωμένων Συστημάτων, όπως έλεγχος
συνεργαζομένων ή / και σε σχηματισμό αυτόνομων μη επανδρωμένων
συστημάτων, εφαρμογές path planning, task sharing, mission sharing,
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επιβιωσιμότητας (survivability) οχήματος*.
δ) Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
*ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα Συστήματα Αυτόνομης Λειτουργίας στα οποία έχει εμπειρία
ο υποψήφιος μπορεί να είναι για Μη Επανδρωμένα Οχήματα οποιασδήποτε
κατηγορίας, δηλαδή αεροσκάφος, όχημα εδάφους, σκάφος επιφανείας ή
υποβρύχιο σκάφος.
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
α)Πτυχίο ή δίπλωμα Χημικού Μηχανικού 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.

Ειδικότητα 123
ΠΕ
ΧΗΜΙΚΟΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

β)Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου
σπουδών.
γ)Εξειδικευμένη εμπειρία δύο (2) τουλάχιστον ετών σε ειδικές διεργασίες ή
υλικά χημικής τεχνολογίας.
δ)Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

(Διεύθυνση
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
Διαχείρισης &
Ελέγχου Ποιότητας) (Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψηφίους/ες με τα ανωτέρω
προσόντα)
Θέση 1
α)Πτυχίο ή δίπλωμα Χημικού Μηχανικού 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.
β)Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου
σπουδών.
γ)Εξειδικευμένη εμπειρία ενός (1) τουλάχιστον έτους σε ειδικές διεργασίες ή
υλικά χημικής τεχνολογίας.
δ)Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
Ειδικότητα 124
ΠΕ
ΧΗΜΙΚΟΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
(Διεύθυνση

α)Πτυχίο ή δίπλωμα Χημικού Μηχανικού 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
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Μελετών, Έρευνας & τίτλος σχολών της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
Ανάπτυξης Νέων β)Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου
Προϊόντων)
σπουδών
γ) Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης στο πεδίο
Θέση 1
της Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών.
δ) Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
α)Πτυχίο ή δίπλωμα Χημικού Μηχανικού 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.
Ειδικότητα 125
ΠΕ
ΧΗΜΙΚΟΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

β)Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου
σπουδών.
γ)Διδακτική εμπειρία δυο (2) τουλάχιστον ετών.
δ)Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Διεύθυνση
Εκπαίδευσης)
Θέσεις 2

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψήφιους/ες με τα ανωτέρω
προσόντα)
α) Πτυχίο ή δίπλωμα Χημικού Μηχανικού 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.
β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του
τίτλου σπουδών.
γ) Διδακτική εμπειρία ενός (1) τουλάχιστον έτους.
δ) Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

Ειδικότητα 126
ΠΕ
ΧΗΜΙΚΟΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
(Διεύθυνση
Διαχείρισης &
Ελέγχου Ποιότητας)
Θέση 1

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
α) Πτυχίο ή δίπλωμα Χημικού Μηχανικού 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.
β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου
σπουδών.

Σελίδα 50 από 160

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
γ) Εξειδικευμένη εμπειρία δύο (2) τουλάχιστον ετών σε ανάλυση, έλεγχο και
εφαρμογή των απαιτήσεων Ευρωπαϊκών Κανονισμών REACH & CLP.
δ) Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο/α
προσόντα)

με τα ανωτέρω

α) Πτυχίο ή δίπλωμα Χημικού Μηχανικού 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.
β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου
σπουδών.
γ) Εξειδικευμένη εμπειρία ενός (1) τουλάχιστον έτους σε ανάλυση, έλεγχο και
εφαρμογή των απαιτήσεων Ευρωπαϊκών Κανονισμών REACH & CLP.
δ) Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ B΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψηφίους/ες
προσόντα)

με τα ανωτέρω

α) Πτυχίο ή δίπλωμα Χημικού Μηχανικού 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.
β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου
σπουδών.
γ) Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
Ειδικότητα 127
ΠΕ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ
(Διεύθυνση
Εφοδιασμού)
Θέση 1

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
α)Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα Μηχανικού 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. β)Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού
αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου σπουδών.
β)Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου
σπουδών.
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γ)Εξειδικευμένη εμπειρία τουλάχιστον εξι (6) μηνών σε παρακολούθηση και
διεκπεραίωση εισαγωγών εξαγωγών εξαρτημάτων, ανταλλακτικών και
προϊόντων.
δ)Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii)
υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου
ε)Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο/α
προσόντα)

με τα ανωτέρω

α)Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα Μηχανικού 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.
β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του
τίτλου σπουδών.
γ) Εξειδικευμένη εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) μηνών σε παρακολούθηση
και διεκπεραίωση εισαγωγών εξαγωγών εξαρτημάτων, ανταλλακτικών και
προϊόντων.
δ)Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii)
υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου.
ε)Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο/α
προσόντα)

με τα ανωτέρω

α)Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα Μηχανικού 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.
β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του
τίτλου σπουδών.
γ)Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii)
υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου.
δ)Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
Ειδικότητα 128

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
α) Πτυχίο ή δίπλωμα Μηχανικού Περιβάλλοντος ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
ΠΕ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
(Διεύθυνση Υγείας,
Ασφάλειας &
Περιβάλλοντος)
Θέση 1

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.
β)Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου
σπουδών.
γ) Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
δ) Εξειδικευμένη εμπειρία ενός (1) τουλάχιστον έτους σε διαχείριση
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και χρήση ενεργειακών πόρων.
ε)Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii)
υπολογιστικών φύλλων, (iii) υπηρεσιών διαδικτύου και iv) παρουσιάσεων.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο/α
προσόντα)

με τα ανωτέρω

α)Πτυχίο ή δίπλωμα Μηχανικού Περιβάλλοντος ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή
δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων
Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας
πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή
Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος
τίτλος σχολών της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
β)Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου
σπουδών.
γ)Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
δ)Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii)
υπολογιστικών φύλλων, (iii) υπηρεσιών διαδικτύου και iv) παρουσιάσεων.
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

Ειδικότητα 129
ΠΕ
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
(Διεύθυνση
Ανθρώπινου
Δυναμικού)
Θέση 1

α)Πτυχίο ή δίπλωμα Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης ή
Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής με κατευθύνση Δασκάλου ή
Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής με κατευθύνσεις: α) Συνεχούς
Εκπαίδευσης είτε β) Εκπαίδευσης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες ή Φιλοσοφίας
και Παιδαγωγικής με ειδίκευση στην Παιδαγωγική ή Φιλοσοφίας
Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας με ειδίκευση στην Παιδαγωγική ΑΕΙ ή
Πτυχίο ή δίπλωμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία ή
Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης ή Επιστημών της
Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία ή Επιστημών της Εκπαίδευσης και της
Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία ή Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και
του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού ή
Παιδαγωγικού Νηπιαγωγών ή
Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής με κατεύθυνση Νηπιαγωγού ή
Παιδαγωγικού Tμήματος Νηπιαγωγών ή Παιδαγωγού Προσχολικής
Εκπαίδευσης ΑΕΙ ή
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Πτυχίο ή δίπλωμα Αρχαιολογίας ή Ιστορίας και Αρχαιολογίας ή Ιστορίας Αρχαιολογίας - Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή Ιστορίας, Αρχαιολογίας και
Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών ή Ιστορίας και Εθνολογίας ή Ιστορίας ή
Ιστορίας - Αρχαιολογίας - Λαογραφίας ή Μεσογειακών Σπουδών ΑΕΙ ή
Πτυχίο ή δίπλωμα Κοινωνιολογίας ή Κοινωνικής Πολιτικής και Κοινωνικής
Ανθρωπολογίας ή Κοινωνικής Πολιτικής ή Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή
Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας ή Κοινωνικής Διοίκησης
ή
Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης - Εισαγωγική Κατεύθυνση:
Κοινωνικής Διοίκησης ΑΕΙ ή
Πτυχίο ή δίπλωμα Ψυχολογίας ΑΕΙ
ή Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος
Φιλοσοφικού Τμήματος Φιλοσοφικής Σχολής ή Φιλολογίας ή Ελληνικής
Φιλολογίας ή Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας ή Φιλοσοφίας και
Παιδαγωγικής ή Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών ή Φιλοσοφίας ή
Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ή Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ή
Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας ή Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ή
Ιταλικής και Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας ή Ισπανικής Γλώσσας και
Φιλολογίας ή Ρωσικής ή Τουρκικής ή Βουλγαρικής ή Ρουμανικής Γλώσσας,
Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξεινίων Χωρών ή Ρωσικής Γλώσσας και
Φιλολογίας και Σλαβικών Σπουδών εισαγωγική κατεύθυνση Ρωσικής
Γλώσσας και Φιλολογίας ΑΕΙ , ή
Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Θεολογίας ή Κοινωνικής Θεολογίας ή
Ποιμαντικής ή Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας ΑΕΙ ή το ομώνυμο
πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή
Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος
τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή
το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π)
ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή
ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
β)Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας .
γ)Εξειδικευμένη εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών στην οργάνωση και
συντονισμό δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας.
δ)Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii)
υπολογιστικών φύλλων, (iii) υπηρεσιών διαδικτύου και iv) παρουσιάσεων.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο/α
προσόντα)

με τα ανωτέρω

α)Πτυχίο ή δίπλωμα Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης ή
Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής με κατευθύνση Δασκάλου ή
Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής με κατευθύνσεις: α) Συνεχούς
Εκπαίδευσης είτε β) Εκπαίδευσης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες ή Φιλοσοφίας
και Παιδαγωγικής με ειδίκευση στην Παιδαγωγική ή Φιλοσοφίας
Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας με ειδίκευση στην Παιδαγωγική ΑΕΙ ή
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Πτυχίο ή δίπλωμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία ή
Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης ή Επιστημών της
Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία ή Επιστημών της Εκπαίδευσης και της
Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία ή Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και
του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού ή
Παιδαγωγικού Νηπιαγωγών ή
Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής με κατεύθυνση Νηπιαγωγού ή
Παιδαγωγικού Tμήματος Νηπιαγωγών ή Παιδαγωγού Προσχολικής
Εκπαίδευσης ΑΕΙ ή
Πτυχίο ή δίπλωμα Αρχαιολογίας ή Ιστορίας και Αρχαιολογίας ή Ιστορίας Αρχαιολογίας - Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή Ιστορίας, Αρχαιολογίας και
Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών ή Ιστορίας και Εθνολογίας ή Ιστορίας ή
Ιστορίας - Αρχαιολογίας - Λαογραφίας ή Μεσογειακών Σπουδών ΑΕΙ ή
Πτυχίο ή δίπλωμα Κοινωνιολογίας ή Κοινωνικής Πολιτικής και Κοινωνικής
Ανθρωπολογίας ή Κοινωνικής Πολιτικής ή Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή
Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας ή Κοινωνικής Διοίκησης
ή
Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης - Εισαγωγική Κατεύθυνση:
Κοινωνικής Διοίκησης ΑΕΙ ή
Πτυχίο ή δίπλωμα Ψυχολογίας ΑΕΙ ή Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος
Φιλοσοφικού Τμήματος Φιλοσοφικής Σχολής ή Φιλολογίας ή Ελληνικής
Φιλολογίας ή Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας ή Φιλοσοφίας και
Παιδαγωγικής ή Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών ή Φιλοσοφίας ή
Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ή Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ή
Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας ή Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ή
Ιταλικής και Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας ή Ισπανικής Γλώσσας και
Φιλολογίας ή Ρωσικής ή Τουρκικής ή Βουλγαρικής ή Ρουμανικής Γλώσσας,
Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξεινίων Χωρών ή Ρωσικής Γλώσσας και
Φιλολογίας και Σλαβικών Σπουδών εισαγωγική κατεύθυνση Ρωσικής
Γλώσσας και Φιλολογίας ΑΕΙ , ή
Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Θεολογίας ή Κοινωνικής Θεολογίας ή
Ποιμαντικής ή Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας ΑΕΙ ή το ομώνυμο
πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή
Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος
τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή
το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π)
ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή
ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
β) Εξειδικευμένη εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους στην οργάνωση και
συντονισμό δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας.
γ) Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
δ)Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii)
υπολογιστικών φύλλων, (iii) υπηρεσιών διαδικτύου και iv) παρουσιάσεων.
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
α) Πτυχίο ή δίπλωμα Αρχειονομίας και Βιβλιοθηκονομίας ή Βιβλιοθηκονομίας
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Ειδικότητα 130
ΠΕ
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΟΣ

ή Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας & Μουσειολογίας με κατευθύνσεις
Αρχειονομίας ή Βιβλιοθηκονομίας ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα
Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου(Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών
Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής
ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
β)Γνώση Χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: i) επεξεργασίας κειµένων, ii) υπολογιστικών φύλλων και iii) υπηρεσιών διαδικτύου.

(Διεύθυνση
Διαχείρισης &
γ)Πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας.
Ελέγχου Ποιότητας)
Θέσεις 2

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους/ες με τα ανωτέρω
προσόντα)
α)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 και επιπλέον
β)Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών Βιβλιοθηκονομίας, διάρκειας τουλάχιστον
ενός ακαδημαικού έτους.
γ)Γνώση Χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: i) επεξεργασίας κειµένων, ii) υπολογιστικών φύλλων και iii) υπηρεσιών διαδικτύου.
δ) Πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας.
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Ειδικότητα 131
ΠΕ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ &
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
(Διεύθυνση
Αεροκατασκευών)
Θέση 1

α)Πτυχίο ή δίπλωμα Μηχανικού Παραγωγής και Διοίκησης 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,
β)Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου
σπουδών.
γ)Πολύ Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο/α με τα ανωτέρω
προσόντα)
α)Πτυχίο ή δίπλωμα Μηχανικού Παραγωγής και Διοίκησης 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
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ειδικότητας.
β)Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου
σπουδών.
γ) Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας.
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
α)Πτυχίο η δίπλωμα Χημείας ΑΕΙ η το ομώνυμο πτυχίο η δίπλωμα Ελληνικού
Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) Α..Ε.Ι η Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής
(Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής η ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής η
αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας.
β)Βεβαίωση ιδιότητας μέλους της ένωσης Ελλήνων Χημικών (Ν. 1804/1988ΦΕΚ 177 Α’ / 25-8-1988).
Ειδικότητα 132
ΠΕ
ΧΗΜΙΚΟΣ

γ) Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών τουλάχιστον ετήσιας φοίτησης στην
Aνόργανη Xημεία ή στη Xημεία Aνόργανων Yλικών.
δ) Εξειδικευμένη εμπειρία ενός έτους στην Αναλυτική Χημεία ή σε καύσιμα.
ε)Πολύ Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Διεύθυνση
Διαχείρισης και
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο/α με τα ανωτέρω
Ελέγχου Ποιότητας)
προσόντα)
Θέση 1

α)Πτυχίο η δίπλωμα Χημείας ΑΕΙ η το ομώνυμο πτυχίο η δίπλωμα Ελληνικού
Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) Α..Ε.Ι η Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής
(Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής η ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής η
αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας.
β) Βεβαίωση ιδιότητας μέλους της ένωσης Ελλήνων Χημικών (Ν. 1804/1988ΦΕΚ 177 Α’ / 25-8-1988).
γ) Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών τουλάχιστον ετήσιας φοίτησης στην
Aνόργανη Xημεία ή στη Xημεία Aνόργανων Yλικών.
δ) Εξειδικευμένη εμπειρία ενός έτους στην Αναλυτική Χημεία ή σε καύσιμα .
ε)Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας.

Ειδικότητα 133

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

α) Πτυχίο ή δίπλωμα Μηχανικού Μεταλλείων Μεταλλουργών με ειδικεύσεις: α)
Μηχανικού Μεταλλείων ή Μεταλλειολόγου ή β) Μεταλλουργού Μηχανικού ή
ΠΕ
Μηχανικών Ορυκτών Πόρων ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού
ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΟΣ
Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
(Π.Σ.Ε) ΑΕΙ ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ
ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών
(Διεύθυνση
Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της
Διαχείρισης &
Ελέγχου Ποιότητας) αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας,
β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου
Θέση 1
σπουδών.
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γ)Εξειδικευμένη εμπειρία δύο (2) τουλάχιστον ετών σε ειδικές διεργασίες
μεταλλουργικής τεχνολογίας (συγκολλήσεις, θερμικές κατεργασίες).
δ) Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο/α με τα ανωτέρω
προσόντα)
α) Πτυχίο ή δίπλωμα Μηχανικού Μεταλλείων Μεταλλουργών με ειδικεύσεις: α)
Μηχανικού Μεταλλείων ή Μεταλλειολόγου ή β) Μεταλλουργού Μηχανικού ή
Μηχανικών Ορυκτών Πόρων 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,
β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου
σπουδών.
γ)Εξειδικευμένη εμπειρία ενός (1) τουλάχιστον έτους σε ειδικές διεργασίες
μεταλλουργικής τεχνολογίας (συγκολλήσεις, θερμικές κατεργασίες).
δ)Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον η θέση
προσόντα)

δεν καλυφθεί από υποψήφιο/α με τα ανωτέρω

α) Πτυχίο ή δίπλωμα Μηχανικού Μεταλλείων Μεταλλουργών με ειδικεύσεις: α)
Μηχανικού Μεταλλείων ή Μεταλλειολόγου ή β) Μεταλλουργού Μηχανικού ή
Μηχανικών Ορυκτών Πόρων 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,
β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου
σπουδών.
γ)Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
Ειδικότητα 134
ΠΕ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
(Διεύθυνση

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
α)Πτυχίο ή δίπλωμα Αστικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης (από 1998
μετονομάστηκε σε Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης) ή
Βιομηχανικής Διοίκησης
και Τεχνολογίας (πρώην Τεχνολογίας και
Συστημάτων Παραγωγής) ή Δημόσιας Διοίκησης με κατεύθυνση Δημόσιας
Οικονομικής ή Δημόσιας Διοίκησης (το οποίο ίσχυε μέχρι το ακαδημαικό έτος
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Οικονομικών
Υπηρεσιών)
Θέσεις 2

1996-1997) ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών
(από Μάιο 2008 μετονομάστηκε σε Διεθνών και Ευρωπαικών Σπουδών) με
κατεύθυνση Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών ή Διεθνών και
Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών
με κατεύθυνση Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σχέσεων ή Διεθνών
και Ευρωπαικών Σπουδών (πρώην Διεθνών και Ευρωπαικών Οικονομικών
και Πολιτικών Σπουδών ) με κατεύθυνση Διεθνών και Ευρωπαικών
Οικονομικών Σπουδών ή Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξης ή
Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών ή
Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προιόντων και Τροφίμων
ή
Επιχειρησιακής Έρευνας και Μάρκετινγκ ή Επιχειρησιακής Έρευνας και
Στρατηγικής Πωλήσεων (Marketing) ή Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ή
Λογιστικής Χρηματοοικονομικής και Ποσοτικής Ανάλυσης ή Μάρκετινγκ και
Επικοινωνίας ή Μάρκετινγκ και Διοίκησης Λειτουργιών ή Μάρκετινγκ
Αγροτικών Προιόντων
ή Ναυτιλιακών Σπουδών ή Ναυτιλίας και
Επιχειρηματικών Υπηρεσιών ή Οικονομικής Επιστήμης ή Οικονομικής και
Περιφερειακής Ανάπτυξης ή Οικονομικών Επιστημών ή Οικονομικής και
Διοίκησης Τουρισμού ή Οργάνωσης και Διαχείρισης Αγροτικών
Εκμεταλλεύσεων (από 2006 μετονομάστηκε σε Διοίκησης Επιχειρήσεων
Αγροτικών Προιόντων και Τροφίμων) ή Οργάνωσης και Διοίκησης
Επιχειρήσεων ή Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού ή Περιφερειακής και
Οικονομικής Ανάπτυξης ή Στατιστικής ή Στατιστικής και Αναλογιστικής
Επιστήμης ή Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης ή
Στατιστικής και
Αναλογιστικών - Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών
ή Μαθηματικών
Εισαγωγική Κατεύθυνση Στατιστικής και Αναλογιστικών-Χρηματοοικονομικών
Μαθηματικών
ή
Τεχνολογίας
και
Συστημάτων
Παραγωγής
ή
Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή
δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων
Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΑΕΙ της ημεδαπής η ισότιμος τίτλος σχολών της
ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
β)Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών τουλάχιστον ετήσιας φοίτησης στο
αντικείμενο της Λογιστικής ή/και της Κοστολόγησης.
γ)Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii)
υπολογιστικών φύλλων, (iii) υπηρεσιών διαδικτύου, και iv) παρουσιάσεων.
δ)Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους/ες με τα ανωτέρω
προσόντα)
α)Πτυχίο ή δίπλωμα Αστικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης (από 1998
μετονομάστηκε σε Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης) ή
Βιομηχανικής Διοίκησης
και Τεχνολογίας (πρώην Τεχνολογίας και
Συστημάτων Παραγωγής) ή Δημόσιας Διοίκησης με κατεύθυνση Δημόσιας
Οικονομικής ή Δημόσιας Διοίκησης (το οποίο ίσχυε μέχρι το ακαδημαικό έτος
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1996-1997) ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών
(από Μάιο 2008 μετονομάστηκε σε Διεθνών και Ευρωπαικών Σπουδών) με
κατεύθυνση Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών ή Διεθνών και
Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών
με κατεύθυνση Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σχέσεων ή Διεθνών
και Ευρωπαικών Σπουδών (πρώην Διεθνών και Ευρωπαικών Οικονομικών
και Πολιτικών Σπουδών ) με κατεύθυνση Διεθνών και Ευρωπαικών
Οικονομικών Σπουδών ή Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξης ή
Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών ή
Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προιόντων και Τροφίμων
ή
Επιχειρησιακής Έρευνας και Μάρκετινγκ ή Επιχειρησιακής Έρευνας και
Στρατηγικής Πωλήσεων (Marketing) ή Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ή
Λογιστικής Χρηματοοικονομικής και Ποσοτικής Ανάλυσης ή Μάρκετινγκ και
Επικοινωνίας ή Μάρκετινγκ και Διοίκησης Λειτουργιών ή Μάρκετινγκ
Αγροτικών Προιόντων
ή Ναυτιλιακών Σπουδών ή Ναυτιλίας και
Επιχειρηματικών Υπηρεσιών ή Οικονομικής Επιστήμης ή Οικονομικής και
Περιφερειακής Ανάπτυξης ή Οικονομικών Επιστημών ή Οικονομικής και
Διοίκησης Τουρισμού ή Οργάνωσης και Διαχείρισης Αγροτικών
Εκμεταλλεύσεων (από 2006 μετονομάστηκε σε Διοίκησης Επιχειρήσεων
Αγροτικών Προιόντων και Τροφίμων) ή Οργάνωσης και Διοίκησης
Επιχειρήσεων ή Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού ή Περιφερειακής και
Οικονομικής Ανάπτυξης ή Στατιστικής ή Στατιστικής και Αναλογιστικής
Επιστήμης ή Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης ή
Στατιστικής και
Αναλογιστικών - Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών
ή Μαθηματικών
Εισαγωγική Κατεύθυνση Στατιστικής και Αναλογιστικών-Χρηματοοικονομικών
Μαθηματικών
ή
Τεχνολογίας
και
Συστημάτων
Παραγωγής
ή
Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή
δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων
Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΑΕΙ της ημεδαπής η ισότιμος τίτλος σχολών της
ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας
β)Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii)
υπολογιστικών φύλλων (iii) υπηρεσιών διαδικτύου, και iv) παρουσιάσεων
γ)Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

Ειδικότητα 135
ΠΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
α)Πτυχίο ή δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού. Α.Ε.Ι. ή το ομώνυμο πτυχίο ή
δίπλωμα Ε.Α.Π. (Α.Ε.Ι.) ή Π.Σ.Ε. (Α.Ε.Ι.) ή το ταυτόσημο κατά περιεχόμενο
ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα Α.Ε.Ι. ή Ε.Α.Π. (Α.Ε.Ι.) ή Π.Σ.Ε. (Α.Ε.Ι.) της
ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής.
β)Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου
σπουδών.
γ)Εξειδικευμένη εμπειρία δύο (2) τουλάχιστον ετών σε Μελέτες και Επίβλεψη
Δημοσίων Έργων.
δ)Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

Σελίδα 60 από 160

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
(Διεύθυνση
Συντήρησης
Εγκαταστάσεων)
Θέση 1

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο/α με τα ανωτέρω
προσόντα)
α)Πτυχίο ή δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού. Α.Ε.Ι. ή το ομώνυμο πτυχίο ή
δίπλωμα Ε.Α.Π. (Α.Ε.Ι.) ή Π.Σ.Ε. (Α.Ε.Ι.) ή το ταυτόσημο κατά περιεχόμενο
ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα Α.Ε.Ι. ή Ε.Α.Π. (Α.Ε.Ι.) ή Π.Σ.Ε. (Α.Ε.Ι.) της
ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής.
β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του
τίτλου σπουδών.
γ)Εξειδικευμένη εμπειρία ενός (1) τουλάχιστον έτους σε Μελέτες και
Επίβλεψη Δημοσίων Έργων.
δ)Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο/α με τα ανωτέρω
προσόντα)
α)Πτυχίο ή δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού. Α.Ε.Ι. ή το ομώνυμο πτυχίο ή
δίπλωμα Ε.Α.Π. (Α.Ε.Ι.) ή Π.Σ.Ε. (Α.Ε.Ι.) ή το ταυτόσημο κατά περιεχόμενο
ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα Α.Ε.Ι. ή Ε.Α.Π. (Α.Ε.Ι.) ή Π.Σ.Ε. (Α.Ε.Ι.) της
ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής.
β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του
τίτλου σπουδών.
γ)Kαλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

Ειδικότητα 136
ΠΕ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
LOGISTICS

α) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα Μηχανικού 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.
β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου
σπουδών.

γ) Εξειδικευμένη εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών σε θέματα προμηθειών
(Διεύθυνση
αεροπορικού υλικού (Α υλών & ανταλλακτικών) και ανάθεσης υπηρεσιών
Διαχείρισης &
επισκευής (ανταλλακτικών & συσκευών).
Ελέγχου Ποιότητας)
δ) Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
Θέση 1
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο/α με τα ανωτέρω
προσόντα)
α) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα Μηχανικού ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή
δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
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.
β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου
σπουδών.
γ) Εξειδικευμένη εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους σε θέματα προμηθειών
αεροπορικού υλικού (Α υλών & ανταλλακτικών) και ανάθεσης υπηρεσιών
επισκευής (ανταλλακτικών & συσκευών).
δ) Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο/α με τα ανωτέρω
προσόντα)
α) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα Μηχανικού 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.
β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου
σπουδών.
γ) Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών τουλάχιστον ετήσιας φοίτησης στη
διαχείριση εφοδιαστικής Αλυσίδας ή στη διαχείριση αλυσίδων εφοδιαστικής ή
στη Διοίκηση logistics.
δ) Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο/α με τα ανωτέρω
προσόντα)
α) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα Μηχανικού 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.
β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου
σπουδών.
γ) Εξειδικευμένη εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών σε θέματα προμηθειών.
δ) Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

Σελίδα 62 από 160

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Δ΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο/α με τα ανωτέρω
προσόντα)
α) Πτυχίο ή δίπλωμα Επιχειρησιακής Έρευνας και Μάρκετινγκ ή
Επιχειρησιακής Έρευνας και Στρατηγικής Πωλήσεων (Marketing) ή
Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας ή Μάρκετινγκ και Διοίκησης Λειτουργιών ή
Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών ή
Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών
Προϊόντων και Τροφίμων ή Οργάνωσης και Διαχείρισης Αγροτικών
Εκμεταλλεύσεων ή Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού ή Οικονομικής
και Διοίκησης Τουρισμού ή Οικονομικών Επιστημών με κατεύθυνση Διοίκηση
Επιχειρήσεων ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού
Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ
της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής,
αντίστοιχης ειδικότητας.
β) Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών τουλάχιστον ετήσιας φοίτησης στη
διαχείριση εφοδιαστικής Αλυσίδας ή στη διαχείριση αλυσίδων εφοδιαστικής ή
Διοίκηση logistics.
γ) Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

Ειδικότητα 137
ΠΕ
ΕΙΔΙΚΟΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
(Διεύθυνση
Ανθρώπινου
Δυναμικού)
Θέσεις 2

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
α) Πτυχίο ή δίπλωμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας (πρώην
Τεχνολογίας και Συστημάτων Παραγωγής) ή Δημόσιας Διοίκησης ή Διοίκησης
Επιχειρήσεων ή Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών ή Διοίκησης
Τεχνολογίας ή Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας ή Διαχείρισης
Ανθρωπίνων Πόρων και Διοίκησης ή Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών
Προϊόντων και Τροφίμων ή Κοινωνικής Διοίκησης ή Κοινωνικής Διοίκησης και
Πολιτικής Επιστήμης: Εισαγωγική Κατεύθυνση: α) Πολιτικής Επιστήμης β)
Κοινωνικής Διοίκησης με κατεύθυνση Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής ή
Μάρκετινγκ και Διοίκησης Λειτουργιών ή Νομικής ή Οικονομικής και Διοίκησης
Τουρισμού ή Οργάνωσης και Διαχείρισης Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (από
2006 μετονομάστηκε σε Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και
Τροφίμων) ή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Οργάνωσης και
Διαχείρισης Αθλητισμού ή Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης ή
Τεχνολογίας και Συστημάτων ή Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής
Διοικητικής ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού
Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΑΕΙ
της ημεδαπής η ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής,
αντίστοιχης ειδικότητας.
β) Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών
διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού.

ετήσιας

τουλάχιστον

φοίτησης

σε

γ) Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
δ) Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii)
υπολογιστικών φύλλων, (iii) υπηρεσιών διαδικτύου, και iv) παρουσιάσεων.

Σελίδα 63 από 160

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω
προσόντα)
α) Πτυχίο ή δίπλωμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας (πρώην
Τεχνολογίας και Συστημάτων Παραγωγής) ή Δημόσιας Διοίκησης ή Διοίκησης
Επιχειρήσεων ή Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών ή Διοίκησης
Τεχνολογίας ή Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας ή Διαχείρισης
Ανθρωπίνων Πόρων και Διοίκησης ή Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών
Προϊόντων και Τροφίμων ή Κοινωνικής Διοίκησης ή Κοινωνικής Διοίκησης και
Πολιτικής Επιστήμης: Εισαγωγική Κατεύθυνση: α) Πολιτικής Επιστήμης β)
Κοινωνικής Διοίκησης με κατεύθυνση Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής ή
Μάρκετινγκ και Διοίκησης Λειτουργιών ή Νομικής ή Οικονομικής και Διοίκησης
Τουρισμού ή Οργάνωσης και Διαχείρισης Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (από
2006 μετονομάστηκε σε Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και
Τροφίμων) ή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Οργάνωσης και
Διαχείρισης Αθλητισμού ή Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης ή
Τεχνολογίας και Συστημάτων ή Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής
Διοικητικής ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού
Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΑΕΙ
της ημεδαπής η ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής,
αντίστοιχης ειδικότητας.
β)Εξειδικευμένη εμπειρία δύο (2) τουλάχιστον έτών σε διαχείριση ανθρώπινου
δυναμικού.
γ) Πολύ καλή γνώση γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
δ) Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii)
υπολογιστικών φύλλων, (iii) υπηρεσιών διαδικτύου, και iv) παρουσιάσεων.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω
προσόντα)
α) Πτυχίο ή δίπλωμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας (πρώην
Τεχνολογίας και Συστημάτων Παραγωγής) ή Δημόσιας Διοίκησης ή Διοίκησης
Επιχειρήσεων ή Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών ή Διοίκησης
Τεχνολογίας ή Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας ή Διαχείρισης
Ανθρωπίνων Πόρων και Διοίκησης ή Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών
Προϊόντων και Τροφίμων ή Κοινωνικής Διοίκησης ή Κοινωνικής Διοίκησης και
Πολιτικής Επιστήμης: Εισαγωγική Κατεύθυνση: α) Πολιτικής Επιστήμης β)
Κοινωνικής Διοίκησης με κατεύθυνση Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής ή
Μάρκετινγκ και Διοίκησης Λειτουργιών ή Νομικής ή Οικονομικής και Διοίκησης
Τουρισμού ή Οργάνωσης και Διαχείρισης Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (από
2006 μετονομάστηκε σε Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και
Τροφίμων) ή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Οργάνωσης και
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
Διαχείρισης Αθλητισμού ή Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης ή
Τεχνολογίας και Συστημάτων ή Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής
Διοικητικής ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού
Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΑΕΙ
της ημεδαπής η ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής,
αντίστοιχης ειδικότητας.
β) Εξειδικευμένη εμπειρία ενός (1) τουλάχιστον έτους σε διαχείριση
ανθρώπινου δυναμικού.
γ) Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
δ) Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii)
υπολογιστικών φύλλων, (iii) υπηρεσιών διαδικτύου, και iv) παρουσιάσεων.
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

Ειδικότητα 138

α)Πτυχίο ή δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου
Μηχανολόγου Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού
Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή
Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ ή Μηχανολόγου Ηλεκτρολόγου
Μηχανικού ή Μηχανολόγου Μηχανικού ή Μηχανολόγου και Αεροναυπηγού
Μηχανικού ή Ηλεκτρονικού Μηχανικού ή Ηλεκτρονικής και Μηχανικών
Υπολογιστών ή Ηλεκτρονικού Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή
Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής 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.

ΠΕ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΟΡΑΣΗΣ
β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ
σπουδών.
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
(COMPUTER VISION) γ) Εξειδικευμένη εμπειρία τριών (3) τουλάχιστον ετών στο αντικείμενο της
υπολογιστικής όρασης με έμφαση στις τεχνικές position-estimation, object
(Διεύθυνση
recognition, detection, για online εφαρμογή σε ρομποτικά συστήματα.
Ηλεκτρονικών)
δ) Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
Θέση 1
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο/α με τα ανωτέρω
προσόντα)
α)Πτυχίο ή δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου
Μηχανολόγου Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού
Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή
Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ ή Μηχανολόγου Ηλεκτρολόγου
Μηχανικού ή Μηχανολόγου Μηχανικού ή Μηχανολόγου και Αεροναυπηγού
Μηχανικού ή Ηλεκτρονικού Μηχανικού ή Ηλεκτρονικής και Μηχανικών
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
Υπολογιστών ή Ηλεκτρονικού Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή
Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής 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.
β)Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου
σπουδών.
γ) Εξειδικευμένη εμπειρία δύο (2) τουλάχιστον ετών στο αντικείμενο της
υπολογιστικής όρασης με έμφαση στις τεχνικές position-estimation, object
recognition, detection, για online εφαρμογή σε ρομποτικά συστήματα.
δ) Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

Ειδικότητα 139
ΠΕ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΡΑΔΙΟΖΕΥΞΕΩΝ
(Διεύθυνση
Ηλεκτρονικών)
Θέση 1

α)Πτυχίο ή δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου
Μηχανολόγου Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού
Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή
Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ ή Μηχανολόγου Ηλεκτρολόγου
Μηχανικού ή Ηλεκτρονικού Μηχανικού ή Ηλεκτρονικής και Μηχανικών
Υπολογιστών ή Ηλεκτρονικού Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή
Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής 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.
β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου
σπουδών.
γ) Εξειδικευμένη εμπειρία τριών (3) τουλάχιστον ετών σε σχεδίαση, ανάπτυξη,
εφαρμογή,
και
υποστήριξη
συστημάτων
ασύρματων
ψηφιακών
τηλεπικοινωνιακών ζεύξεων, συμπεριλαμβανομένων τεχνικών FFT-based
filtering, time domain digital filtering, sampling rate conversion, FEC encoding,
ψηφιακών διαμορφώσεων, διαχύτου φάσματος και IP δικτύωσης.
δ) Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο/α με τα ανωτέρω
προσόντα)
α)Πτυχίο ή δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου
Μηχανολόγου Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή
Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ ή Μηχανολόγου Ηλεκτρολόγου
Μηχανικού ή Ηλεκτρονικού Μηχανικού ή Ηλεκτρονικής και Μηχανικών
Υπολογιστών ή Ηλεκτρονικού Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή
Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής 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.
β)Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου
σπουδών.
γ) Εξειδικευμένη εμπειρία δύο (2) τουλάχιστον ετών σε σχεδίαση, ανάπτυξη,
εφαρμογή,
και
υποστήριξη
συστημάτων
ασύρματων
ψηφιακών
τηλεπικοινωνιακών ζεύξεων, συμπεριλαμβανομένων τεχνικών FFT-based
filtering, time domain digital filtering, sampling rate conversion, FEC encoding,
ψηφιακών διαμορφώσεων, διαχύτου φάσματος και IP δικτύωσης.
δ) Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

Ειδικότητα 140
ΠΕ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ

α)Πτυχίο ή δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου
Μηχανολόγου Μηχανικού ή Μηχανολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή
Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγου
Μηχανικού και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και
Μηχανικού Η/Υ 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.

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

β)Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου
σπουδών.

(Διεύθυνση
Μελετών, Έρευνας &
Ανάπτυξης Νέων
Προϊόντων)

γ) Εξειδικευμένη εμπειρία δύο (2) τουλάχιστον ετών σε σχεδίαση και
ανάπτυξη λογισμικού σε αντικειμενοστραφείς γλώσσες προγραμματισμού
C++ ή/και C#/.net ή/και JAVA για λειτουργικά συστήματα Microsoft/Linux,
ανάπτυξη desktop εφαρμογών/διεπαφών χρήστη ή/και διαδικτυακών
εφαρμογών (τεχνολογίες web, J2EE).

Θέσεις 2

δ) Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους/ες με τα ανωτέρω
προσόντα)
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
α)Πτυχίο ή δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου
Μηχανολόγου Μηχανικού ή Μηχανολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή
Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγου
Μηχανικού και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και
Μηχανικού Η/Υ 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
β)Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου
σπουδών.
γ) Εξειδικευμένη εμπειρία ενός (1) τουλάχιστον έτους στη σχεδίαση και
ανάπτυξη λογισμικού σε αντικειμενοστραφείς γλώσσες προγραμματισμού
C++ ή/και C#/.net ή/και JAVA για λειτουργικά συστήματα Microsoft/Linux,
ανάπτυξη desktop εφαρμογών/διεπαφών χρήστη ή/και διαδικτυακών
εφαρμογών (τεχνολογίες web, J2EE).
δ) Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους/ες με τα ανωτέρω
προσόντα)
α)Πτυχίο ή δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου
Μηχανολόγου Μηχανικού ή Μηχανολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή
Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγου
Μηχανικού και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και
Μηχανικού Η/Υ 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.
β)Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου
σπουδών.
γ)Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
Ειδικότητα 141
ΠΕ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ

α)Πτυχίο ή δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου
Μηχανολόγου Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού
Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή
Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ ή Μηχανολόγου Ηλεκτρολόγου
Μηχανικού ή Ηλεκτρονικού Μηχανικού ή Ηλεκτρονικής και Μηχανικών
Υπολογιστών ή Ηλεκτρονικού Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ
(Διεύθυνση
Ηλεκτρονικών)
Θέσεις 2

Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής 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.
β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου
σπουδών.
γ) Εξειδικευμένη εμπειρία τριών (3) τουλάχιστον ετών σε σχεδίαση,
παραγωγή ή και συντήρηση αναλογικών ηλεκτρονικών κυκλωμάτων (όχι
συστημάτων ήχου) ή/και σε αναλογικά συστήματα ανάδρασης και ελέγχου,
συστήματα ραδιο-πομποδεκτών (χαμηλές-μέσες-υψηλές συχνότητες μέχρι
2GHz), instrumentation amplifiers.
δ) Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθουν από υποψήφιους/ες με τα ανωτέρω
προσόντα)
α)Πτυχίο ή δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου
Μηχανολόγου Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού
Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή
Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ ή Μηχανολόγου Ηλεκτρολόγου
Μηχανικού ή Ηλεκτρονικού Μηχανικού ή Ηλεκτρονικής και Μηχανικών
Υπολογιστών ή Ηλεκτρονικού Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή
Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής 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.
β)Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου
σπουδών.
γ) Εξειδικευμένη εμπειρία δύο (2) τουλάχιστον ετών σε σχεδίαση, παραγωγή
ή και συντήρηση αναλογικών ηλεκτρονικών κυκλωμάτων (όχι συστημάτων
ήχου) ή/και σε αναλογικά συστήματα ανάδρασης και ελέγχου, συστήματα
ραδιο-πομποδεκτών (χαμηλές-μέσες-υψηλές συχνότητες μέχρι 2GHz),
instrumentation amplifiers.
δ) Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
α)Πτυχίο ή δίπλωμα

Ηλεκτρολόγου
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Μηχανικού

ή

Ηλεκτρολόγου

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
Μηχανολόγου Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού
Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή
Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ ή Μηχανολόγου Ηλεκτρολόγου
ΠΕ
Μηχανικού ή Ηλεκτρονικού Μηχανικού ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα
Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΙΚΩΝ Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή
ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ
δίπλωμα ΑΕΙ ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή
Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος
Θέσεις 2
τίτλος σχολών της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
β)Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου
σπουδών.
(1 για Διεύθυνση
Ηλεκτρονικών)
γ)Εξειδικευμένη εμπειρία δύο (2) τουλάχιστον ετών σε σχεδίαση, παραγωγή
ή/και συντήρηση μικροκυματικών διατάξεων σε συχνότητες άνω των 2GHz.
&
ή/και σε ενισχυτές χαμηλού θορύβου (LNA) ή σε ενισχυτές ισχύος ή σε
(1 για Διεύθυνση
Μελετών, Έρευνας & μικροκυματικές διατάξεις κυματοδηγών που μπορεί να αποτελούν και τμήμα
Ανάπτυξης Νέων κεραίας.
Προϊόντων)
δ)Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
Ειδικότητα 142

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
((Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθουν από υποψήφιους/ες με τα ανωτέρω
προσόντα)
α)Πτυχίο ή δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου
Μηχανολόγου Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού
Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή
Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ ή Μηχανολόγου Ηλεκτρολόγου
Μηχανικού ή Ηλεκτρονικού Μηχανικού 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.
β)Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου
σπουδών.
γ)Εξειδικευμένη εμπειρία ενός (1) τουλάχιστον έτους σε σχεδίαση, παραγωγή
ή/και συντήρηση μικροκυματικών διατάξεων σε συχνότητες άνω των 2GHz
ή/και σε ενισχυτές χαμηλού θορύβου (LNA) ή σε ενισχυτές ισχύος ή σε
μικροκυματικές διατάξεις κυματοδηγών που μπορεί να αποτελούν και τμήμα
κεραίας.
δ)Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

Ειδικότητα 143
ΠΕ

α)Πτυχίο ή δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου
Μηχανολόγου Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού
Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή
Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ ή Μηχανολόγου Ηλεκτρολόγου
Μηχανικού ή Μηχανολόγου Μηχανικού ή Ηλεκτρονικού Μηχανικού ή
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
Ηλεκτρονικής και Μηχανικών Υπολογιστών ή Ηλεκτρονικού Μηχανικού και
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΜΗΧΑΝΟΤΡΟΝΙΚΗΣ Μηχανικού Υπολογιστών ή Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και
Πληροφορικής ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού
Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε)
(Διεύθυνση
ΑΕΙ ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή
Ηλεκτρονικών)
Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών
Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της
Θέση 1
αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου
σπουδών.
γ) Εξειδικευμένη εμπειρία τριών (3) τουλάχιστον ετών σε σχεδίαση,
παραγωγή ή/ και συντήρηση συστημάτων μηχατρονικής (mechatronics).
δ) Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο/α με τα ανωτέρω
προσόντα)
α)Πτυχίο ή δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου
Μηχανολόγου Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού
Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή
Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ ή Μηχανολόγου Ηλεκτρολόγου
Μηχανικού ή Μηχανολόγου Μηχανικού ή Ηλεκτρονικού Μηχανικού ή
Ηλεκτρονικής και Μηχανικών Υπολογιστών ή Ηλεκτρονικού Μηχανικού και
Μηχανικού Υπολογιστών ή Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και
Πληροφορικής 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.
β)Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου
σπουδών.
γ) Εξειδικευμένη εμπειρία δύο (2) τουλάχιστον ετών σε σχεδίαση, παραγωγή
ή/ και συντήρηση συστημάτων μηχατρονικής (mechatronics).
δ) Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο/α με τα ανωτέρω
προσόντα)
α)Πτυχίο ή δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου
Μηχανολόγου Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού
Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή
Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ ή Μηχανολόγου Ηλεκτρολόγου
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
Μηχανικού ή Μηχανολόγου Μηχανικού ή Ηλεκτρονικού Μηχανικού ή
Ηλεκτρονικής και Μηχανικών Υπολογιστών ή Ηλεκτρονικού Μηχανικού και
Μηχανικού Υπολογιστών ή Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και
Πληροφορικής 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.
β)Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου
σπουδών.
γ)Εξειδικευμένη εμπειρία ενός (1) τουλάχιστον έτους σε σχεδίαση, παραγωγή
ή /και συντήρηση συστημάτων μηχατρονικής (mechatronics).
δ) Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

Ειδικότητα 144

ΠΕ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΨΗΦΙΑΚΩΝ
ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ
Θέσεις 2

(1 για Διεύθυνση

α)Πτυχίο ή δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου
Μηχανολόγου Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού
Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή
Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ ή Μηχανολόγου Ηλεκτρολόγου
Μηχανικού ή Ηλεκτρονικής και Μηχανικών Υπολογιστών ή Ηλεκτρονικού
Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Μηχανικού Ηλεκτρονικών
Υπολογιστών και Πληροφορικής 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.
β)Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου
σπουδών.
γ)Εξειδικευμένη εμπειρία
τριών (3) τουλάχιστον ετών σε σχεδίαση,
παραγωγή, συντήρηση και διάγνωση βλαβών ψηφιακών ηλεκτρονικών
κυκλωμάτων με μικροεπεξεραστές, FPGAs και CPLDs ή/και σε χειρισμό
οργάνων εργαστηρίου (γεννητριών δεδομένων, ψηφιακών αναλυτών).
δ)Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψήφιους/ες με τα ανωτέρω
προσόντα)
α)Πτυχίο ή δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου
Μηχανολόγου Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού
Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή
Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ ή Μηχανολόγου Ηλεκτρολόγου
Μηχανικού ή Ηλεκτρονικής και Μηχανικών Υπολογιστών ή Ηλεκτρονικού
Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Μηχανικού Ηλεκτρονικών
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
Ηλεκτρονικών)

Υπολογιστών και Πληροφορικής 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
(1 για Διεύθυνση
(Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή
Μελετών, Έρευνας & δίπλωμα ΑΕΙ ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου
Ανάπτυξης Νέων Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος
Προϊόντων)
τίτλος σχολών της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
β)Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου
σπουδών.
γ)Εξειδικευμένη εμπειρία δύο (2) τουλάχιστον ετών σε σχεδίαση, παραγωγή,
συντήρηση και διάγνωση βλαβών ψηφιακών ηλεκτρονικών κυκλωμάτων με
μικροεπεξεργαστές, FPGAs και CPLDs ή/και σε χειρισμό οργάνων
εργαστηρίου (γεννητριών δεδομένων, ψηφιακών αναλυτών).
δ)Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψήφιους/ες με τα ανωτέρω
προσόντα)
α)Πτυχίο ή δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου
Μηχανολόγου Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού
Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή
Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ ή Μηχανολόγου Ηλεκτρολόγου
Μηχανικού ή Ηλεκτρονικής και Μηχανικών Υπολογιστών ή Ηλεκτρονικού
Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Μηχανικού Ηλεκτρονικών
Υπολογιστών και Πληροφορικής 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.
β)Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου
σπουδών.
γ)Εξειδικευμένη εμπειρία ενός (1) τουλάχιστον έτους σε σχεδίαση, παραγωγή,
συντήρηση και διάγνωση βλαβών ψηφιακών ηλεκτρονικών κυκλωμάτων με
μικροεπεξεραστές, FPGAs και CPLDs
ή/και
σε χειρισμό οργάνων
εργαστηρίου (γεννητριών δεδομένων, ψηφιακών αναλυτών)
δ) Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

Ειδικότητα 145

α) Πτυχίο ή δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανολόγου Μηχανικού ή
Μηχανολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Μηχανολόγου Μηχανικού ή
Μηχανολόγου και Αεροναυπηγού Μηχανικού ή Ναυπηγού Μηχανολόγου
Μηχανικού 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
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ΠΕ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ
ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ
(Διεύθυνση
Ηλεκτρονικών)
Θέση 1

Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της
αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου
σπουδών.
γ) Εξειδικευμένη εμπειρία δύο (2) τουλάχιστον ετών στη σχεδίαση και
κατασκευή μηχανολογικών κατασκευών και μηχανισμών.
δ) Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο/α με τα ανωτέρω
προσόντα)
α) Πτυχίο ή δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανολόγου Μηχανικού ή
Μηχανολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Μηχανολόγου Μηχανικού ή
Μηχανολόγου και Αεροναυπηγού Μηχανικού ή Ναυπηγού Μηχανολόγου
Μηχανικού 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.
β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου
σπουδών.
γ) Εξειδικευμένη εμπειρία ενός (1) τουλάχιστον έτους στη σχεδίαση και
κατασκευή μηχανολογικών κατασκευών και μηχανισμών.
δ) Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

α)Πτυχίο ή δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου
Μηχανολόγου Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού
Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή
Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ ή Μηχανολόγου Ηλεκτρολόγου
Μηχανικού ή Ηλεκτρονικού Μηχανικού ή Ηλεκτρονικής και Μηχανικών
Υπολογιστών ή Ηλεκτρονικού Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή
Ειδικότητα 146
Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής ΑΕΙ ή το ομώνυμο
πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή
ΠΕ
Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ ή ταυτόσημο κατά
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή Ελληνικού Ανοικτού
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε)
ΨΗΦΙΑΚΩΝ
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, αντίστοιχης
ειδικότητας.
(Διεύθυνση
Ηλεκτρονικών)

β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Διπλωματούχου Μηχανικού αντίστοιχης
ειδικότητας του τίτλου σπουδών.
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Θέση 1

γ) Εξειδικευμένη εμπειρία τριών (3) τουλάχιστον ετών σε σχεδίαση, ανάπτυξη,
εφαρμογή, και υποστήριξη ενσωματωμένου λογισμικού για συστήματα
ασύρματων ψηφιακών τηλεπικοινωνιακών ζεύξεων, συμπεριλαμβανομένων
ψηφιακών επικοινωνιών, τεχνικών real time C/C++ embedded development
για επεξεργασία σήματος, αρχιτεκτονικών συστημάτων, πομποδεκτών και
modems, ψηφιακών διαμορφώσεων, διαχύτου φάσματος κωδικοποίησης
(FEC) και IP δικτύωσης.
δ) Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο/α με τα ανωτέρω
προσόντα)
α)Πτυχίο ή δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου
Μηχανολόγου Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού
Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή
Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ ή Μηχανολόγου Ηλεκτρολόγου
Μηχανικού ή Ηλεκτρονικού Μηχανικού ή Ηλεκτρονικής και Μηχανικών
Υπολογιστών ή Ηλεκτρονικού Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή
Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής 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.
β)Άδεια άσκησης επαγγέλματος Διπλωματούχου Μηχανικού αντίστοιχης
ειδικότητας του τίτλου σπουδών.
γ) Εξειδικευμένη εμπειρία δύο (2) τουλάχιστον ετών σε σχεδίαση, ανάπτυξη,
εφαρμογή, και υποστήριξη ενσωματωμένου λογισμικού για συστήματα
ασύρματων ψηφιακών τηλεπικοινωνιακών ζεύξεων, συμπεριλαμβανομένων
ψηφιακών επικοινωνιών, τεχνικών real time C/C++ embedded development
για επεξεργασία σήματος, αρχιτεκτονικών συστημάτων, πομποδεκτών και
modems, ψηφιακών διαμορφώσεων, διαχύτου φάσματος κωδικοποίησης
(FEC) και IP δικτύωσης.
δ) Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο/α με τα ανωτέρω
προσόντα)
α)Πτυχίο ή δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου
Μηχανολόγου Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού
Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή
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Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ ή Μηχανολόγου Ηλεκτρολόγου
Μηχανικού ή Ηλεκτρονικού Μηχανικού ή Ηλεκτρονικής και Μηχανικών
Υπολογιστών ή Ηλεκτρονικού Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή
Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής 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.
β)Άδεια άσκησης επαγγέλματος Διπλωματούχου Μηχανικού αντίστοιχης
ειδικότητας του τίτλου σπουδών.
γ) Εξειδικευμένη εμπειρία ενός (1) τουλάχιστον έτους σε σχεδίαση, ανάπτυξη,
εφαρμογή, και υποστήριξη ενσωματωμένου λογισμικού για συστήματα
ασύρματων ψηφιακών τηλεπικοινωνιακών ζεύξεων, συμπεριλαμβανομένων
ψηφιακών επικοινωνιών, τεχνικών real time C/C++ embedded development
για επεξεργασία σήματος, αρχιτεκτονικών συστημάτων, πομποδεκτών και
modems, ψηφιακών διαμορφώσεων, διαχύτου φάσματος κωδικοποίησης
(FEC) και IP δικτύωσης.
δ) Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
α) Πτυχίο ή δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου
Μηχανολόγου Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού
Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή
Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ ή Μηχανολόγου Ηλεκτρολόγου
Μηχανικού ή Ηλεκτρονικού Μηχανικού ή Ηλεκτρονικής και Μηχανικών
Υπολογιστών ή Ηλεκτρονικού Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή
Ειδικότητα 147
Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής ΑΕΙ ή το ομώνυμο
πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή
ΠΕ
Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ ή ταυτόσημο κατά
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚ περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή Ελληνικού Ανοικτού
ΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε)
ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, αντίστοιχης
BASE BAND /IF
ειδικότητας.
(Διεύθυνση
Ηλεκτρονικών)

β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Διπλωματούχου Μηχανικού αντίστοιχης
ειδικότητας του τίτλου σπουδών.

Θέση 1

γ) Εξειδικευμένη εμπειρία τριών (3) τουλάχιστον ετών σε ανάπτυξη ψηφιακών
δεκτών και FPGA για συστήματα ασύρματων τηλεπικοινωνιακών ζεύξεων
ή/και σε Software Defined Radios.
δ) Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
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(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο/α με τα ανωτέρω
προσόντα)
α)Πτυχίο ή δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου
Μηχανολόγου Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού
Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή
Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ ή Μηχανολόγου Ηλεκτρολόγου
Μηχανικού ή Ηλεκτρονικού Μηχανικού ή Ηλεκτρονικής και Μηχανικών
Υπολογιστών ή Ηλεκτρονικού Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή
Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής 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.
β)Άδεια άσκησης επαγγέλματος Διπλωματούχου Μηχανικού αντίστοιχης
ειδικότητας του τίτλου σπουδών.
γ) Εξειδικευμένη εμπειρία δύο (2) τουλάχιστον ετών σε ανάπτυξη ψηφιακών
δεκτών και FPGA για συστήματα ασύρματων τηλεπικοινωνιακών ζεύξεων
ή/και σε Software Defined Radios.
δ) Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο/α με τα ανωτέρω
προσόντα)
α)Πτυχίο ή δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου
Μηχανολόγου Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού
Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή
Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ ή Μηχανολόγου Ηλεκτρολόγου
Μηχανικού ή Ηλεκτρονικού Μηχανικού ή Ηλεκτρονικής και Μηχανικών
Υπολογιστών ή Ηλεκτρονικού Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή
Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής 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.
β)Άδεια άσκησης επαγγέλματος Διπλωματούχου Μηχανικού αντίστοιχης
ειδικότητας του τίτλου σπουδών.
γ) Εξειδικευμένη εμπειρία ενός (1) τουλάχιστον έτους σε ανάπτυξη ψηφιακών
δεκτών και FPGA για συστήματα ασύρματων τηλεπικοινωνιακών ζεύξεων
ή/και σε Software Defined Radios.
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δ)Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
α)Πτυχίο ή δίπλωμα Ηλεκτρονικού Μηχανικού ή
Ηλεκτρονικής
και
Μηχανικών Υπολογιστών ή Ηλεκτρονικού Μηχανικού και Μηχανικού
Υπολογιστών ή Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής
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.
β)Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου
σπουδών.

Ειδικότητα 148

γ) Εξειδικευμένη εμπειρία τριών (3) τουλάχιστον ετών σε έλεγχο και
χαρακτηρισμό της ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας (EMC / EMI)
ηλεκτρονικών συστημάτων αεροσκαφών ή / και διαστημικών οχημάτων.
δ) Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

ΠΕ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψηφίο/α με τα ανωτέρω
προσόντα)

(Διεύθυνση
Ηλεκτρονικής
και
Μελετών, Έρευνας & α)Πτυχίο ή δίπλωμα Ηλεκτρονικού Μηχανικού ή
Ανάπτυξης Νέων Μηχανικών Υπολογιστών ή Ηλεκτρονικού Μηχανικού και Μηχανικού
Προϊόντων)
Υπολογιστών ή Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής
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)
Θέση 1
ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, αντίστοιχης
ειδικότητας.
β)Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του
τίτλου σπουδών.
γ) Εξειδικευμένη εμπειρία δύο (2) τουλάχιστον ετών σε έλεγχο και
χαρακτηρισμό της ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας (EMC / EMI)
ηλεκτρονικών συστημάτων αεροσκαφών ή / και διαστημικών οχημάτων.
δ) Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψηφίο/α με τα ανωτέρω
προσόντα)
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
α)Πτυχίο ή δίπλωμα Ηλεκτρονικού Μηχανικού ή
Ηλεκτρονικής
και
Μηχανικών Υπολογιστών ή Ηλεκτρονικού Μηχανικού και Μηχανικού
Υπολογιστών ή Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής
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.
β)Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του
τίτλου σπουδών.
γ) Εξειδικευμένη εμπειρία ενός (1) τουλάχιστον έτους σε έλεγχο και
χαρακτηρισμό της ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας (EMC / EMI)
ηλεκτρονικών συστημάτων αεροσκαφών ή / και διαστημικών οχημάτων.
δ)Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

Ειδικότητα 149

ΠΕ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

α)Πτυχίο ή δίπλωμα
Ηλεκτρολόγου Μηχανικού
ή Ηλεκτρολόγου
Μηχανολόγου Μηχανικού ή Μηχανολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή
Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγου
Μηχανικού και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικου και
Μηχανικού Η/Υ 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.
β)Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου
σπουδών.
γ)Εξειδικευμένη εμπειρία δύο (2) τουλάχιστον ετών σε διαχείριση συστημάτων
υπολογιστών (διαχείριση software & hardware - servers / δικτύων &
παρελκομένων)

δ) Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
(Διεύθυνση
Μελετών, Έρευνας &
Ανάπτυξης Νέων ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
Προϊόντων)
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο/α με τα ανωτέρω
προσόντα)
Θέση 1
α)Πτυχίο ή δίπλωμα
Ηλεκτρολόγου Μηχανικού
ή Ηλεκτρολόγου
Μηχανολόγου Μηχανικού ή Μηχανολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή
Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγου
Μηχανικού και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικου και
Μηχανικού Η/Υ ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού
Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε)
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
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.
β)Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του
τίτλου σπουδών.
γ) Εξειδικευμένη εμπειρία ενός (1) τουλάχιστον έτους σε διαχείριση
συστημάτων υπολογιστών (διαχείριση software & hardware - servers /
δικτύων & παρελκόμενων).
δ) Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

Ειδικότητα 150

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
α) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα Μηχανικού 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
β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου
σπουδών.
γ)Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης στη
Διοίκηση Επιχειρήσεων.
.
δ) Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο/α με τα ανωτέρω
προσόντα)
α) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα Μηχανικού ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή
δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων
(Διεύθυνση
Μελετών, Έρευνας & Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας
Ανάπτυξης Νέων πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή
Προϊόντων)
Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος
τίτλος σχολών της αλλοδαπής
Θέση 1
β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου
σπουδών
γ) Εξειδικευμένη εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους σε διοίκηση ή /και
διαχείριση έργων ή/ και προγραμμάτων.
ΠΕ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

δ) Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
Ειδικότητα 151
ΠΕ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
α) Πτυχίο ή δίπλωμα Αστικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης (από 1998
μετονομάστηκε σε Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης) ή
Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας (πρώην Τεχνολογίας και
Συστημάτων Παραγωγής) ή Δημόσιας Διοίκησης με κατεύθυνση Δημόσιας
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(Γενική
Διεύθυνση
Διοικητικών και
Οικονομικών
Υπηρεσιών)
Θέση 1

Οικονομικής ή Δημόσιας Διοίκησης (το οποίο ίσχυε μέχρι το ακαδημαϊκό έτος
1996-1997) ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών
(από Μάιο 2008 μετονομάστηκε σε Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών) με
κατεύθυνση Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών ή Διεθνών και
Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών
με κατεύθυνση Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σχέσεων ή Διεθνών
και Ευρωπαϊκών Σπουδών (πρώην Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών
και Πολιτικών Σπουδών) με κατεύθυνση Διεθνών και Ευρωπαϊκών
Οικονομικών Σπουδών ή Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξης ή
Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών ή
Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων ή
Επιχειρησιακής Έρευνας και Μάρκετινγκ ή Επιχειρησιακής Έρευνας και
Στρατηγικής Πωλήσεων (Marketing) ή Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ή
Λογιστικής Χρηματοοικονομικής και Ποσοτικής Ανάλυσης ή Μάρκετινγκ και
Επικοινωνίας ή Μάρκετινγκ και Διοίκησης Λειτουργιών ή Μάρκετινγκ
Αγροτικών Προϊόντων ή Ναυτιλιακών Σπουδών ή Ναυτιλίας και
Επιχειρηματικών Υπηρεσιών ή Οικονομικής Επιστήμης ή Οικονομικής και
Περιφερειακής Ανάπτυξης ή Οικονομικών Επιστημών ή Οικονομικής και
Διοίκησης Τουρισμού ή Οργάνωσης και Διαχείρισης Αγροτικών
Εκμεταλλεύσεων (από 2006 μετονομάστηκε σε Διοίκησης Επιχειρήσεων
Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων) ή Οργάνωσης και Διοίκησης
Επιχειρήσεων ή Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού ή Περιφερειακής και
Οικονομικής Ανάπτυξης ή Στατιστικής ή Στατιστικής και Αναλογιστικής
Επιστήμης ή Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης ή Στατιστικής και
Αναλογιστικών - Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών ή Μαθηματικών
Εισαγωγική Κατεύθυνση Στατιστικής και Αναλογιστικών-Χρηματοοικονομικών
Μαθηματικών
ή
Τεχνολογίας
και
Συστημάτων
Παραγωγής
ή
Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή
δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων
Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΑΕΙ της ημεδαπής η ισότιμος τίτλος σχολών της
ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
β) Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
γ)Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii)
υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψηφίους με τα ανωτέρω
προσόντα)
α)Πτυχίο ή δίπλωμα Αστικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης (από 1998
μετονομάστηκε σε Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης) ή Δημόσιας
Διοίκησης με κατεύθυνση Δημόσιας Οικονομικής ή Δημόσιας Διοίκησης (το
οποίο ίσχυε μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 1996-1997) ή Διεθνών και
Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών (από Μάιο 2008
μετονομάστηκε σε Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών) με κατεύθυνση
Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών
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Οικονομικών Σπουδών ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών με κατεύθυνση
Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σχέσεων ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών
Σπουδών (πρώην Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Πολιτικών
Σπουδών) με κατεύθυνση Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών ή
Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξης ή Οικονομικής Επιστήμης ή
Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης ή Οικονομικών Επιστημών ή το
ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) ΑΕΙ ή
Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΑΕΙ της ημεδαπής η ισότιμος
τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
β)Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
γ)Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii)
υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου.
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

Ειδικότητα 152
ΠΕ
ΜΑRKETING
(Διεύθυνση
Εμπορικού)
Θέση 1

Ειδικότητα 153
ΠΕ

α)Πτυχίο ή δίπλωμα Επιχειρησιακής Ερευνας και Μαρκετινγκ ή
Επιχειρησιακής Ερευνας και Στρατηγικής Πωλήσεων (Marketing) ή
Μαρκετινγκ και Επικοινωνίας ή Μαρκετινγκ και Διοίκησης Λειτουργιών ή
Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων με κατεύθυνση Μάρκετινγκ και
Διοίκησης Επιχειρήσεων ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού
Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής
(Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή
αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
β)Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης στη
Διοίκηση Επιχειρήσεων.
γ)‘Αριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
δ)Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii)
υπολογιστικών φύλλων, (iii) υπηρεσιών διαδικτύου και iv) παρουσιάσεων.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο/α με τα ανωτέρω
προσόντα)
α)Πτυχίο ή δίπλωμα Επιχειρησιακής Ερευνας και Μαρκετινγκ ή
Επιχειρησιακής Ερευνας και Στρατηγικής Πωλήσεων (Marketing) ή
Μαρκετινγκ και Επικοινωνίας ή Μαρκετινγκ και Διοίκησης Λειτουργιών ή
Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων με κατεύθυνση Μάρκετινγκ και
Διοίκησης Επιχειρήσεων ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού
Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής
(Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή
αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
β)Πολύ Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
γ)Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii)
υπολογιστικών φύλλων, (iii) υπηρεσιών διαδικτύου και iv) παρουσιάσεων.
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
α) Πτυχίο ή δίπλωμα Επιχειρησιακής Έρευνας και Μάρκετινγκ ή
Επιχειρησιακής Έρευνας και Στρατηγικής Πωλήσεων (Marketing) ΑΕΙ ή το
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ
ΕΡΕΥΝΑΣ
(Διεύθυνση
Εμπορικού)
Θέση 1

ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ
ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος
τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
β) Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης στη
Διοίκηση Επιχειρήσεων ή εξειδικευμένη εργασιακή εμπειρία ενός (1)
τουλάχιστον έτους στη διοίκηση επιχειρήσεων.
γ) Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
δ) Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii)
υπολογιστικών φύλλων, (iii) υπηρεσιών διαδικτύου και iv) παρουσιάσεων.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο/α με τα ανωτέρω
προσόντα)
α)Πτυχίο ή δίπλωμα Επιχειρησιακής Έρευνας και Μάρκετινγκ ή
Επιχειρησιακής Έρευνας και Στρατηγικής Πωλήσεων (Marketing) ΑΕΙ ή το
ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ
ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος
τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
β) Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
γ)Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii)
υπολογιστικών φύλλων, (iii) υπηρεσιών διαδικτύου και iv) παρουσιάσεων.
.

Ειδικότητα 154
ΠΕ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
(Διεύθυνση
Επιχειρηματικού
Σχεδιασμού &
Παραγωγικότητας)
Θέση 1

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
α)Πτυχίο ή δίπλωμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Διοίκησης Επιχειρήσεων και
Οργανισμών ή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Διοίκησης
Επιχειρήσεων Αγροτικών Προιόντων και Τροφίμων ή Οργάνωσης και
Διαχείρισης Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων ή Οργάνωσης και Διαχείρισης
Αθλητισμού ή Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού ή Οικονομικών
Επιστημών με κατεύθυνση Διοίκηση Επιχειρήσεων ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο
ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων
Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της
ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
β)Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης στη
Διοίκηση Επιχειρήσεων ή εξειδικευμένη εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών
στη διοίκηση, οργάνωση επιχειρήσεων, στρατηγικού και επιχειρησιακού
σχεδιασμού, επιχειρηματικών αναλύσεων και αξιολόγησης επιχειρηματικών
κινδύνων.
γ) Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
δ) Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii)
υπολογιστικών φύλλων, (iii) υπηρεσιών διαδικτύου και iv) παρουσιάσεων.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο/α με τα ανωτέρω
προσόντα)
α)Πτυχίο ή δίπλωμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Διοίκησης Επιχειρήσεων και
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
Οργανισμών ή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Διοίκησης
Επιχειρήσεων Αγροτικών Προιόντων και Τροφίμων ή Οργάνωσης και
Διαχείρισης Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων ή Οργάνωσης και Διαχείρισης
Αθλητισμού ή Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού ή Οικονομικών
Επιστημών με κατεύθυνση Διοίκηση Επιχειρήσεων ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο
ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων
Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της
ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
β) Εξειδικευμένη εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) ετους στη διοίκηση,
οργάνωση επιχειρήσεων, στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδιασμού,
επιχειρηματικών αναλύσεων και αξιολόγησης επιχειρηματικών κινδύνων.
γ) Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
δ) Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii)
υπολογιστικών φύλλων, (iii) υπηρεσιών διαδικτύου και iv) παρουσιάσεων.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο/α με τα ανωτέρω
προσόντα)
α)Πτυχίο ή δίπλωμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Διοίκησης Επιχειρήσεων και
Οργανισμών ή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Διοίκησης
Επιχειρήσεων Αγροτικών Προιόντων και Τροφίμων ή Οργάνωσης και
Διαχείρισης Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων ή Οργάνωσης και Διαχείρισης
Αθλητισμού ή Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού ή Οικονομικών
Επιστημών με κατεύθυνση Διοίκηση Επιχειρήσεων ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο
ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων
Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της
ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
β) Καλη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
γ) Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii)
υπολογιστικών φύλλων, (iii) υπηρεσιών διαδικτύου και iv) παρουσιάσεων.
Ειδικότητα 155
ΠΕ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
(INDUSTRIAL
ENGINEER)
(Διεύθυνση
Επιχειρηματικού
Σχεδιασμού &
Παραγωγικότητας)

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
α)Πτυχίο ή δίπλωμα Μηχανικού Παραγωγής και Διοίκησης 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.
β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του
τίτλου σπουδών.
γ) Εξειδικευμένη εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών σε εργασίες βελτίωσης
της παραγωγής σε βιομηχανικό περιβάλλον.
δ) Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
Θέση 1

(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο/α με τα ανωτέρω
προσόντα)
α)Πτυχίο ή δίπλωμα Μηχανικού Παραγωγής και Διοίκησης 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.
β)Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου
σπουδών.
γ) Εξειδικευμένη εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους σε εργασίες βελτίωσης
της παραγωγής σε βιομηχανικό περιβάλλον.
δ) Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

Ειδικότητα 156
ΠΕ
ΙΑΤΡΟΣ
(ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ)
(Ιατρείο)

Θέση 1

α) Πτυχίο ή δίπλωμα Ιατρικής Α.Ε.Ι. ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα
Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών
Επιλογής (Π.Σ.Ε.) Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της
ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας,
β) Άδεια χρησιμοποίησης τίτλου ιατρικής ειδικότητας Ιατρικής της Εργασίας ή
Ιατρικής Εργασίας και Περιβάλλοντος,
γ) Άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος ή Βεβαίωση ότι πληροί όλες τις
νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του ιατρικού επαγγέλματος,
δ) Βεβαίωση ιδιότητας μέλους Ιατρικού Συλλόγου και
ε)Εκπλήρωση της υποχρεωτικής άσκησης υπηρεσίας υπαίθρου,
αποδεικνυόμενη με βεβαίωση του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης ή βεβαίωση του ιδίου Υπουργείου ότι δεν απαιτείται.
δ) Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο/α με τα ανωτέρω
προσόντα)
α) Κάτοχοι πτυχίου ή διπλώματος Ιατρικής Α.Ε.Ι. ή το ομώνυμο πτυχίο ή
δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων
Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών
της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας, οι οποίοι κατέχουν τίτλο
οποιασδήποτε ειδικότητας, πλην της ιατρικής της εργασίας και έχουν
εκτελέσει καθήκοντα ιατρού εργασίας σε επιχειρήσεις προ της 15ης Μαΐου
2009.
β) Άδεια χρησιμοποίησης τίτλου οποιασδήποτε ιατρικής ειδικότητας,
γ) Άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος ή Βεβαίωση ότι πληροί όλες τις
νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του ιατρικού επαγγέλματος,
δ) Βεβαίωση ιδιότητας μέλους Ιατρικού Συλλόγου,
ε)Εκπλήρωση της υποχρεωτικής άσκησης υπηρεσίας υπαίθρου,
αποδεικνυόμενη με βεβαίωση του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
Αλληλεγγύης ή βεβαίωση του ιδίου Υπουργείου ότι δεν απαιτείται.
ή
α) Κάτοχοι πτυχίου ή διπλώματος Ιατρικής Α.Ε.Ι. ή το ομώνυμο πτυχίο ή
δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων
Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών
της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας, χωρίς ειδικότητα οι
οποίοι έχουν ασκήσει καθήκοντα ιατρού εργασίας σε επιχειρήσεις συνεχώς
επί επτά (7) τουλάχιστον έτη μέχρι και τις 15ης Μαΐου 2009.
β) Άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος ή Βεβαίωση ότι πληροί όλες τις
νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του ιατρικού επαγγέλματος,
γ) Βεβαίωση ιδιότητας μέλους Ιατρικού Συλλόγου,
δ)Εκπλήρωση της υποχρεωτικής άσκησης υπηρεσίας υπαίθρου,
αποδεικνυόμενη με βεβαίωση του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης ή βεβαίωση του ιδίου Υπουργείου ότι δεν απαιτείται.
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
α)Πτυχίο ή δίπλωμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Α.Ε.Ι. ή το ομώνυμο
πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) Α.Ε.Ι. ή
Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμος
τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας
β)Διδακτική εμπειρία τριών (3) τουλάχιστον ετών.
Ειδικότητα 157
ΠΕ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΑΓΓΛΙΚΩΝ
(Διεύθυνση
Εκπαίδευσης)
Θέσεις 3

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψήφιους/ες με τα ανωτέρω
προσόντα)
α)Πτυχίο ή δίπλωμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Α.Ε.Ι. ή το ομώνυμο
πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) Α.Ε.Ι. ή
Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμος
τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας
β)Διδακτική εμπειρία δύο (2) τουλάχιστον ετών.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψήφιους/ες με τα ανωτέρω
προσόντα)
α)Πτυχίο ή δίπλωμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Α.Ε.Ι. ή το ομώνυμο
πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) Α.Ε.Ι. ή
Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμος
τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας
β)Διδακτική εμπειρία ενός (1) τουλάχιστον έτους.
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
α)Πτυχίο ή δίπλωμα Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού ή Διοίκησης
Εφοδιαστικής Αλυσίδας 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
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ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
Ειδικότητα 158
TE
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

β) Εξειδικευμένη εμπειρία δύο
ηλεκτρονικών εξαρτημάτων.

(2)

τουλάχιστον

ετών

στη

διαχείριση

γ)Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii)
υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου.
δ) Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.

ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ
(Διεύθυνση
Ηλεκτρονικών)
Θέσεις 2

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψήφιους/ες με τα ανωτέρω
προσόντα)
α) Πτυχίο ή δίπλωμα Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού ή Διοίκησης
Εφοδιαστικής Αλυσίδας ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων
Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή
δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της
ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης
ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή
ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
β)Εξειδικευμένη εμπειρία ενός (1) τουλάχιστον έτους στη διαχείριση
ηλεκτρονικών εξαρτημάτων.
γ)Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii)
υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου
δ) Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψήφιους/ες με τα ανωτέρω
προσόντα)
α) Πτυχίο ή δίπλωμα Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού ή Διοίκησης
Εφοδιαστικής Αλυσίδας ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων
Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή
δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της
ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης
ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή
ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
β)Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii)
υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου
γ) Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.

Ειδικότητα 159
ΤΕ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
α)Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Τεχνολογίας Αεροσκαφών ή Μηχανικών
Τεχνολογίας Αεροσκαφών Τ.Ε. 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
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(Διεύθυνση
Αεροσκαφών)
Θέσεις 36

ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης
ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή
ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
β)Εξειδικευμένη εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών σε εργασίες συντήρησης
ή επισκευής ηλεκτρονικών συστημάτων αεροσκαφών ή/και αεροκινητήρων.
γ)Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους/ες με τα ανωτέρω
προσόντα)
α)Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Τεχνολογίας Αεροσκαφών ή Μηχανικών
Τεχνολογίας Αεροσκαφών Τ.Ε. ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα
Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα
πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της
ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης
ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή
ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
β)Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους/ες με τα ανωτέρω
προσόντα)
α)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.
β)Εξειδικευμένη εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών σε εργασίες συντήρησης
ή επισκευής ηλεκτρονικών συστημάτων αεροσκαφών ή/και αεροκινητήρων.
γ)Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους/ες με τα ανωτέρω
προσόντα)
Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Τεχνολογίας Αεροσκαφών ή Μηχανικών
Τεχνολογίας Αεροσκαφών Τ.Ε. 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
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ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Δ΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους/ες με τα ανωτέρω
προσόντα)
α)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.
β)Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Ε΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω
προσόντα)
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.
Το προσωπικό που θα προσληφθεί με προσόντα Δ’ και Ε’ Επικουρίας,
μετά την ολοκλήρωση της προβλεπόμενης εκπαίδευσης από τη
Διεύθυνση Εκπαίδευσης της ΕΑΒ, για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών
θα εργάζεται υπό την εποπτεία του Προϊσταμένου Συνεργείου στον
οποίο θα υπάγονται οργανωτικά.
Ειδικότητα 160

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

α) Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Μηχανολογίας ή Μηχανολόγων Μηχανικών
Τ.Ε. ή Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. και Βιομηχανικού Σχεδιασμού Τ.Ε. με
κατεύθυνση Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. ή Μηχανικών Τεχνολογίας
Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου Τ.Ε. και Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. με
(Διεύθυνση
κατεύθυνση Μηχανολόγοι Μηχανικοί Τ.Ε. ή Μηχανικών Ενεργειακής
Διαχείρισης &
Τεχνολογίας Τ.Ε. με κατεύθυνση Ενεργειακής Μηχανολογίας ΤΕΙ ή το
Ελέγχου Ποιότητας) ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ
ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων
Θέσεις 4
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,
ΤΕ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ
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αντίστοιχης ειδικότητας.
β) Βεβαίωση εγγραφής στο Βιβλίο των Πτυχιούχων Ανωτέρων Τεχνικών
Σχολών ειδικότητας Μηχανολόγου.
γ) Εξειδικευμένη εμπειρία ενός (1) τουλάχιστον έτους στην υποστήριξη και
διαχείριση συστημάτων ποιότητας.
δ)Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους/ες με τα ανωτέρω
προσόντα)
α) Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Μηχανολογίας ή Μηχανολόγων Μηχανικών
Τ.Ε. ή Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. και Βιομηχανικού Σχεδιασμού Τ.Ε. με
κατεύθυνση Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. ή Μηχανικών Τεχνολογίας
Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου Τ.Ε. και Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. με
κατεύθυνση Μηχανολόγοι Μηχανικοί Τ.Ε. ή Μηχανικών Ενεργειακής
Τεχνολογίας Τ.Ε. με κατεύθυνση Ενεργειακής Μηχανολογίας ΤΕΙ ή το
ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ
ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων
Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της
ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο
κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής,
αντίστοιχης ειδικότητας.
β) Βεβαίωση εγγραφής στο Βιβλίο των Πτυχιούχων Ανωτέρων Τεχνικών
Σχολών ειδικότητας Μηχανολόγου.
γ) Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
Ειδικότητα 161
ΤΕ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
(Διεύθυνση
Εκπαίδευσης)
Θέσεις 7

α) 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.
β) Πιστοποιητικό παιδαγωγικής επάρκειας ΑΣΠΑΙΤΕ (Τμήμα Εκπαιδευτών
Ηλεκτρολόγων & Ηλεκτρονικών Μηχανικών).
γ) Διδακτική εμπειρία τουλάχιστον δυο (2) ετών.
δ) Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους/ες με τα ανωτέρω
προσόντα)
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
α) 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.
β) Πιστοποιητικό παιδαγωγικής επάρκειας ΑΣΠΑΙΤΕ (Τμήμα Εκπαιδευτών
Ηλεκτρολόγων & Ηλεκτρονικών Μηχανικών).
γ) Διδακτική εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους.
δ) Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους/ες με τα ανωτέρω
προσόντα)
α) 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.
β) Πιστοποιητικό παιδαγωγικής επάρκειας ΑΣΠΑΙΤΕ (Τμήμα Εκπαιδευτών
Ηλεκτρολόγων & Ηλεκτρονικών Μηχανικών.
γ) Διδακτική εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους.
δ) Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

Ειδικότητα 162
ΤΕ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ

α)Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Τεχνολογίας Αεροσκαφών ή Μηχανικών
Τεχνολογίας Αεροσκαφών Τ.Ε. ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα
Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα
πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της
ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης
ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή
ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
β)Εξειδικευμένη εμπειρία έξι (6) τουλάχιστον μηνών σε εργασίες συντήρησης
ή επισκευής δομικών τμημάτων αεροσκαφών ή/και αεροκινητήρων.

(Διεύθυνση
Διαχείρισης &
Ελέγχου Ποιότητας) γ)Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
Θέσεις 6

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους/ες με τα ανωτέρω
προσόντα).
α)Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Τεχνολογίας Αεροσκαφών ή Μηχανικών
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
Τεχνολογίας Αεροσκαφών Τ.Ε. ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα
Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα
πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της
ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης
ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή
ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
β)Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους/ες με τα ανωτέρω
προσόντα)
α)Βεβαίωση εγγραφής στο Βιβλίο των Πτυχιούχων Ανωτέρων Τεχνικών
Σχολών ειδικότητας Μηχανολόγου.
β)Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Μηχανολογίας ή Μηχανολόγων Μηχανικών
Τ.Ε. ή Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. και Βιομηχανικού Σχεδιασμού Τ.Ε. με
κατεύθυνση Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. ή Μηχανικών Τεχνολογίας
Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου Τ.Ε. και Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. με
κατεύθυνση Μηχανολόγοι Μηχανικοί Τ.Ε. ή Μηχανικών Ενεργειακής
Τεχνολογίας Τ.Ε. με κατεύθυνση Ενεργειακής Μηχανολογίας ΤΕΙ ή το
ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ
ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων
Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της
ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο
κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής,
αντίστοιχης ειδικότητας.
γ)Εξειδικευμένη εμπειρία έξι (6) τουλάχιστον μηνών σε εργασίες συντήρησης
ή επισκευής δομικών τμημάτων αεροσκαφών ή/και αεροκινητήρων.
δ)Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους/ες με τα ανωτέρω
προσόντα)
α)Βεβαίωση εγγραφής στο Βιβλίο των Πτυχιούχων Ανωτέρων Τεχνικών
Σχολών ειδικότητας Μηχανολόγου.
β)Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Μηχανολογίας ή Μηχανολόγων Μηχανικών
Τ.Ε. ή Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. και Βιομηχανικού Σχεδιασμού Τ.Ε. με
κατεύθυνση Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. ή Μηχανικών Τεχνολογίας
Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου Τ.Ε. και Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. με
κατεύθυνση Μηχανολόγοι Μηχανικοί Τ.Ε. ή Μηχανικών Ενεργειακής
Τεχνολογίας Τ.Ε. με κατεύθυνση Ενεργειακής Μηχανολογίας ΤΕΙ ή το
ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ
ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
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.
γ)Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
Το προσωπικό που θα προσληφθεί με προσόντα Γ’ Επικουρίας, μετά
την ολοκλήρωση της προβλεπόμενης εκπαίδευσης από τη Διεύθυνση
Εκπαίδευσης της ΕΑΒ, για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών θα εργάζεται
υπό την εποπτεία του Προϊσταμένου Συνεργείου στον οποίο θα
υπάγονται οργανωτικά.
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
α)Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Τεχνολογίας Αεροσκαφών ή Μηχανικών
Τεχνολογίας Αεροσκαφών Τ.Ε. ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα
Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα
πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της
ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης
ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή
ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
β)Εξειδικευμένη εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους σε εργασίες χημικών
καθαρισμών, θερμικών κατεργασιών και επιφανειακής προστασίας μετάλλων.
Ειδικότητα 163
ΤΕ
ΤΕΧΝΙΚΟΣ
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ
ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ

γ)Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους/ες με τα ανωτέρω
προσόντα)

α)Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Τεχνολογίας Αεροσκαφών ή Μηχανικών
Τεχνολογίας Αεροσκαφών Τ.Ε. ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα
(Διεύθυνση
Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα
Διαχείρισης &
πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της
Ελέγχου Ποιότητας)
ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης
ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή
Θέσεις 4
ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
β)Εξειδικευμένη εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών σε εργασίες χημικών
καθαρισμών, θερμικών κατεργασιών και επιφανειακής προστασία μετάλλων.
γ)Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
ΠΡΟΣΟΝΤΑ B΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους/ες με τα ανωτέρω
προσόντα)
α)Βεβαίωση εγγραφής στο Βιβλίο των Πτυχιούχων Ανωτέρων Τεχνικών
Σχολών ειδικότητας Μηχανολόγου.
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
β)Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Μηχανολογίας ή Μηχανολόγων Μηχανικών
Τ.Ε. ή Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. και Βιομηχανικού Σχεδιασμού Τ.Ε. με
κατεύθυνση Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. ή Μηχανικών Τεχνολογίας
Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου Τ.Ε. και Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. με
κατεύθυνση Μηχανολόγοι Μηχανικοί Τ.Ε. ή Μηχανικών Ενεργειακής
Τεχνολογίας Τ.Ε. με κατεύθυνση Ενεργειακής Μηχανολογίας ΤΕΙ ή το
ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ
ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων
Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της
ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο
κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής,
αντίστοιχης ειδικότητας.
γ)Εξειδικευμένη εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους σε εργασίες χημικών
καθαρισμών, θερμικών κατεργασιών και επιφανειακής προστασίας μετάλλων.
δ)Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους/ες με τα ανωτέρω
προσόντα)
α)Βεβαίωση εγγραφής στο Βιβλίο των Πτυχιούχων Ανωτέρων Τεχνικών
Σχολών ειδικότητας Μηχανολόγου.
β)Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Μηχανολογίας ή Μηχανολόγων Μηχανικών
Τ.Ε. ή Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. και Βιομηχανικού Σχεδιασμού Τ.Ε. με
κατεύθυνση Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. ή Μηχανικών Τεχνολογίας
Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου Τ.Ε. και Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. με
κατεύθυνση Μηχανολόγοι Μηχανικοί Τ.Ε. ή Μηχανικών Ενεργειακής
Τεχνολογίας Τ.Ε. με κατεύθυνση Ενεργειακής Μηχανολογίας ΤΕΙ ή το
ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.)
ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων
Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της
ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο
κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής,
αντίστοιχης ειδικότητας.
γ)Εξειδικευμένη εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών σε εργασίες χημικών
καθαρισμών, θερμικών κατεργασιών και επιφανειακής προστασίας
μετάλλων.
δ)Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
Ειδικότητα 164

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

ΤΕ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

α)Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Μηχανολογίας ή Μηχανολόγων Μηχανικών
Τ.Ε. ή Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. και Βιομηχανικού Σχεδιασμού Τ.Ε. με
κατεύθυνση Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. ή Μηχανικών Τεχνολογίας
Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου Τ.Ε. και Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. με
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
(Διεύθυνση
Συντήρησης
Εγκαταστάσεων)
Θέσεις 2

κατεύθυνση Μηχανολόγοι Μηχανικοί Τ.Ε. ή Μηχανικών Ενεργειακής
Τεχνολογίας Τ.Ε. με κατεύθυνση Ενεργειακής Μηχανολογίας ΤΕΙ ή το
ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.)
ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων
Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της
ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο
κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής,
αντίστοιχης ειδικότητας,
β)Βεβαίωση εγγραφής στο Βιβλίο των Πτυχιούχων Ανωτέρων Τεχνικών
Σχολών ειδικότητας Μηχανολόγου.
γ)Εξειδικευμένη εμπειρία δύο (2) τουλάχιστον ετών σε συντήρηση
μηχανολογικού εξοπλισμού.
δ)Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους/ες με τα ανωτέρω
προσόντα)
α)Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Μηχανολογίας ή Μηχανολόγων Μηχανικών
Τ.Ε. ή Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. και Βιομηχανικού Σχεδιασμού Τ.Ε. με
κατεύθυνση Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. ή Μηχανικών Τεχνολογίας
Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου Τ.Ε. και Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. με
κατεύθυνση Μηχανολόγοι Μηχανικοί Τ.Ε. ή Μηχανικών Ενεργειακής
Τεχνολογίας Τ.Ε. με κατεύθυνση Ενεργειακής Μηχανολογίας ΤΕΙ ή το
ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.)
ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων
Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της
ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο
κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής,
αντίστοιχης ειδικότητας,
β)Βεβαίωση εγγραφής στο Βιβλίο των Πτυχιούχων Ανωτέρων Τεχνικών
Σχολών ειδικότητας Μηχανολόγου.
γ)Εξειδικευμένη εμπειρία ενός (1) τουλάχιστον έτους σε συντήρηση
μηχανολογικού εξοπλισμού.
δ)Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους/ες με τα ανωτέρω
προσόντα)
α)Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Μηχανολογίας ή Μηχανολόγων Μηχανικών
Τ.Ε. ή Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. και Βιομηχανικού Σχεδιασμού Τ.Ε. με
κατεύθυνση Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. ή Μηχανικών Τεχνολογίας
Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου Τ.Ε. και Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. με
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κατεύθυνση Μηχανολόγοι Μηχανικοί Τ.Ε. ή Μηχανικών Ενεργειακής
Τεχνολογίας Τ.Ε. με κατεύθυνση Ενεργειακής Μηχανολογίας ΤΕΙ ή το
ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.)
ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων
Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της
ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο
κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής,
αντίστοιχης ειδικότητας,
β)Βεβαίωση εγγραφής στο Βιβλίο των Πτυχιούχων Ανωτέρων Τεχνικών
Σχολών ειδικότητας Μηχανολόγου.
γ)Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
α) Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Τεχνολογίας Αεροσκαφών ή Μηχανικών
Τεχνολογίας Αεροσκαφών Τ.Ε. 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.

Ειδικότητα 165
ΤΕ
MHXANIKOΣ
ΑΕΡΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ

β)Εξειδικευμένη εμπειρία ενός (1) τουλάχιστον έτους στην υποστήριξη και
διαχείριση ηλεκτρονικών συστημάτων ποιότητας.
γ) Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ A΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους/ες με τα ανωτέρω
προσόντα)

(Διεύθυνση
α) Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Ηλεκτρονικής ή Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε.
Διαχείρισης &
Ελέγχου Ποιότητας) ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής
(Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή
Θέσεις 8
Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος
τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το
ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της
ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
β) Εξειδικευμένη εμπειρία ενός (1) τουλάχιστον έτους στην υποστήριξη και
διαχείριση ηλεκτρονικών συστημάτων ποιότητας.
γ) Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους/ες με τα ανωτέρω
προσόντα)
α) Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Τεχνολογίας Αεροσκαφών ή Μηχανικών
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Τεχνολογίας Αεροσκαφών Τ.Ε. ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα
Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα
πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της
ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης
ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή
ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
β) Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους/ες με τα ανωτέρω
προσόντα)
α) 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.
β) Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

Ειδικότητα 166
ΤΕ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ RF/IF
(Διεύθυνση
Ηλεκτρονικών)
Θέσεις 2

α) 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 Αυτοματισμού ή Μηχανικών Αυτοματισμού 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.
β) Εξειδικευμένη εμπειρία τριών (3) τουλάχιστον ετών σε σχεδίαση, κατασκευή
ή συντήρηση αναλογικών ηλεκτρονικών κυκλωμάτων ραδιοσυχνοτήτων RF/IF
(χαμηλές-μέσες-υψηλές συχνότητες μέχρι 2GHz) ή/και σε αναλογικά
συστήματα ανάδρασης και ελέγχου.
γ) Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους/ες με τα ανωτέρω
προσόντα)
α)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 Αυτοματισμού ή Μηχανικών Αυτοματισμού Τ.Ε. ΤΕΙ ή το
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ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ
ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων
Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της
ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο
κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής,
αντίστοιχης ειδικότητας.
β) Εξειδικευμένη εμπειρία δύο (2) τουλάχιστον ετών σε σχεδίαση, κατασκευή
ή συντήρηση αναλογικών ηλεκτρονικών κυκλωμάτων ραδιοσυχνοτήτων RF/IF
(χαμηλές-μέσες-υψηλές συχνότητες μέχρι 2GHz) ή/και σε αναλογικά
συστήματα ανάδρασης και ελέγχου.
γ) Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους/ες με τα ανωτέρω
προσόντα)
α) 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 Αυτοματισμού ή Μηχανικών Αυτοματισμού 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.
β) Εξειδικευμένη εμπειρία ενός (1) τουλάχιστον έτους σε σχεδίαση, κατασκευή
ή συντήρηση αναλογικών ηλεκτρονικών κυκλωμάτων ραδιοσυχνοτήτων RF/IF
(χαμηλές-μέσες-υψηλές συχνότητες μέχρι 2GHz) ή/και σε αναλογικά
συστήματα ανάδρασης και ελέγχου.
γ) Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
Ειδικότητα 167
TE
MHXANIKOΣ
ΨΗΦΙΑΚΩΝ
ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ
(Διεύθυνση
Ηλεκτρονικών)
Θέσεις 2

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
α) 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 Αυτοματισμού ή Μηχανικών Αυτοματισμού 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.
β) Εξειδικευμένη εμπειρία τριών (3) τουλάχιστον ετών σε σχεδίαση,
παραγωγή, συντήρηση και διάγνωση βλαβών ψηφιακών ηλεκτρονικών
κυκλωμάτων με μικροεπεξεραστές, FPGAs και CPLDs ή/και σε χειρισμό

Σελίδα 98 από 160

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
οργάνων εργαστηρίου (γεννητριών δεδομένων, ψηφιακών αναλυτών).
γ) Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους/ες με τα ανωτέρω
προσόντα)
α) 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 Αυτοματισμού ή Μηχανικών Αυτοματισμού 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.
β)Εξειδικευμένη εμπειρία δύο (2) τουλάχιστον ετών σε σχεδίαση, παραγωγή,
συντήρηση και διάγνωση βλαβών ψηφιακών ηλεκτρονικών κυκλωμάτων με
μικροεπεξεραστές, FPGAs και CPLDs ή/και σε χειρισμό οργάνων
εργαστηρίου (γεννητριών δεδομένων, ψηφιακών αναλυτών).
γ)Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους/ες με τα ανωτέρω
προσόντα)
α)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 Αυτοματισμού ή Μηχανικών Αυτοματισμού 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.
β)Εξειδικευμένη εμπειρία ενός (1) τουλάχιστον έτους σε σχεδίαση,
παραγωγή, συντήρηση και διάγνωση βλαβών ψηφιακών ηλεκτρονικών
κυκλωμάτων με μικροεπεξεραστές, FPGAs και CPLDs ή/και σε χειρισμό
οργάνων εργαστηρίου (γεννητριών δεδομένων, ψηφιακών αναλυτών).
γ) Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

Ειδικότητα 168

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
α) Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Μηχανολογίας ή Μηχανολόγων Μηχανικών
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ΤΕ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

(Διεύθυνση
Ηλεκτρονικών)
Θέση 1

Τ.Ε. ή Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. και Βιομηχανικού Σχεδιασμού Τ.Ε. με
κατεύθυνση Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. ή Μηχανικών Τεχνολογίας
Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου Τ.Ε. και Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. με
κατεύθυνση Μηχανολόγοι Μηχανικοί Τ.Ε. ή Μηχανικών Ενεργειακής
Τεχνολογίας Τ.Ε. με κατεύθυνση Ενεργειακής Μηχανολογίας ΤΕΙ ή το
ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.)
ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων
Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της
ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο
κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής,
αντίστοιχης ειδικότητας,
β) Βεβαίωση εγγραφής στο Βιβλίο των Πτυχιούχων Ανωτέρων Τεχνικών
Σχολών ειδικότητας Μηχανολόγου.
γ) Εξειδικευμένη εμπειρία δύο (2) τουλάχιστον ετών στη συναρμολόγηση
μηχανολογικών συγκροτημάτων και στις μηχανουργικές διεργασίες.
δ) Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο/α με τα ανωτέρω
προσόντα)
α) Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Μηχανολογίας ή Μηχανολόγων Μηχανικών
Τ.Ε. ή Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. και Βιομηχανικού Σχεδιασμού Τ.Ε. με
κατεύθυνση Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. ή Μηχανικών Τεχνολογίας
Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου Τ.Ε. και Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. με
κατεύθυνση Μηχανολόγοι Μηχανικοί Τ.Ε. ή Μηχανικών Ενεργειακής
Τεχνολογίας Τ.Ε. με κατεύθυνση Ενεργειακής Μηχανολογίας ΤΕΙ ή το
ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.)
ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων
Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της
ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο
κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής,
αντίστοιχης ειδικότητας,
β) Βεβαίωση εγγραφής στο Βιβλίο των Πτυχιούχων Ανωτέρων Τεχνικών
Σχολών ειδικότητας Μηχανολόγου.
γ) Εξειδικευμένη εμπειρία ενός (1) έτους στη συναρμολόγηση μηχανολογικών
συγκροτημάτων και στις μηχανουργικές διεργασίες.
δ) Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

Ειδικότητα 169

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

α)Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος ΤΕΙ Γραφιστικής ή Τεχνολογίας Γραφικών
ΤΕ
Τεχνών ή Γραφιστικής με κατευθύνσεις α) Γραφιστικής ή β) Τεχνολογίας
ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Γραφικών Τεχνών Τ.Ε.Ι. ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων
Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) Τ.Ε.Ι. ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή
/ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ-
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ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΩΝ

δίπλωμα Τ.Ε.Ι. ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) Τ.Ε.Ι. της
ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης
ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο Κ.Α.Τ.Ε.Ε. ή
ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

(Διεύθυνση
Διαχείρισης &
Ελέγχου Ποιότητας) β) Εξειδικευμένη εμπειρία ενός (1) έτους σε εκτυπωτικές εργασίες.
γ) Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
Θέση 1
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο/α
προσόντα

με τα ανωτέρω

α)Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος ΤΕΙ Γραφιστικής ή Τεχνολογίας Γραφικών
Τεχνών ή Γραφιστικής με κατευθύνσεις α) Γραφιστικής ή β) Τεχνολογίας
Γραφικών Τεχνών Τ.Ε.Ι. ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων
Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) Τ.Ε.Ι. ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή
δίπλωμα Τ.Ε.Ι. ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) Τ.Ε.Ι. της
ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης
ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο Κ.Α.Τ.Ε.Ε. ή
ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
β) Εξειδικευμένη εμπειρία ενός (1) έτους σε εκτυπωτικές εργασίες.
γ) Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο/α
προσόντα)

με τα ανωτέρω

α)Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος ΤΕΙ Γραφιστικής ή Τεχνολογίας Γραφικών
Τεχνών ή Γραφιστικής με κατευθύνσεις α) Γραφιστικής ή β) Τεχνολογίας
Γραφικών Τεχνών Τ.Ε.Ι. ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων
Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) Τ.Ε.Ι. ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή
δίπλωμα Τ.Ε.Ι. ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) Τ.Ε.Ι. της
ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης
ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο Κ.Α.Τ.Ε.Ε. ή
ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
β) Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
Ειδικότητα 170
ΤΕ
ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ
Θέσεις 2

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
α)Πτυχίο ή δίπλωμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Διοίκησης Επιχειρήσεων Διοίκηση Επιχειρήσεων ή Διεθνούς Εμπορίου ή Διοίκησης ΚοινωνικώνΣυνεταιριστικών Επιχειρήσεων και Οργανώσεων ή Διοίκησης και Διαχείρισης
Έργων ή Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή Διοίκησης Μονάδων
Υγείας και Πρόνοιας ή Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών - Διοίκησης
Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας ή Διοίκησης Επιχειρήσεων - Διοίκησης
Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας ή Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού ή
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(1 για Διεύθυνση
Αεροκατασκευών)
&
(1 για Διεύθυνση
Συντήρησης
Εγκαταστάσεων)

Διοίκησης Παραγωγικών Μονάδων ή Ελεγκτικών και Ασφαλιστικών Εργασιών
ή Εμπορίας και Διαφήμισης ή Λογιστικής ή Λογιστικής και
Χρηματοοικονομικής ή Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων και Μεταφορών ή
Στελεχών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Εκμεταλλεύσεων ή Τοπικής
Αυτοδιοίκησης ή Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών - Τοπικής
Αυτοδιοίκησης
ή
Τυποποίησης
και
Διακίνησης
Προϊόντων
ή
Χρηματοοικονομικής και Ασφαλιστικής ή Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής
ή Χρηματοοικονομικών Εφαρμογών ή Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών –
Επιχειρήσεων στις Ανατολικοευρωπαϊκές Χώρες ή Διοίκησης Επιχειρήσεων
Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας ΤΕΙ ή το
ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΤΕΙ
της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής,
αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της
ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
β)Εξειδικευμένη εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών στη διαχείριση
ανταλλακτικών και υλικών καθώς και στον προγραμματισμό παραγωγής
αεροπορικού υλικού, με τη χρήση του ολοκληρωμένου πληροφοριακού
συστήματος SAP ή αντιστοίχου συστήματος.
γ) Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, ii)
υπολογιστικών φύλλων και iii) υπηρεσιών διαδικτύου.
δ) Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους/ες με τα ανωτέρω
προσόντα)
α)Πτυχίο ή δίπλωμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Διοίκησης Επιχειρήσεων Διοίκηση Επιχειρήσεων ή Διεθνούς Εμπορίου ή Διοίκησης ΚοινωνικώνΣυνεταιριστικών Επιχειρήσεων και Οργανώσεων ή Διοίκησης και Διαχείρισης
Έργων ή Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή Διοίκησης Μονάδων
Υγείας και Πρόνοιας ή Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών - Διοίκησης
Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας ή Διοίκησης Επιχειρήσεων - Διοίκησης
Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας ή Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού ή
Διοίκησης Παραγωγικών Μονάδων ή Ελεγκτικών και Ασφαλιστικών Εργασιών
ή Εμπορίας και Διαφήμισης ή Λογιστικής ή Λογιστικής και
Χρηματοοικονομικής ή Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων και Μεταφορών ή
Στελεχών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Εκμεταλλεύσεων ή Τοπικής
Αυτοδιοίκησης ή Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών - Τοπικής
Αυτοδιοίκησης
ή
Τυποποίησης
και
Διακίνησης
Προϊόντων
ή
Χρηματοοικονομικής και Ασφαλιστικής ή Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής
ή Χρηματοοικονομικών Εφαρμογών ή Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών –
Επιχειρήσεων στις Ανατολικοευρωπαϊκές Χώρες ή Διοίκησης ΕπιχειρήσεωνΔιοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας ΤΕΙ ή το
ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΤΕΙ
της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής,
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αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της
ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
β)Εξειδικευμένη εμπειρία
ανταλλακτικών και υλικών.

τουλάχιστον έξι

(6)

μηνών

στη διαχείριση

γ)Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, ii)
υπολογιστικών φύλλων και iii) υπηρεσιών διαδικτύου.
δ)Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους/ες με τα ανωτέρω
προσόντα)
α)Πτυχίο ή δίπλωμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Διοίκησης Επιχειρήσεων Διοίκηση Επιχειρήσεων ή Διεθνούς Εμπορίου ή Διοίκησης ΚοινωνικώνΣυνεταιριστικών Επιχειρήσεων και Οργανώσεων ή Διοίκησης και Διαχείρισης
Έργων ή Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή Διοίκησης Μονάδων
Υγείας και Πρόνοιας ή Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών - Διοίκησης
Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας ή Διοίκησης Επιχειρήσεων - Διοίκησης
Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας ή Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού ή
Διοίκησης Παραγωγικών Μονάδων ή Ελεγκτικών και Ασφαλιστικών Εργασιών
ή Εμπορίας και Διαφήμισης ή Λογιστικής ή Λογιστικής και
Χρηματοοικονομικής ή Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων και Μεταφορών ή
Στελεχών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Εκμεταλλεύσεων ή Τοπικής
Αυτοδιοίκησης ή Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών - Τοπικής
Αυτοδιοίκησης
ή
Τυποποίησης
και
Διακίνησης
Προϊόντων
ή
Χρηματοοικονομικής και Ασφαλιστικής ή Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής
ή Χρηματοοικονομικών Εφαρμογών ή Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών –
Επιχειρήσεων στις Ανατολικοευρωπαϊκές Χώρες ή Διοίκησης ΕπιχειρήσεωνΔιοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας ΤΕΙ ή το
ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΤΕΙ
της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής,
αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της
ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
β) Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, ii)
υπολογιστικών φύλλων και iii) υπηρεσιών διαδικτύου.
γ)Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
Ειδικότητα 171
ΤΕ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ
(Διεύθυνση

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
α) Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Μηχανολογίας ή Μηχανολόγων Μηχανικών
Τ.Ε. ή Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. και Βιομηχανικού Σχεδιασμού Τ.Ε. με
κατεύθυνση Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. ή Μηχανικών Τεχνολογίας
Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου Τ.Ε. και Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. με
κατεύθυνση Μηχανολόγοι Μηχανικοί Τ.Ε. ή Μηχανικών Ενεργειακής
Τεχνολογίας Τ.Ε. με κατεύθυνση Ενεργειακής Μηχανολογίας ΤΕΙ ή το
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Διαχείρισης &
ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ
Ελέγχου Ποιότητας) 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
Θέσεις 4
κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής,
αντίστοιχης ειδικότητας,
β) Βεβαίωση εγγραφής στο Βιβλίο των Πτυχιούχων Ανωτέρων Τεχνικών
Σχολών ειδικότητας Μηχανολόγου.
γ) Εξειδικευμένη εμπειρία ενός (1) τουλάχιστον έτους στην υποστήριξη και
διαχείριση συστημάτων ποιότητας.
δ) Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους/ες με τα ανωτέρω
προσόντα)
α) Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Μηχανολογίας ή Μηχανολόγων Μηχανικών
Τ.Ε. ή Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. και Βιομηχανικού Σχεδιασμού Τ.Ε. με
κατεύθυνση Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. ή Μηχανικών Τεχνολογίας
Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου Τ.Ε. και Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. με
κατεύθυνση Μηχανολόγοι Μηχανικοί Τ.Ε. ή Μηχανικών Ενεργειακής
Τεχνολογίας Τ.Ε. με κατεύθυνση Ενεργειακής Μηχανολογίας ΤΕΙ ή το
ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ
ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων
Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της
ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο
κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής,
αντίστοιχης ειδικότητας,
β) Βεβαίωση εγγραφής στο Βιβλίο των Πτυχιούχων Ανωτέρων Τεχνικών
Σχολών ειδικότητας Μηχανολόγου.
γ)Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους/ες με τα ανωτέρω
προσόντα)
α) Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Μηχανολογίας ή Μηχανολόγων Μηχανικών
Τ.Ε. ή Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. και Βιομηχανικού Σχεδιασμού Τ.Ε. με
κατεύθυνση Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. ή Μηχανικών Τεχνολογίας
Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου Τ.Ε. και Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. με
κατεύθυνση Μηχανολόγοι Μηχανικοί Τ.Ε. ή Μηχανικών Ενεργειακής
Τεχνολογίας Τ.Ε. με κατεύθυνση Ενεργειακής Μηχανολογίας ΤΕΙ ή το
ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ
ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων
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Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της
ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο
κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής,
αντίστοιχης ειδικότητας,
β) Βεβαίωση εγγραφής στο Βιβλίο των Πτυχιούχων Ανωτέρων Τεχνικών
Σχολών ειδικότητας Μηχανολόγου.
γ) Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
Ειδικότητα 172
ΤΕ

α)Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Μηχανολογίας ή Μηχανολόγων Μηχανικών
Τ.Ε. ή Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. και Βιομηχανικού Σχεδιασμού Τ.Ε. με
κατεύθυνση Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. ή Μηχανικών Τεχνολογίας
Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου Τ.Ε. και Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. με
Θέσεις 22
κατεύθυνση Μηχανολόγοι Μηχανικοί Τ.Ε. ή Μηχανικών Ενεργειακής
Τεχνολογίας Τ.Ε. με κατεύθυνση Ενεργειακής Μηχανολογίας ΤΕΙ ή το
(2 για Διεύθυνση
ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.)
Αεροκινητήρων)
ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων
Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της
(13 για Διεύθυνση ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο
Διαχείρισης &
Ελέγχου Ποιότητας) κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής,
αντίστοιχης ειδικότητας,
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ

(4 για Διεύθυνση
Αεροκατασκευών)

β)Βεβαίωση εγγραφής στο Βιβλίο των Πτυχιούχων Ανωτέρων Τεχνικών
Σχολών ειδικότητας Μηχανολόγου.
γ)Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

(3 για Διεύθυνση
Μελετών, Έρευνας &
Ανάπτυξης Νέων
Προϊόντων)

Ειδικότητα 173
ΤΕ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ
(Διεύθυνση
Εκπαίδευσης)
Θέσεις 10

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
α)Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Μηχανολογίας ή Μηχανολόγων Μηχανικών
Τ.Ε. ή Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. και Βιομηχανικού Σχεδιασμού Τ.Ε. με
κατεύθυνση Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. ή Μηχανικών Τεχνολογίας
Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου Τ.Ε. και Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. με
κατεύθυνση Μηχανολόγοι Μηχανικοί Τ.Ε. ή Μηχανικών Ενεργειακής
Τεχνολογίας Τ.Ε. με κατεύθυνση Ενεργειακής Μηχανολογίας ΤΕΙ ή το
ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ
ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων
Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της
ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο
κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής,
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αντίστοιχης ειδικότητας.
β)Βεβαίωση εγγραφής στο Βιβλίο των Πτυχιούχων Ανωτέρων Τεχνικών
Σχολών ειδικότητας Μηχανολόγου.
γ)Πιστοποιητικό παιδαγωγικής επάρκειας ΑΣΠΑΙΤΕ (Τμήμα Εκπαιδευτών
Μηχανολόγων Μηχανικών)
δ)Διδακτική εμπειρία δύο (2) τουλάχιστον ετών.
ε)Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους/ες με τα ανωτέρω
προσόντα)
α)Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Μηχανολογίας ή Μηχανολόγων Μηχανικών
Τ.Ε. ή Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. και Βιομηχανικού Σχεδιασμού Τ.Ε. με
κατεύθυνση Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. ή Μηχανικών Τεχνολογίας
Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου Τ.Ε. και Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. με
κατεύθυνση Μηχανολόγοι Μηχανικοί Τ.Ε. ή Μηχανικών Ενεργειακής
Τεχνολογίας Τ.Ε. με κατεύθυνση Ενεργειακής Μηχανολογίας ΤΕΙ ή το
ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ
ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων
Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της
ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο
κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής,
αντίστοιχης ειδικότητας.
β)Βεβαίωση εγγραφής στο Βιβλίο των Πτυχιούχων Ανωτέρων Τεχνικών
Σχολών ειδικότητας Μηχανολόγου.
γ)Πιστοποιητικό παιδαγωγικής επάρκειας ΑΣΠΑΙΤΕ (Τμήμα Εκπαιδευτών
Μηχανολόγων Μηχανικών).
δ)Διδακτική εμπειρία ενός (1) τουλάχιστον έτους.
ε)Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους/ες με τα ανωτέρω
προσόντα)
α)Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Μηχανολογίας ή Μηχανολόγων Μηχανικών
Τ.Ε. ή Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. και Βιομηχανικού Σχεδιασμού Τ.Ε. με
κατεύθυνση Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. ή Μηχανικών Τεχνολογίας
Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου Τ.Ε. και Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. με
κατεύθυνση Μηχανολόγοι Μηχανικοί Τ.Ε. ή Μηχανικών Ενεργειακής
Τεχνολογίας Τ.Ε. με κατεύθυνση Ενεργειακής Μηχανολογίας ΤΕΙ ή το
ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ
ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων
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Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της
ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο
κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής,
αντίστοιχης ειδικότητας.
β)Βεβαίωση εγγραφής στο Βιβλίο των Πτυχιούχων Ανωτέρων Τεχνικών
Σχολών ειδικότητας Μηχανολόγου.
γ)Πιστοποιητικό παιδαγωγικής επάρκειας ΑΣΠΑΙΤΕ (Τμήμα Εκπαιδευτών
Μηχανολόγων Μηχανικών.
δ)Διδακτική εμπειρία ενός (1) τουλάχιστον έτους.
ε)Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

Ειδικότητα 174

ΤΕ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

(Διεύθυνση
Ηλεκτρονικών)

α)Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Διοίκησης
Επιχειρήσεων - Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Διοίκησης Επιχειρήσεων –
Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας ή Διοίκησης Επιχειρήσεων –
Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας ή
Διοίκησης Επιχειρήσεων – Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή Διοίκησης Επιχειρήσεων
και Οργανισμών - Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας ή Διοίκησης
Επιχειρήσεων και Οργανισμών - Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή Διοίκησης και
Διαχείρισης Έργων ή Διοίκησης Κοινωνικών - Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων
και Οργανώσεων ή Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή Διοίκησης
Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας ή Διοίκησης Παραγωγικών Μονάδων ή
Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού ή Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΤΕΙ ή το
ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ
ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων
Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της
ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο
κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής,
αντίστοιχης ειδικότητας,
β)Εξειδικευμένη εμπειρία δύο (2) τουλάχιστον ετών στη διαχείριση έργων ή/
και προγραμμάτων.
γ)Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας,

Θέση 1

δ)Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, ii)
υπολογιστικών φύλλων, ii) υπηρεσιών διαδικτύου και iv) παρουσιάσεων.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο/α με τα ανωτέρω
προσόντα)
α)Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Διοίκησης
Επιχειρήσεων - Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Διοίκησης Επιχειρήσεων –
Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας ή Διοίκησης Επιχειρήσεων –
Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας ή
Διοίκησης Επιχειρήσεων – Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή Διοίκησης Επιχειρήσεων
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και Οργανισμών - Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας ή Διοίκησης
Επιχειρήσεων και Οργανισμών - Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή Διοίκησης και
Διαχείρισης Έργων ή Διοίκησης Κοινωνικών - Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων
και Οργανώσεων ή Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή Διοίκησης
Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας ή Διοίκησης Παραγωγικών Μονάδων ή
Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού ή Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΤΕΙ ή το
ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ
ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων
Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της
ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο
κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής,
αντίστοιχης ειδικότητας.
β)Εξειδικευμένη εμπειρία ενός (1) τουλάχιστον έτους στη διαχείριση έργων ή/
και προγραμμάτων.
γ)Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
δ)Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, ii)
υπολογιστικών φύλλων, ii) υπηρεσιών διαδικτύου και iv) παρουσιάσεων.
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

Ειδικότητα 175
ΤΕ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ
ΓΕΡΑΝΟΓΕΦΥΡΑΣ
(Διεύθυνση
Συντήρησης
Εγκαταστάσεων)

Θέση 1

α)Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Ηλεκτρολογίας ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
Τ.Ε. ή Μηχανικών Ενεργειακής Τεχνολογίας Τ.Ε. με κατεύθυνση Ενεργειακής
Ηλεκτρολογίας ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων
Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή
δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της
ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης
ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή
ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
β) Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος Τεχνολόγου Ηλεκτρολόγου –Μηχανικού Β ή
Α’ Τάξης ή Βεβαίωση Αναγγελίας Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου 3 ης Ομάδας Α’
Ειδικότητας βάσει του ΠΔ 108/12-6-2013*.
γ)Εξειδικευμένη εμπειρία δύο (2) τουλάχιστον ετών στην επισκευή και
συντήρηση γερανογεφυρών.
δ) Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί
προσόντα)

από υποψήφιο/α με τα ανωτέρω

α)Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Ηλεκτρολογίας ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
Τ.Ε. ή Μηχανικών Ενεργειακής Τεχνολογίας Τ.Ε. με κατεύθυνση Ενεργειακής
Ηλεκτρολογίας 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
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ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή
ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
β)Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος Τεχνολόγου Ηλεκτρολόγου –Μηχανικού Β ή
Α’ Τάξης ή Βεβαίωση Αναγγελίας Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου 3 ης Ομάδας Α’
Ειδικότητας βάσει του ΠΔ 108/12-6-2013*.
γ)Εξειδικευμένη εμπειρία ενός (1)
συντήρηση γερανογεφυρών.

τουλάχιστον έτους στην επισκευή και

δ)Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο/α με τα ανωτέρω
προσόντα)
α)Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Ηλεκτρολογίας ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
Τ.Ε. ή Μηχανικών Ενεργειακής Τεχνολογίας Τ.Ε. με κατεύθυνση Ενεργειακής
Ηλεκτρολογίας ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων
Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή
δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της
ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης
ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή
ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
β)Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος Τεχνολόγου Ηλεκτρολόγου –Μηχανικού Β ή
Α’ Τάξης ή Βεβαίωση Αναγγελίας Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου 3 ης Ομάδας Α’
Ειδικότητας βάσει του ΠΔ 108/12-6-2013*.
(*)ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:
Υποψήφιοι/ες που κατείχαν άδεια την οποία αντικατέστησαν βάσει του Π.Δ
108/2013, εφόσον στη νέα αυτή άδεια δεν αναγράφεται η αρχική άδεια και
η ημεροχρονολογία κτήσης αυτής, οφείλουν να προσκομίσουν σχετική
βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας από την οποία να προκύπτουν τα
ανωτέρω στοιχεία.
Η εν λόγω βεβαίωση απαιτείται, προκειμένου να προσμετρηθεί το
βαθμολογούμενο κριτήριο της εμπειρίας.
Ειδικότητα 176

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

α)Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Ηλεκτρολογίας ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
Τ.Ε. ή Μηχανικών Ενεργειακής Τεχνολογίας Τ.Ε. με κατεύθυνση Ενεργειακής
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ
Ηλεκτρολογίας ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της
ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ 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.
(Διεύθυνση
β) Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος Τεχνολόγου Ηλεκτρολόγου –Μηχανικού Β ή
Συντήρησης
ΤΕ
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Εγκαταστάσεων)
Θέσεις 2

Α’ Τάξης ή Βεβαίωση Αναγγελίας Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου 3 ης Ομάδας Α’
Ειδικότητας βάσει του ΠΔ 108/12-6-2013*.
γ)Εξειδικευμένη εμπειρία δύο (2) τουλάχιστον ετών στην επισκευή και
συντήρηση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, εγκαταστάσεων, μηχανημάτων,
υποσταθμών Μ.Τ.
δ)Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους/ες με τα ανωτέρω
προσόντα)
α)Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Ηλεκτρολογίας ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
Τ.Ε. ή Μηχανικών Ενεργειακής Τεχνολογίας Τ.Ε. με κατεύθυνση Ενεργειακής
Ηλεκτρολογίας ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων
Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή
δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της
ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης
ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή
ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
β)Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος Τεχνολόγου Ηλεκτρολόγου –Μηχανικού Β ή
Α’ Τάξης ή Βεβαίωση Αναγγελίας Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου 3 ης Ομάδας Α’
Ειδικότητας βάσει του ΠΔ 108/12-6-2013*.
γ)Εξειδικευμένη εμπειρία ενός (1) τουλάχιστον έτους στην επισκευή και
συντήρηση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, εγκαταστάσεων, μηχανημάτων,
υποσταθμών Μ.Τ.
δ)Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους/ες με τα ανωτέρω
προσόντα)
α)Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Ηλεκτρολογίας ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
Τ.Ε. ή Μηχανικών Ενεργειακής Τεχνολογίας Τ.Ε. με κατεύθυνση Ενεργειακής
Ηλεκτρολογίας ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων
Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή
δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της
ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης
ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή
ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
β)Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος Τεχνολόγου Ηλεκτρολόγου –Μηχανικού Β ή
Α’ Τάξης ή Βεβαίωση Αναγγελίας Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου 3 ης Ομάδας Α’
Ειδικότητας βάσει του ΠΔ 108/12-6-2013*.
γ)Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
(*)ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:
Υποψήφιοι/ες που κατείχαν άδεια την οποία αντικατέστησαν βάσει του Π.Δ
108/2013, εφόσον στη νέα αυτή άδεια δεν αναγράφεται η αρχική άδεια και
η ημεροχρονολογία κτήσης αυτής, οφείλουν να προσκομίσουν σχετική
βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας από την οποία να προκύπτουν τα
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ανωτέρω στοιχεία.
Η εν λόγω βεβαίωση απαιτείται, προκειμένου να προσμετρηθεί το
βαθμολογούμενο κριτήριο της εμπειρίας.

Ειδικότητα 177

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
α)Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Μηχανολογίας ή Μηχανολόγων Μηχανικών
Τ.Ε. ή Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. και Βιομηχανικού Σχεδιασμού Τ.Ε. με
κατεύθυνση Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. ή Μηχανικών Τεχνολογίας
Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου Τ.Ε. και Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. με
κατεύθυνση Μηχανολόγοι Μηχανικοί Τ.Ε. ή Μηχανικών Ενεργειακής
Τεχνολογίας Τ.Ε. με κατεύθυνση Ενεργειακής Μηχανολογίας ΤΕΙ ή το
ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ
ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων
Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της
ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο
κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής,
αντίστοιχης ειδικότητας.
β)Βεβαίωση εγγραφής στο Βιβλίο των Πτυχιούχων Ανωτέρων Τεχνικών
Σχολών ειδικότητας Μηχανολόγου.
γ)Εξειδικευμένη εμπειρία τριών (3) τουλάχιστον ετών σε συντήρηση
μηχανολογικού εξοπλισμού.
δ)Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

ΤΕ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ (Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο/α με τα ανωτέρω
προσόντα)
α)Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Μηχανολογίας ή Μηχανολόγων Μηχανικών
(Διεύθυνση
Τ.Ε. ή Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. και Βιομηχανικού Σχεδιασμού Τ.Ε. με
Συντήρησης
κατεύθυνση Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. ή Μηχανικών Τεχνολογίας
Εγκαταστάσεων)
Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου Τ.Ε. και Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. με
κατεύθυνση Μηχανολόγοι Μηχανικοί Τ.Ε. ή Μηχανικών Ενεργειακής
Θέση 1
Τεχνολογίας Τ.Ε. με κατεύθυνση Ενεργειακής Μηχανολογίας ΤΕΙ ή το
ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ
ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων
Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της
ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο
κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής,
αντίστοιχης ειδικότητας
β)Βεβαίωση εγγραφής στο Βιβλίο των Πτυχιούχων Ανωτέρων Τεχνικών
Σχολών ειδικότητας Μηχανολόγου.
γ)Εξειδικευμένη εμπειρία δύο (2) τουλάχιστον ετών σε συντήρηση
μηχανολογικού εξοπλισμού.
δ)Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο/α με τα ανωτέρω
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προσόντα)
α)Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Μηχανολογίας ή Μηχανολόγων Μηχανικών
Τ.Ε. ή Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. και Βιομηχανικού Σχεδιασμού Τ.Ε. με
κατεύθυνση Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. ή Μηχανικών Τεχνολογίας
Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου Τ.Ε. και Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. με
κατεύθυνση Μηχανολόγοι Μηχανικοί Τ.Ε. ή Μηχανικών Ενεργειακής
Τεχνολογίας Τ.Ε. με κατεύθυνση Ενεργειακής Μηχανολογίας ΤΕΙ ή το
ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ
ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων
Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της
ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο
κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής,
αντίστοιχης ειδικότητας.
β)Βεβαίωση εγγραφής στο Βιβλίο των Πτυχιούχων Ανωτέρων Τεχνικών
Σχολών ειδικότητας Μηχανολόγου.
γ)Εξειδικευμένη εμπειρία ενός (1) τουλάχιστον έτους σε συντήρηση
μηχανολογικού εξοπλισμού.

Ειδικότητα 178
ΤΕ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
(Διεύθυνση
Συντήρησης
Εγκαταστάσεων)
Θέσεις 5

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
α)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.
β)Εξειδικευμένη εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών σε συντήρηση
ηλεκτρονικού εξοπλισμού.
γ)Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους/ες με τα ανωτέρω
προσόντα)
α)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.
β)Εξειδικευμένη εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών σε συντήρηση
ηλεκτρονικού εξοπλισμού.
γ)Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους/ες με τα ανωτέρω
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
προσόντα)
α)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.
β)Εξειδικευμένη εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους σε συντήρηση
ηλεκτρονικού εξοπλισμού.
γ)Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

Ειδικότητα 179
ΤΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
(Διεύθυνση
Συντήρησης
Εγκαταστάσεων)
Θέση 1

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
α)Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Πολιτικών Εργων Υποδομής ή Πολιτικών
Δομικών Εργων ή Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. ή Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. και
Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής Τ.Ε. - Πολιτικών 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.
β)Εξειδικευμένη εμπειρία δύο (2) τουλάχιστον ετών σε μελέτες και επίβλεψη
Δημοσίων έργων.
γ)Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
δ)Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, ii)
υπολογιστικών φύλλων και iii) υπηρεσιών διαδικτύου.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο/α με τα ανωτέρω
προσόντα)
α)Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Πολιτικών Εργων Υποδομής ή Πολιτικών
Δομικών Εργων ή Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. ή Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. και
Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής Τ.Ε. - Πολιτικών 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.
β)Εξειδικευμένη εμπειρία ενός (1) τουλάχιστον έτους σε μελέτες και επίβλεψη
Δημοσίων έργων .
γ)Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
δ)Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, ii)
υπολογιστικών φύλλων και iii) υπηρεσιών διαδικτύου
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο/α με τα ανωτέρω
προσόντα)
α)Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Πολιτικών Εργων Υποδομής ή Πολιτικών
Δομικών Εργων ή Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. ή Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. και
Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής Τ.Ε. - Πολιτικών 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.
β)Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

Ειδικότητα 180

α) Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Ηλεκτρολογίας ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
Τ.Ε. ή Μηχανικών Ενεργειακής Τεχνολογίας Τ.Ε. με κατεύθυνση Ενεργειακής
Ηλεκτρολογίας ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων
Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή
δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της
ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης
ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή
ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Τεχνολόγου Ηλεκτρολόγου-Μηχανικού Β΄ ή
Α΄ τάξης.

ΤΕ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ

γ)Εξειδικευμένη εμπειρία τουλάχιστον
ηλεκτρονικών συσκευών εργαστηρίου.

ενός

(1)

έτους

σε

χειρισμό

δ) Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
(Διεύθυνση Μελετών,
Έρευνας &
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
Ανάπτυξης Νέων
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο/α με τα ανωτέρω
Προϊόντων)
προσόντα)
Θέση 1

α)Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Ηλεκτρολογίας ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
Τ.Ε. ή Μηχανικών Ενεργειακής Τεχνολογίας Τ.Ε. με κατεύθυνση Ενεργειακής
Ηλεκτρολογίας ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων
Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή
δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της
ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης
ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή
ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
β)Άδεια άσκησης επαγγέλματος Τεχνολόγου Ηλεκτρολόγου-Μηχανικού Β΄ ή
Α΄ τάξης.
γ)Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
α)Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Ηλεκτρολογίας ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
Τ.Ε. ή Μηχανικών Ενεργειακής Τεχνολογίας Τ.Ε. με κατεύθυνση Ενεργειακής
Ηλεκτρολογίας ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων
Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή
δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της
ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης
ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή
ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
β)Άδεια άσκησης επαγγέλματος Τεχνολόγου Ηλεκτρολόγου-Μηχανικού Β΄ ή
Α΄ τάξης.
γ)Πιστοποιητικό παιδαγωγικής επάρκειας ΑΣΠΑΙΤΕ (Τμήμα Εκπαιδευτών
Ηλεκτρολόγων & Ηλεκτρονικών Μηχανικών).
δ)Διδακτική εμπειρία δυο (2) τουλάχιστον ετών.
ε)Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
Ειδικότητα 181
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
ΤΕ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ
(Διεύθυνση
Εκπαίδευσης)
Θέσεις 6

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους/ες με τα ανωτέρω
προσόντα)
α)Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Ηλεκτρολογίας ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
Τ.Ε. ή Μηχανικών Ενεργειακής Τεχνολογίας Τ.Ε. με κατεύθυνση Ενεργειακής
Ηλεκτρολογίας ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων
Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή
δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της
ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης
ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή
ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
β)Άδεια άσκησης επαγγέλματος Τεχνολόγου Ηλεκτρολόγου-Μηχανικού Β΄ ή
Α΄ τάξης.
γ)Πιστοποιητικό παιδαγωγικής επάρκειας ΑΣΠΑΙΤΕ (Τμήμα Εκπαιδευτών
Ηλεκτρολόγων & Ηλεκτρονικών Μηχανικών).
δ)Διδακτική εμπειρία ενός (1) τουλάχιστον έτους.
ε)Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους/ες με τα ανωτέρω
προσόντα)
α)Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Ηλεκτρολογίας ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
Τ.Ε. ή Μηχανικών Ενεργειακής Τεχνολογίας Τ.Ε. με κατεύθυνση Ενεργειακής
Ηλεκτρολογίας ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων
Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της
ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης
ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή
ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
β)Άδεια άσκησης επαγγέλματος Τεχνολόγου Ηλεκτρολόγου-Μηχανικού Β΄ ή
Α΄ τάξης.
γ)Πιστοποιητικό παιδαγωγικής επάρκειας ΑΣΠΑΙΤΕ (Τμήμα Εκπαιδευτών
Ηλεκτρολόγων & Ηλεκτρονικών Μηχανικών).
δ) Διδακτική εμπειρία ενός (1) τουλάχιστον έτους
ε)Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

α)Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Τεχνολογίας Αεροσκαφών ή Μηχανικών

Ειδικότητα 182

Τεχνολογίας Αεροσκαφών Τ.Ε. ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα
Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα
πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της
ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης
ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή
ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

β)Διδακτική εμπειρία δυο (2) τουλάχιστον ετών.
ΤΕ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ
ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ
(Διεύθυνση
Εκπαίδευσης)
Θέσεις 3

γ)Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους/ες με τα ανωτέρω
προσόντα)
α)Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Τεχνολογίας Αεροσκαφών ή Μηχανικών
Τεχνολογίας Αεροσκαφών Τ.Ε. ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα
Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα
πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της
ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης
ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή
ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
β)Διδακτική εμπειρία ενός (1) τουλάχιστον έτους.
γ)Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
Ειδικότητα 183
ΤΕ

α) Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Ενεργειακής Τεχνολογίας ή Ενεργειακής
Τεχνικής ή Τεχνολογίας Πετρελαίου ή Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού
Αερίου ή Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης ή Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος
ή Ενεργειακής και Περιβαλλοντικής Τεχνολογίας ή Τεχνολογίας
Περιβάλλοντος ή Τεχνολογίας Συστημάτων Διαχείρισης Φυσικών Πόρων ή
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ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
(Διεύθυνση Υγείας,
Ασφάλειας &
Περιβάλλοντος)
Θέση 1

Γεωτεχνολογίας και Περιβάλλοντος ή
Τεχνολογίας Περιβάλλοντος και
Οικολογίας ή Οικολογίας και Περιβάλλοντος ή Μηχανικών Τεχνολογίας
Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου Τ.Ε. και Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. Μηχανικοί Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου Τ.Ε. ή Μηχανικών
Ενεργειακής Τεχνολογίας Τ.Ε. ή Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών
Αντιρρύπανσης Τ.Ε. - Μηχανικών Αντιρρύπανσης Τ.Ε. ή Μηχανικών
Περιβάλλοντος
και Μηχανικών Αντιρρύπανσης Τ.Ε. - Μηχανικών
Γεωτεχνολογίας Περιβάλλοντος Τ.Ε. ή Μηχανικών Φυσικών Πόρων και
Περιβάλλοντος Τ.Ε. ή Τεχνολόγων Περιβάλλοντος Τ.Ε. - Τεχνολογιών
Φυσικού Περιβάλλοντος 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.
β) Εξειδικευμένη εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους στην διαχείριση και
προστασία περιβάλλοντος
γ) Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασία κειμένων,
υπολογιστικά φύλλα, (iii) υπηρεσίες διαδικτύου, (iv) παρουσιάσεις

(ii)

δ) Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο/α με τα ανωτέρω
προσόντα)
α) Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Ενεργειακής Τεχνολογίας ή Ενεργειακής
Τεχνικής ή Τεχνολογίας Πετρελαίου ή Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού
Αερίου ή Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης ή Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος
ή Ενεργειακής και Περιβαλλοντικής Τεχνολογίας ή Τεχνολογίας
Περιβάλλοντος ή Τεχνολογίας Συστημάτων Διαχείρισης Φυσικών Πόρων ή
Γεωτεχνολογίας και Περιβάλλοντος ή
Τεχνολογίας Περιβάλλοντος και
Οικολογίας ή Οικολογίας και Περιβάλλοντος ή Μηχανικών Τεχνολογίας
Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου Τ.Ε. και Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. Μηχανικοί Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου Τ.Ε. ή Μηχανικών
Ενεργειακής Τεχνολογίας Τ.Ε. ή Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών
Αντιρρύπανσης Τ.Ε. - Μηχανικών Αντιρρύπανσης Τ.Ε. ή Μηχανικών
Περιβάλλοντος
και Μηχανικών Αντιρρύπανσης Τ.Ε. - Μηχανικών
Γεωτεχνολογίας Περιβάλλοντος Τ.Ε. ή Μηχανικών Φυσικών Πόρων και
Περιβάλλοντος Τ.Ε. ή Τεχνολόγων Περιβάλλοντος Τ.Ε. - Τεχνολογιών
Φυσικού Περιβάλλοντος 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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β)Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα : (i) επεξεργασία κειμένων,
υπολογιστικά φύλλα, (iii) υπηρεσίες διαδικτύου, (iv) παρουσιάσεις

(ii)

γ) Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας

Ειδικότητα 184
ΤΕ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
α)Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Φωτογραφίας ή Φωτογραφίας και
Οπτικοακουστικών Τεχνών ή Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών ΤΕΙ ή το
ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ
ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων
Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της
ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο
κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής,
αντίστοιχης ειδικότητας.
β)Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασία κειμένων, (ii)
υπολογιστικά φύλλα, (iii) υπηρεσίες διαδικτύου, (iv) παρουσιάσεις.
γ)Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

(Τομέας Ασφάλειας
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
Εγκαταστάσεων,
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο/α με τα ανωτέρω
Πτήσεων &
προσόντα)
Εδάφους)
α)Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Φωτογραφίας ή Φωτογραφίας και
Οπτικοακουστικών Τεχνών ή Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών ΤΕΙ ή το
ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ
Θέση 1
ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων
Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της
ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο
κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής,
αντίστοιχης ειδικότητας
β) Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασία κειμένων, (ii)
υπολογιστικά φύλλα, (iii) υπηρεσίες διαδικτύου, (iv) παρουσιάσεις.
γ) Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
Ειδικότητα 185

α)Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Βιβλιοθηκονομίας ή Βιβλιοθηκονομίας και
Συστημάτων Πληροφόρησης ΤΕΙ
ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα
ΤΕ
Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ
ή αντίστοιχο κατά
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής
ΝΟΜΟΣ
(Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή
αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά
(Διεύθυνση
ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής,
Διαχείρισης &
Ελέγχου Ποιότητας) αντίστοιχης ειδικότητας.
β) Εξειδικευμένη εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους σε διαχείριση τεχνικής
Θέσεις 5
βιβλιογραφίας.
γ)Γνώση Χειρισµού Η/Υ στα αντικείμενα: i) επεξεργασίας κειμένων,
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ii)υπολογιστικών φύλλων και iii) υπηρεσιών διαδικτύου.
δ)Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους/ες με τα ανωτέρω
προσόντα)
α) Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Βιβλιοθηκονομίας ή Βιβλιοθηκονομίας και
Συστημάτων Πληροφόρησης ΤΕΙ
ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα
Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ
ή αντίστοιχο κατά
ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής
(Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή
αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά
ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής,
αντίστοιχης ειδικότητας
β) Εξειδικευμένη εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους σε διαχείριση τεχνικής
βιβλιογραφίας.
γ) Γνώση Χειρισµού Η/Υ στα αντικείμενα: i) επεξεργασίας κειμένων, ii) υπολογιστικών φύλλων και iii) υπηρεσιών διαδικτύου.
δ) Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους/ες με τα ανωτέρω
προσόντα)
α) Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Βιβλιοθηκονομίας ή Βιβλιοθηκονομίας και
Συστημάτων Πληροφόρησης ΤΕΙ
ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα
Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ
ή αντίστοιχο κατά
ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής
(Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή
αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά
ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής,
αντίστοιχης ειδικότητας.
β) Γνώση Χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: i) επεξεργασίας κειµένων, ii)
υπολογιστικών φύλλων και iii) υπηρεσιών διαδικτύου.
γ) Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

Ειδικότητα 186

α) Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Μηχανολογίας ή Μηχανολόγων Μηχανικών
Τ.Ε. ή Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. και Βιομηχανικού Σχεδιασμού Τ.Ε. με
κατεύθυνση Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. ή Μηχανικών Τεχνολογίας
Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου Τ.Ε. και Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. με
κατεύθυνση Μηχανολόγοι Μηχανικοί Τ.Ε. ή Μηχανικών Ενεργειακής
Τεχνολογίας Τ.Ε. με κατεύθυνση Ενεργειακής Μηχανολογίας ΤΕΙ ή το
ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ
ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων
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ΤΕ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ
ΨΗΦΙΑΚΩΝ
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ

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

(Διεύθυνση
Διαχείρισης &
γ) Εξειδικευμένη εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους σε εργασίες
Ελέγχου Ποιότητας) προγραμματισμού, κατασκευής και συντήρησης μηχανολογικών εξαρτημάτων
(ή και άλλων αντικειμένων) με χρήση εργαλειομηχανών Αριθμητικού ΕλέγχουΘέσεις 2
CNC.
δ) Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους/ες με τα ανωτέρω
προσόντα)
α) Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Μηχανολογίας ή Μηχανολόγων Μηχανικών
Τ.Ε. ή Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. και Βιομηχανικού Σχεδιασμού Τ.Ε. με
κατεύθυνση Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. ή Μηχανικών Τεχνολογίας
Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου Τ.Ε. και Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. με
κατεύθυνση Μηχανολόγοι Μηχανικοί Τ.Ε. ή Μηχανικών Ενεργειακής
Τεχνολογίας Τ.Ε. με κατεύθυνση Ενεργειακής Μηχανολογίας ΤΕΙ ή το
ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ
ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων
Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της
ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο
κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής,
αντίστοιχης ειδικότητας.
β) Βεβαίωση εγγραφής στο Βιβλίο των Πτυχιούχων Ανωτέρων Τεχνικών
Σχολών ειδικότητας Μηχανολόγου.
γ) Εξειδικευμένη εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών σε προγραμματισμού,
κατασκευής και συντήρησης μηχανολογικών εξαρτημάτων (ή και άλλων
αντικειμένων) με χρήση εργαλειομηχανών Αριθμητικού Ελέγχου-CNC.
δ) Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
Ειδικότητα 187
ΔΕ
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ
ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ
Θέσεις 177
(80 για Διεύθυνση
Αεροσκαφών)

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
α)Βεβαίωση εγγραφής στο βιβλίο των Πτυχιούχων Μέσων Τεχνικών Σχολών
ειδικότητας Μηχανολόγου ή Βεβαίωση Αναγγελίας τεχνίτη μηχανικού
εγκαταστάσεων του π.δ. 115/2012 όπως ισχύει(*).
β)Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Μηχανοσυνθετών
Αεροσκαφών ή Τεχνικός Μηχανοσυνθέτης αεροσκαφών ή Τεχνίτης Δομής και
Συστημάτων Ισχύος Αεροσκαφών ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή
απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων: ΙΕΚ ή
Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’
κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού
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(5 για Διεύθυνση
Αεροκινητήρων)
(92 για Διεύθυνση
Αεροκατασκευών)

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.
γ)Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α ́ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους/ες με τα ανωτέρω
προσόντα)
α)Βεβαίωση εγγραφής στο βιβλίο των Πτυχιούχων Μέσων Τεχνικών Σχολών
ειδικότητας Μηχανολόγου ή Βεβαίωση Αναγγελίας τεχνίτη μηχανικού
εγκαταστάσεων του π.δ. 115/2012 όπως ισχύει(*).
β)Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Μηχανοσυνθετών
Αεροσκαφών ή Τεχνικός Μηχανοσυνθέτης αεροσκαφών ή Τεχνίτης Δομής και
Συστημάτων Ισχύος Αεροσκαφών ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή
απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων: ΙΕΚ 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 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.
Το προσωπικό που θα προσληφθεί με προσόντα Α ́ Επικουρίας, μετά
την ολοκλήρωση της προβλεπόμενης εκπαίδευσης από τη Διεύθυνση
Εκπαίδευσης της ΕΑΒ, για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών θα εργάζεται
υπό την εποπτεία του Προϊσταμένου Συνεργείου στον οποίο θα
υπάγονται οργανωτικά.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β ́ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους/ες με τα ανωτέρω
προσόντα)
α) Βεβαίωση εγγραφής στο βιβλίο των Πτυχιούχων Μέσων Τεχνικών Σχολών
ειδικότητας Μηχανολόγου ή Βεβαίωση Αναγγελίας τεχνίτη μηχανικού
εγκαταστάσεων του π.δ. 115/2012 όπως ισχύει(*).
β)Πτυχίο ή δίπλωμα ΙΕΚ Μηχανολογικού Τομέα ή Πτυχίο Τεχνικού
Επαγγελματικού Λυκείου Μηχανολογικού Τομέα ή τομέα Ναυτικού (τμήμα
Μηχανικού Εμπορικού Ναυτικού) ή Απολυτήριος Τίτλος Κλάδου
Μηχανολογίας Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Πτυχίο Μέσης Τεχνικής
Επαγγελματικής Σχολής Μηχανολογικών Ειδικοτήτων ή Πτυχίο ή Δίπλωμα Α ́
ή Β ́ Κύκλου Σπουδών Μηχανολογικού Τομέα Τεχνικών Επαγγελματικών
Εκπαιδευτηρίων ή τομέα Ναυτικού ή Ναυτιλιακού (τμήμα Μηχανικού
Εμπορικού Ναυτικού) ή Πτυχίο Σχολών Μαθητείας Ο.Α.Ε.Δ. (Ν. 1346/83 ή
Ν.3475/2006) Μηχανολογικών Ειδικοτήτων ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικών
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μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
Το προσωπικό που θα προσληφθεί με προσόντα B ́ Επικουρίας, μετά
την ολοκλήρωση της προβλεπόμενης εκπαίδευσης από τη Διεύθυνση
Εκπαίδευσης της ΕΑΒ, για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών θα εργάζεται
υπό την εποπτεία του Προϊσταμένου Συνεργείου στον οποίο θα
υπάγονται οργανωτικά.
(*) ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Υποψήφιοι που κατείχαν άδεια την οποία
αντικατέστησαν βάσει του Π.Δ.115/2012, εφόσον στην νέα αυτή άδεια ή
βεβαίωση αναγγελίας δεν αναγράφεται η αρχική άδεια και η
ημεροχρονολογία κτήσης αυτής, οφείλουν να προσκομίσουν σχετική
βεβαίωση της αρμόδιας Υπηρεσίας από την οποία να προκύπτουν τα
ανωτέρω στοιχεία. Η εν λόγω βεβαίωση απαιτείται, προκειμένου να
προσμετρηθεί το βαθμολογούμενο κριτήριο της εμπειρίας.
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
α)Βεβαίωση εγγραφής στο βιβλίο των Πτυχιούχων Μέσων Τεχνικών Σχολών
ειδικότητας Μηχανολόγου ή Βεβαίωση Αναγγελίας τεχνίτη μηχανικού
εγκαταστάσεων του π.δ. 115/2012 όπως ισχύει(*).

Ειδικότητα 188
ΔΕ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ
Θέσεις 93

β)Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Μηχανοσυνθετών
Αεροσκαφών ή Τεχνικός Μηχανοσυνθέτης αεροσκαφών ή Τεχνίτης Δομής και
Συστημάτων Ισχύος Αεροσκαφών ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή
απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων: ΙΕΚ 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 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.
γ)Εξειδικευμένη εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών σε εργασίες
συναρμολόγησης ή επισκευής δομικών τμημάτων αεροσκαφών ή/και
αεροκινητήρων.
δ)Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

(84 για Διεύθυνση
Αεροσκαφών)

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(9 για Διεύθυνση
Αεροκινητήρων)

α)Βεβαίωση εγγραφής στο βιβλίο των Πτυχιούχων Μέσων Τεχνικών Σχολών
ειδικότητας Μηχανολόγου ή Βεβαίωση Αναγγελίας τεχνίτη μηχανικού
εγκαταστάσεων του π.δ. 115/2012 όπως ισχύει(*).

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους/ες με τα ανωτέρω
προσόντα)

β)Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Μηχανοσυνθετών
Αεροσκαφών ή Τεχνικός Μηχανοσυνθέτης αεροσκαφών ή Τεχνίτης Δομής και
Συστημάτων Ισχύος Αεροσκαφών ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή
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απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων: ΙΕΚ 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 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.
γ)Εξειδικευμένη εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών σε εργασίες
συναρμολόγησης ή επισκευής δομικών τμημάτων αεροσκαφών ή/και
αεροκινητήρων.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους/ες με τα ανωτέρω
προσόντα)
α)Βεβαίωση εγγραφής στο βιβλίο των Πτυχιούχων Μέσων Τεχνικών Σχολών
ειδικότητας Μηχανολόγου ή Βεβαίωση Αναγγελίας τεχνίτη μηχανικού
εγκαταστάσεων του π.δ. 115/2012 όπως ισχύει(*).
β)Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Μηχανοσυνθετών
Αεροσκαφών ή Τεχνικός Μηχανοσυνθέτης αεροσκαφών ή Τεχνίτης Δομής και
Συστημάτων Ισχύος Αεροσκαφών ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή
απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων: ΙΕΚ 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 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.
Το προσωπικό που θα προσληφθεί με προσόντα Β΄ Επικουρίας, μετά
την ολοκλήρωση της προβλεπόμενης εκπαίδευσης από τη Διεύθυνση
Εκπαίδευσης της ΕΑΒ, για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών θα εργάζεται
υπό την εποπτεία του Προϊσταμένου Συνεργείου στον οποίο θα
υπάγονται οργανωτικά.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους/ες με τα ανωτέρω
προσόντα)
α)Βεβαίωση εγγραφής στο βιβλίο των Πτυχιούχων Μέσων Τεχνικών Σχολών
(ανά κωδικό θέσης) ειδικότητας Μηχανολόγου ή Βεβαίωση Αναγγελίας τεχνίτη
μηχανικού εγκαταστάσεων του π.δ. 115/2012 όπως ισχύει(*).
β)Πτυχίο ή δίπλωμα ΙΕΚ Μηχανολογικού Τομέα ή Πτυχίο Τεχνικού
Επαγγελματικού Λυκείου Μηχανολογικού Τομέα ή τομέα Ναυτικού (τμήμα
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Μηχανικού Εμπορικού Ναυτικού) ή Απολυτήριος Τίτλος Κλάδου
Μηχανολογίας Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Πτυχίο Μέσης Τεχνικής
Επαγγελματικής Σχολής Μηχανολογικών Ειδικοτήτων ή Πτυχίο ή Δίπλωμα Α΄
ή Β΄ Κύκλου Σπουδών Μηχανολογικού Τομέα Τεχνικών Επαγγελματικών
Εκπαιδευτηρίων ή τομέα Ναυτικού ή Ναυτιλιακού (τμήμα Μηχανικού
Εμπορικού Ναυτικού) ή Πτυχίο Σχολών Μαθητείας Ο.Α.Ε.Δ. (Ν. 1346/83 ή Ν.
3475/2006) Μηχανολογικών Ειδικοτήτων ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικών
μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
γ)Εξειδικευμένη εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών σε εργασίες
συναρμολόγησης ή επισκευής δομικών τμημάτων αεροσκαφών ή/και
αεροκινητήρων.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Δ΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους/ες με τα ανωτέρω
προσόντα)
α)Βεβαίωση εγγραφής στο βιβλίο των Πτυχιούχων Μέσων Τεχνικών Σχολών
ειδικότητας Μηχανολόγου ή Βεβαίωση Αναγγελίας τεχνίτη μηχανικού
εγκαταστάσεων του π.δ. 115/2012 όπως ισχύει(*).
β)Πτυχίο ή δίπλωμα ΙΕΚ Μηχανολογικού Τομέα ή Πτυχίο Τεχνικού
Επαγγελματικού Λυκείου Μηχανολογικού Τομέα ή τομέα Ναυτικού (τμήμα
Μηχανικού Εμπορικού Ναυτικού) ή Απολυτήριος Τίτλος Κλάδου
Μηχανολογίας Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Πτυχίο Μέσης Τεχνικής
Επαγγελματικής Σχολής Μηχανολογικών Ειδικοτήτων ή Πτυχίο ή Δίπλωμα Α΄
ή Β΄ Κύκλου Σπουδών Μηχανολογικού Τομέα Τεχνικών Επαγγελματικών
Εκπαιδευτηρίων ή τομέα Ναυτικού ή Ναυτιλιακού (τμήμα Μηχανικού
Εμπορικού Ναυτικού) ή Πτυχίο Σχολών Μαθητείας Ο.Α.Ε.Δ. (Ν. 1346/83 ή Ν.
3475/2006) Μηχανολογικών Ειδικοτήτων ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικών
μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
Το προσωπικό που θα προσληφθεί με προσόντα Δ΄ Επικουρίας, μετά
την ολοκλήρωση της προβλεπόμενης εκπαίδευσης από τη Διεύθυνση
Εκπαίδευσης της ΕΑΒ, για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών θα εργάζεται
υπό την εποπτεία του Προϊσταμένου Συνεργείου στον οποίο θα
υπάγονται οργανωτικά.
(*) ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Υποψήφιοι που κατείχαν άδεια την οποία
αντικατέστησαν βάσει του Π.Δ.115/2012, εφόσον στην νέα αυτή άδεια ή
βεβαίωση αναγγελίας δεν αναγράφεται η αρχική άδεια και η
ημεροχρονολογία κτήσης αυτής, οφείλουν να προσκομίσουν σχετική
βεβαίωση της αρμόδιας Υπηρεσίας από την οποία να προκύπτουν τα
ανωτέρω στοιχεία. Η εν λόγω βεβαίωση απαιτείται, προκειμένου να
προσμετρηθεί το βαθμολογούμενο κριτήριο της εμπειρίας.
Ειδικότητα 189
ΔΕ
ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΒΑΦΗΣ

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
α) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Τεχνίτη Βαφής (αυτοκινήτων) ή βεβαίωση
ορθής αναγγελίας ενάρξεως ασκήσεως επαγγέλματος τεχνίτη αυτοκινήτων
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
Θέσεις 6
(5 για Διεύθυνση
Αεροσκαφών)
(1 για Διεύθυνση
Αεροκινητήρων)

ειδικότητας Τεχνίτη Βαφής (αυτοκινήτων).
β) Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Τεχνίτη
Αμαξωμάτων/Βαφέα Αμαξωμάτων 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, ο οποίος
οδηγεί στην απαιτούμενη άδεια άσκησης επαγγέλματος ή βεβαίωση ή
βεβαίωση αναγγελίας.
γ) Εξειδικευμένη εμπειρία ενός (1) τουλάχιστον έτους σε εργασίες βαφής
αεροσκαφών ή αυτοκινήτων.
δ) Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους/ες με τα ανωτέρω
προσόντα)
α) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Τεχνίτη Βαφής (αυτοκινήτων) ή βεβαίωση
ορθής αναγγελίας ενάρξεως ασκήσεως επαγγέλματος τεχνίτη αυτοκινήτων
ειδικότητας Τεχνίτη Βαφής (αυτοκινήτων).
β) Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Τεχνίτη
Αμαξωμάτων/Βαφέα Αμαξωμάτων 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, ο οποίος
οδηγεί στην απαιτούμενη άδεια άσκησης επαγγέλματος ή βεβαίωση ή
βεβαίωση αναγγελίας.
γ) Εξειδικευμένη εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους σε εργασίες βαφής
αεροσκαφών ή αυτοκινήτων.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους/ες με τα ανωτέρω
προσόντα)
α) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Τεχνίτη Βαφής (αυτοκινήτων) ή βεβαίωση
ορθής αναγγελίας ενάρξεως ασκήσεως επαγγέλματος τεχνίτη αυτοκινήτων
ειδικότητας Τεχνίτη Βαφής (αυτοκινήτων).
β) Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Τεχνίτη
Αμαξωμάτων/Βαφέα Αμαξωμάτων 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
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
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, ο οποίος
οδηγεί στην απαιτούμενη άδεια άσκησης επαγγέλματος ή βεβαίωση ή
βεβαίωση αναγγελίας.
Το προσωπικό που θα προσληφθεί με προσόντα Β΄ Επικουρίας, μετά
την ολοκλήρωση της προβλεπόμενης εκπαίδευσης από τη Διεύθυνση
Εκπαίδευσης της ΕΑΒ, για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών θα εργάζεται
υπό την εποπτεία του Προϊσταμένου Συνεργείου στον οποίο θα
υπάγονται οργανωτικά.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους/ες με τα ανωτέρω
προσόντα)
α) Βεβαίωση εγγραφής στο βιβλίο των Πτυχιούχων Μέσων Τεχνικών Σχολών
ειδικότητας Μηχανολόγου ή Βεβαίωση Αναγγελίας τεχνίτη μηχανικού
εγκαταστάσεων του π.δ. 115/2012 όπως ισχύει(*).
β) Πτυχίο ή δίπλωμα ΙΕΚ Μηχανολογικού Τομέα ή Πτυχίο Τεχνικού
Επαγγελματικού Λυκείου Μηχανολογικού Τομέα ή τομέα Ναυτικού (τμήμα
Μηχανικού Εμπορικού Ναυτικού) ή Απολυτήριος Τίτλος Κλάδου
Μηχανολογίας Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Πτυχίο Μέσης Τεχνικής
Επαγγελματικής Σχολής Μηχανολογικών Ειδικοτήτων ή Πτυχίο ή Δίπλωμα Α΄
ή Β΄ Κύκλου Σπουδών Μηχανολογικού Τομέα Τεχνικών Επαγγελματικών
Εκπαιδευτηρίων ή τομέα Ναυτικού ή Ναυτιλιακού (τμήμα Μηχανικού
Εμπορικού Ναυτικού) ή Πτυχίο Σχολών Μαθητείας Ο.Α.Ε.Δ. (Ν. 1346/83 ή Ν.
3475/2006) Μηχανολογικών Ειδικοτήτων ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικών
μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
γ) Εξειδικευμένη εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους σε εργασίες βαφής
αεροσκαφών ή αυτοκινήτων.
(*) ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:
Υποψήφιοι που κατείχαν άδεια την οποία αντικατέστησαν βάσει του
Π.Δ.115/2012, εφόσον στην νέα αυτή άδεια ή βεβαίωση αναγγελίας δεν
αναγράφεται η αρχική άδεια και η ημεροχρονολογία κτήσης αυτής,
οφείλουν να προσκομίσουν σχετική βεβαίωση της αρμόδιας Υπηρεσίας από
την οποία να προκύπτουν τα ανωτέρω στοιχεία.
Η εν λόγω βεβαίωση απαιτείται, προκειμένου να προσμετρηθεί το
βαθμολογούμενο κριτήριο της εμπειρίας.
Ειδικότητα 190

ΔΕ
ΠΛΥΝΤΗΣ
ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
α)Βεβαίωση εγγραφής στο βιβλίο των Πτυχιούχων Μέσων Τεχνικών Σχολών
ειδικότητας Μηχανολόγου ή Βεβαίωση Αναγγελίας τεχνίτη μηχανικού
εγκαταστάσεων του π.δ. 115/2012 όπως ισχύει(*).
β)Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Μηχανοσυνθετών
Αεροσκαφών ή Τεχνικός Μηχανοσυνθέτης αεροσκαφών ή Τεχνίτης Δομής και
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)

Θέσεις 6
(3 για Διεύθυνση
Αεροσκαφών)
(3 για Διεύθυνση
Αεροκινητήρων)

Συστημάτων Ισχύος Αεροσκαφών ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή
απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων: ΙΕΚ 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 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.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους/ες με τα ανωτέρω
προσόντα)
α)Βεβαίωση εγγραφής στο βιβλίο των Πτυχιούχων Μέσων Τεχνικών Σχολών
ειδικότητας Μηχανολόγου ή Βεβαίωση Αναγγελίας τεχνίτη μηχανικού
εγκαταστάσεων του π.δ. 115/2012 όπως ισχύει(*).
β)Πτυχίο ή δίπλωμα ΙΕΚ Μηχανολογικού Τομέα ή Πτυχίο Τεχνικού
Επαγγελματικού Λυκείου Μηχανολογικού Τομέα ή τομέα Ναυτικού (τμήμα
Μηχανικού Εμπορικού Ναυτικού) ή Απολυτήριος Τίτλος Κλάδου
Μηχανολογίας Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Πτυχίο Μέσης Τεχνικής
Επαγγελματικής Σχολής Μηχανολογικών Ειδικοτήτων ή Πτυχίο ή Δίπλωμα Α΄
ή Β΄ Κύκλου Σπουδών Μηχανολογικού Τομέα Τεχνικών Επαγγελματικών
Εκπαιδευτηρίων ή τομέα Ναυτικού ή Ναυτιλιακού (τμήμα Μηχανικού
Εμπορικού Ναυτικού) ή Πτυχίο Σχολών Μαθητείας Ο.Α.Ε.Δ. (Ν. 1346/83 ή Ν.
3475/2006) Μηχανολογικών Ειδικοτήτων ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικών
μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
(*)ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:
Υποψήφιοι που κατείχαν άδεια την οποία αντικατέστησαν βάσει του
Π.Δ.115/2012, εφόσον στην νέα αυτή άδεια ή βεβαίωση αναγγελίας δεν
αναγράφεται η αρχική άδεια και η ημεροχρονολογία κτήσης αυτής,
οφείλουν να προσκομίσουν σχετική βεβαίωση της αρμόδιας Υπηρεσίας
από την οποία να προκύπτουν τα ανωτέρω στοιχεία. Η εν λόγω
βεβαίωση
απαιτείται,
προκειμένου
να
προσμετρηθεί
το
βαθμολογούμενο κριτήριο της εμπειρίας.

Ειδικότητα 191

ΔΕ
ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΟΣ

Θέσεις 7

α) Βεβαίωση εγγραφής στο βιβλίο των Πτυχιούχων Μέσων Τεχνικών Σχολών
ειδικότητας Μηχανολόγου ή Βεβαίωση Αναγγελίας τεχνίτη μηχανικού
εγκαταστάσεων του π.δ. 115/2012 όπως ισχύει(*).
β) Πτυχίο ή δίπλωμα ΙΕΚ Μηχανολογικού Τομέα ή Πτυχίο Τεχνικού
Επαγγελματικού Λυκείου Μηχανολογικού Τομέα ή τομέα Ναυτικού (τμήμα
Μηχανικού Εμπορικού Ναυτικού) ή Απολυτήριος Τίτλος Κλάδου
Μηχανολογίας Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Πτυχίο Μέσης Τεχνικής
Επαγγελματικής Σχολής Μηχανολογικών Ειδικοτήτων ή Πτυχίο ή Δίπλωμα Α΄
ή Β΄ Κύκλου Σπουδών Μηχανολογικού Τομέα Τεχνικών Επαγγελματικών
Εκπαιδευτηρίων ή τομέα Ναυτικού ή Ναυτιλιακού (τμήμα Μηχανικού
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(2 για Διεύθυνση
Αεροκινητήρων)
(5 για Διεύθυνση
Αεροκατασκευών)

Ειδικότητα 192
ΔΕ
ΕΛΕΓΚΤΗΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Θέσεις 8
(6 για Διεύθυνση
Αεροσκαφών)
(2 για Διεύθυνση
Αεροκατασκευών)

Εμπορικού Ναυτικού) ή Πτυχίο Σχολών Μαθητείας Ο.Α.Ε.Δ. (Ν. 1346/83 ή Ν.
3475/2006) Μηχανολογικών Ειδικοτήτων ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικών
μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
γ) Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
(*)ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:
Υποψήφιοι που κατείχαν άδεια την οποία αντικατέστησαν βάσει του
Π.Δ.115/2012, εφόσον στην νέα αυτή άδεια ή βεβαίωση αναγγελίας δεν
αναγράφεται η αρχική άδεια και η ημεροχρονολογία κτήσης αυτής,
οφείλουν να προσκομίσουν σχετική βεβαίωση της αρμόδιας Υπηρεσίας
από την οποία να προκύπτουν τα ανωτέρω στοιχεία. Η εν λόγω
βεβαίωση
απαιτείται,
προκειμένου
να
προσμετρηθεί
το
βαθμολογούμενο κριτήριο της εμπειρίας.
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
α)Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Ι.Ε.Κ. οποιασδήποτε ειδικότητας του
τομέα Πληροφορικής ή β) Πτυχίο Α' ή Β' κύκλου Τεχνικού Επαγγελματικού
Εκπαιδευτηρίου: (i) οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα ΠληροφορικήςΔικτύων Η/Υ ή (ii) ειδικότητας Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων ή
Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων και Δικτύων του Ηλεκτρονικού
Τομέα ή γ) Απολυτήριος τίτλος: (i) κλάδου Πληροφορικής Ενιαίου
Πολυκλαδικού Λυκείου, ή (ii) τμήματος Προγραμματιστών Ηλεκτρονικών
Υπολογιστών Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή (iii) ειδικότητας
Υπαλλήλων Χειριστών Η/Υ Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής ή άλλος
ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικής μονάδας Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή αλλοδαπής.
β) Εξειδικευμένη εμπειρία δύο (2) τουλάχιστον ετών στη διαχείριση
ανταλλακτικών και υλικών καθώς και στον προγραμματισμό παραγωγής
αεροπορικού υλικού, με τη χρήση του ολοκληρωμένου πληροφοριακού
συστήματος SAP ή αντιστοίχου συστήματος.
γ) Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ A ́ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους/ες με τα ανωτέρω
προσόντα).
α)Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος
ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας.
β) Εξειδικευμένη εμπειρία δύο (2) τουλάχιστον ετών στη διαχείριση
ανταλλακτικών και υλικών καθώς και στον προγραμματισμό παραγωγής
αεροπορικού υλικού, με τη χρήση του ολοκληρωμένου πληροφοριακού
συστήματος SAP ή αντιστοίχου συστήματος.
γ) Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: i) επεξεργασίας κειμένων, ii) υπολογιστικών φύλλων και iii) υπηρεσιών διαδικτύου
δ)Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
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ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β ́ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους/ες με τα ανωτέρω
προσόντα).
α)Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Ι.Ε.Κ. οποιασδήποτε ειδικότητας του
τομέα Πληροφορικής ή β) Πτυχίο Α' ή Β' κύκλου Τεχνικού Επαγγελματικού
Εκπαιδευτηρίου:(i) οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα ΠληροφορικήςΔικτύων Η/Υ ή (ii) ειδικότηταςΗλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων ή
Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων και Δικτύων του Ηλεκτρονικού
Τομέα ή γ) Απολυτήριος τίτλος: (i) κλάδου Πληροφορικής Ενιαίου
Πολυκλαδικού Λυκείου, ή (ii) τμήματος Προγραμματιστών Ηλεκτρονικών
Υπολογιστών Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή (iii) ειδικότητας
Υπαλλήλων Χειριστών Η/Υ Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής ή άλλος
ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικής μονάδας Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή αλλοδαπής.
β)Εξειδικευμένη εμπειρία ενός (1) τουλάχιστον έτους στη διαχείριση
ανταλλακτικών και υλικών καθώς και στον προγραμματισμό παραγωγής
αεροπορικού ή βιομηχανικού υλικού, με τη χρήση του ολοκληρωμένου
πληροφοριακού συστήματος SAP ή αντιστοίχου συστήματος.
γ) Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ ́ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους/ες με τα ανωτέρω
προσόντα).
α)Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος
ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας.
β)Εξειδικευμένη εμπειρία ενός (1) τουλάχιστον έτους στη διαχείριση
ανταλλακτικών και υλικών καθώς και στον προγραμματισμό παραγωγής
αεροπορικού ή βιομηχανικού υλικού, με τη χρήση του ολοκληρωμένου
πληροφοριακού συστήματος SAP ή αντιστοίχου συστήματος.
γ)Γνώση Χειρισµού Η/Υ στα αντικείμενα: i) επεξεργασίας κειμένων, ii) υπολογιστικών φύλλων και iii) υπηρεσιών διαδικτύου.
δ)Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
Ειδικότητα 193

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

α)Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας
Χημικών
Εργαστηρίων και Ποιοτικού Ελέγχου Υλικών ή Τεχνικός Χημικών
Εργαστηρίων και Ποιοτικού Ελέγχου Υλικών ή Χημικών Εργαστηρίων ή
Τεχνικός Ελέγχου Υλικών ή Βοηθών Χημικών Εργαστηρίων και ποιοτικού
ελέγχου ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω
σχολικών μονάδων : ΙΕΚ
ή
Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού
Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου
(Διεύθυνση
Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή
Διαχείρισης &
Ελέγχου Ποιότητας) Επαγγελματικής
Σχολής
ή
Τεχνικής
Επαγγελματικής
Σχολής
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν.
ΔΕ
ΒΟΗΘΟΣ
ΧΗΜΙΚΟΥ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ
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Θέσεις 2

1346/1983 ή Ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της
ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
β)Εξειδικευμένη εμπειρία δύο (2) τουλάχιστον ετών σε εργαστήρια χημικών
αναλύσεων
γ) Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
δ)Γνώση Χειρισµού Η/Υ στα αντικείμενα: i) επεξεργασίας κειμένων, ii) υπολογιστικών φύλλων και iii) υπηρεσιών διαδικτύου.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους/ες με τα ανωτέρω
προσόντα).
α)Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας
Χημικών
Εργαστηρίων και Ποιοτικού Ελέγχου Υλικών ή Τεχνικός Χημικών
Εργαστηρίων και Ποιοτικού Ελέγχου Υλικών ή Χημικών Εργαστηρίων ή
Τεχνικός Ελέγχου Υλικών ή Βοηθών Χημικών Εργαστηρίων και ποιοτικού
ελέγχου ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω
σχολικών μονάδων : ΙΕΚ
ή
Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού
Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου
Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου 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.
β)Εξειδικευμένη εμπειρία ενός (1) τουλάχιστον έτους σε εργαστήρια χημικών
αναλύσεων
γ) Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
δ)Γνώση Χειρισµού Η/Υ στα αντικείμενα: i) επεξεργασίας κειμένων, ii) υπολογιστικών φύλλων και iii) υπηρεσιών διαδικτύου.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ B΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους/ες με τα ανωτέρω
προσόντα).
α)Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Χημικών Εργαστηρίων
και Ποιοτικού Ελέγχου Υλικών ή Τεχνικός Χημικών Εργαστηρίων και
Ποιοτικού Ελέγχου Υλικών ή Χημικών Εργαστηρίων ή Τεχνικός Ελέγχου
Υλικών ή Βοηθών Χημικών Εργαστηρίων και ποιοτικού ελέγχου ή αντίστοιχο
πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων :
ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου
Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού
Επαγγελματικού Λυκείου 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
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μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας
β) Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
γ)Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: i) επεξεργασίας κειμένων, ii) υπολογιστικών φύλλων και iii) υπηρεσιών διαδικτύου.
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
α) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου Α ́ και Γ ́ και ΣΤ ́
ειδικότητας 1ης ή 2ης ή 3ης κατηγορίας ή άδεια Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου
1ης ομάδας Α ́ ειδικότητας του π.δ. 108/2013 (*).

Ειδικότητα 194
ΔΕ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
(Διεύθυνση
Συντήρησης)
Εγκαταστάσεων)
Θέση 1

β)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
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, ο οποίος οδηγεί στην
απαιτούμενη άδεια άσκησης επαγγέλματος ή βεβαίωση ή βεβαίωση
αναγγελίας 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 υπηρεσίας για την έκδοση της
άδειας άσκησης επαγγέλματος, ότι η απαιτούμενη άδεια άσκησης
επαγγέλματος ή βεβαίωση ή βεβαίωση αναγγελίας χορηγήθηκε βάσει του
συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό και εμπειρίας.
γ)Εξειδικευμένη εμπειρία δύο (2) τουλάχιστον ετών σε συντήρηση και
επισκευή ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων.
δ)Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α ́ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο/α με τα ανωτέρω
προσόντα)
α) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου Α ́ και Γ ́ και ΣΤ ́
ειδικότητας 1ης ή 2ης ή 3ης κατηγορίας ή άδεια Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου
1ης ομάδας Α ́ ειδικότητας του Π.Δ. 108/2013 (*).
β)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
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, ο οποίος οδηγεί στην
απαιτούμενη άδεια άσκησης επαγγέλματος ή βεβαίωση ή βεβαίωση
αναγγελίας ή οποιοσδήποτε τίτλος μεταδευτεροβάθμιας (Ι.Ε.Κ.) ή
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δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος
σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι ο
υποψήφιος υποβάλλει βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας για την έκδοση της
άδειας άσκησης επαγγέλματος, ότι η απαιτούμενη άδεια άσκησης
επαγγέλματος ή βεβαίωση ή βεβαίωση αναγγελίας χορηγήθηκε βάσει του
συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό και εμπειρίας.
γ)Εξειδικευμένη εμπειρία ενός (1) τουλάχιστον έτους σε συντήρηση και
επισκευή ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων.
(*)ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Υποψήφιοι που κατείχαν άδεια την οποία
αντικατέστησαν βάσει του Π.Δ 108/2013, εφόσον στη νέα αυτή άδεια δεν
αναγράφεται η αρχική άδεια και η ημεροχρονολογία κτήσης αυτής,
οφείλουν να προσκομίσουν σχετική βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας
από την οποία να προκύπτουν τα ανωτέρω στοιχεία. Η εν λόγω
βεβαίωση
απαιτείται,
προκειμένου
να
προσμετρηθεί
το
βαθμολογούμενο κριτήριο της εμπειρίας.
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
α)Άδεια άσκησης επαγγέλματος Τεχνίτη Υδραυλικού Β΄ τάξης 3ης ειδικότητας
ή άδεια Εργοδηγού Υδραυλικού του π.δ. 112/2012 όπως ισχύει (*),

Ειδικότητα 195
ΔΕ
ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ
(Διεύθυνση
Συντήρησης
Εγκαταστάσεων)
Θέση 1

β)Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος τίτλος ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή
Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α' ή Β' κύκλου σπουδών ή Ενιαίου
Πολυκλαδικού
Λυκείου
ή Τεχνικού
Επαγγελματικού
Λυκείου
ή
Επαγγελματικής
Σχολής
ή
Τεχνικών
Επαγγελματικών
Σχολών
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολών μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν.
1346/1983 ή Ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικών μονάδων της
ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. Γίνεται επίσης δεκτός
οποιοσδήποτε τίτλος ΙΕΚ 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 ανωτέρω άδεια άσκησης επαγγέλματος
χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με
συνυπολογισμό και εμπειρίας.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο/α με τα ανωτέρω
προσόντα)
α)Άδεια άσκησης επαγγέλματος τεχνίτη υδραυλικού τουλάχιστον Α΄ τάξης
ειδικότητας 1ης ή άδεια Αρχιτεχνίτη υδραυλικού του π.δ. 112/2012 όπως
ισχύει (*).
β)Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος τίτλος ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή
Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α' ή Β' κύκλου σπουδών ή Ενιαίου
Πολυκλαδικού
Λυκείου
ή Τεχνικού
Επαγγελματικού
Λυκείου
ή
Επαγγελματικής
Σχολής
ή
Τεχνικών
Επαγγελματικών
Σχολών
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολών μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν.
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1346/1983 ή Ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικών μονάδων της
ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. Γίνεται επίσης δεκτός
οποιοσδήποτε τίτλος ΙΕΚ 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 ανωτέρω άδεια άσκησης επαγγέλματος
χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με
συνυπολογισμό και εμπειρίας.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο/α με τα ανωτέρω
προσόντα)
α)Άδεια άσκησης επαγγέλματος τεχνίτη υδραυλικού τουλάχιστον Α΄ τάξης
ειδικότητας 1ης ή άδεια Αρχιτεχνίτη υδραυλικού του π.δ. 112/2012 όπως
ισχύει (*).
β)Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος, απολυτήριος τίτλος αναγνωρισμένης κατώτερης
τεχνικής σχολής της ημεδαπής ή ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολής της
αλλοδαπής. Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος αναγνωρισμένης
κατώτερης τεχνικής σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής, υπό την
προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλλει βεβαίωση της αρμόδιας για την
έκδοση της άδειας υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια άσκησης επαγγέλματος
χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με
συνυπολογισμό και εμπειρίας.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο/α με τα ανωτέρω
προσόντα)
α)Άδεια άσκησης επαγγέλματος τεχνίτη υδραυλικού τουλάχιστον Α΄ τάξης
ειδικότητας 1ης ή άδεια Αρχιτεχνίτη υδραυλικού του π.δ. 112/2012 όπως
ισχύει (*)
β)Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο
τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το
1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή απολυτήριος τίτλος Γυμνασίου
Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000
ή απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή
πτυχίο κατώτερης Τεχνικής Σχολής Μαθητείας ΟΑΕΔ Β.Δ. 3/1952, Ν.Δ.
212/1969, Ν. 4504/1966, ή άλλος ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή της
αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών, μετά την
απόκτηση της παραπάνω άδειας άσκησης επαγγέλματος (*).
(*)ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:

Υποψήφιοι

που
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
αντικατέστησαν βάσει του π.δ 112/2012, εφόσον στη νέα αυτή άδεια δεν
αναγράφεται η αρχική άδεια και η ημεροχρονολογία κτήσης αυτής,
οφείλουν να προσκομίσουν σχετική βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας
από την οποία να προκύπτουν τα ανωτέρω στοιχεία.
Η εν λόγω βεβαίωση απαιτείται, προκειμένου να προσμετρηθεί το
βαθμολογούμενο κριτήριο της εμπειρίας.
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
α)Βεβαίωση εγγραφής στο βιβλίο των Πτυχιούχων Μέσων Τεχνικών Σχολών
ειδικότητας Μηχανολόγου ή Βεβαίωση Αναγγελίας τεχνίτη μηχανικού
εγκαταστάσεων του π.δ. 115/2012 όπως ισχύει(*).

Ειδικότητα 196
ΔΕ
ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΟΣ
(Διεύθυνση
Συντήρησης
Εγκαταστάσεων)
Θέσεις 5

β)Πτυχίο ή δίπλωμα ΙΕΚ Μηχανολογικού Τομέα ή Πτυχίο Τεχνικού
Επαγγελματικού Λυκείου Μηχανολογικού Τομέα ή τομέα Ναυτικού (τμήμα
Μηχανικού Εμπορικού Ναυτικού) ή Απολυτήριος Τίτλος Κλάδου
Μηχανολογίας Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Πτυχίο Μέσης Τεχνικής
Επαγγελματικής Σχολής Μηχανολογικών Ειδικοτήτων ή Πτυχίο ή Δίπλωμα Α΄
ή Β΄ Κύκλου Σπουδών Μηχανολογικού Τομέα Τεχνικών Επαγγελματικών
Εκπαιδευτηρίων ή τομέα Ναυτικού ή Ναυτιλιακού (τμήμα Μηχανικού
Εμπορικού Ναυτικού) ή Πτυχίο Σχολών Μαθητείας Ο.Α.Ε.Δ. (Ν. 1346/83 ή Ν.
3475/2006) Μηχανολογικών Ειδικοτήτων ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικών
μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
γ)Εξειδικευμένη εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών σε συντήρηση
μηχανολογικού εξοπλισμού.
δ)Kαλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους/ες με τα ανωτέρω
προσόντα)
α)Βεβαίωση εγγραφής στο βιβλίο των Πτυχιούχων Μέσων Τεχνικών Σχολών
ειδικότητας Μηχανολόγου ή Βεβαίωση Αναγγελίας τεχνίτη μηχανικού
εγκαταστάσεων του π.δ. 115/2012 όπως ισχύει(*).
β)Πτυχίο ή δίπλωμα ΙΕΚ Μηχανολογικού Τομέα ή Πτυχίο Τεχνικού
Επαγγελματικού Λυκείου Μηχανολογικού Τομέα ή τομέα Ναυτικού (τμήμα
Μηχανικού Εμπορικού Ναυτικού) ή Απολυτήριος Τίτλος Κλάδου
Μηχανολογίας Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Πτυχίο Μέσης Τεχνικής
Επαγγελματικής Σχολής Μηχανολογικών Ειδικοτήτων ή Πτυχίο ή Δίπλωμα Α΄
ή Β΄ Κύκλου Σπουδών Μηχανολογικού Τομέα Τεχνικών Επαγγελματικών
Εκπαιδευτηρίων ή τομέα Ναυτικού ή Ναυτιλιακού (τμήμα Μηχανικού
Εμπορικού Ναυτικού) ή Πτυχίο Σχολών Μαθητείας Ο.Α.Ε.Δ. (Ν. 1346/83 ή Ν.
3475/2006) Μηχανολογικών Ειδικοτήτων ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικών
μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
γ)Εξειδικευμένη εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους σε συντήρηση
μηχανολογικού εξοπλισμού.
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
δ)Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω
προσόντα)
α)Βεβαίωση εγγραφής στο βιβλίο των Πτυχιούχων Μέσων Τεχνικών Σχολών
ειδικότητας Μηχανολόγου ή Βεβαίωση Αναγγελίας τεχνίτη μηχανικού
εγκαταστάσεων του π.δ. 115/2012 όπως ισχύει(*).
β)Πτυχίο ή δίπλωμα ΙΕΚ Μηχανολογικού Τομέα ή Πτυχίο Τεχνικού
Επαγγελματικού Λυκείου Μηχανολογικού Τομέα ή τομέα Ναυτικού (τμήμα
Μηχανικού Εμπορικού Ναυτικού) ή Απολυτήριος Τίτλος Κλάδου
Μηχανολογίας Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Πτυχίο Μέσης Τεχνικής
Επαγγελματικής Σχολής Μηχανολογικών Ειδικοτήτων ή Πτυχίο ή Δίπλωμα Α΄
ή Β΄ Κύκλου Σπουδών Μηχανολογικού Τομέα Τεχνικών Επαγγελματικών
Εκπαιδευτηρίων ή τομέα Ναυτικού ή Ναυτιλιακού (τμήμα Μηχανικού
Εμπορικού Ναυτικού) ή Πτυχίο Σχολών Μαθητείας Ο.Α.Ε.Δ. (Ν. 1346/83 ή Ν.
3475/2006) Μηχανολογικών Ειδικοτήτων ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικών
μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
(*) ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:
Υποψήφιοι που κατείχαν άδεια την οποία αντικατέστησαν βάσει του
Π.Δ.115/2012, εφόσον στην νέα αυτή άδεια ή βεβαίωση αναγγελίας δεν
αναγράφεται η αρχική άδεια και η ημεροχρονολογία κτήσης αυτής,
οφείλουν να προσκομίσουν σχετική βεβαίωση της αρμόδιας Υπηρεσίας από
την οποία να προκύπτουν τα ανωτέρω στοιχεία.
Η εν λόγω βεβαίωση απαιτείται, προκειμένου να προσμετρηθεί το
βαθμολογούμενο κριτήριο της εμπειρίας.
Ειδικότητα 197

ΔΕ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
(Διεύθυνση
Συντήρησης
Εγκαταστάσεων)
Θέση 1

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
α)Βεβαίωση εγγραφής στο βιβλίο των Πτυχιούχων Μέσων Τεχνικών Σχολών
ειδικότητας Μηχανολόγου ή Βεβαίωση Αναγγελίας τεχνίτη μηχανικού
εγκαταστάσεων του π.δ. 115/2012 όπως ισχύει(*).
β)Πτυχίο ή δίπλωμα ΙΕΚ Μηχανολογικού Τομέα ή Πτυχίο Τεχνικού
Επαγγελματικού Λυκείου Μηχανολογικού Τομέα ή τομέα Ναυτικού (τμήμα
Μηχανικού Εμπορικού Ναυτικού) ή Απολυτήριος Τίτλος Κλάδου
Μηχανολογίας Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Πτυχίο Μέσης Τεχνικής
Επαγγελματικής Σχολής Μηχανολογικών Ειδικοτήτων ή Πτυχίο ή Δίπλωμα Α΄
ή Β΄ Κύκλου Σπουδών Μηχανολογικού Τομέα Τεχνικών Επαγγελματικών
Εκπαιδευτηρίων ή τομέα Ναυτικού ή Ναυτιλιακού (τμήμα Μηχανικού
Εμπορικού Ναυτικού) ή Πτυχίο Σχολών Μαθητείας Ο.Α.Ε.Δ. (Ν. 1346/83 ή Ν.
3475/2006) Μηχανολογικών Ειδικοτήτων ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικών
μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
γ)Εξειδικευμένη εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών σε συντήρηση
μηχανολογικού εξοπλισμού.

Σελίδα 135 από 160

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
δ) Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο/α με τα ανωτέρω
προσόντα.
α)Βεβαίωση εγγραφής στο βιβλίο των Πτυχιούχων Μέσων Τεχνικών Σχολών
ειδικότητας Μηχανολόγου ή Βεβαίωση Αναγγελίας τεχνίτη μηχανικού
εγκαταστάσεων του π.δ. 115/2012 όπως ισχύει(*).
β)Πτυχίο ή δίπλωμα ΙΕΚ Μηχανολογικού Τομέα ή Πτυχίο Τεχνικού
Επαγγελματικού Λυκείου Μηχανολογικού Τομέα ή τομέα Ναυτικού (τμήμα
Μηχανικού Εμπορικού Ναυτικού) ή Απολυτήριος Τίτλος Κλάδου
Μηχανολογίας Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Πτυχίο Μέσης Τεχνικής
Επαγγελματικής Σχολής Μηχανολογικών Ειδικοτήτων ή Πτυχίο ή Δίπλωμα Α΄
ή Β΄ Κύκλου Σπουδών Μηχανολογικού Τομέα Τεχνικών Επαγγελματικών
Εκπαιδευτηρίων ή τομέα Ναυτικού ή Ναυτιλιακού (τμήμα Μηχανικού
Εμπορικού Ναυτικού) ή Πτυχίο Σχολών Μαθητείας Ο.Α.Ε.Δ. (Ν. 1346/83 ή Ν.
3475/2006) Μηχανολογικών Ειδικοτήτων ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικών
μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
γ)Εξειδικευμένη εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών σε συντήρηση
μηχανολογικού εξοπλισμού.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο/α με τα ανωτέρω
προσόντα.
α)Βεβαίωση εγγραφής στο βιβλίο των Πτυχιούχων Μέσων Τεχνικών Σχολών
ειδικότητας Μηχανολόγου ή Βεβαίωση Αναγγελίας τεχνίτη μηχανικού
εγκαταστάσεων του π.δ. 115/2012 όπως ισχύει(*).
β)Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος τίτλος ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή
Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α' ή Β' κύκλου σπουδών ή Ενιαίου
Πολυκλαδικού
Λυκείου
ή Τεχνικού
Επαγγελματικού
Λυκείου
ή
Επαγγελματικής
Σχολής
ή
Τεχνικών
Επαγγελματικών
Σχολών
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολών μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν.
1346/1983 ή Ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικών μονάδων της
ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. Γίνεται επίσης δεκτός
οποιοσδήποτε τίτλος ΙΕΚ 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 ανωτέρω άδεια άσκησης επαγγέλματος
χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με
συνυπολογισμό και εμπειρίας.
γ)Εξειδικευμένη εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους σε συντήρηση
μηχανολογικού εξοπλισμού.
(*) ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:
Υποψήφιοι που κατείχαν άδεια την οποία αντικατέστησαν βάσει του Π.Δ.115/2012,
εφόσον στην νέα αυτή άδεια ή βεβαίωση αναγγελίας δεν αναγράφεται η αρχική
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
άδεια και η ημεροχρονολογία κτήσης αυτής, οφείλουν να προσκομίσουν σχετική
βεβαίωση της αρμόδιας Υπηρεσίας από την οποία να προκύπτουν τα ανωτέρω
στοιχεία.
Η εν λόγω βεβαίωση απαιτείται, προκειμένου να προσμετρηθεί το
βαθμολογούμενο κριτήριο της εμπειρίας.

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

Ειδικότητα 198
ΔΕ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Θέσεις 4

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 ή
Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος
σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής.
β)Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
γ)Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii)
υπολογιστικών φύλλων (iii) υπηρεσιών διαδικτύου και iv) παρουσιάσεων.

(3 για Διεύθυνση
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
Μελετών, Έρευνας &
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους/ες με τα ανωτέρω
Ανάπτυξης Νέων
προσόντα)
Προϊόντων)
α)Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ) οποιασδήποτε ειδικότητας του
(1 για Διεύθυνση
τομέα Χρηματοπιστωτικών και Διοικητικών Υπηρεσιών (πρώην Οικονομίας
Ανθρώπινου
και Διοίκησης) ή Πτυχίο Β΄ κύκλου Σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού
Δυναμικού)
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 ή
Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος
σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής.
β)Kαλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
γ)Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii)
υπολογιστικών φύλλων (iii) υπηρεσιών διαδικτύου και iv) παρουσιάσεων.
Ειδικότητα 199
ΔΕ
ΞΥΛΟΥΡΓΟΣ
(Διεύθυνση

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
α)Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Ξυλουργών Επιπλοποιών ή Ξυλουργός ή Επιπλοποιίας ή Επιπλοποιών ή Τεχνίτης
Ξυλουργικής και Επιπλοποιίας ή Τεχνίτης Ξυλογλυπτικής ή Ξυλογλύπτης ή
Ξυλογλυπτικής- Διακοσμητικής επίπλου ή Επιπλοποιίας ή Επιπλοποιίας Ξυλογλυπτικής ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
Αεροσκαφών)
Θέση 1

παρακάτω σχολικών μονάδων : ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού
Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου
Πολυκλαδικού
Λυκείου
ή Τεχνικού
Επαγγελματικού
Λυκείου
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.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο/α με τα ανωτέρω
προσόντα)
Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος, απολυτήριος τίτλος αναγνωρισμένης κατώτερης
τεχνικής σχολής της ημεδαπής ή ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολής της
αλλοδαπής.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο/α με τα ανωτέρω
προσόντα)
Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο
τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το
1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή απολυτήριος τίτλος Γυμνασίου
Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000
ή απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή
πτυχίο κατώτερης Τεχνικής Σχολής Μαθητείας ΟΑΕΔ Β.Δ. 3/1952, Ν.Δ.
212/1969, Ν. 4504/1966, ή άλλος ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή της
αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών .
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

Ειδικότητα 200

ΔΕ
ΤΑΜΙΑΣ
(Διεύθυνση
Οικονομικών)
Θέση 1

α) Πτυχίο ή Δίπλωμα ή Απολυτήριος τίτλος μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
ΙΕΚ ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ΤΕΕ Β΄ κύκλου ή Ενιαίου Λυκείου ή
Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού
Επαγγελματικού Λυκείου ή Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης ή άλλος ισότιμος
τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής,ανεξαρτήτως
ειδικότητας.
β)Εξειδικευμένη εμπειρία δύο (2) τουλάχιστον ετών σε ταμειακή διαχείριση.
γ)Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii)
υπολογιστικών φύλλων, (iii) υπηρεσιών διαδικτύου και iv) παρουσιάσεων
δ)Πολύ Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο/α με τα ανωτέρω
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
προσόντα).
α) Πτυχίο ή Δίπλωμα ή Απολυτήριος τίτλος μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
ΙΕΚ ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ΤΕΕ Β΄ κύκλου ή Ενιαίου Λυκείου ή
Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού
Επαγγελματικού Λυκείου ή Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης ή άλλος ισότιμος
τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής,ανεξαρτήτως
ειδικότητας
β)Εξειδικευμένη εμπειρία ενός (1) τουλάχιστον έτους σε ταμειακή διαχείριση.
γ)Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii)
υπολογιστικών φύλλων, (iii) υπηρεσιών διαδικτύου και iv) παρουσιάσεων.
δ)Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
α)Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή
μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της
αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητητας.
β)Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας.
γ)Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Δ΄ ή (D) κατηγορίας
(Π.Δ. 51/2012 όπως ισχύει)*.
δ)Εξειδικευμένη εμπειρία ενός (1) τουλάχιστον έτους στη πυρόσβεση σε
αστικό περιβάλλον ή στη δασοπυρόσβεση.
Ειδικότητα 201

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους/ες με τα ανωτέρω
προσόντα)
ΔΕ
α)Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της
αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητητας.
β)Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Δ΄ ή (D) κατηγορίας
(Τομέας Ασφάλειας
(Π.Δ. 51/2012 όπως ισχύει)*.
Εγκαταστάσεων,
γ)Εξειδικευμένη εμπειρία έξι (6) τουλάχιστον μηνών στη πυρόσβεση σε
Πτήσεων &
αστικό περιβάλλον ή στη δασοπυρόσβεση.
Εδάφους)

Θέσεις 8

*Για τις άδειες οδήγησης αυτοκινήτων, όταν δεν προκύπτει η ημερομηνία
της αρχικής κτήσης, της κατά την ανακοίνωση απαιτούμενης άδειας, αλλά
μόνο η ημερομηνία λήξης της άδειας ή τυχόν πρόσφατης θεώρησης, πρέπει
οι υποψήφιοι να συνυποβάλουν και σχετική βεβαίωση της οικείας υπηρεσίας
Μεταφορών και Επικοινωνιών.
Σε περίπτωση αδυναμίας της αρμόδιας υπηρεσίας να χορηγήσει τη βεβαίωση
αυτή, λόγω καταστροφής ή φθοράς των αρχείων της, αρκεί :
 η προσκόμιση της βεβαίωσης της υπηρεσίας αυτής στην οποία να
αναφέρεται ο λόγος αδυναμίας καθώς και


η προσκόμιση Υπεύθυνης Δήλωσης κατά το άρθρο 8 του
ν.1599/1986 του υποψηφίου στην οποία να δηλώνει την ακριβή
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
ημερομηνία αρχικής κτήσης της κατηγορίας επαγγελματικής άδειας
οδήγησης που ζητείται από την ανακοίνωση.
Ισχύουσα άδεια οδήγησης που έχει εκδοθεί από κράτος − μέλος της
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή από τη Νορβηγία, ή από την Ισλανδία ή από το
Λιχτενστάιν, εξακολουθεί να ισχύει στο ελληνικό έδαφος, ως έχει, εφόσον
τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης της αντίστοιχης κατηγορίας
άδειας οδήγησης του π.δ. 51/2012, όπως ισχύει (παρ. 6, άρθρο τρίτο, Ν.
4383/2016_ ΦΕΚ 72/20.4.2016/τ.Α΄). Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι
είναι κάτοχοι επαγγελματικής άδειας οδήγησης αλλοδαπής (εκτός
κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης), για να γίνουν δεκτοί πρέπει
να προσκομίσουν αντιστοιχία της άδειας οδήγησης αλλοδαπής με τις
επαγγελματικές άδειες οδήγησης ημεδαπής.
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

Ειδικότητα 202
ΔΕ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

α)Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Στέλεχος Υπηρεσιών
Ασφάλειας ή Στέλεχος Ασφαλείας Προσώπων και Υποδομών ή αντίστοιχο
πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων :
ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου
Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού
Επαγγελματικού Λυκείου 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.
β)Άδεια εργασίας Α’ κατηγορίας (Ν.3707/08 τ. Α’) που εκδίδεται από την
Αστυνομική Διεύθυνση του Νομού ή τη Διεύθυνση Ασφάλειας του τόπου
κατοικίας του αιτούντος (σε ισχυ).

(Τομέας Ασφάλειας
γ)Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας.
Εγκαταστάσεων,
Πτήσεων &
Εδάφους)
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους/ες με τα ανωτέρω
προσόντα)
α)Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή
μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της
Θέσεις 7
αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητητας.
β)Άδεια εργασίας Α΄ κατηγορίας (Ν.3707/08 τ.Α΄) που εκδίδεται από την
Αστυνομική Διεύθυνση Νομού ή τη Διεύθυνση Ασφάλειας του τόπου κατοικίας
του αιτούντος (σε ισχύ).
γ)Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας.
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
α)Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Γραφικών Τεχνών ή
Γραφικών Τεχνικών-Ηλεκτρονικής Σχεδίασης Εντύπου ή Γραφίστα
Ηλεκτρονικής Σχεδίασης Εντύπου ή Γραφίστα Εντύπου και Ηλεκτρονικών
Μέσων ή Γραφιστών ή Τεχνικού Γραφίστα Ηλεκτρονικής Σχεδίασης Εντύπου
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
ή Τεχνίτη Γραφικών Τεχνών ή Τεχνίτη Γραφικών Τεχνών με κατεύθυνση
Φωτολιθογραφία ή Γραφιστική Εντύπου και Ηλεκτρονικών Μέσων ή
Τεχνικός Κινούμενης Εικόνας/Ηλεκτρονικής Σχεδίασης Γραφήματος ή
Γραφικών Τεχνών-Εκτυπώσεων ή Εκτυπώσεων ή Τεχνικού Εκτυπωτή ή
Τεχνίτη Γραφικών Τεχνών με κατεύθυνση Εκτυπώσεων ή αντίστοιχο
πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων :
ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών
Ειδικότητα 203
ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού
Επαγγελματικού Λυκείου ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικής
ΔΕ
Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας
ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή Ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος
(ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ –
σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας
ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΩΝ)
β)Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
(Διεύθυνση
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
Διαχείρισης &
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο/α
Ελέγχου Ποιότητας)
προσόντα)
Θέση 1

με τα ανωτέρω

α) Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Γραφικών Τεχνών ή
Γραφικών Τεχνικών-Ηλεκτρονικής Σχεδίασης Εντύπου ή Γραφίστα
Ηλεκτρονικής Σχεδίασης Εντύπου ή Γραφίστα Εντύπου και Ηλεκτρονικών
Μέσων ή Γραφιστών ή Τεχνικού Γραφίστα Ηλεκτρονικής Σχεδίασης Εντύπου
ή Τεχνίτη Γραφικών Τεχνών ή Τεχνίτη Γραφικών Τεχνών με κατεύθυνση
Φωτολιθογραφία ή Γραφιστική Εντύπου και Ηλεκτρονικών Μέσων ή
Τεχνικός Κινούμενης Εικόνας/Ηλεκτρονικής Σχεδίασης Γραφήματος ή
Γραφικών Τεχνών-Εκτυπώσεων ή Εκτυπώσεων ή Τεχνικού Εκτυπωτή ή
Τεχνίτη Γραφικών Τεχνών με κατεύθυνση Εκτυπώσεων ή αντίστοιχο
πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων :
ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών
ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού
Επαγγελματικού Λυκείου 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
β)Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.

Οι υποψήφιοι των ειδικοτήτων με κωδικούς 101-158, 161, 170, 173,174, 179, 181, 182,
184, 185, 189,193, 198 & 200 πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 60 ετών.
Οι υποψήφιοι των ειδικοτήτων με κωδικούς 159, 160, 162-169, 171,172, 175-178,
180,183, 186,187,188, 190- 192, 194- 197, 199 και 201 - 203 πρέπει να είναι ηλικίας
από 18 έως 50 ετών
Ενημερώνονται οι υποψήφιοι ότι σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 17/2002 Απόφαση της Αρχής
Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η εταιρεία θα παρέχει την δυνατότητα
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πρόσβασης σε στοιχεία που αφορούν τους λοιπούς υποψηφίους, προκειμένου να ασκήσουν τα
δικαιώματά προσβολής των σχετικών αποφάσεων ή πινάκων, σύμφωνα με τη νόμιμη διαδικασία
(έγγραφη αίτηση, τεκμηρίωση υπέρτερου έννομου συμφέροντος).

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
Η σειρά κατάταξης μεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:
ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
1. ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ (για ΠΕ και ΤΕ οι μονάδες του βασικού τίτλου με 2 δεκαδικά ψηφία πολλαπλασιάζονται με το 40, ενώ για ΔΕ με το 20)
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2. ΕΜΠΕΙΡΙΑ (7 μονάδες ανά μήνα εμπειρίας και έως 120 μήνες)
μήνες εμπειρίας
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μονάδες
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…
…
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833

10
20
400

120 και άνω
840

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση ισοβαθμίας της συνολικής βαθμολογίας από τα ανωτέρω
δύο κριτήρια εφαρμόζονται τα κατωτέρω κριτήρια 1 έως 11 της παρ.1 του άρθρου 40
του Ν. 4765/2021.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΤΑΞΗΣ (ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ)
1.

ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ
1α. ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ (200 μονάδες για 4 μήνες
ανεργίας και 60 μονάδες ανά μήνα ανεργίας άνω των 4 μηνών, με ανώτατο όριο τους 18 μήνες)
1β. ΧΡΟΝΟΣ ΜΗ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΤΟΥΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥΣ18 ΜΗΝΕΣ (40 μονάδες ανά μήνα ανεργίας,
με ανώτατο όριο τους 9 μήνες)

2.

ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ ΓΟΝΕΑΣ ΚΑΙ ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (300 μονάδες)

3. ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ ΓΟΝΕΑΣ ΚΑΙ ΤΕΚΝΟ ΤΡΙΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (200 μονάδες)
4. ΜΟΝΟΓΟΝΕΑΣ Η΄ ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (100 μονάδες )
5. ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ( 50 μονάδες για καθένα με ανώτατο όριο τα 6 τέκνα)
6. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ( για τις κατηγορίες ΠΕ και ΤΕ 150 μονάδες) *
7. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ (για τις κατηγορίες ΠΕ και ΤΕ αυτοτελής μεταπτυχιακός τίτλος 70 μονάδες) *
8. ΕΝΙΑΙΟΣ ΚΑΙ ΑΔΙΑΣΠΑΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ (για τις κατηγορίες ΠΕ και ΤΕ
integrated master 35 μονάδες) *
9. ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
α. Δεύτερος τίτλος σπουδών (για τις κατηγορίες ΠΕ και ΤΕ, της ίδιας εκπαιδευτικής βαθμίδας 30 μονάδες)
β. Δεύτερος τίτλος σπουδών (για την κατηγορία ΔΕ, της ίδιας εκπαιδευτικής βαθμίδας 25 μονάδες)
10 ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 50% (200 μονάδες)
11. ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΓΟΝΕΑ, ΤΕΚΝΟΥ, ΑΔΕΛΦΟΥ Ή ΣΥΖΥΓΟΥ (130 μονάδες)
*Τα κριτήρια 6, 7, 8, και 9 υπολογίζονται αθροιστικά για τους/τις κατόχους διδακτορικού και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών

και ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (intergrated master) και δεύτερου τίτλου σπουδών. Σε
περίπτωση ύπαρξης περισσοτέρων του ενός διδακτορικών διπλωμάτων ή/και μεταπτυχιακών τίτλων ή/και ενιαίου και
αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master), ή/και δεύτερου τίτλου σπουδών, βαθμολογείται
επιπλέον ένας μόνο εξ αυτών των τίτλων και εάν πρόκειται για μη ομοιόβαθμους τίτλους, βαθμολογείται ο υψηλότερος εξ
αυτών, λαμβάνοντας σε κάθε περίπτωση το ήμισυ των μονάδων που αντιστοιχούν στον οικείο τίτλο σπουδών.
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ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ (ΠΕ) ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ (ΤΕ) ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ (ΔΕ) ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Για τα Κύρια Προσόντα
Ως βαθμολογούμενη εμπειρία νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στο δημόσιο ή
ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργα του είδους της εξειδικευμένης εμπειρίας
που ορίζεται στην παρούσα Προκήρυξη ως τυπικό προσόν πρόσληψης.
Πέραν του είδους και του χρονικού διαστήματος της εξειδικευμένης εμπειρίας που ορίζεται από
την παρούσα Προκήρυξη ως τυπικό προσόν πρόσληψης, βαθμολογείται επίσης και η εμπειρία
που διαθέτουν οι υποψήφιοι σε καθήκοντα ή έργα συναφή με το αντικείμενο των προς πλήρωση
θέσεων, για το υπολειπόμενο χρονικό διάστημα και μέχρι συμπληρώσεως του βαθμολογούμενου
κριτηρίου των συνολικά 120 μηνών εμπειρίας.
Για τα Προσόντα Α΄ Επικουρίας:
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 προς
πλήρωση θέσεων.
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΕΩΣ

101, 128, 160, 180

ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ
Η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά την απόκτηση της ζητούμενης, κατά
περίπτωση, από την παρούσα Προκήρυξη άδειας άσκησης επαγγέλματος ή
βεβαίωσης εγγραφής.
Για την απόδειξη της, κατά περίπτωση, εξειδικευμένης εμπειρίας βλ.
δικαιολογητικά περίπτωση Α(1) και Α(2) αθροιστικά ή Ειδικές Περιπτώσεις
απόδειξης εμπειρίας του Παραρτήματος ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας
Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) - ΚΕΦΑΛΑΙΟ I., στοιχείο 12. Πιστοποιητικά
απόδειξης εμπειρίας.
Για την απόδειξη της εμπειρίας σε καθήκοντα ή έργα συναφή με το
αντικείμενο των θέσεων βλ. δικαιολογητικά περίπτωση Α(1) ή Ειδικές
περιπτώσεις απόδειξης εμπειρίας του Παραρτήματος ανακοινώσεων
Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) -ΚΕΦΑΛΑΙΟ I., στοιχείο
12. Πιστοποιητικά απόδειξης εμπειρίας.

Για τα Κύρια Προσόντα
Ως βαθμολογούμενη εμπειρία νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στο δημόσιο ή
ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργα του είδους της εξειδικευμένης εμπειρίας
που ορίζεται στην παρούσα Προκήρυξη ως τυπικό προσόν πρόσληψης.
Πέραν του είδους και του χρονικού διαστήματος της εξειδικευμένης εμπειρίας που ορίζεται από
την παρούσα Προκήρυξη ως τυπικό προσόν πρόσληψης, βαθμολογείται επίσης και η εμπειρία
που διαθέτουν οι υποψήφιοι σε καθήκοντα ή έργα συναφή με το αντικείμενο των προς πλήρωση
θέσεων, για το υπολειπόμενο χρονικό διάστημα και μέχρι συμπληρώσεως του βαθμολογούμενου
κριτηρίου των συνολικά 120 μηνών εμπειρίας.
Για τα Προσόντα Α΄ και Β΄ Επικουρίας:
Ως βαθμολογούμενη εμπειρία νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στο δημόσιο ή
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ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργα συναφή με το αντικείμενο των προς
πλήρωση θέσεων.
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΕΩΣ

113, 171

ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ
Η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά την απόκτηση της ζητούμενης, κατά
περίπτωση, από την παρούσα Προκήρυξη άδειας άσκησης επαγγέλματος ή
βεβαίωσης εγγραφής.
Για την απόδειξη της κατά περίπτωση εξειδικευμένης εμπειρίας βλ.
δικαιολογητικά περίπτωση Α(1) και Α(2) αθροιστικά ή Ειδικές Περιπτώσεις
απόδειξης εμπειρίας του Παραρτήματος ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας
Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) - ΚΕΦΑΛΑΙΟ I., στοιχείο
12. Πιστοποιητικά απόδειξης εμπειρίας.
Για την απόδειξη της εμπειρίας σε καθήκοντα ή έργα συναφή με το
αντικείμενο των θέσεων βλ. δικαιολογητικά περίπτωση Α(1) ή Ειδικές
περιπτώσεις απόδειξης εμπειρίας του Παραρτήματος ανακοινώσεων
Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) -ΚΕΦΑΛΑΙΟ I., στοιχείο
12. Πιστοποιητικά απόδειξης εμπειρίας.

Για τα Κύρια Προσόντα και τα Προσόντα Α΄ Επικουρίας:
Ως βαθμολογούμενη εμπειρία νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στο δημόσιο ή
ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργα του είδους της εξειδικευμένης εμπειρίας
που ορίζεται στην παρούσα Προκήρυξη ως τυπικό προσόν πρόσληψης.
Πέραν του είδους και του χρονικού διαστήματος της εξειδικευμένης εμπειρίας που ορίζεται από
την παρούσα Προκήρυξη ως τυπικό προσόν πρόσληψης, βαθμολογείται επίσης και η εμπειρία
που διαθέτουν οι υποψήφιοι σε καθήκοντα ή έργα συναφή με το αντικείμενο των προς πλήρωση
θέσεων, για το υπολειπόμενο χρονικό διάστημα και μέχρι συμπληρώσεως του βαθμολογούμενου
κριτηρίου των συνολικά 120 μηνών εμπειρίας.
Για τα Προσόντα Β΄ Επικουρίας:
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 προς
πλήρωση θέσεων.
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΕΩΣ

104, 105, 109, 110,
114, 115, 119, 126,
127, 133, 135, 140,
164, 175, 176, 196

ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ
Η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά την απόκτηση της ζητούμενης, κατά
περίπτωση, από την παρούσα Προκήρυξη άδειας άσκησης επαγγέλματος ή
βεβαίωσης εγγραφής ή βεβαίωσης Αναγγελίας.
Για τις επαγγελματικές άδειες, που εκδόθηκαν βάσει των Π.Δ. 108/2013 και
Π.Δ. 115/2012 βλ. σχετική ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ στα αντίστοιχα προσόντα του
ΠΙΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης).
Για την απόδειξη της κατά περίπτωση εξειδικευμένης εμπειρίας βλ.
δικαιολογητικά περίπτωση Α(1) και Α(2) αθροιστικά ή Ειδικές Περιπτώσεις
απόδειξης εμπειρίας του Παραρτήματος ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας
Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) - ΚΕΦΑΛΑΙΟ I., στοιχείο
12. Πιστοποιητικά απόδειξης εμπειρίας.
Για την απόδειξη της εμπειρίας σε καθήκοντα ή έργα συναφή με το
αντικείμενο των θέσεων βλ. δικαιολογητικά περίπτωση Α(1) ή Ειδικές
περιπτώσεις απόδειξης εμπειρίας του Παραρτήματος ανακοινώσεων
Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) -ΚΕΦΑΛΑΙΟ I., στοιχείο
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12. Πιστοποιητικά απόδειξης εμπειρίας.

Για τα Κύρια Προσόντα (ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΜΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΤΙΤΛΟ):
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 προς
πλήρωση θέσεων.
Για τα Προσόντα Α΄ Επικουρίας:
Ως βαθμολογούμενη εμπειρία νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στο δημόσιο ή
ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργα του είδους της εξειδικευμένης εμπειρίας
που ορίζεται στην παρούσα Προκήρυξη ως τυπικό προσόν πρόσληψης.
Πέραν του είδους και του χρονικού διαστήματος της εξειδικευμένης εμπειρίας που ορίζεται από
την παρούσα Προκήρυξη ως τυπικό προσόν πρόσληψης, βαθμολογείται επίσης και η εμπειρία
που διαθέτουν οι υποψήφιοι σε καθήκοντα ή έργα συναφή με το αντικείμενο των προς πλήρωση
θέσεων, για το υπολειπόμενο χρονικό διάστημα και μέχρι συμπληρώσεως του βαθμολογούμενου
κριτηρίου των συνολικά 120 μηνών εμπειρίας.
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΕΩΣ

108, 150

ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ
Η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά την απόκτηση της, κατά περίπτωση,
ζητούμενης από την παρούσα ανακοίνωση άδειας άσκησης επαγγέλματος.
Για την απόδειξη της, κατά περίπτωση, εξειδικευμένης εμπειρίας βλ.
δικαιολογητικά περίπτωση Α(1) και Α(2) αθροιστικά ή Ειδικές Περιπτώσεις
απόδειξης εμπειρίας του Παραρτήματος ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας
Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) - ΚΕΦΑΛΑΙΟ I., στοιχείο
12. Πιστοποιητικά απόδειξης εμπειρίας.
Για την απόδειξη της εμπειρίας σε καθήκοντα ή έργα συναφή με το
αντικείμενο των θέσεων βλ. δικαιολογητικά περίπτωση Α(1) ή Ειδικές
περιπτώσεις απόδειξης εμπειρίας του Παραρτήματος ανακοινώσεων
Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) -ΚΕΦΑΛΑΙΟ I., στοιχείο
12. Πιστοποιητικά απόδειξης εμπειρίας.

Ως βαθμολογούμενη εμπειρία, για τους παρακάτω κωδικούς θέσεων, νοείται η απασχόληση με σχέση
εργασίας ή σύμβαση έργου στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργα
του είδους της εξειδικευμένης εμπειρίας που ορίζεται στην παρούσα Προκήρυξη ως τυπικό προσόν
πρόσληψης.
Πέραν του είδους και του χρονικού διαστήματος της εξειδικευμένης εμπειρίας που ορίζεται από
την παρούσα Προκήρυξη ως τυπικό προσόν πρόσληψης, βαθμολογείται επίσης και η εμπειρία
που διαθέτουν οι υποψήφιοι σε καθήκοντα ή έργα συναφή με το αντικείμενο των προς πλήρωση
θέσεων, για το υπολειπόμενο χρονικό διάστημα και μέχρι συμπληρώσεως του βαθμολογούμενου
κριτηρίου των συνολικά 120 μηνών εμπειρίας.
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΕΩΣ

ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ

102, 103, 106, 111,

Η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά την απόκτηση της ζητούμενης, κατά
περίπτωση, από την παρούσα Προκήρυξη άδειας άσκησης επαγγέλματος ή
βεβαίωσης εγγραφής ή βεβαίωσης Αναγγελίας.

Σελίδα 145 από 160

117, 118, 120, 121,
122, 123, 138, 139,
141,142, 143, 144,
145, 146, 147, 148,
149, 155, 168, 177,
186, 194, 197

Για τις επαγγελματικές άδειες, που εκδόθηκαν βάσει του Π.Δ. 108/2013 και
του Π.Δ. 115/2012, βλ. σχετική ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ στα αντίστοιχα προσόντα του
ΠΙΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης).
Για την απόδειξη της κατά περίπτωση εξειδικευμένης εμπειρίας βλ.
δικαιολογητικά περίπτωση Α(1) και Α(2) αθροιστικά ή Ειδικές Περιπτώσεις
απόδειξης εμπειρίας του Παραρτήματος ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας
Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) - ΚΕΦΑΛΑΙΟ I., στοιχείο
12. Πιστοποιητικά απόδειξης εμπειρίας.
Για την απόδειξη της εμπειρίας σε καθήκοντα ή έργα συναφή με το
αντικείμενο των θέσεων βλ. δικαιολογητικά περίπτωση Α(1) ή Ειδικές
περιπτώσεις απόδειξης εμπειρίας του Παραρτήματος ανακοινώσεων
Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) -ΚΕΦΑΛΑΙΟ I., στοιχείο
12. Πιστοποιητικά απόδειξης εμπειρίας.

Ως βαθμολογούμενη εμπειρία, για τους παρακάτω κωδικούς θέσεων, νοείται η απασχόληση με σχέση
εργασίας ή σύμβαση έργου στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργα
του είδους της εξειδικευμένης εμπειρίας που ορίζεται στην παρούσα Προκήρυξη ως τυπικό προσόν
πρόσληψης.
Πέραν του είδους και του χρονικού διαστήματος της εξειδικευμένης εμπειρίας που ορίζεται από
την παρούσα ως τυπικό Προκήρυξη προσόν πρόσληψης, βαθμολογείται επίσης και η εμπειρία
που διαθέτουν οι υποψήφιοι σε καθήκοντα ή έργα συναφή με το αντικείμενο των προς πλήρωση
θέσεων, για το υπολειπόμενο χρονικό διάστημα και μέχρι συμπληρώσεως του βαθμολογούμενου
κριτηρίου των συνολικά 120 μηνών εμπειρίας.
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΕΩΣ

129, 166, 167, 174,
178, 192, 200, 201

ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ
Η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά την λήψη του βασικού τίτλου σπουδών
με τον οποίο οι υποψήφιοι μετέχουν στη διαδικασία επιλογής.
Για την απόδειξη τόσο της κατά περίπτωση εξειδικευμένης εμπειρίας όσο
και της εμπειρίας σε καθήκοντα ή έργα συναφή με το αντικείμενο των
θέσεων βλ. δικαιολογητικά περίπτωση Β ή Ειδικές Περιπτώσεις απόδειξης
εμπειρίας του Παραρτήματος ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου
Χρόνου (ΣΟΧ) - ΚΕΦΑΛΑΙΟ I., στοιχείο 12. Πιστοποιητικά απόδειξης εμπειρίας.

Ως βαθμολογούμενη εμπειρία, για τους παρακάτω κωδικούς θέσεων, νοείται η απασχόληση με σχέση
εργασίας ή σύμβαση έργου στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργα
του είδους της εξειδικευμένης εμπειρίας που ορίζεται στην παρούσα Προκήρυξη ως τυπικό προσόν
πρόσληψης.
Πέραν του είδους και του χρονικού διαστήματος της εξειδικευμένης εμπειρίας που ορίζεται από
την παρούσα Προκήρυξη ως τυπικό προσόν πρόσληψης, βαθμολογείται επίσης και η εμπειρία
που διαθέτουν οι υποψήφιοι σε καθήκοντα ή έργα συναφή με το αντικείμενο των προς πλήρωση
θέσεων, για το υπολειπόμενο χρονικό διάστημα και μέχρι συμπληρώσεως του βαθμολογούμενου
κριτηρίου των συνολικά 120 μηνών εμπειρίας.
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΕΩΣ

ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ
Για τα Κύρια προσόντα και τα προσόντα Α΄ Επικουρίας¨
Η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη, κατά περίπτωση, μετά την λήψη του βασικού
Σελίδα 146 από 160
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τίτλου σπουδών με τον οποίο οι υποψήφιοι μετέχουν στη διαδικασία επιλογής
Για την απόδειξη τόσο της εξειδικευμένης εμπειρίας όσο και της εμπειρίας σε
καθήκοντα ή έργα συναφή με το αντικείμενο των
θέσεων βλ.
δικαιολογητικά περίπτωση Β ή Ειδικές Περιπτώσεις απόδειξης εμπειρίας
του Παραρτήματος ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου
(ΣΟΧ) - ΚΕΦΑΛΑΙΟ I., στοιχείο 12. Πιστοποιητικά απόδειξης εμπειρίας.
Για τα προσόντα Β΄ και Γ΄ Επικουρίας
Η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη, μετά την ζητούμενη από την παρούσα
Προκήρυξη, βεβαίωση εγγραφής.
Για την απόδειξη της εξειδικευμένης εμπειρίας βλ. δικαιολογητικά
περίπτωση Α(1) και Α(2) αθροιστικά ή Ειδικές Περιπτώσεις απόδειξης
εμπειρίας του Παραρτήματος ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου
Χρόνου (ΣΟΧ) - ΚΕΦΑΛΑΙΟ I., στοιχείο 12. Πιστοποιητικά απόδειξης εμπειρίας.
Για την απόδειξη της εμπειρίας σε καθήκοντα ή έργα συναφή με το
αντικείμενο των θέσεων βλ. δικαιολογητικά περίπτωση Α(1) ή Ειδικές
περιπτώσεις απόδειξης εμπειρίας του Παραρτήματος ανακοινώσεων
Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) -ΚΕΦΑΛΑΙΟ I., στοιχείο
12. Πιστοποιητικά απόδειξης εμπειρίας.

Για τα Προσόντα Α΄και Β΄ Επικουρίας:
Ως βαθμολογούμενη εμπειρία, για τους παρακάτω κωδικούς θέσεων, νοείται η απασχόληση με σχέση
εργασίας ή σύμβαση έργου στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργα
του είδους της εξειδικευμένης εμπειρίας που ορίζεται στην παρούσα Προκήρυξη ως τυπικό προσόν
πρόσληψης.
Πέραν του είδους και του χρονικού διαστήματος της εξειδικευμένης εμπειρίας που ορίζεται από
την παρούσα ως τυπικό Προκήρυξη προσόν πρόσληψης, βαθμολογείται επίσης και η εμπειρία
που διαθέτουν οι υποψήφιοι σε καθήκοντα ή έργα συναφή με το αντικείμενο των προς πλήρωση
θέσεων, για το υπολειπόμενο χρονικό διάστημα και μέχρι συμπληρώσεως του βαθμολογούμενου
κριτηρίου των συνολικά 120 μηνών εμπειρίας.
Για τα Κύρια Προσόντα:
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 προς
πλήρωση θέσεων.
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΕΩΣ

137

ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ
Η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά την λήψη του βασικού τίτλου σπουδών
με τον οποίο οι υποψήφιοι μετέχουν στη διαδικασία επιλογής.
Για την απόδειξη τόσο της κατά περίπτωση εξειδικευμένης εμπειρίας όσο
και της εμπειρίας σε καθήκοντα ή έργα συναφή με το αντικείμενο των
θέσεων βλ. δικαιολογητικά περίπτωση Β ή Ειδικές Περιπτώσεις απόδειξης
εμπειρίας του Παραρτήματος ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου
Χρόνου (ΣΟΧ) - ΚΕΦΑΛΑΙΟ I., στοιχείο 12. Πιστοποιητικά απόδειξης εμπειρίας.
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Για τα Κύρια Προσόντα και τα Προσόντα Α΄ Επικουρίας
Ως βαθμολογούμενη εμπειρία νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στο δημόσιο ή
ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργα του είδους της εξειδικευμένης εμπειρίας
που ορίζεται στην παρούσα Προκήρυξη ως τυπικό προσόν πρόσληψης.
Πέραν του είδους και του χρονικού διαστήματος της εξειδικευμένης εμπειρίας που ορίζεται από
την παρούσα Προκήρυξη ως τυπικό προσόν πρόσληψης, βαθμολογείται επίσης και η εμπειρία
που διαθέτουν οι υποψήφιοι σε καθήκοντα ή έργα συναφή με το αντικείμενο των προς πλήρωση
θέσεων, για το υπολειπόμενο χρονικό διάστημα και μέχρι συμπληρώσεως του βαθμολογούμενου
κριτηρίου των συνολικά 120 μηνών εμπειρίας.
Για τα Προσόντα Β΄ Επικουρίας:
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 προς
πλήρωση θέσεων.
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΕΩΣ

158, 169, 170,
179,185,193

ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ
Η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά την λήψη του βασικού τίτλου σπουδών
με τον οποίο οι υποψήφιοι μετέχουν στη διαδικασία επιλογής.
Για την απόδειξη τόσο της κατά περίπτωση εξειδικευμένης εμπειρίας όσο
και της εμπειρίας σε καθήκοντα ή έργα συναφή με το αντικείμενο των
θέσεων βλ. δικαιολογητικά περίπτωση Β ή Ειδικές Περιπτώσεις απόδειξης
εμπειρίας του Παραρτήματος ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου
Χρόνου (ΣΟΧ) - ΚΕΦΑΛΑΙΟ I., στοιχείο 12. Πιστοποιητικά απόδειξης εμπειρίας.

Ως βαθμολογούμενη εμπειρία νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στο δημόσιο
ή ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργα του είδους της εξειδικευμένης
εμπειρίας που ορίζεται στην παρούσα Προκήρυξη ως τυπικό προσόν πρόσληψης.
Πέραν του είδους και του χρονικού διαστήματος της εξειδικευμένης εμπειρίας που ορίζεται από
την παρούσα Προκήρυξη ως τυπικό προσόν πρόσληψης, βαθμολογείται επίσης και η εμπειρία
που διαθέτουν οι υποψήφιοι σε καθήκοντα ή έργα συναφή με το αντικείμενο της προς πλήρωση
θέσεως, για το υπολειπόμενο χρονικό διάστημα και μέχρι συμπληρώσεως του
βαθμολογούμενου κριτηρίου των συνολικά 120 μηνών εμπειρίας.
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΕΩΣ

132

ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ
Η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά την ημερομηνία εγγραφής μέλους της
Ένωσης Ελλήνων Χημικών, η οποία προκύπτει από την υποβολή της
σχετικής βεβαίωσης.
Για την απόδειξη της εξειδικευμένης εμπειρίας βλ. δικαιολογητικά
περίπτωση Α(1) και Α(2) αθροιστικά ή Ειδικές Περιπτώσεις απόδειξης
εμπειρίας του Παραρτήματος ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου
Χρόνου (ΣΟΧ) - ΚΕΦΑΛΑΙΟ I., στοιχείο
12. Πιστοποιητικά απόδειξης εμπειρίας.
Για την απόδειξη της εμπειρίας σε καθήκοντα ή έργα συναφή με το
αντικείμενο της θέσεως βλ. δικαιολογητικά περίπτωση Α(1) ή Ειδικές
περιπτώσεις απόδειξης εμπειρίας του Παραρτήματος ανακοινώσεων
Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) -ΚΕΦΑΛΑΙΟ I., στοιχείο
12. Πιστοποιητικά απόδειξης εμπειρίας.
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Για τα Κύρια Προσόντα και τα Προσόντα Β΄ Επικουρίας
Ως βαθμολογούμενη εμπειρία νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στο δημόσιο ή
ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργα του είδους της εξειδικευμένης εμπειρίας
που ορίζεται στην παρούσα Προκήρυξη ως τυπικό προσόν πρόσληψης.
Πέραν του είδους και του χρονικού διαστήματος της εξειδικευμένης εμπειρίας που ορίζεται από
την παρούσα Προκήρυξη ως τυπικό προσόν πρόσληψης, βαθμολογείται επίσης και η εμπειρία
που διαθέτουν οι υποψήφιοι σε καθήκοντα ή έργα συναφή με το αντικείμενο των προς πλήρωση
θέσεων, για το υπολειπόμενο χρονικό διάστημα και μέχρι συμπληρώσεως του βαθμολογούμενου
κριτηρίου των συνολικά 120 μηνών εμπειρίας.
Για τα Προσόντα Α ΄, Γ΄, Δ΄ και Ε΄ Επικουρίας:
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 προς
πλήρωση θέσεων.
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΕΩΣ

ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ
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Η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά την λήψη του βασικού τίτλου σπουδών
με τον οποίο οι υποψήφιοι μετέχουν στη διαδικασία επιλογής.
Για την απόδειξη τόσο της κατά περίπτωση εξειδικευμένης εμπειρίας όσο
και της εμπειρίας σε καθήκοντα ή έργα συναφή με το αντικείμενο των
θέσεων βλ. δικαιολογητικά περίπτωση Β ή Ειδικές Περιπτώσεις απόδειξης
εμπειρίας του Παραρτήματος ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου
Χρόνου (ΣΟΧ) - ΚΕΦΑΛΑΙΟ I., στοιχείο 12. Πιστοποιητικά απόδειξης εμπειρίας.

Για τα Κύρια Προσόντα
Ως βαθμολογούμενη εμπειρία νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στο δημόσιο ή
ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργα του είδους της εξειδικευμένης εμπειρίας
που ορίζεται στην παρούσα Προκήρυξη ως τυπικό προσόν πρόσληψης.
Πέραν του είδους και του χρονικού διαστήματος της εξειδικευμένης εμπειρίας που ορίζεται από
την παρούσα Προκήρυξη ως τυπικό προσόν πρόσληψης, βαθμολογείται επίσης και η εμπειρία
που διαθέτουν οι υποψήφιοι σε καθήκοντα ή έργα συναφή με το αντικείμενο της προς πλήρωση
θέσεως, για το υπολειπόμενο χρονικό διάστημα και μέχρι συμπληρώσεως του βαθμολογούμενου
κριτηρίου των συνολικά 120 μηνών εμπειρίας.
Για τα Προσόντα Α΄ Επικουρίας:
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 της προς
πλήρωση θέσεως.
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΕΩΣ

ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ

Σελίδα 149 από 160
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Η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά την λήψη του βασικού τίτλου σπουδών
με τον οποίο οι υποψήφιοι μετέχουν στη διαδικασία επιλογής.
Για την απόδειξη τόσο της εξειδικευμένης εμπειρίας όσο και της εμπειρίας
σε καθήκοντα ή έργα συναφή με το αντικείμενο της θέσεως βλ.
δικαιολογητικά περίπτωση Β ή Ειδικές Περιπτώσεις απόδειξης εμπειρίας
του Παραρτήματος ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου
(ΣΟΧ) - ΚΕΦΑΛΑΙΟ I., στοιχείο 12. Πιστοποιητικά απόδειξης εμπειρίας.

Για τα Κύρια Προσόντα και τα Προσόντα Β΄ Επικουρίας
Ως βαθμολογούμενη εμπειρία νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στο δημόσιο ή
ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργα του είδους της εξειδικευμένης εμπειρίας
που ορίζεται στην παρούσα Προκήρυξη ως τυπικό προσόν πρόσληψης.
Πέραν του είδους και του χρονικού διαστήματος της εξειδικευμένης εμπειρίας που ορίζεται από
την παρούσα Προκήρυξη ως τυπικό προσόν πρόσληψης, βαθμολογείται επίσης και η εμπειρία
που διαθέτουν οι υποψήφιοι σε καθήκοντα ή έργα συναφή με το αντικείμενο των προς πλήρωση
θέσεων, για το υπολειπόμενο χρονικό διάστημα και μέχρι συμπληρώσεως του βαθμολογούμενου
κριτηρίου των συνολικά 120 μηνών εμπειρίας.
Για τα Προσόντα Α΄ και Γ΄ Επικουρίας:
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 προς
πλήρωση θέσεων.
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΕΩΣ
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ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ
Για τα προσόντα Β΄ και Γ΄ Επικουρίας
Η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη, μετά την ζητούμενη από την παρούσα
Προκήρυξη, βεβαίωση εγγραφής.
Για την απόδειξη της εξειδικευμένης εμπειρίας βλ. δικαιολογητικά
περίπτωση Α(1) και Α(2) αθροιστικά ή Ειδικές Περιπτώσεις απόδειξης
εμπειρίας του Παραρτήματος ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου
Χρόνου (ΣΟΧ) - ΚΕΦΑΛΑΙΟ I., στοιχείο 12. Πιστοποιητικά απόδειξης εμπειρίας.
Για την απόδειξη της εμπειρίας σε καθήκοντα ή έργα συναφή με το
αντικείμενο των θέσεων βλ. δικαιολογητικά περίπτωση Α(1) ή Ειδικές
περιπτώσεις απόδειξης εμπειρίας του Παραρτήματος ανακοινώσεων
Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) -ΚΕΦΑΛΑΙΟ I., στοιχείο
12. Πιστοποιητικά απόδειξης εμπειρίας.
Για τα Κύρια προσόντα και τα προσόντα Α΄ Επικουρίας¨
Η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη, κατά περίπτωση, μετά την λήψη του βασικού
τίτλου σπουδών με τον οποίο οι υποψήφιοι μετέχουν στη διαδικασία επιλογής
Για την απόδειξη τόσο της εξειδικευμένης εμπειρίας όσο και της εμπειρίας σε
καθήκοντα ή έργα συναφή με το αντικείμενο των
θέσεων βλ.
δικαιολογητικά περίπτωση Β ή Ειδικές Περιπτώσεις απόδειξης εμπειρίας
του Παραρτήματος ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου
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(ΣΟΧ) - ΚΕΦΑΛΑΙΟ I., στοιχείο 12. Πιστοποιητικά απόδειξης εμπειρίας.

Για τα Κύρια Προσόντα:
Ως βαθμολογούμενη εμπειρία νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στο δημόσιο
ή ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργα του είδους της εξειδικευμένης
εμπειρίας που ορίζεται στην παρούσα Προκήρυξη ως τυπικό προσόν πρόσληψης.
Πέραν του είδους και του χρονικού διαστήματος της εξειδικευμένης εμπειρίας που ορίζεται από
την παρούσα Προκήρυξη ως τυπικό προσόν πρόσληψης, βαθμολογείται επίσης και η εμπειρία
που διαθέτουν οι υποψήφιοι σε καθήκοντα ή έργα συναφή με το αντικείμενο της προς πλήρωση
θέσεως, για το υπολειπόμενο χρονικό διάστημα και μέχρι συμπληρώσεως του
βαθμολογούμενου κριτηρίου των συνολικά 120 μηνών εμπειρίας.
Για τα Προσόντα Α΄ Επικουρίας και για τους υποψήφιους που συμμετέχουν με μεταπτυχιακό
τίτλο (κύρια προσόντα):
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 της προς
πλήρωση θέσεως.
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΕΩΣ

ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ
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Η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά την λήψη του βασικού τίτλου σπουδών
με τον οποίο οι υποψήφιοι μετέχουν στη διαδικασία επιλογής.
Για την απόδειξη τόσο της εξειδικευμένης εμπειρίας όσο και της εμπειρίας σε
καθήκοντα ή έργα συναφή με το αντικείμενο της θέσεως βλ. δικαιολογητικά
περίπτωση Β ή Ειδικές Περιπτώσεις απόδειξης εμπειρίας του
Παραρτήματος ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)
- ΚΕΦΑΛΑΙΟ I., στοιχείο 12. Πιστοποιητικά απόδειξης εμπειρίας.

Για τα Κύρια Προσόντα και τα προσόντα Α΄ Επικουρίας:
Ως βαθμολογούμενη εμπειρία νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στο δημόσιο
ή ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργα του είδους της εξειδικευμένης
εμπειρίας που ορίζεται στην παρούσα Προκήρυξη ως τυπικό προσόν πρόσληψης.
Πέραν του είδους και του χρονικού διαστήματος της εξειδικευμένης εμπειρίας που ορίζεται από
την παρούσα Προκήρυξη ως τυπικό προσόν πρόσληψης, βαθμολογείται επίσης και η εμπειρία
που διαθέτουν οι υποψήφιοι σε καθήκοντα ή έργα συναφή με το αντικείμενο της προς πλήρωση
θέσεως, για το υπολειπόμενο χρονικό διάστημα και μέχρι συμπληρώσεως του
βαθμολογούμενου κριτηρίου των συνολικά 120 μηνών εμπειρίας.
Για τα Προσόντα Β΄ Επικουρίας και για τους υποψήφιους που συμμετέχουν με μεταπτυχιακό
τίτλο (κύρια προσόντα):
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 της προς
πλήρωση θέσεως.
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΕΩΣ

ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ
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Η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά την λήψη του βασικού τίτλου σπουδών
με τον οποίο οι υποψήφιοι μετέχουν στη διαδικασία επιλογής.
Για την απόδειξη τόσο της εξειδικευμένης εμπειρίας όσο και της εμπειρίας σε
καθήκοντα ή έργα συναφή με το αντικείμενο της θέσεως βλ. δικαιολογητικά
περίπτωση Β ή Ειδικές Περιπτώσεις απόδειξης εμπειρίας του
Παραρτήματος ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)
- ΚΕΦΑΛΑΙΟ I., στοιχείο 12. Πιστοποιητικά απόδειξης εμπειρίας.

Για τα Κύρια Προσόντα και τα προσόντα Α΄ Επικουρίας:
Ως βαθμολογούμενη εμπειρία νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στο δημόσιο
ή ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργα του είδους της εξειδικευμένης
εμπειρίας που ορίζεται στην παρούσα Προκήρυξη ως τυπικό προσόν πρόσληψης.
Πέραν του είδους και του χρονικού διαστήματος της εξειδικευμένης εμπειρίας που ορίζεται από
την παρούσα Προκήρυξη ως τυπικό προσόν πρόσληψης, βαθμολογείται επίσης και η εμπειρία
που διαθέτουν οι υποψήφιοι σε καθήκοντα ή έργα συναφή με το αντικείμενο των προς
πλήρωση θέσεων, για το υπολειπόμενο χρονικό διάστημα και μέχρι συμπληρώσεως του
βαθμολογούμενου κριτηρίου των συνολικά 120 μηνών εμπειρίας.
Για τα Προσόντα Β΄ και Γ΄ Επικουρίας:
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 προς
πλήρωση θέσεων.
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΕΩΣ
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ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ
Η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά την λήψη του βασικού τίτλου σπουδών
με τον οποίο οι υποψήφιοι μετέχουν στη διαδικασία επιλογής.
Για την απόδειξη τόσο της εξειδικευμένης εμπειρίας όσο και της εμπειρίας σε
καθήκοντα ή έργα συναφή με το αντικείμενο των
θέσεων βλ.
δικαιολογητικά περίπτωση Β ή Ειδικές Περιπτώσεις απόδειξης εμπειρίας
του Παραρτήματος ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου
(ΣΟΧ) - ΚΕΦΑΛΑΙΟ I., στοιχείο 12. Πιστοποιητικά απόδειξης εμπειρίας.

Ως βαθμολογούμενη εμπειρία, για τους παρακάτω κωδικούς θέσεων, 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 προς πλήρωση θέσεων.
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΕΩΣ

ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ

124, 131, 172, 187,
190, 191, 195, 202

Η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά την απόκτηση της, κατά περίπτωση,
ζητούμενης από την παρούσα Προκήρυξη άδειας άσκησης επαγγέλματος ή
βεβαίωσης εγγραφής ή βεβαίωσης αναγγελίας ή άδειας εργασίας
Α΄κατηγορίας.
Για τις επαγγελματικές άδειες, που εκδόθηκαν βάσει του Π.Δ. 115/2012 και
του Π.Δ. 112/2012, βλ. σχετική ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ στα αντίστοιχα προσόντα του
ΠΙΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης).
Για την απόδειξη της εμπειρίας σε καθήκοντα ή έργα συναφή με το
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αντικείμενο των θέσεων βλ. δικαιολογητικά περίπτωση Α(1) ή Ειδικές
περιπτώσεις απόδειξης εμπειρίας του Παραρτήματος ανακοινώσεων
Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) -ΚΕΦΑΛΑΙΟ I., στοιχείο
12. Πιστοποιητικά απόδειξης εμπειρίας.
Η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη, μετά την λήψη του βασικού τίτλου σπουδών
με τον οποίο οι υποψήφιοι μετέχουν στη διαδικασία επιλογής
Για την απόδειξη της εμπειρίας σε καθήκοντα ή έργα συναφή με το
αντικείμενο των θέσεων βλ. δικαιολογητικά περίπτωση Β ή Ειδικές
Περιπτώσεις απόδειξης εμπειρίας του Παραρτήματος ανακοινώσεων
Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) - ΚΕΦΑΛΑΙΟ I., στοιχείο

130, 134, 151, 152,
184, 198, 199, 203

12. Πιστοποιητικά απόδειξης εμπειρίας.
Η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη:
-για τον πίνακα κύριων προσόντων, μετά την απόκτηση της ζητούμενης
άδειας χρησιμοποίησης τίτλου ιατρικής ειδικότητας Ιατρικής της Εργασίας ή
Ιατρικής Εργασίας και Περιβάλλοντος.
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Για την απόδειξη της εμπειρίας βλ. δικαιολογητικά περίπτωση Α(1) ή Ειδικές
περιπτώσεις απόδειξης εμπειρίας του Παραρτήματος ανακοινώσεων
Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) - ΚΕΦΑΛΑΙΟ I., στοιχείο
12. Πιστοποιητικά απόδειξης εμπειρίας.

-

-για τον πίνακα των προσόντων Α΄ επικουρίας, μετά την απόκτηση της
ζητούμενης άδειας χρησιμοποίησης τίτλου οποιασδήποτε ειδικότητας,
προκειμένου οι υποψήφιοι να αποδείξουν ότι έχουν εκτελέσει καθήκοντα ιατρού
εργασίας σε επιχειρήσεις προ της 15ης Μαΐου 2009.
ή
μετά την απόκτηση της ζητούμενης άδειας ή βεβαίωσης όλων των νομίμων
προϋποθέσεων για την άσκηση του ιατρικού επαγγέλματος, προκειμένου οι
υποψήφιοι να αποδείξουν ότι κατά την 15.5.2009 έχουν συνάψει συμβάσεις
παροχής υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας με επιχειρήσεις και ασκούν τα
καθήκοντα αυτά συνεχώς επί επτά (7) τουλάχιστον έτη.
Για την απόδειξη της εμπειρίας αυτής βλ. δικαιολογητικά περίπτωση Α(1) και
Α(2) αθροιστικά ή Ειδικές περιπτώσεις απόδειξης εμπειρίας του
Παραρτήματος ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)
- ΚΕΦΑΛΑΙΟ I., στοιχείο 12. Πιστοποιητικά απόδειξης εμπειρίας.

Για τα Κύρια Προσόντα και τα Προσόντα Α΄και Γ΄ Επικουρίας
Ως βαθμολογούμενη εμπειρία νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στο δημόσιο ή
ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργα του είδους της εξειδικευμένης εμπειρίας
που ορίζεται στην παρούσα Προκήρυξη ως τυπικό προσόν πρόσληψης.
Πέραν του είδους και του χρονικού διαστήματος της εξειδικευμένης εμπειρίας που ορίζεται από
την παρούσα Προκήρυξη ως τυπικό προσόν πρόσληψης, βαθμολογείται επίσης και η εμπειρία
που διαθέτουν οι υποψήφιοι σε καθήκοντα ή έργα συναφή με το αντικείμενο των προς πλήρωση
θέσεων, για το υπολειπόμενο χρονικό διάστημα και μέχρι συμπληρώσεως του βαθμολογούμενου
κριτηρίου των συνολικά 120 μηνών εμπειρίας.
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Για τα Προσόντα Β΄ και Δ΄ Επικουρίας:
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 προς
πλήρωση θέσεων.
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΕΩΣ

ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ
-Για τους Μηχανικούς:
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Η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά την απόκτηση της ζητούμενης από την
παρούσα Προκήρυξη άδειας άσκησης επαγγέλματος.
Για την απόδειξη της εξειδικευμένης εμπειρίας βλ. δικαιολογητικά
περίπτωση Α(1) και Α(2) αθροιστικά ή Ειδικές Περιπτώσεις απόδειξης
εμπειρίας του Παραρτήματος ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου
Χρόνου (ΣΟΧ) - ΚΕΦΑΛΑΙΟ I., στοιχείο 12. Πιστοποιητικά απόδειξης εμπειρίας.
Για την απόδειξη της εμπειρίας σε καθήκοντα ή έργα συναφή με το
αντικείμενο της θέσεως βλ. δικαιολογητικά περίπτωση Α(1) ή Ειδικές
περιπτώσεις απόδειξης εμπειρίας του Παραρτήματος ανακοινώσεων
Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) -ΚΕΦΑΛΑΙΟ I., στοιχείο 12.
Πιστοποιητικά απόδειξης εμπειρίας.
-Για τους Λοιπούς υποψηφίους:
Η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά την 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) - ΚΕΦΑΛΑΙΟ
I., στοιχείο 12. Πιστοποιητικά απόδειξης εμπειρίας.
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Η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά την απόκτηση της, κατά περίπτωση,
ζητούμενης από την παρούσα ανακοίνωση βεβαίωσης εγγραφής ή
βεβαίωσης αναγγελίας.
Για τις επαγγελματικές άδειες, που εκδόθηκαν βάσει του Π.Δ. 115/2012, βλ.
σχετική ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ στα αντίστοιχα προσόντα του ΠΙΝΑΚΑ Β:
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης).
Για την απόδειξη της εξειδικευμένης εμπειρίας βλ. δικαιολογητικά
περίπτωση Α(1) και Α(2) αθροιστικά ή Ειδικές Περιπτώσεις απόδειξης
εμπειρίας του Παραρτήματος ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου
Χρόνου (ΣΟΧ) - ΚΕΦΑΛΑΙΟ I., στοιχείο 12. Πιστοποιητικά απόδειξης εμπειρίας.
Για την απόδειξη της εμπειρίας σε καθήκοντα ή έργα συναφή με το
αντικείμενο των θέσεων βλ. δικαιολογητικά περίπτωση Α(1) ή Ειδικές
περιπτώσεις απόδειξης εμπειρίας του Παραρτήματος ανακοινώσεων
Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) -ΚΕΦΑΛΑΙΟ I., στοιχείο
12. Πιστοποιητικά απόδειξης εμπειρίας.

Για τα Κύρια Προσόντα και τα Προσόντα Α΄και Γ΄ Επικουρίας
Ως βαθμολογούμενη εμπειρία νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στο δημόσιο
ή ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργα του είδους της εξειδικευμένης
εμπειρίας που ορίζεται στην παρούσα Προκήρυξη ως τυπικό προσόν πρόσληψης.
Πέραν του είδους και του χρονικού διαστήματος της εξειδικευμένης εμπειρίας που ορίζεται από
την παρούσα Προκήρυξη ως τυπικό προσόν πρόσληψης, βαθμολογείται επίσης και η εμπειρία
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που διαθέτουν οι υποψήφιοι σε καθήκοντα ή έργα συναφή με το αντικείμενο των προς
πλήρωση θέσεων, για το υπολειπόμενο χρονικό διάστημα και μέχρι συμπληρώσεως του
βαθμολογούμενου κριτηρίου των συνολικά 120 μηνών εμπειρίας.
Για τα Προσόντα Β΄ Επικουρίας:
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 προς
πλήρωση θέσεων.
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΕΩΣ

189

ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ
Η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά την απόκτηση της, ζητούμενης από την
παρούσα Προκήρυξη άδειας άσκησης επαγγέλματος ή βεβαίωσης ορθής
αναγγελίας ή βεβαίωσης εγγραφής.
Για τις επαγγελματικές άδειες, που εκδόθηκαν βάσει του Π.Δ. 115/2012, βλ.
σχετική ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ στα αντίστοιχα προσόντα του ΠΙΝΑΚΑ Β:
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης).
Για την απόδειξη της εξειδικευμένης εμπειρίας βλ. δικαιολογητικά
περίπτωση Α(1) και Α(2) αθροιστικά ή Ειδικές Περιπτώσεις απόδειξης
εμπειρίας του Παραρτήματος ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου
Χρόνου (ΣΟΧ) - ΚΕΦΑΛΑΙΟ I., στοιχείο 12. Πιστοποιητικά απόδειξης εμπειρίας.
Για την απόδειξη της εμπειρίας σε καθήκοντα ή έργα συναφή με το
αντικείμενο των θέσεων βλ. δικαιολογητικά περίπτωση Α(1) ή Ειδικές
περιπτώσεις απόδειξης εμπειρίας του Παραρτήματος ανακοινώσεων
Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) -ΚΕΦΑΛΑΙΟ I., στοιχείο
12. Πιστοποιητικά απόδειξης εμπειρίας.

Ως βαθμολογούμενη εμπειρία για τους παρακάτω κωδικούς θέσεων νοείται η απασχόληση με σχέση
εργασίας ή σύμβαση έργου στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα ή
έργα του είδους της εμπειρίας που ορίζεται στην παρούσα Προκήρυξη ως τυπικό προσόν
πρόσληψης.
Πέραν του είδους και του χρονικού διαστήματος της διδακτικής εμπειρίας που ορίζεται από
την παρούσα Προκήρυξη ως τυπικό προσόν πρόσληψης, βαθμολογείται επίσης και η
εμπειρία που διαθέτουν οι υποψήφιοι σε καθήκοντα ή έργα συναφή με το αντικείμενο των
προς πλήρωση θέσεων, για το υπολειπόμενο χρονικό διάστημα και μέχρι συμπληρώσεως
του βαθμολογούμενου κριτηρίου των συνολικά 120 μηνών εμπειρίας.
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΕΩΣ
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ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ
Η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά την απόκτηση της ζητούμενης από
την παρούσα ανακοίνωση άδειας άσκησης επαγγέλματος ή βεβαίωσης
εγγραφής.
Για την απόδειξη
της διδακτικής εμπειρίας
βλ. δικαιολογητικά
περίπτωση Α(1) και Α(2) αθροιστικά ή Ειδικές Περιπτώσεις απόδειξης
εμπειρίας του Παραρτήματος ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας
Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) - ΚΕΦΑΛΑΙΟ I., στοιχείο 12. Πιστοποιητικά
απόδειξης εμπειρίας.
Για την απόδειξη της εμπειρίας σε καθήκοντα ή έργα συναφή με το
αντικείμενο των προς πλήρωση θέσεων βλ. δικαιολογητικά περίπτωση
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Α(1) ή Ειδικές περιπτώσεις απόδειξης εμπειρίας του Παραρτήματος
Ανακοινώσεων Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ I., στοιχείο 12. Πιστοποιητικά απόδειξης εμπειρίας.

157,161, 182

Η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη, μετά την λήψη του βασικού τίτλου
σπουδών με τον οποίο οι υποψήφιοι μετέχουν στη διαδικασία επιλογής
Για την απόδειξη της εμπειρίας τόσο της διδακτικής εμπειρίας όσο και
της εμπειρίας σε καθήκοντα ή έργα συναφή με το αντικείμενο των
προς πλήρωση θέσεων βλ. δικαιολογητικά περίπτωση Β ή Ειδικές
Περιπτώσεις απόδειξης εμπειρίας του Παραρτήματος ανακοινώσεων
Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) - ΚΕΦΑΛΑΙΟ I., στοιχείο
12. Πιστοποιητικά απόδειξης εμπειρίας.

Οι τρόποι υπολογισμού της εμπειρίας για όλες τις ειδικότητες περιγράφονται αναλυτικά στο
«Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» (βλ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ IΙ., ενότητα Ε., υποενότητα «ΤΡΟΠΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ»).
Επισημαίνεται ότι η Υπεύθυνη Δήλωση για την απόδειξη της εμπειρίας, όπου απαιτείται,
προσκομίζεται σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με το ανωτέρω Παράρτημα, καθόσον η βεβαίωση
προϋπηρεσίας του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) έχει καθαρά
πληροφοριακό χαρακτήρα ως προς την ειδικότητα, σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 8657/12-1-2020
έγγραφο του Τμήματος Ασφάλισης Μισθωτών του e-ΕΦΚΑ.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των λοιπών
ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να υποβάλουν είτε ηλεκτρονικά είτε
ταχυδρομικά όλα τα
απαιτούμενα από την παρούσα Προκήρυξη και το «Παράρτημα
ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» δικαιολογητικά, σύμφωνα με
τα οριζόμενα στην ενότητα «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του
Κεφαλαίου Ι του ανωτέρω Παραρτήματος, εκτός από την Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 που
αναφέρεται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ II, «ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», στοιχείο 2. του
Παραρτήματος αυτού.

Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής που απαιτούνται από την Προκήρυξη πρέπει
απαραιτήτως να συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα και να
έχουν επικυρωθεί, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο «Παράρτημα Ανακοινώσεων Συμβάσεων
Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης «10-6-2021» και ειδικότερα στην
τελευταία ενότητα του Κεφαλαίου Ι με τίτλο «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ».
Σημειώνεται ότι από 1.9.2021 (κατάργηση μεταφραστικής υπηρεσίας Υπουργείου Εξωτερικών
31/8/2021- άρθρο 478 παρ. 6 ν. 4781/2021), οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητούν και να επιλέγουν
μεταφραστή στη διεύθυνση metafraseis.services.gov.gr ή μέσω της εφαρμογής «Πιστοποιημένοι
Μεταφραστές» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης gov.gr. Συγκεκριμένα, η πρόσβαση στην εφαρμογή
θα γίνεται ακολουθώντας τα εξής βήματα: πληκτρολόγηση της διεύθυνσης www.gov.gr, επιλογή της
κατηγορίας Πολίτης και καθημερινότητα, και στη συνέχεια επιλογή Μεταφράσεις, Αναζήτηση
πιστοποιημένου μεταφραστή, Είσοδος στην υπηρεσία.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Δημοσίευση της Προκήρυξης
Περίληψη της παρούσας Προκήρυξης, η οποία πρέπει να περιέχει υποχρεωτικά τα προβλεπόμενα
στην παρ. 1 του άρθρου 41 του Ν. 4765/2021 στοιχεία και τα όρια ηλικίας της παρ.1 του άρθρου 39
του ως άνω νόμου, να δημοσιευθεί σε δύο (2) ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τοπικές εφημερίδες των
Περιφερειακών Ενοτήτων Αττικής και Βοιωτίας, εφόσον εκδίδονται. Σε περίπτωση που εκδίδεται
μία εφημερίδα (ημερήσια ή εβδομαδιαία) η δημοσίευση θα γίνει στην εφημερίδα αυτή δύο (2) φορές.
Το ΑΣΕΠ αναρτά την Προκήρυξη στον διαδικτυακό του τόπο, μετά την κοινοποίηση της
έγκρισής της. Εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση ή έγκριση ή τροποποίησή της από
το Α.Σ.Ε.Π., η προκήρυξη μαζί με το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου
Χρόνου (ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης «10-06-2021»,τα Ειδικά Παραρτήματα: (Α1) Απόδειξης
Χειρισμού Η/Υ με σήμανση έκδοσης «14-03-2022», (Α2) Απόδειξης Γλωσσομάθειας με σήμανση
έκδοσης «14-1-2022» και την προθεσμία υποβολής των αιτήσεων, να αναρτηθούν στο εργοστάσιο
της Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας Α.Ε. (ΕΑΒ Α.Ε.) (Τανάγρα, Σχηματάρι Βοιωτίας), στα
γραφεία της ΕΑΒ Α.Ε. στον Πύργο Αθηνών (Μεσογείων 2-4, Αθήνα), και στο δικτυακό της τόπο
(www.haicorp.com), καθώς και στο χώρο των ανακοινώσεων των δημοτικών καταστημάτων
των Δήμων Αθηναίων και Τανάγρας. Επιπλέον, να αναρτηθεί και στο πρόγραμμα «Διαύγεια».
Για κάθε ανάρτηση που διενεργείται σε κατάστημα, θα συνταχθεί και σχετικό πρακτικό ανάρτησης
(σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 41 του Ν. 4765/2021, όπως ισχύει), το οποίο θα αποσταλεί
αυθημερόν στο ΑΣΕΠ στο e-mail: sox @asep.gr .
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, κατά περίπτωση ΕΝΤΥΠΟ
ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ ή ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά,
είτε
ηλεκτρονικά
(αποκλειστικά
σε
μορφή
pdf)
(eab.asep.sox1_2022@haicorp.com) είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία
της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε./ Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού, Τ.Θ. 23,
Τ.Κ. 32009 ΤΑΝΑΓΡΑ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ υπόψη κου Σωτήρη Γεωργουσόπουλου (τηλ.
επικοινωνίας: 2262-0-52016)
ή
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε., ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 2-4, 11527, ΑΘΗΝΑ υπόψη κου
Σωτήρη Γεωργουσόπουλου (τηλ. επικοινωνίας: 2262-0-52016)
Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής και
στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με
βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του
επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
Η αίτηση συμμετοχής που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται
υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές.
Επισημαίνεται: ότι σύμφωνα με το νέο Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό Προστασίας
Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 γνωστό ως GDPR, που ετέθη σε εφαρμογή τον Μάιο 2018,
καθιερώνεται ενιαίο νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σε όλα
τα κράτη μέλη της ΕΕ. Για το λόγο αυτό, η συμμετοχή των υποψηφίων στη διαδικασία
πρόσληψης με την οικειοθελή υποβολή αίτησης με τα συνημμένα σε αυτή δικαιολογητικά
προς τον Φορέα, συνεπάγεται τη συναίνεση του υποψηφίου για τη συλλογή και επεξεργασία
των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τους αφορούν, καθώς και για την ασφαλή
διατήρησή τους σε αρχείο (φυσικό ή ψηφιακό) για συγκεκριμένο σκοπό και για όσο χρόνο
απαιτείται, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι νόμιμες διαδικασίες πρόσληψης. Οι φορείς
οφείλουν να προστατεύουν τα προσωπικά στοιχεία των υποψηφίων από τυχόν υποκλοπή
προκειμένου να επιτυγχάνεται η ασφαλής επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα. Οι υποψήφιοι διατηρούν το δικαίωμα ανάκλησης της συναίνεσής τους ανά πάσα
στιγμή και κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης προς το Φορέα.
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Η αίτηση συμμετοχής επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης και η ευθύνη της ορθής
συμπλήρωσής της είναι αποκλειστικά του υποψηφίου Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει
μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ). 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 δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ημερών
(υπολογιζομένων ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης
της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο εργοστάσιο της Ελληνικής
Αεροπορικής Βιομηχανίας (ΕΑΒ A.E.) Τανάγρα, Σχηματάρι Βοιωτίας, στα γραφεία της (ΕΑΒ Α.Ε.)
στον Πύργο Αθηνών (Μεσογείων 2-4, Αθήνα) και στο δικτυακό της τόπο (www.haicorp.com) καθώς
και στον χώρο Ανακοινώσεων των δημοτικών καταστημάτων των Δήμων Αθηναίων και Τανάγρας,
εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω
προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν 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) στο δικτυακό τόπο της
Εταιρείας (www.haicorp.com),·β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα
ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Πολίτες  Έντυπα – Διαδικασίες 
Διαγωνισμών Φορέων  Ορ. Χρόνου ΣΟΧ, γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών
(ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ' όπου μέσω της διαδρομής:
Σύνδεσμοι  Ανεξάρτητες και άλλες αρχές  ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του
δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής:
Πολίτες  Έντυπα – Διαδικασίες  Διαγωνισμών Φορέων  Ορ. Χρόνου ΣΟΧ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: Κατάταξη υποψηφίων
Η αξιολόγηση των αιτήσεων διενεργείται από τριμελή τουλάχιστον Επιτροπή συγκροτούμενη με
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΑΒ Α.Ε. Η κατάταξη των υποψηφίων σε προσωρινούς
πίνακες που καταρτίζονται από το φορέα, βάσει της οποίας θα γίνει η τελική επιλογή για την
πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, πραγματοποιείται ως εξής:
1. Προηγούνται στην κατάταξη οι υποψήφιοι που διαθέτουν τα κύρια προσόντα της ειδικότητας
και ακολουθούν οι έχοντες τα επικουρικά (Α΄, Β΄ επικουρίας κ.ο.κ.).
2. Η κατάταξη μεταξύ των υποψηφίων που έχουν τα ίδια προσόντα (κύρια ή επικουρικά) γίνεται
κατά φθίνουσα σειρά με βάση τη συνολική βαθμολογία που συγκεντρώνουν από τα
βαθμολογούμενα κριτήρια κατάταξης των περ.α΄ και β΄ της παρ.4 του άρθρου 40 του
ν.4765/2021 (βαθμός βασικού τίτλου σπουδών, εμπειρία), σε συνδυασμό πάντοτε με τη
δήλωση προτίμησής τους.
3. Η χρήση των κριτηρίων της παρ.1 του άρθρου 40 ν.4765/2021 θα γίνει μόνο σε περίπτωση
ισοβαθμίας της συνολικής βαθμολογίας από τα ανωτέρω δύο κριτήρια. Ως εκ τούτου, σε
περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων στη συνολική βαθμολογία, προηγείται αυτός που έχει τις
περισσότερες μονάδες στο πρώτο κριτήριο και, αν αυτές συμπίπτουν, προηγείται
αυτός/αυτή που έχει τις περισσότερες μονάδες στο δεύτερο κριτήριο και ούτω καθεξής.
Αν εξαντληθούν όλα τα κριτήρια η σειρά μεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται με δημόσια
κλήρωση.

Το κώλυμα της οκτάμηνης απασχόλησης ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ στην περίπτωση των συμβάσεων
εργασίας ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο υλοποίησης συμβάσεων έργου διάρκειας έως το τέλος του
προγράμματος ή του έργου ή την εκπλήρωση της υποχρέωσης που συνάπτονται μεταξύ της
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εταιρείας και αλλοδαπών εταιρειών ή φορέων συνδεδεμένων με την εθνική άμυνα και ασφάλεια του
κράτους. (παρ.3 του άρθρου 38 του ν.4765/2021).
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: Ανάρτηση πινάκων και υποβολή ενστάσεων
Μετά την κατάρτιση των προσωρινών πινάκων κατάταξης, η υπηρεσία μας θα αναρτήσει, το
αργότερο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την λήξη της προθεσμίας υποβολής των
αιτήσεων συμμετοχής, τους προσωρινούς πίνακες κατάταξης, απορριπτέων και
προσληπτέων υποψηφίων στο εργοστάσιο της ΕΑΒ A.E. (Τανάγρα, Σχηματάρι Βοιωτίας), στα
γραφεία της ΕΑΒ Α.Ε. στον Πύργο Αθηνών (Μεσογείων 2-4, Αθήνα) και στον διαδικτυακό της τόπο
Εταιρείας (www.haicorp.com), ενώ θα συνταχθεί και σχετικό πρακτικό ανάρτησης (σύμφωνα με
την παρ. 5 του άρθρου 41 του Ν. 4765/2021).
Κατά των πινάκων αυτών, επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης, μέσα σε
αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζομένων ημερολογιακά), η οποία αρχίζει
από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας
(www.haicorp.com). Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή στα γραφεία της
υπηρεσίας μας στις ακόλουθες διευθύνσεις:
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε./ Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού, Τ.Θ. 23,
Τ.Κ. 32009 ΤΑΝΑΓΡΑ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ υπόψη κου Σωτήρη Γεωργουσόπουλου (τηλ.
επικοινωνίας: 2262-0-52016)
ή
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε., ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 2-4, 11527, ΑΘΗΝΑ υπόψη κου
Σωτήρη Γεωργουσόπουλου (τηλ. επικοινωνίας: 2262-0-52016).
Οι ενστάσεις εξετάζονται από Επιτροπή Ενστάσεων, συγκροτούμενη με απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου. Η Επιτροπή Ενστάσεων καταρτίζει και τον οριστικό πίνακα προσληπτέων και
απορριπτέων τον οποίο αποστέλλει στο ΑΣΕΠ για έλεγχο, εντός πέντε (5) ημερών από την
κατάρτισή του. Το ΑΣΕΠ αφού ελέγξει τη νομιμότητα του οριστικού πίνακα προσληπτέων και
απορριπτέων, σε δώδεκα (12) εργάσιμες ημέρες τον κυρώνει και τον επιστρέφει στην ΕΑΒ Α.Ε. Αν
παρέλθει άπρακτη η προθεσμία των δώδεκα (12) ημερών, τεκμαίρεται η έγκριση από το ΑΣΕΠ του
οριστικού πίνακα προσληπτέων και απορριπτέων.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ: Πρόσληψη
Η υπηρεσία προσλαμβάνει το προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου αμέσως μετά την κατάρτιση των προσωρινών πινάκων κατάταξης των υποψηφίων. Οι
υποψήφιοι που θα επιλεγούν, εφόσον απαιτείται θα λάβουν τη σχετική εκπαίδευση και θα
υποβληθούν στις προβλεπόμενες υγειονομικές εξετάσεις.
Τυχόν αναμόρφωση των προσωρινών πινάκων βάσει κατ’ ένσταση ελέγχου της ΕΑΒ Α.Ε. που
συνεπάγεται ανακατάταξη των υποψηφίων, εκτελείται υποχρεωτικά από τον 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 για το υπολοιπόμενο χρονικό διάστημα της αρχικής σύμβασης.
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.
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ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ της παρούσας Προκήρυξης αποτελεί και το «Παράρτημα
ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης «10-62021», το οποίο περιλαμβάνει: i) τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έγκυρη
συμμετοχή των υποψηφίων στη διαδικασία επιλογής και ii) οδηγίες για τη συμπλήρωση της
αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης με κωδικό κατά περίπτωση, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ ή
ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ, σε συνδυασμό με επισημάνσεις σχετικά με τα προσόντα και τα
βαθμολογούμενα κριτήρια κατάταξης των υποψηφίων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις·.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στο Παράρτημα αυτό, αλλά και στα Ειδικά
Παραρτήματα: (Α1) Απόδειξης χειρισμού Η/Υ με σήμανση έκδοσης «14-3-2022» και (Α2)
Απόδειξης Γλωσσομάθειας, με σήμανση έκδοσης «14-1-2022», μέσω του δικτυακού τόπου
του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα μέσω της ίδιας διαδρομής που ακολουθείται και
για την αναζήτηση του εντύπου της αίτησης δηλαδή: Κεντρική σελίδα  Πολίτες  Έντυπα
– Διαδικασίες  Διαγωνισμών φορέων  Ορ. Χρόνου ΣΟΧ.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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