
 

 

 

Κέντρο Ανάπτυξης Ελληνικού Εμπορίου 

& Επιχειρηματικότητας 

 

19 Σεπτεμβρίου 2022 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  

ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΠΛΑΙΣΙΩΝ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

 

 

στο πλαίσιο της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ. 

23987/22.06.2022, του Υποέργου 4 «Δράσεις ΚΑΕΛΕ-ΕΣΕΕ για την ανάπτυξη – 

επικαιροποίηση και πιστοποίηση επαγγελματικών περιγραμμάτων και πλαισίων 

προγραμμάτων» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5075008», του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

ΑΝΑΔ  ΕΔΒM

1



 

 

1. ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΗΣ 

   
                 

ΑΙΤΗΣΕΙΣ 

  

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

  

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ   

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 
Σύμφωνα με τους 

προηγούμενους  πίνακες, 
οριστικά επιτυχόντες 

είναι οι κάτωθι 
υποψήφιοι. Το Κ.Α.ΕΛ.Ε. 
θα συνεργαστεί με τους 
υποψήφιους οι οποίοι 
είναι πρώτοι στη σειρά 

κατάταξης κάθε 
επαγγελματικού 

περιγράμματος, βάσει της 
βαθμολογίας που 

προέκυψε στα επιθυμητά 
προσόντα. Σε περίπτωση 

αδυναμίας ή άρνησης 
κάθε υποψήφιου για 

συνεργασία, το Κ.Α.ΕΛ.Ε. 
θα απευθύνεται στον 
αμέσως επόμενο της 

κατάταξης. 

Α/
Α 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΨΕΥΔΩΝΥΜΟΠΟΙΗ

ΣΗΣ 
 

  

ΤΙΤΛΟΣ 
ΣΠΟΥΔΩΝ 

(τουλάχιστον 
δευτεροβάθμι

ας 
εκπαίδευσης) 

Αποδεδειγμένη επαγγελματική 
εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) 

ετών στο σχετικό πεδίο ή 
Αποδεδειγμένη διδακτική 

εμπειρία τουλάχιστον 450 ωρών 
στο σχετικό πεδίο 

Πληρότητα 
απαιτούμεν

ων 
προσόντων 

  

Βεβαίωση ή 
Δίπλωμα 

Μεταδευτεροβάθμι
ας Επαγγελματικής 
Κατάρτισης (ΙΕΚ) σε 

επιστημονική 
περιοχή στην οποία 

ανήκει το υπό 
εξέταση 

επάγγελμα/ειδικότη
τα 

Πτυχίο 
τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης της 
ημεδαπής ή 

ισότιμου 
αναγνωρισμένου 
από τα αρμόδια 
όργανα τίτλου 
σπουδών του 
εξωτερικού σε 
επιστημονική 

περιοχή στην οποία 
ανήκει το υπό 

εξέταση 
επάγγελμα/ειδικότ

ητα 

Μεταπτυχιακός 
τίτλος σπουδών της 

ημεδαπής ή 
ισότιμου 

αναγνωρισμένου 
από τα αρμόδια 
όργανα τίτλου 
σπουδών του 
εξωτερικού σε 
επιστημονική 

περιοχή στην οποία 
ανήκει το υπό 

εξέταση 
επάγγελμα/ειδικότη

τα 

Διδακτορικός 
τίτλος σπουδών 
της ημεδαπής ή 

ισότιμου 
αναγνωρισμένου 
από τα αρμόδια 
όργανα τίτλου 
σπουδών του 
εξωτερικού σε 
επιστημονική 
περιοχή στην 

οποία ανήκει το 
υπό εξέταση 

επάγγελμα/ειδικότ
ητα 

Αποδεδειγμ
ένη 

εμπειρία 
στην 

εκπόνηση 
τουλάχιστον 
ενός (1) Ε.Π. 

Συνέντευξ
η 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓ

ΙΑΣ 
  

ΣΕΙΡΑ 
ΚΑΤΑΤΑΞ
ΗΣ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΨΕΥΔΩΝΥΜΟΠΟΙ

ΗΣΗΣ 
 

1 24095 
 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 
   

15 
  

16 31 
 

1 24104 

2 24104 
 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 
   

15 
  

17 32 
 

2 24095 
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2. ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΕΑΣ 

   
                 

ΑΙΤΗΣΕΙΣ 

  

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

  

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ   

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 
Σύμφωνα με τους 

προηγούμενους  πίνακες, 
οριστικά επιτυχόντες 

είναι οι κάτωθι 
υποψήφιοι. Το Κ.Α.ΕΛ.Ε. 
θα συνεργαστεί με τους 
υποψήφιους οι οποίοι 
είναι πρώτοι στη σειρά 

κατάταξης κάθε 
επαγγελματικού 

περιγράμματος, βάσει της 
βαθμολογίας που 

προέκυψε στα επιθυμητά 
προσόντα. Σε περίπτωση 

αδυναμίας ή άρνησης 
κάθε υποψήφιου για 

συνεργασία, το Κ.Α.ΕΛ.Ε. 
θα απευθύνεται στον 
αμέσως επόμενο της 

κατάταξης. 

Α/
Α 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΨΕΥΔΩΝΥΜΟΠΟΙΗ

ΣΗΣ 
 

  

ΤΙΤΛΟΣ 
ΣΠΟΥΔΩΝ 

(τουλάχιστον 
δευτεροβάθμι

ας 
εκπαίδευσης) 

Αποδεδειγμένη επαγγελματική 
εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) 

ετών στο σχετικό πεδίο ή 
Αποδεδειγμένη διδακτική 

εμπειρία τουλάχιστον 450 ωρών 
στο σχετικό πεδίο 

Πληρότητα 
απαιτούμεν

ων 
προσόντων 

  

Βεβαίωση ή 
Δίπλωμα 

Μεταδευτεροβάθμι
ας Επαγγελματικής 
Κατάρτισης (ΙΕΚ) σε 

επιστημονική 
περιοχή στην οποία 

ανήκει το υπό 
εξέταση 

επάγγελμα/ειδικότη
τα 

Πτυχίο 
τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης της 
ημεδαπής ή 

ισότιμου 
αναγνωρισμένου 
από τα αρμόδια 
όργανα τίτλου 
σπουδών του 
εξωτερικού σε 
επιστημονική 

περιοχή στην οποία 
ανήκει το υπό 

εξέταση 
επάγγελμα/ειδικότ

ητα 

Μεταπτυχιακός 
τίτλος σπουδών της 

ημεδαπής ή 
ισότιμου 

αναγνωρισμένου 
από τα αρμόδια 
όργανα τίτλου 
σπουδών του 
εξωτερικού σε 
επιστημονική 

περιοχή στην οποία 
ανήκει το υπό 

εξέταση 
επάγγελμα/ειδικότη

τα 

Διδακτορικός 
τίτλος σπουδών 
της ημεδαπής ή 

ισότιμου 
αναγνωρισμένου 
από τα αρμόδια 
όργανα τίτλου 
σπουδών του 
εξωτερικού σε 
επιστημονική 
περιοχή στην 

οποία ανήκει το 
υπό εξέταση 

επάγγελμα/ειδικότ
ητα 

Αποδεδειγμ
ένη 

εμπειρία 
στην 

εκπόνηση 
τουλάχιστον 
ενός (1) Ε.Π. 

Συνέντευξ
η 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓ

ΙΑΣ 
  

ΣΕΙΡΑ 
ΚΑΤΑΤΑΞ

ΗΣ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΨΕΥΔΩΝΥΜΟΠΟΙ

ΗΣΗΣ 
 

- - - 
 

- - - 
 

- - - - - - - 
 

- - - 
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3. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

   
                 

ΑΙΤΗΣΕΙΣ 

  

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

  

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ   

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 
Σύμφωνα με τους 

προηγούμενους  πίνακες, 
οριστικά επιτυχόντες 

είναι οι κάτωθι 
υποψήφιοι. Το Κ.Α.ΕΛ.Ε. 
θα συνεργαστεί με τους 
υποψήφιους οι οποίοι 
είναι πρώτοι στη σειρά 

κατάταξης κάθε 
επαγγελματικού 

περιγράμματος, βάσει της 
βαθμολογίας που 

προέκυψε στα επιθυμητά 
προσόντα. Σε περίπτωση 

αδυναμίας ή άρνησης 
κάθε υποψήφιου για 

συνεργασία, το Κ.Α.ΕΛ.Ε. 
θα απευθύνεται στον 
αμέσως επόμενο της 

κατάταξης. 

Α/
Α 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΨΕΥΔΩΝΥΜΟΠΟΙΗ

ΣΗΣ 
 

  

ΤΙΤΛΟΣ 
ΣΠΟΥΔΩΝ 

(τουλάχιστον 
δευτεροβάθμι

ας 
εκπαίδευσης) 

Αποδεδειγμένη επαγγελματική 
εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) 

ετών στο σχετικό πεδίο ή 
Αποδεδειγμένη διδακτική 

εμπειρία τουλάχιστον 450 ωρών 
στο σχετικό πεδίο 

Πληρότητα 
απαιτούμεν

ων 
προσόντων 

  

Βεβαίωση ή 
Δίπλωμα 

Μεταδευτεροβάθμι
ας Επαγγελματικής 
Κατάρτισης (ΙΕΚ) σε 

επιστημονική 
περιοχή στην οποία 

ανήκει το υπό 
εξέταση 

επάγγελμα/ειδικότη
τα 

Πτυχίο 
τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης της 
ημεδαπής ή 

ισότιμου 
αναγνωρισμένου 
από τα αρμόδια 
όργανα τίτλου 
σπουδών του 
εξωτερικού σε 
επιστημονική 

περιοχή στην οποία 
ανήκει το υπό 

εξέταση 
επάγγελμα/ειδικότ

ητα 

Μεταπτυχιακός 
τίτλος σπουδών της 

ημεδαπής ή 
ισότιμου 

αναγνωρισμένου 
από τα αρμόδια 
όργανα τίτλου 
σπουδών του 
εξωτερικού σε 
επιστημονική 

περιοχή στην οποία 
ανήκει το υπό 

εξέταση 
επάγγελμα/ειδικότη

τα 

Διδακτορικός 
τίτλος σπουδών 
της ημεδαπής ή 

ισότιμου 
αναγνωρισμένου 
από τα αρμόδια 
όργανα τίτλου 
σπουδών του 
εξωτερικού σε 
επιστημονική 
περιοχή στην 

οποία ανήκει το 
υπό εξέταση 

επάγγελμα/ειδικότ
ητα 

Αποδεδειγμ
ένη 

εμπειρία 
στην 

εκπόνηση 
τουλάχιστον 
ενός (1) Ε.Π. 

Συνέντευξ
η 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓ

ΙΑΣ 
  

ΣΕΙΡΑ 
ΚΑΤΑΤΑΞ

ΗΣ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΨΕΥΔΩΝΥΜΟΠΟΙ

ΗΣΗΣ 
 

- - - 
 

- - - 
 

- - - - - - - 
 

- - - 
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4. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

   
                 

ΑΙΤΗΣΕΙΣ 

  

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

  

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ   

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 
Σύμφωνα με τους 

προηγούμενους  πίνακες, 
οριστικά επιτυχόντες 

είναι οι κάτωθι 
υποψήφιοι. Το Κ.Α.ΕΛ.Ε. 
θα συνεργαστεί με τους 
υποψήφιους οι οποίοι 
είναι πρώτοι στη σειρά 

κατάταξης κάθε 
επαγγελματικού 

περιγράμματος, βάσει της 
βαθμολογίας που 

προέκυψε στα επιθυμητά 
προσόντα. Σε περίπτωση 

αδυναμίας ή άρνησης 
κάθε υποψήφιου για 

συνεργασία, το Κ.Α.ΕΛ.Ε. 
θα απευθύνεται στον 
αμέσως επόμενο της 

κατάταξης. 

Α/
Α 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΨΕΥΔΩΝΥΜΟΠΟΙΗ

ΣΗΣ 
 

  

ΤΙΤΛΟΣ 
ΣΠΟΥΔΩΝ 

(τουλάχιστον 
δευτεροβάθμι

ας 
εκπαίδευσης) 

Αποδεδειγμένη 
επαγγελματική 

εμπειρία τουλάχιστον 
τριών (3) ετών στο 

σχετικό πεδίο ή 
Αποδεδειγμένη 

διδακτική εμπειρία 
τουλάχιστον 450 ωρών 

στο σχετικό πεδίο 

Πληρότητα 
απαιτούμενων 

προσόντων 

  

Βεβαίωση ή 
Δίπλωμα 

Μεταδευτεροβάθμι
ας Επαγγελματικής 
Κατάρτισης (ΙΕΚ) σε 

επιστημονική 
περιοχή στην οποία 

ανήκει το υπό 
εξέταση 

επάγγελμα/ειδικότη
τα 

Πτυχίο 
τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης της 
ημεδαπής ή 

ισότιμου 
αναγνωρισμένου 
από τα αρμόδια 
όργανα τίτλου 
σπουδών του 
εξωτερικού σε 
επιστημονική 
περιοχή στην 

οποία ανήκει το 
υπό εξέταση 

επάγγελμα/ειδικότ
ητα 

Μεταπτυχιακός 
τίτλος σπουδών της 

ημεδαπής ή 
ισότιμου 

αναγνωρισμένου 
από τα αρμόδια 
όργανα τίτλου 
σπουδών του 
εξωτερικού σε 
επιστημονική 

περιοχή στην οποία 
ανήκει το υπό 

εξέταση 
επάγγελμα/ειδικότ

ητα 

Διδακτορικός τίτλος 
σπουδών της 
ημεδαπής ή 

ισότιμου 
αναγνωρισμένου 
από τα αρμόδια 
όργανα τίτλου 
σπουδών του 
εξωτερικού σε 
επιστημονική 

περιοχή στην οποία 
ανήκει το υπό 

εξέταση 
επάγγελμα/ειδικότη

τα 

Αποδεδειγμένη 
εμπειρία στην 

εκπόνηση 
τουλάχιστον ενός 

(1) Ε.Π. 

Συνέντευξ
η 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓ

ΙΑΣ 
  

ΣΕΙΡΑ 
ΚΑΤΑΤΑΞ

ΗΣ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΨΕΥΔΩΝΥΜΟΠΟΙ

ΗΣΗΣ 
 

1 24093 
 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 
   

15 
  

17 32 
 

1 24106 

2 24103 
 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 
   

15 
  

16 31 
 

2 24093 

3 24106 
 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 
   

15 
  

18 33 
 

3 24103 
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5. ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ 

   
                 

ΑΙΤΗΣΕΙΣ 

  

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

  

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ   

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 
Σύμφωνα με τους 

προηγούμενους  πίνακες, 
οριστικά επιτυχόντες είναι οι 

κάτωθι υποψήφιοι. Το 
Κ.Α.ΕΛ.Ε. θα συνεργαστεί με 
τους υποψήφιους οι οποίοι 

είναι πρώτοι στη σειρά 
κατάταξης κάθε 
επαγγελματικού 

περιγράμματος, βάσει της 
βαθμολογίας που προέκυψε 
στα επιθυμητά προσόντα. Σε 

περίπτωση αδυναμίας ή 
άρνησης κάθε υποψήφιου 

για συνεργασία, το Κ.Α.ΕΛ.Ε. 
θα απευθύνεται στον 
αμέσως επόμενο της 

κατάταξης. 

Α/
Α 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΨΕΥΔΩΝΥΜΟΠΟΙΗΣΗ

Σ 
 

  

ΤΙΤΛΟΣ 
ΣΠΟΥΔΩΝ 

(τουλάχιστον 
δευτεροβάθμι

ας 
εκπαίδευσης) 

Αποδεδειγμένη 
επαγγελματική εμπειρία 

τουλάχιστον τριών (3) 
ετών στο σχετικό πεδίο 

ή Αποδεδειγμένη 
διδακτική εμπειρία 

τουλάχιστον 450 ωρών 
στο σχετικό πεδίο 

Πληρότητα 
απαιτούμε

νων 
προσόντων 

  

Βεβαίωση ή 
Δίπλωμα 

Μεταδευτεροβάθμι
ας Επαγγελματικής 
Κατάρτισης (ΙΕΚ) σε 

επιστημονική 
περιοχή στην οποία 

ανήκει το υπό 
εξέταση 

επάγγελμα/ειδικότ
ητα 

Πτυχίο 
τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης της 
ημεδαπής ή 

ισότιμου 
αναγνωρισμένου 
από τα αρμόδια 
όργανα τίτλου 
σπουδών του 
εξωτερικού σε 
επιστημονική 
περιοχή στην 

οποία ανήκει το 
υπό εξέταση 

επάγγελμα/ειδικό
τητα 

Μεταπτυχιακός 
τίτλος σπουδών 
της ημεδαπής ή 

ισότιμου 
αναγνωρισμένου 
από τα αρμόδια 
όργανα τίτλου 
σπουδών του 
εξωτερικού σε 
επιστημονική 
περιοχή στην 

οποία ανήκει το 
υπό εξέταση 

επάγγελμα/ειδικό
τητα 

Διδακτορικός 
τίτλος σπουδών 
της ημεδαπής ή 

ισότιμου 
αναγνωρισμένου 
από τα αρμόδια 
όργανα τίτλου 
σπουδών του 
εξωτερικού σε 
επιστημονική 
περιοχή στην 

οποία ανήκει το 
υπό εξέταση 

επάγγελμα/ειδικ
ότητα 

Αποδεδειγμένη 
εμπειρία στην 

εκπόνηση 
τουλάχιστον ενός (1) 

Ε.Π. 

Συνέντευ
ξη 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΒΑΘΜΟΛΟ

ΓΙΑΣ 
  

ΣΕΙΡΑ 
ΚΑΤΑΤΑΞ

ΗΣ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΨΕΥΔΩΝΥΜΟΠΟΙΗΣΗ

Σ 
 

1 24096 
 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 
   

15 
  

17 32 
 

1 24096 

2 24103 
 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 
   

15 
  

16 31 
 

2 24103 
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6. ΕΜΠΟΡΟΫΠΑΛΛΗΛΟΣ 

   
                 

ΑΙΤΗΣΕΙΣ 

  

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

  

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ   

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 
Σύμφωνα με τους 

προηγούμενους  πίνακες, 
οριστικά επιτυχόντες είναι οι 

κάτωθι υποψήφιοι. Το Κ.Α.ΕΛ.Ε. 
θα συνεργαστεί με τους 

υποψήφιους οι οποίοι είναι 
πρώτοι στη σειρά κατάταξης 

κάθε επαγγελματικού 
περιγράμματος, βάσει της 

βαθμολογίας που προέκυψε 
στα επιθυμητά προσόντα. Σε 

περίπτωση αδυναμίας ή 
άρνησης κάθε υποψήφιου για 
συνεργασία, το Κ.Α.ΕΛ.Ε. θα 
απευθύνεται στον αμέσως 

επόμενο της κατάταξης. 

Α/Α 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΨΕΥΔΩΝΥΜΟΠΟΙΗΣ

ΗΣ 
 

  

ΤΙΤΛΟΣ 
ΣΠΟΥΔΩΝ 

(τουλάχιστον 
δευτεροβάθ

μιας 
εκπαίδευσης

) 

Αποδεδειγμένη 
επαγγελματική 

εμπειρία 
τουλάχιστον 

τριών (3) ετών 
στο σχετικό πεδίο 
ή Αποδεδειγμένη 

διδακτική 
εμπειρία 

τουλάχιστον 450 
ωρών στο σχετικό 

πεδίο 

Πληρότητα 
απαιτούμενω
ν προσόντων 

  

Βεβαίωση ή 
Δίπλωμα 

Μεταδευτεροβάθ
μιας 

Επαγγελματικής 
Κατάρτισης (ΙΕΚ) 
σε επιστημονική 

περιοχή στην 
οποία ανήκει το 

υπό εξέταση 
επάγγελμα/ειδικό

τητα 

Πτυχίο 
τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης της 
ημεδαπής ή 

ισότιμου 
αναγνωρισμένου 
από τα αρμόδια 
όργανα τίτλου 
σπουδών του 
εξωτερικού σε 
επιστημονική 
περιοχή στην 

οποία ανήκει το 
υπό εξέταση 

επάγγελμα/ειδικό
τητα 

Μεταπτυχιακός 
τίτλος σπουδών 
της ημεδαπής ή 

ισότιμου 
αναγνωρισμένου 
από τα αρμόδια 
όργανα τίτλου 
σπουδών του 
εξωτερικού σε 
επιστημονική 
περιοχή στην 

οποία ανήκει το 
υπό εξέταση 

επάγγελμα/ειδικότ
ητα 

Διδακτορικός τίτλος 
σπουδών της ημεδαπής ή 
ισότιμου αναγνωρισμένου 

από τα αρμόδια όργανα 
τίτλου σπουδών του 

εξωτερικού σε 
επιστημονική περιοχή στην 

οποία ανήκει το υπό 
εξέταση 

επάγγελμα/ειδικότητα 

Αποδεδειγμ
ένη 

εμπειρία 
στην 

εκπόνηση 
τουλάχιστον 
ενός (1) Ε.Π. 

Συνέντευξ
η 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 

  
ΣΕΙΡΑ 

ΚΑΤΑΤΑΞ
ΗΣ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΨΕΥΔΩΝΥΜΟΠΟΙΗΣΗΣ 

 

1 24093 
 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 
   

15 
  

18 33 
 

1 24093 

2 24096 
 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 
   

15 
  

17 32 
 

2 24096 

3 24106 
 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 
   

15 
  

16 31 
 

3 24106 
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7. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ 

   
                 

ΑΙΤΗΣΕΙΣ 

  

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

  

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ   

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 
Σύμφωνα με τους 

προηγούμενους  πίνακες, 
οριστικά επιτυχόντες 

είναι οι κάτωθι 
υποψήφιοι. Το Κ.Α.ΕΛ.Ε. 
θα συνεργαστεί με τους 
υποψήφιους οι οποίοι 
είναι πρώτοι στη σειρά 

κατάταξης κάθε 
επαγγελματικού 

περιγράμματος, βάσει της 
βαθμολογίας που 

προέκυψε στα επιθυμητά 
προσόντα. Σε περίπτωση 

αδυναμίας ή άρνησης 
κάθε υποψήφιου για 

συνεργασία, το Κ.Α.ΕΛ.Ε. 
θα απευθύνεται στον 
αμέσως επόμενο της 

κατάταξης. 

Α/
Α 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΨΕΥΔΩΝΥΜΟΠΟΙΗ

ΣΗΣ 
 

  

ΤΙΤΛΟΣ 
ΣΠΟΥΔΩΝ 

(τουλάχιστον 
δευτεροβάθμι

ας 
εκπαίδευσης) 

Αποδεδειγμένη επαγγελματική 
εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) 

ετών στο σχετικό πεδίο ή 
Αποδεδειγμένη διδακτική 

εμπειρία τουλάχιστον 450 ωρών 
στο σχετικό πεδίο 

Πληρότητα 
απαιτούμεν

ων 
προσόντων 

  

Βεβαίωση ή 
Δίπλωμα 

Μεταδευτεροβάθμι
ας Επαγγελματικής 
Κατάρτισης (ΙΕΚ) σε 

επιστημονική 
περιοχή στην οποία 

ανήκει το υπό 
εξέταση 

επάγγελμα/ειδικότη
τα 

Πτυχίο 
τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης της 
ημεδαπής ή 

ισότιμου 
αναγνωρισμένου 
από τα αρμόδια 
όργανα τίτλου 
σπουδών του 
εξωτερικού σε 
επιστημονική 

περιοχή στην οποία 
ανήκει το υπό 

εξέταση 
επάγγελμα/ειδικότ

ητα 

Μεταπτυχιακός 
τίτλος σπουδών της 

ημεδαπής ή 
ισότιμου 

αναγνωρισμένου 
από τα αρμόδια 
όργανα τίτλου 
σπουδών του 
εξωτερικού σε 
επιστημονική 

περιοχή στην οποία 
ανήκει το υπό 

εξέταση 
επάγγελμα/ειδικότη

τα 

Διδακτορικός 
τίτλος σπουδών 
της ημεδαπής ή 

ισότιμου 
αναγνωρισμένου 
από τα αρμόδια 
όργανα τίτλου 
σπουδών του 
εξωτερικού σε 
επιστημονική 
περιοχή στην 

οποία ανήκει το 
υπό εξέταση 

επάγγελμα/ειδικότ
ητα 

Αποδεδειγμ
ένη 

εμπειρία 
στην 

εκπόνηση 
τουλάχιστον 
ενός (1) Ε.Π. 

Συνέντευξ
η 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓ

ΙΑΣ 
  

ΣΕΙΡΑ 
ΚΑΤΑΤΑΞ

ΗΣ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΨΕΥΔΩΝΥΜΟΠΟΙ

ΗΣΗΣ 
 

1 24101 
 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 
  

10 
  

30 16 56 
 

1 24101 

2 24103 
 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 
   

15 
  

17 32 
 

2 24106 

3 24106 
 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 
   

15 
  

18 33 
 

3 24103 

 
 
 
 

8



      

 

 

8. ΠΡΟΩΘΗΤΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (MERCHANDISER) 

   
                 

ΑΙΤΗΣΕΙΣ 

  

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

  

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ   

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 
Σύμφωνα με τους 

προηγούμενους  πίνακες, 
οριστικά επιτυχόντες 

είναι οι κάτωθι 
υποψήφιοι. Το Κ.Α.ΕΛ.Ε. 
θα συνεργαστεί με τους 
υποψήφιους οι οποίοι 
είναι πρώτοι στη σειρά 

κατάταξης κάθε 
επαγγελματικού 

περιγράμματος, βάσει της 
βαθμολογίας που 

προέκυψε στα επιθυμητά 
προσόντα. Σε περίπτωση 

αδυναμίας ή άρνησης 
κάθε υποψήφιου για 

συνεργασία, το Κ.Α.ΕΛ.Ε. 
θα απευθύνεται στον 
αμέσως επόμενο της 

κατάταξης. 

Α/
Α 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΨΕΥΔΩΝΥΜΟΠΟΙΗ

ΣΗΣ 
 

  

ΤΙΤΛΟΣ 
ΣΠΟΥΔΩΝ 

(τουλάχιστον 
δευτεροβάθμι

ας 
εκπαίδευσης) 

Αποδεδειγμένη επαγγελματική 
εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) 

ετών στο σχετικό πεδίο ή 
Αποδεδειγμένη διδακτική 

εμπειρία τουλάχιστον 450 ωρών 
στο σχετικό πεδίο 

Πληρότητα 
απαιτούμεν

ων 
προσόντων 

  

Βεβαίωση ή 
Δίπλωμα 

Μεταδευτεροβάθμι
ας Επαγγελματικής 
Κατάρτισης (ΙΕΚ) σε 

επιστημονική 
περιοχή στην οποία 

ανήκει το υπό 
εξέταση 

επάγγελμα/ειδικότη
τα 

Πτυχίο 
τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης της 
ημεδαπής ή 

ισότιμου 
αναγνωρισμένου 
από τα αρμόδια 
όργανα τίτλου 
σπουδών του 
εξωτερικού σε 
επιστημονική 

περιοχή στην οποία 
ανήκει το υπό 

εξέταση 
επάγγελμα/ειδικότ

ητα 

Μεταπτυχιακός 
τίτλος σπουδών της 

ημεδαπής ή 
ισότιμου 

αναγνωρισμένου 
από τα αρμόδια 
όργανα τίτλου 
σπουδών του 
εξωτερικού σε 
επιστημονική 

περιοχή στην οποία 
ανήκει το υπό 

εξέταση 
επάγγελμα/ειδικότη

τα 

Διδακτορικός 
τίτλος σπουδών 
της ημεδαπής ή 

ισότιμου 
αναγνωρισμένου 
από τα αρμόδια 
όργανα τίτλου 
σπουδών του 
εξωτερικού σε 
επιστημονική 
περιοχή στην 

οποία ανήκει το 
υπό εξέταση 

επάγγελμα/ειδικότ
ητα 

Αποδεδειγμ
ένη 

εμπειρία 
στην 

εκπόνηση 
τουλάχιστον 
ενός (1) Ε.Π. 

Συνέντευξ
η 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓ

ΙΑΣ 
  

ΣΕΙΡΑ 
ΚΑΤΑΤΑΞ

ΗΣ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΨΕΥΔΩΝΥΜΟΠΟΙ

ΗΣΗΣ 
 

1 24093 
 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 
   

15 
  

17 32 
 

1 24122 

2 24096 
 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 
   

15 
  

18 33 
 

2 24096 

3 24122 
 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 
  

10 
  

30 16 56 
 

3 24093 
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9. ΠΩΛΗΤΗΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

   
                 

ΑΙΤΗΣΕΙΣ 

  

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

  

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ   

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 
Σύμφωνα με τους 

προηγούμενους  πίνακες, 
οριστικά επιτυχόντες 

είναι οι κάτωθι 
υποψήφιοι. Το Κ.Α.ΕΛ.Ε. 
θα συνεργαστεί με τους 
υποψήφιους οι οποίοι 
είναι πρώτοι στη σειρά 

κατάταξης κάθε 
επαγγελματικού 

περιγράμματος, βάσει της 
βαθμολογίας που 

προέκυψε στα επιθυμητά 
προσόντα. Σε περίπτωση 

αδυναμίας ή άρνησης 
κάθε υποψήφιου για 

συνεργασία, το Κ.Α.ΕΛ.Ε. 
θα απευθύνεται στον 
αμέσως επόμενο της 

κατάταξης. 

Α/
Α 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΨΕΥΔΩΝΥΜΟΠΟΙΗ

ΣΗΣ 
 

  

ΤΙΤΛΟΣ 
ΣΠΟΥΔΩΝ 

(τουλάχιστον 
δευτεροβάθμι

ας 
εκπαίδευσης) 

Αποδεδειγμένη 
επαγγελματική 

εμπειρία τουλάχιστον 
τριών (3) ετών στο 

σχετικό πεδίο ή 
Αποδεδειγμένη 

διδακτική εμπειρία 
τουλάχιστον 450 ωρών 

στο σχετικό πεδίο 

Πληρότητα 
απαιτούμενων 

προσόντων 

  

Βεβαίωση ή 
Δίπλωμα 

Μεταδευτεροβάθμι
ας Επαγγελματικής 
Κατάρτισης (ΙΕΚ) σε 

επιστημονική 
περιοχή στην οποία 

ανήκει το υπό 
εξέταση 

επάγγελμα/ειδικότη
τα 

Πτυχίο 
τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης της 
ημεδαπής ή 

ισότιμου 
αναγνωρισμένου 
από τα αρμόδια 
όργανα τίτλου 
σπουδών του 
εξωτερικού σε 
επιστημονική 
περιοχή στην 

οποία ανήκει το 
υπό εξέταση 

επάγγελμα/ειδικότ
ητα 

Μεταπτυχιακός 
τίτλος σπουδών της 

ημεδαπής ή 
ισότιμου 

αναγνωρισμένου 
από τα αρμόδια 
όργανα τίτλου 
σπουδών του 
εξωτερικού σε 
επιστημονική 

περιοχή στην οποία 
ανήκει το υπό 

εξέταση 
επάγγελμα/ειδικότ

ητα 

Διδακτορικός τίτλος 
σπουδών της 
ημεδαπής ή 

ισότιμου 
αναγνωρισμένου 
από τα αρμόδια 
όργανα τίτλου 
σπουδών του 
εξωτερικού σε 
επιστημονική 

περιοχή στην οποία 
ανήκει το υπό 

εξέταση 
επάγγελμα/ειδικότη

τα 

Αποδεδειγμένη 
εμπειρία στην 

εκπόνηση 
τουλάχιστον ενός 

(1) Ε.Π. 

Συνέντευξ
η 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓ

ΙΑΣ 
  

ΣΕΙΡΑ 
ΚΑΤΑΤΑΞ

ΗΣ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΨΕΥΔΩΝΥΜΟΠΟΙ

ΗΣΗΣ 
 

- - 
 

- - - 
 

- - - - - - - 
 

- - 
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10. ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

   
                 

ΑΙΤΗΣΕΙΣ 

  

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

  

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ   

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 
Σύμφωνα με τους 

προηγούμενους  πίνακες, 
οριστικά επιτυχόντες είναι οι 

κάτωθι υποψήφιοι. Το 
Κ.Α.ΕΛ.Ε. θα συνεργαστεί με 
τους υποψήφιους οι οποίοι 

είναι πρώτοι στη σειρά 
κατάταξης κάθε 
επαγγελματικού 

περιγράμματος, βάσει της 
βαθμολογίας που προέκυψε 
στα επιθυμητά προσόντα. Σε 

περίπτωση αδυναμίας ή 
άρνησης κάθε υποψήφιου 

για συνεργασία, το Κ.Α.ΕΛ.Ε. 
θα απευθύνεται στον 
αμέσως επόμενο της 

κατάταξης. 

Α/
Α 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΨΕΥΔΩΝΥΜΟΠΟΙΗΣΗ

Σ 
 

  

ΤΙΤΛΟΣ 
ΣΠΟΥΔΩΝ 

(τουλάχιστον 
δευτεροβάθμι

ας 
εκπαίδευσης) 

Αποδεδειγμένη 
επαγγελματική εμπειρία 

τουλάχιστον τριών (3) 
ετών στο σχετικό πεδίο 

ή Αποδεδειγμένη 
διδακτική εμπειρία 

τουλάχιστον 450 ωρών 
στο σχετικό πεδίο 

Πληρότητα 
απαιτούμε

νων 
προσόντων 

  

Βεβαίωση ή 
Δίπλωμα 

Μεταδευτεροβάθμι
ας Επαγγελματικής 
Κατάρτισης (ΙΕΚ) σε 

επιστημονική 
περιοχή στην οποία 

ανήκει το υπό 
εξέταση 

επάγγελμα/ειδικότ
ητα 

Πτυχίο 
τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης της 
ημεδαπής ή 

ισότιμου 
αναγνωρισμένου 
από τα αρμόδια 
όργανα τίτλου 
σπουδών του 
εξωτερικού σε 
επιστημονική 
περιοχή στην 

οποία ανήκει το 
υπό εξέταση 

επάγγελμα/ειδικό
τητα 

Μεταπτυχιακός 
τίτλος σπουδών 
της ημεδαπής ή 

ισότιμου 
αναγνωρισμένου 
από τα αρμόδια 
όργανα τίτλου 
σπουδών του 
εξωτερικού σε 
επιστημονική 
περιοχή στην 

οποία ανήκει το 
υπό εξέταση 

επάγγελμα/ειδικό
τητα 

Διδακτορικός 
τίτλος σπουδών 
της ημεδαπής ή 

ισότιμου 
αναγνωρισμένου 
από τα αρμόδια 
όργανα τίτλου 
σπουδών του 
εξωτερικού σε 
επιστημονική 
περιοχή στην 

οποία ανήκει το 
υπό εξέταση 

επάγγελμα/ειδικ
ότητα 

Αποδεδειγμένη 
εμπειρία στην 

εκπόνηση 
τουλάχιστον ενός (1) 

Ε.Π. 

Συνέντευ
ξη 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΒΑΘΜΟΛΟ

ΓΙΑΣ 
  

ΣΕΙΡΑ 
ΚΑΤΑΤΑΞ

ΗΣ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΨΕΥΔΩΝΥΜΟΠΟΙΗΣΗ

Σ 
 

1 24094 
 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 
   

15 
  

17 32 
 

1 24094 

2 24097 
 

ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 
         

2 24105 

3 24105 
 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 
   

15 
  

16 31 
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11. ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΧΟΝΔΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 

   
                 

ΑΙΤΗΣΕΙΣ 

  

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

  

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ   

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 
Σύμφωνα με τους 

προηγούμενους  πίνακες, 
οριστικά επιτυχόντες είναι οι 

κάτωθι υποψήφιοι. Το Κ.Α.ΕΛ.Ε. 
θα συνεργαστεί με τους 

υποψήφιους οι οποίοι είναι 
πρώτοι στη σειρά κατάταξης 

κάθε επαγγελματικού 
περιγράμματος, βάσει της 

βαθμολογίας που προέκυψε 
στα επιθυμητά προσόντα. Σε 

περίπτωση αδυναμίας ή 
άρνησης κάθε υποψήφιου για 
συνεργασία, το Κ.Α.ΕΛ.Ε. θα 
απευθύνεται στον αμέσως 

επόμενο της κατάταξης. 

Α/Α 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΨΕΥΔΩΝΥΜΟΠΟΙΗΣ

ΗΣ 
 

  

ΤΙΤΛΟΣ 
ΣΠΟΥΔΩΝ 

(τουλάχιστον 
δευτεροβάθ

μιας 
εκπαίδευσης

) 

Αποδεδειγμένη 
επαγγελματική 

εμπειρία 
τουλάχιστον 

τριών (3) ετών 
στο σχετικό πεδίο 
ή Αποδεδειγμένη 

διδακτική 
εμπειρία 

τουλάχιστον 450 
ωρών στο σχετικό 

πεδίο 

Πληρότητα 
απαιτούμενω
ν προσόντων 

  

Βεβαίωση ή 
Δίπλωμα 

Μεταδευτεροβάθ
μιας 

Επαγγελματικής 
Κατάρτισης (ΙΕΚ) 
σε επιστημονική 

περιοχή στην 
οποία ανήκει το 

υπό εξέταση 
επάγγελμα/ειδικό

τητα 

Πτυχίο 
τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης της 
ημεδαπής ή 

ισότιμου 
αναγνωρισμένου 
από τα αρμόδια 
όργανα τίτλου 
σπουδών του 
εξωτερικού σε 
επιστημονική 
περιοχή στην 

οποία ανήκει το 
υπό εξέταση 

επάγγελμα/ειδικό
τητα 

Μεταπτυχιακός 
τίτλος σπουδών 
της ημεδαπής ή 

ισότιμου 
αναγνωρισμένου 
από τα αρμόδια 
όργανα τίτλου 
σπουδών του 
εξωτερικού σε 
επιστημονική 
περιοχή στην 

οποία ανήκει το 
υπό εξέταση 

επάγγελμα/ειδικότ
ητα 

Διδακτορικός τίτλος 
σπουδών της ημεδαπής ή 
ισότιμου αναγνωρισμένου 

από τα αρμόδια όργανα 
τίτλου σπουδών του 

εξωτερικού σε 
επιστημονική περιοχή στην 

οποία ανήκει το υπό 
εξέταση 

επάγγελμα/ειδικότητα 

Αποδεδειγμ
ένη 

εμπειρία 
στην 

εκπόνηση 
τουλάχιστον 
ενός (1) Ε.Π. 

Συνέντευξ
η 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 

  
ΣΕΙΡΑ 

ΚΑΤΑΤΑΞ
ΗΣ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΨΕΥΔΩΝΥΜΟΠΟΙΗΣΗΣ 

 

1 24093 
 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 
   

15 
  

16 31 
 

1 24122 

2 24122 
 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 
  

10 
  

30 17 57 
 

2 24093 
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12. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ / ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ 

   
                 

ΑΙΤΗΣΕΙΣ 

  

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

  

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ   

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 
Σύμφωνα με τους 

προηγούμενους  πίνακες, 
οριστικά επιτυχόντες 

είναι οι κάτωθι 
υποψήφιοι. Το Κ.Α.ΕΛ.Ε. 
θα συνεργαστεί με τους 
υποψήφιους οι οποίοι 
είναι πρώτοι στη σειρά 

κατάταξης κάθε 
επαγγελματικού 

περιγράμματος, βάσει της 
βαθμολογίας που 

προέκυψε στα επιθυμητά 
προσόντα. Σε περίπτωση 

αδυναμίας ή άρνησης 
κάθε υποψήφιου για 

συνεργασία, το Κ.Α.ΕΛ.Ε. 
θα απευθύνεται στον 
αμέσως επόμενο της 

κατάταξης. 

Α/
Α 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΨΕΥΔΩΝΥΜΟΠΟΙΗ

ΣΗΣ 
 

  

ΤΙΤΛΟΣ 
ΣΠΟΥΔΩΝ 

(τουλάχιστον 
δευτεροβάθμι

ας 
εκπαίδευσης) 

Αποδεδειγμένη επαγγελματική 
εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) 

ετών στο σχετικό πεδίο ή 
Αποδεδειγμένη διδακτική 

εμπειρία τουλάχιστον 450 ωρών 
στο σχετικό πεδίο 

Πληρότητα 
απαιτούμεν

ων 
προσόντων 

  

Βεβαίωση ή 
Δίπλωμα 

Μεταδευτεροβάθμι
ας Επαγγελματικής 
Κατάρτισης (ΙΕΚ) σε 

επιστημονική 
περιοχή στην οποία 

ανήκει το υπό 
εξέταση 

επάγγελμα/ειδικότη
τα 

Πτυχίο 
τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης της 
ημεδαπής ή 

ισότιμου 
αναγνωρισμένου 
από τα αρμόδια 
όργανα τίτλου 
σπουδών του 
εξωτερικού σε 
επιστημονική 

περιοχή στην οποία 
ανήκει το υπό 

εξέταση 
επάγγελμα/ειδικότ

ητα 

Μεταπτυχιακός 
τίτλος σπουδών της 

ημεδαπής ή 
ισότιμου 

αναγνωρισμένου 
από τα αρμόδια 
όργανα τίτλου 
σπουδών του 
εξωτερικού σε 
επιστημονική 

περιοχή στην οποία 
ανήκει το υπό 

εξέταση 
επάγγελμα/ειδικότη

τα 

Διδακτορικός 
τίτλος σπουδών 
της ημεδαπής ή 

ισότιμου 
αναγνωρισμένου 
από τα αρμόδια 
όργανα τίτλου 
σπουδών του 
εξωτερικού σε 
επιστημονική 
περιοχή στην 

οποία ανήκει το 
υπό εξέταση 

επάγγελμα/ειδικότ
ητα 

Αποδεδειγμ
ένη 

εμπειρία 
στην 

εκπόνηση 
τουλάχιστον 
ενός (1) Ε.Π. 

Συνέντευξ
η 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓ

ΙΑΣ 
  

ΣΕΙΡΑ 
ΚΑΤΑΤΑΞ

ΗΣ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΨΕΥΔΩΝΥΜΟΠΟΙ

ΗΣΗΣ 
 

1 24102 
 

ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 
         

1 24106 

2 24106 
 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 
  

10 
   

17 27 
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13. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΝΩΠΩΝ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ 

   
                 

ΑΙΤΗΣΕΙΣ 

  

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

  

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ   

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 
Σύμφωνα με τους 

προηγούμενους  πίνακες, 
οριστικά επιτυχόντες 

είναι οι κάτωθι 
υποψήφιοι. Το Κ.Α.ΕΛ.Ε. 
θα συνεργαστεί με τους 
υποψήφιους οι οποίοι 
είναι πρώτοι στη σειρά 

κατάταξης κάθε 
επαγγελματικού 

περιγράμματος, βάσει της 
βαθμολογίας που 

προέκυψε στα επιθυμητά 
προσόντα. Σε περίπτωση 

αδυναμίας ή άρνησης 
κάθε υποψήφιου για 

συνεργασία, το Κ.Α.ΕΛ.Ε. 
θα απευθύνεται στον 
αμέσως επόμενο της 

κατάταξης. 

Α/
Α 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΨΕΥΔΩΝΥΜΟΠΟΙΗ

ΣΗΣ 
 

  

ΤΙΤΛΟΣ 
ΣΠΟΥΔΩΝ 

(τουλάχιστον 
δευτεροβάθμι

ας 
εκπαίδευσης) 

Αποδεδειγμένη επαγγελματική 
εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) 

ετών στο σχετικό πεδίο ή 
Αποδεδειγμένη διδακτική 

εμπειρία τουλάχιστον 450 ωρών 
στο σχετικό πεδίο 

Πληρότητα 
απαιτούμεν

ων 
προσόντων 

  

Βεβαίωση ή 
Δίπλωμα 

Μεταδευτεροβάθμι
ας Επαγγελματικής 
Κατάρτισης (ΙΕΚ) σε 

επιστημονική 
περιοχή στην οποία 

ανήκει το υπό 
εξέταση 

επάγγελμα/ειδικότη
τα 

Πτυχίο 
τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης της 
ημεδαπής ή 

ισότιμου 
αναγνωρισμένου 
από τα αρμόδια 
όργανα τίτλου 
σπουδών του 
εξωτερικού σε 
επιστημονική 

περιοχή στην οποία 
ανήκει το υπό 

εξέταση 
επάγγελμα/ειδικότ

ητα 

Μεταπτυχιακός 
τίτλος σπουδών της 

ημεδαπής ή 
ισότιμου 

αναγνωρισμένου 
από τα αρμόδια 
όργανα τίτλου 
σπουδών του 
εξωτερικού σε 
επιστημονική 

περιοχή στην οποία 
ανήκει το υπό 

εξέταση 
επάγγελμα/ειδικότη

τα 

Διδακτορικός 
τίτλος σπουδών 
της ημεδαπής ή 

ισότιμου 
αναγνωρισμένου 
από τα αρμόδια 
όργανα τίτλου 
σπουδών του 
εξωτερικού σε 
επιστημονική 
περιοχή στην 

οποία ανήκει το 
υπό εξέταση 

επάγγελμα/ειδικότ
ητα 

Αποδεδειγμ
ένη 

εμπειρία 
στην 

εκπόνηση 
τουλάχιστον 
ενός (1) Ε.Π. 

Συνέντευξ
η 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓ

ΙΑΣ 
  

ΣΕΙΡΑ 
ΚΑΤΑΤΑΞ

ΗΣ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΨΕΥΔΩΝΥΜΟΠΟΙ

ΗΣΗΣ 
 

1 24097 
 

ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 
         

- - 
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14. ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 

   
                 

ΑΙΤΗΣΕΙΣ 

  

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

  

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ   

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 
Σύμφωνα με τους 

προηγούμενους  πίνακες, 
οριστικά επιτυχόντες 

είναι οι κάτωθι 
υποψήφιοι. Το Κ.Α.ΕΛ.Ε. 
θα συνεργαστεί με τους 
υποψήφιους οι οποίοι 
είναι πρώτοι στη σειρά 

κατάταξης κάθε 
επαγγελματικού 

περιγράμματος, βάσει της 
βαθμολογίας που 

προέκυψε στα επιθυμητά 
προσόντα. Σε περίπτωση 

αδυναμίας ή άρνησης 
κάθε υποψήφιου για 

συνεργασία, το Κ.Α.ΕΛ.Ε. 
θα απευθύνεται στον 
αμέσως επόμενο της 

κατάταξης. 

Α/
Α 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΨΕΥΔΩΝΥΜΟΠΟΙΗ

ΣΗΣ 
 

  

ΤΙΤΛΟΣ 
ΣΠΟΥΔΩΝ 

(τουλάχιστον 
δευτεροβάθμι

ας 
εκπαίδευσης) 

Αποδεδειγμένη 
επαγγελματική 

εμπειρία τουλάχιστον 
τριών (3) ετών στο 

σχετικό πεδίο ή 
Αποδεδειγμένη 

διδακτική εμπειρία 
τουλάχιστον 450 ωρών 

στο σχετικό πεδίο 

Πληρότητα 
απαιτούμενων 

προσόντων 

  

Βεβαίωση ή 
Δίπλωμα 

Μεταδευτεροβάθμι
ας Επαγγελματικής 
Κατάρτισης (ΙΕΚ) σε 

επιστημονική 
περιοχή στην οποία 

ανήκει το υπό 
εξέταση 

επάγγελμα/ειδικότη
τα 

Πτυχίο 
τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης της 
ημεδαπής ή 

ισότιμου 
αναγνωρισμένου 
από τα αρμόδια 
όργανα τίτλου 
σπουδών του 
εξωτερικού σε 
επιστημονική 
περιοχή στην 

οποία ανήκει το 
υπό εξέταση 

επάγγελμα/ειδικότ
ητα 

Μεταπτυχιακός 
τίτλος σπουδών της 

ημεδαπής ή 
ισότιμου 

αναγνωρισμένου 
από τα αρμόδια 
όργανα τίτλου 
σπουδών του 
εξωτερικού σε 
επιστημονική 

περιοχή στην οποία 
ανήκει το υπό 

εξέταση 
επάγγελμα/ειδικότ

ητα 

Διδακτορικός τίτλος 
σπουδών της 
ημεδαπής ή 

ισότιμου 
αναγνωρισμένου 
από τα αρμόδια 
όργανα τίτλου 
σπουδών του 
εξωτερικού σε 
επιστημονική 

περιοχή στην οποία 
ανήκει το υπό 

εξέταση 
επάγγελμα/ειδικότη

τα 

Αποδεδειγμένη 
εμπειρία στην 

εκπόνηση 
τουλάχιστον ενός 

(1) Ε.Π. 

Συνέντευξ
η 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓ

ΙΑΣ 
  

ΣΕΙΡΑ 
ΚΑΤΑΤΑΞ

ΗΣ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΨΕΥΔΩΝΥΜΟΠΟΙ

ΗΣΗΣ 
 

- - 
 

- - - 
 

- - - - - - - 
 

- - 
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15. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΧΟΝΔΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 

   
                 

ΑΙΤΗΣΕΙΣ 

  

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

  

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ   

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 
Σύμφωνα με τους 

προηγούμενους  πίνακες, 
οριστικά επιτυχόντες είναι οι 

κάτωθι υποψήφιοι. Το 
Κ.Α.ΕΛ.Ε. θα συνεργαστεί με 
τους υποψήφιους οι οποίοι 

είναι πρώτοι στη σειρά 
κατάταξης κάθε 
επαγγελματικού 

περιγράμματος, βάσει της 
βαθμολογίας που προέκυψε 
στα επιθυμητά προσόντα. Σε 

περίπτωση αδυναμίας ή 
άρνησης κάθε υποψήφιου 

για συνεργασία, το Κ.Α.ΕΛ.Ε. 
θα απευθύνεται στον 
αμέσως επόμενο της 

κατάταξης. 

Α/
Α 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΨΕΥΔΩΝΥΜΟΠΟΙΗΣΗ

Σ 
 

  

ΤΙΤΛΟΣ 
ΣΠΟΥΔΩΝ 

(τουλάχιστον 
δευτεροβάθμι

ας 
εκπαίδευσης) 

Αποδεδειγμένη 
επαγγελματική εμπειρία 

τουλάχιστον τριών (3) 
ετών στο σχετικό πεδίο 

ή Αποδεδειγμένη 
διδακτική εμπειρία 

τουλάχιστον 450 ωρών 
στο σχετικό πεδίο 

Πληρότητα 
απαιτούμε

νων 
προσόντων 

  

Βεβαίωση ή 
Δίπλωμα 

Μεταδευτεροβάθμι
ας Επαγγελματικής 
Κατάρτισης (ΙΕΚ) σε 

επιστημονική 
περιοχή στην οποία 

ανήκει το υπό 
εξέταση 

επάγγελμα/ειδικότ
ητα 

Πτυχίο 
τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης της 
ημεδαπής ή 

ισότιμου 
αναγνωρισμένου 
από τα αρμόδια 
όργανα τίτλου 
σπουδών του 
εξωτερικού σε 
επιστημονική 
περιοχή στην 

οποία ανήκει το 
υπό εξέταση 

επάγγελμα/ειδικό
τητα 

Μεταπτυχιακός 
τίτλος σπουδών 
της ημεδαπής ή 

ισότιμου 
αναγνωρισμένου 
από τα αρμόδια 
όργανα τίτλου 
σπουδών του 
εξωτερικού σε 
επιστημονική 
περιοχή στην 

οποία ανήκει το 
υπό εξέταση 

επάγγελμα/ειδικό
τητα 

Διδακτορικός 
τίτλος σπουδών 
της ημεδαπής ή 

ισότιμου 
αναγνωρισμένου 
από τα αρμόδια 
όργανα τίτλου 
σπουδών του 
εξωτερικού σε 
επιστημονική 
περιοχή στην 

οποία ανήκει το 
υπό εξέταση 

επάγγελμα/ειδικ
ότητα 

Αποδεδειγμένη 
εμπειρία στην 

εκπόνηση 
τουλάχιστον ενός (1) 

Ε.Π. 

Συνέντευ
ξη 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΒΑΘΜΟΛΟ

ΓΙΑΣ 
  

ΣΕΙΡΑ 
ΚΑΤΑΤΑΞ

ΗΣ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΨΕΥΔΩΝΥΜΟΠΟΙΗΣΗ

Σ 
 

1 24122 
 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 
  

10 
  

30 17 57 
 

1 24122 

 
 
 
 
 
 

                 

16



      

 

 

16. ΒΟΗΘΟΣ ΟΠΤΙΚΟΥ 

   
                 

ΑΙΤΗΣΕΙΣ 

  

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

  

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ   

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 
Σύμφωνα με τους 

προηγούμενους  πίνακες, 
οριστικά επιτυχόντες είναι οι 

κάτωθι υποψήφιοι. Το Κ.Α.ΕΛ.Ε. 
θα συνεργαστεί με τους 

υποψήφιους οι οποίοι είναι 
πρώτοι στη σειρά κατάταξης 

κάθε επαγγελματικού 
περιγράμματος, βάσει της 

βαθμολογίας που προέκυψε 
στα επιθυμητά προσόντα. Σε 

περίπτωση αδυναμίας ή 
άρνησης κάθε υποψήφιου για 

συνεργασία, το Κ.Α.ΕΛ.Ε. θα 
απευθύνεται στον αμέσως 

επόμενο της κατάταξης. 

Α/Α 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΨΕΥΔΩΝΥΜΟΠΟΙΗΣ

ΗΣ 
 

  

ΤΙΤΛΟΣ 
ΣΠΟΥΔΩΝ 

(τουλάχιστον 
δευτεροβάθμι

ας 
εκπαίδευσης) 

Αποδεδειγμένη 
επαγγελματική 

εμπειρία 
τουλάχιστον 

τριών (3) ετών 
στο σχετικό 

πεδίο ή 
Αποδεδειγμένη 

διδακτική 
εμπειρία 

τουλάχιστον 
450 ωρών στο 
σχετικό πεδίο 

Πληρότητα 
απαιτούμεν

ων 
προσόντων 

  

Βεβαίωση ή 
Δίπλωμα 

Μεταδευτεροβάθμ
ιας Επαγγελματικής 
Κατάρτισης (ΙΕΚ) σε 

επιστημονική 
περιοχή στην 

οποία ανήκει το 
υπό εξέταση 

επάγγελμα/ειδικότ
ητα 

Πτυχίο 
τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης της 
ημεδαπής ή 

ισότιμου 
αναγνωρισμένου 
από τα αρμόδια 
όργανα τίτλου 
σπουδών του 
εξωτερικού σε 
επιστημονική 
περιοχή στην 

οποία ανήκει το 
υπό εξέταση 

επάγγελμα/ειδικότ
ητα 

Μεταπτυχιακός 
τίτλος σπουδών της 

ημεδαπής ή 
ισότιμου 

αναγνωρισμένου 
από τα αρμόδια 
όργανα τίτλου 
σπουδών του 
εξωτερικού σε 
επιστημονική 

περιοχή στην οποία 
ανήκει το υπό 

εξέταση 
επάγγελμα/ειδικότη

τα 

Διδακτορικός τίτλος 
σπουδών της 

ημεδαπής ή ισότιμου 
αναγνωρισμένου από 
τα αρμόδια όργανα 
τίτλου σπουδών του 

εξωτερικού σε 
επιστημονική περιοχή 
στην οποία ανήκει το 

υπό εξέταση 
επάγγελμα/ειδικότητα 

Αποδεδειγμένη 
εμπειρία στην 

εκπόνηση 
τουλάχιστον 
ενός (1) Ε.Π. 

Συνέντευξ
η 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Σ 
  

ΣΕΙΡΑ 
ΚΑΤΑΤΑΞΗ

Σ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΨΕΥΔΩΝΥΜΟΠΟΙΗΣΗΣ 

 

- - 
 

- - - 
 

- - - - - - - 
 

- - 
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17. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ – ΚΕΙΜΕΝΟΓΡΑΦΟΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗΣ 

   
                 

ΑΙΤΗΣΕΙΣ 

  

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

  

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ   

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 
Σύμφωνα με τους 

προηγούμενους  πίνακες, 
οριστικά επιτυχόντες είναι 
οι κάτωθι υποψήφιοι. Το 
Κ.Α.ΕΛ.Ε. θα συνεργαστεί 
με τους υποψήφιους οι 
οποίοι είναι πρώτοι στη 
σειρά κατάταξης κάθε 

επαγγελματικού 
περιγράμματος, βάσει της 

βαθμολογίας που 
προέκυψε στα επιθυμητά 
προσόντα. Σε περίπτωση 

αδυναμίας ή άρνησης 
κάθε υποψήφιου για 

συνεργασία, το Κ.Α.ΕΛ.Ε. 
θα απευθύνεται στον 
αμέσως επόμενο της 

κατάταξης. 

Α/
Α 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΨΕΥΔΩΝΥΜΟΠΟΙΗΣ

ΗΣ 
 

  

ΤΙΤΛΟΣ 
ΣΠΟΥΔΩΝ 

(τουλάχιστον 
δευτεροβάθμι

ας 
εκπαίδευσης) 

Αποδεδειγμένη επαγγελματική 
εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) 

ετών στο σχετικό πεδίο ή 
Αποδεδειγμένη διδακτική 
εμπειρία τουλάχιστον 450 
ωρών στο σχετικό πεδίο 

Πληρότητα 
απαιτούμεν

ων 
προσόντων 

  

Βεβαίωση ή Δίπλωμα 
Μεταδευτεροβάθμια

ς Επαγγελματικής 
Κατάρτισης (ΙΕΚ) σε 

επιστημονική 
περιοχή στην οποία 

ανήκει το υπό 
εξέταση 

επάγγελμα/ειδικότητ
α 

Πτυχίο 
τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης της 
ημεδαπής ή 

ισότιμου 
αναγνωρισμένου 
από τα αρμόδια 
όργανα τίτλου 
σπουδών του 
εξωτερικού σε 
επιστημονική 
περιοχή στην 

οποία ανήκει το 
υπό εξέταση 

επάγγελμα/ειδικότ
ητα 

Μεταπτυχιακός 
τίτλος σπουδών της 

ημεδαπής ή 
ισότιμου 

αναγνωρισμένου 
από τα αρμόδια 
όργανα τίτλου 
σπουδών του 
εξωτερικού σε 
επιστημονική 

περιοχή στην οποία 
ανήκει το υπό 

εξέταση 
επάγγελμα/ειδικότ

ητα 

Διδακτορικός 
τίτλος σπουδών της 

ημεδαπής ή 
ισότιμου 

αναγνωρισμένου 
από τα αρμόδια 
όργανα τίτλου 
σπουδών του 
εξωτερικού σε 
επιστημονική 

περιοχή στην οποία 
ανήκει το υπό 

εξέταση 
επάγγελμα/ειδικότ

ητα 

Αποδεδειγμέ
νη εμπειρία 

στην 
εκπόνηση 

τουλάχιστον 
ενός (1) Ε.Π. 

Συνέντευ
ξη 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙ

ΑΣ 
  

ΣΕΙΡΑ 
ΚΑΤΑΤΑΞ

ΗΣ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΨΕΥΔΩΝΥΜΟΠΟΙΗ

ΣΗΣ 
 

1 24101 
 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 
   

15 
 

30 16 61 
 

1 24101 

2 24105 
 

ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 
         

2 24107 

3 24107 
 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 
   

15 
  

17 32 
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18. ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗΣ 3D ΚΙΝΟΥΜΕΝΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΜΕ ΨΗΦΙΑΚΑ ΜΕΣΑ 

   
                 

ΑΙΤΗΣΕΙΣ 

  

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

  

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ   

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 
Σύμφωνα με τους 

προηγούμενους  πίνακες, 
οριστικά επιτυχόντες είναι 
οι κάτωθι υποψήφιοι. Το 
Κ.Α.ΕΛ.Ε. θα συνεργαστεί 
με τους υποψήφιους οι 
οποίοι είναι πρώτοι στη 
σειρά κατάταξης κάθε 

επαγγελματικού 
περιγράμματος, βάσει της 

βαθμολογίας που 
προέκυψε στα επιθυμητά 
προσόντα. Σε περίπτωση 

αδυναμίας ή άρνησης 
κάθε υποψήφιου για 

συνεργασία, το Κ.Α.ΕΛ.Ε. 
θα απευθύνεται στον 
αμέσως επόμενο της 

κατάταξης. 

Α/
Α 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΨΕΥΔΩΝΥΜΟΠΟΙΗΣ

ΗΣ 
 

  

ΤΙΤΛΟΣ 
ΣΠΟΥΔΩΝ 

(τουλάχιστον 
δευτεροβάθμι

ας 
εκπαίδευσης) 

Αποδεδειγμένη επαγγελματική 
εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) 

ετών στο σχετικό πεδίο ή 
Αποδεδειγμένη διδακτική 
εμπειρία τουλάχιστον 450 
ωρών στο σχετικό πεδίο 

Πληρότητα 
απαιτούμεν

ων 
προσόντων 

  

Βεβαίωση ή Δίπλωμα 
Μεταδευτεροβάθμια

ς Επαγγελματικής 
Κατάρτισης (ΙΕΚ) σε 

επιστημονική 
περιοχή στην οποία 

ανήκει το υπό 
εξέταση 

επάγγελμα/ειδικότητ
α 

Πτυχίο 
τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης της 
ημεδαπής ή 

ισότιμου 
αναγνωρισμένου 
από τα αρμόδια 
όργανα τίτλου 
σπουδών του 
εξωτερικού σε 
επιστημονική 
περιοχή στην 

οποία ανήκει το 
υπό εξέταση 

επάγγελμα/ειδικότ
ητα 

Μεταπτυχιακός 
τίτλος σπουδών της 

ημεδαπής ή 
ισότιμου 

αναγνωρισμένου 
από τα αρμόδια 
όργανα τίτλου 
σπουδών του 
εξωτερικού σε 
επιστημονική 

περιοχή στην οποία 
ανήκει το υπό 

εξέταση 
επάγγελμα/ειδικότ

ητα 

Διδακτορικός 
τίτλος σπουδών της 

ημεδαπής ή 
ισότιμου 

αναγνωρισμένου 
από τα αρμόδια 
όργανα τίτλου 
σπουδών του 
εξωτερικού σε 
επιστημονική 

περιοχή στην οποία 
ανήκει το υπό 

εξέταση 
επάγγελμα/ειδικότ

ητα 

Αποδεδειγμέ
νη εμπειρία 

στην 
εκπόνηση 

τουλάχιστον 
ενός (1) Ε.Π. 

Συνέντευ
ξη 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙ

ΑΣ 
  

ΣΕΙΡΑ 
ΚΑΤΑΤΑΞ

ΗΣ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΨΕΥΔΩΝΥΜΟΠΟΙΗ

ΣΗΣ 
 

- - 
 

- - - 
 

- - - - - - - 
 

- - 
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19. ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ 

   
                 

ΑΙΤΗΣΕΙΣ 

  

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

  

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ   

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 
Σύμφωνα με τους 

προηγούμενους  πίνακες, 
οριστικά επιτυχόντες είναι 
οι κάτωθι υποψήφιοι. Το 
Κ.Α.ΕΛ.Ε. θα συνεργαστεί 
με τους υποψήφιους οι 
οποίοι είναι πρώτοι στη 
σειρά κατάταξης κάθε 

επαγγελματικού 
περιγράμματος, βάσει της 

βαθμολογίας που 
προέκυψε στα επιθυμητά 
προσόντα. Σε περίπτωση 

αδυναμίας ή άρνησης 
κάθε υποψήφιου για 

συνεργασία, το Κ.Α.ΕΛ.Ε. 
θα απευθύνεται στον 
αμέσως επόμενο της 

κατάταξης. 

Α/
Α 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΨΕΥΔΩΝΥΜΟΠΟΙΗΣ

ΗΣ 
 

  

ΤΙΤΛΟΣ 
ΣΠΟΥΔΩΝ 

(τουλάχιστον 
δευτεροβάθμι

ας 
εκπαίδευσης) 

Αποδεδειγμένη 
επαγγελματική 

εμπειρία 
τουλάχιστον τριών 

(3) ετών στο σχετικό 
πεδίο ή 

Αποδεδειγμένη 
διδακτική εμπειρία 

τουλάχιστον 450 
ωρών στο σχετικό 

πεδίο 

Πληρότητα 
απαιτούμενων 

προσόντων 

  

Βεβαίωση ή Δίπλωμα 
Μεταδευτεροβάθμια

ς Επαγγελματικής 
Κατάρτισης (ΙΕΚ) σε 

επιστημονική 
περιοχή στην οποία 

ανήκει το υπό 
εξέταση 

επάγγελμα/ειδικότητ
α 

Πτυχίο 
τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης της 
ημεδαπής ή 

ισότιμου 
αναγνωρισμένου 
από τα αρμόδια 
όργανα τίτλου 
σπουδών του 
εξωτερικού σε 
επιστημονική 
περιοχή στην 

οποία ανήκει το 
υπό εξέταση 

επάγγελμα/ειδικότ
ητα 

Μεταπτυχιακός 
τίτλος σπουδών 
της ημεδαπής ή 

ισότιμου 
αναγνωρισμένου 
από τα αρμόδια 
όργανα τίτλου 
σπουδών του 
εξωτερικού σε 
επιστημονική 
περιοχή στην 

οποία ανήκει το 
υπό εξέταση 

επάγγελμα/ειδικότ
ητα 

Διδακτορικός 
τίτλος σπουδών 
της ημεδαπής ή 

ισότιμου 
αναγνωρισμένου 
από τα αρμόδια 
όργανα τίτλου 
σπουδών του 
εξωτερικού σε 
επιστημονική 
περιοχή στην 

οποία ανήκει το 
υπό εξέταση 

επάγγελμα/ειδικότ
ητα 

Αποδεδειγμένη 
εμπειρία στην 

εκπόνηση 
τουλάχιστον ενός 

(1) Ε.Π. 

Συνέντευ
ξη 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙ

ΑΣ 
  

ΣΕΙΡΑ 
ΚΑΤΑΤΑΞ

ΗΣ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΨΕΥΔΩΝΥΜΟΠΟΙΗ

ΣΗΣ 

- - 
 

- - - 
 

- - - - - - - 
 

- - 
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20. ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ MARKETING 

   
                 

ΑΙΤΗΣΕΙΣ 

  

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

  

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ   

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 
Σύμφωνα με τους 

προηγούμενους  πίνακες, 
οριστικά επιτυχόντες είναι οι 

κάτωθι υποψήφιοι. Το 
Κ.Α.ΕΛ.Ε. θα συνεργαστεί με 
τους υποψήφιους οι οποίοι 

είναι πρώτοι στη σειρά 
κατάταξης κάθε 
επαγγελματικού 

περιγράμματος, βάσει της 
βαθμολογίας που προέκυψε 
στα επιθυμητά προσόντα. Σε 

περίπτωση αδυναμίας ή 
άρνησης κάθε υποψήφιου 

για συνεργασία, το Κ.Α.ΕΛ.Ε. 
θα απευθύνεται στον 
αμέσως επόμενο της 

κατάταξης. 

Α/
Α 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΨΕΥΔΩΝΥΜΟΠΟΙΗΣΗΣ 

  

ΤΙΤΛΟΣ 
ΣΠΟΥΔΩΝ 

(τουλάχιστον 
δευτεροβάθμι

ας 
εκπαίδευσης) 

Αποδεδειγμένη 
επαγγελματική εμπειρία 

τουλάχιστον τριών (3) 
ετών στο σχετικό πεδίο 

ή Αποδεδειγμένη 
διδακτική εμπειρία 

τουλάχιστον 450 ωρών 
στο σχετικό πεδίο 

Πληρότητα 
απαιτούμε

νων 
προσόντων 

  

Βεβαίωση ή 
Δίπλωμα 

Μεταδευτεροβάθμι
ας Επαγγελματικής 
Κατάρτισης (ΙΕΚ) σε 

επιστημονική 
περιοχή στην οποία 

ανήκει το υπό 
εξέταση 

επάγγελμα/ειδικότ
ητα 

Πτυχίο 
τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης της 
ημεδαπής ή 

ισότιμου 
αναγνωρισμένου 
από τα αρμόδια 
όργανα τίτλου 
σπουδών του 
εξωτερικού σε 
επιστημονική 
περιοχή στην 

οποία ανήκει το 
υπό εξέταση 

επάγγελμα/ειδικότ
ητα 

Μεταπτυχιακός 
τίτλος σπουδών 
της ημεδαπής ή 

ισότιμου 
αναγνωρισμένου 
από τα αρμόδια 
όργανα τίτλου 
σπουδών του 
εξωτερικού σε 
επιστημονική 
περιοχή στην 

οποία ανήκει το 
υπό εξέταση 

επάγγελμα/ειδικό
τητα 

Διδακτορικός 
τίτλος σπουδών 
της ημεδαπής ή 

ισότιμου 
αναγνωρισμένου 
από τα αρμόδια 
όργανα τίτλου 
σπουδών του 
εξωτερικού σε 
επιστημονική 
περιοχή στην 

οποία ανήκει το 
υπό εξέταση 

επάγγελμα/ειδικό
τητα 

Αποδεδειγμένη 
εμπειρία στην 

εκπόνηση 
τουλάχιστον ενός (1) 

Ε.Π. 

Συνέντευξ
η 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙ

ΑΣ 
  

ΣΕΙΡΑ 
ΚΑΤΑΤΑΞΗ

Σ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΨΕΥΔΩΝΥΜΟΠΟΙΗΣΗ

Σ 
 

1 24096 
 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 
   

15 
  

17 32 
 

1 24101 

2 24101 
 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 
   

15 
 

30 17 62 
 

2 24096 

3 24103 
 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 
   

15 
  

16 31 
 

3 24103 

4 24105 
 

ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 
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21. ΑΝΘΟΠΩΛΗΣ 

   
                 

ΑΙΤΗΣΕΙΣ 

  

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

  

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ   

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 
Σύμφωνα με τους 

προηγούμενους  πίνακες, 
οριστικά επιτυχόντες είναι οι 

κάτωθι υποψήφιοι. Το Κ.Α.ΕΛ.Ε. 
θα συνεργαστεί με τους 

υποψήφιους οι οποίοι είναι 
πρώτοι στη σειρά κατάταξης 

κάθε επαγγελματικού 
περιγράμματος, βάσει της 

βαθμολογίας που προέκυψε 
στα επιθυμητά προσόντα. Σε 

περίπτωση αδυναμίας ή 
άρνησης κάθε υποψήφιου για 

συνεργασία, το Κ.Α.ΕΛ.Ε. θα 
απευθύνεται στον αμέσως 

επόμενο της κατάταξης. 

Α/Α 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΨΕΥΔΩΝΥΜΟΠΟΙΗΣΗ

Σ 
 

  

ΤΙΤΛΟΣ 
ΣΠΟΥΔΩΝ 

(τουλάχιστον 
δευτεροβάθμ

ιας 
εκπαίδευσης) 

Αποδεδειγμένη 
επαγγελματική 

εμπειρία 
τουλάχιστον 

τριών (3) ετών 
στο σχετικό πεδίο 
ή Αποδεδειγμένη 

διδακτική 
εμπειρία 

τουλάχιστον 450 
ωρών στο σχετικό 

πεδίο 

Πληρότητα 
απαιτούμενω
ν προσόντων 

  

Βεβαίωση ή 
Δίπλωμα 

Μεταδευτεροβάθ
μιας 

Επαγγελματικής 
Κατάρτισης (ΙΕΚ) 
σε επιστημονική 

περιοχή στην 
οποία ανήκει το 

υπό εξέταση 
επάγγελμα/ειδικό

τητα 

Πτυχίο 
τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης της 
ημεδαπής ή 

ισότιμου 
αναγνωρισμένου 
από τα αρμόδια 
όργανα τίτλου 
σπουδών του 
εξωτερικού σε 
επιστημονική 
περιοχή στην 

οποία ανήκει το 
υπό εξέταση 

επάγγελμα/ειδικό
τητα 

Μεταπτυχιακός 
τίτλος σπουδών 
της ημεδαπής ή 

ισότιμου 
αναγνωρισμένου 
από τα αρμόδια 
όργανα τίτλου 
σπουδών του 
εξωτερικού σε 
επιστημονική 
περιοχή στην 

οποία ανήκει το 
υπό εξέταση 

επάγγελμα/ειδικό
τητα 

Διδακτορικός τίτλος 
σπουδών της ημεδαπής ή 
ισότιμου αναγνωρισμένου 

από τα αρμόδια όργανα 
τίτλου σπουδών του 

εξωτερικού σε 
επιστημονική περιοχή 

στην οποία ανήκει το υπό 
εξέταση 

επάγγελμα/ειδικότητα 

Αποδεδειγμέ
νη εμπειρία 

στην 
εκπόνηση 

τουλάχιστον 
ενός (1) Ε.Π. 

Συνέντευξ
η 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 

  
ΣΕΙΡΑ 

ΚΑΤΑΤΑΞ
ΗΣ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΨΕΥΔΩΝΥΜΟΠΟΙΗΣΗΣ 

 

1 24094 
 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 
   

15 
  

18 33 
 

1 24094 

2 24097 
 

ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 
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22. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 

   
                 

ΑΙΤΗΣΕΙΣ 

  

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

  

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ   

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 
Σύμφωνα με τους 

προηγούμενους  πίνακες, 
οριστικά επιτυχόντες 

είναι οι κάτωθι 
υποψήφιοι. Το Κ.Α.ΕΛ.Ε. 
θα συνεργαστεί με τους 
υποψήφιους οι οποίοι 
είναι πρώτοι στη σειρά 

κατάταξης κάθε 
επαγγελματικού 

περιγράμματος, βάσει 
της βαθμολογίας που 

προέκυψε στα επιθυμητά 
προσόντα. Σε περίπτωση 

αδυναμίας ή άρνησης 
κάθε υποψήφιου για 

συνεργασία, το Κ.Α.ΕΛ.Ε. 
θα απευθύνεται στον 
αμέσως επόμενο της 

κατάταξης. 

Α/
Α 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΨΕΥΔΩΝΥΜΟΠΟΙΗ

ΣΗΣ 
 

  

ΤΙΤΛΟΣ 
ΣΠΟΥΔΩΝ 

(τουλάχιστον 
δευτεροβάθμ

ιας 
εκπαίδευσης

) 

Αποδεδειγμένη επαγγελματική 
εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) 

ετών στο σχετικό πεδίο ή 
Αποδεδειγμένη διδακτική εμπειρία 
τουλάχιστον 450 ωρών στο σχετικό 

πεδίο 

Πληρότητα 
απαιτούμεν

ων 
προσόντων 

  

Βεβαίωση ή 
Δίπλωμα 

Μεταδευτεροβάθμι
ας Επαγγελματικής 
Κατάρτισης (ΙΕΚ) σε 

επιστημονική 
περιοχή στην οποία 

ανήκει το υπό 
εξέταση 

επάγγελμα/ειδικότ
ητα 

Πτυχίο 
τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης της 
ημεδαπής ή 

ισότιμου 
αναγνωρισμένου 
από τα αρμόδια 
όργανα τίτλου 
σπουδών του 
εξωτερικού σε 
επιστημονική 
περιοχή στην 

οποία ανήκει το 
υπό εξέταση 

επάγγελμα/ειδικότ
ητα 

Μεταπτυχιακός 
τίτλος σπουδών της 

ημεδαπής ή 
ισότιμου 

αναγνωρισμένου 
από τα αρμόδια 
όργανα τίτλου 
σπουδών του 
εξωτερικού σε 
επιστημονική 

περιοχή στην οποία 
ανήκει το υπό 

εξέταση 
επάγγελμα/ειδικότη

τα 

Διδακτορικός 
τίτλος σπουδών 
της ημεδαπής ή 

ισότιμου 
αναγνωρισμένου 
από τα αρμόδια 
όργανα τίτλου 
σπουδών του 
εξωτερικού σε 
επιστημονική 
περιοχή στην 

οποία ανήκει το 
υπό εξέταση 

επάγγελμα/ειδικό
τητα 

Αποδεδειγμ
ένη 

εμπειρία 
στην 

εκπόνηση 
τουλάχιστον 
ενός (1) Ε.Π. 

Συνέντευξ
η 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΒΑΘΜΟΛΟ

ΓΙΑΣ 
  

ΣΕΙΡΑ 
ΚΑΤΑΤΑΞ

ΗΣ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΨΕΥΔΩΝΥΜΟΠΟΙ

ΗΣΗΣ 
 

1 24098 
 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 
 

5 
    

17 22 
 

1 24101 

2 24099 
 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 
   

15 
  

17 32 
 

2 24099 

3 24101 
 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 
   

15 
 

30 17 62 
 

3 24098 
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23. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΕΠΙΓΡΑΦΩΝ 

   
                 

ΑΙΤΗΣΕΙΣ 

  

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

  

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ   

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 
Σύμφωνα με τους 

προηγούμενους  πίνακες, 
οριστικά επιτυχόντες 

είναι οι κάτωθι 
υποψήφιοι. Το Κ.Α.ΕΛ.Ε. 
θα συνεργαστεί με τους 
υποψήφιους οι οποίοι 
είναι πρώτοι στη σειρά 

κατάταξης κάθε 
επαγγελματικού 

περιγράμματος, βάσει 
της βαθμολογίας που 

προέκυψε στα επιθυμητά 
προσόντα. Σε περίπτωση 

αδυναμίας ή άρνησης 
κάθε υποψήφιου για 

συνεργασία, το Κ.Α.ΕΛ.Ε. 
θα απευθύνεται στον 
αμέσως επόμενο της 

κατάταξης. 

Α/
Α 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΨΕΥΔΩΝΥΜΟΠΟΙΗ

ΣΗΣ 
 

  

ΤΙΤΛΟΣ 
ΣΠΟΥΔΩΝ 

(τουλάχιστον 
δευτεροβάθμ

ιας 
εκπαίδευσης

) 

Αποδεδειγμένη επαγγελματική 
εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) 

ετών στο σχετικό πεδίο ή 
Αποδεδειγμένη διδακτική εμπειρία 
τουλάχιστον 450 ωρών στο σχετικό 

πεδίο 

Πληρότητα 
απαιτούμεν

ων 
προσόντων 

  

Βεβαίωση ή 
Δίπλωμα 

Μεταδευτεροβάθμι
ας Επαγγελματικής 
Κατάρτισης (ΙΕΚ) σε 

επιστημονική 
περιοχή στην οποία 

ανήκει το υπό 
εξέταση 

επάγγελμα/ειδικότ
ητα 

Πτυχίο 
τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης της 
ημεδαπής ή 

ισότιμου 
αναγνωρισμένου 
από τα αρμόδια 
όργανα τίτλου 
σπουδών του 
εξωτερικού σε 
επιστημονική 
περιοχή στην 

οποία ανήκει το 
υπό εξέταση 

επάγγελμα/ειδικότ
ητα 

Μεταπτυχιακός 
τίτλος σπουδών της 

ημεδαπής ή 
ισότιμου 

αναγνωρισμένου 
από τα αρμόδια 
όργανα τίτλου 
σπουδών του 
εξωτερικού σε 
επιστημονική 

περιοχή στην οποία 
ανήκει το υπό 

εξέταση 
επάγγελμα/ειδικότη

τα 

Διδακτορικός 
τίτλος σπουδών 
της ημεδαπής ή 

ισότιμου 
αναγνωρισμένου 
από τα αρμόδια 
όργανα τίτλου 
σπουδών του 
εξωτερικού σε 
επιστημονική 
περιοχή στην 

οποία ανήκει το 
υπό εξέταση 

επάγγελμα/ειδικό
τητα 

Αποδεδειγμ
ένη 

εμπειρία 
στην 

εκπόνηση 
τουλάχιστον 
ενός (1) Ε.Π. 

Συνέντευξ
η 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΒΑΘΜΟΛΟ

ΓΙΑΣ 
  

ΣΕΙΡΑ 
ΚΑΤΑΤΑΞ

ΗΣ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΨΕΥΔΩΝΥΜΟΠΟΙ

ΗΣΗΣ 
 

- - 
 

- - - 
 

- - - - - - - 
 

- - 
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24. ΡΑΠΤΗΣ / ΡΑΠΤΡΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ 

   
                 

ΑΙΤΗΣΕΙΣ 

  

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

  

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ   

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 
Σύμφωνα με τους 

προηγούμενους  πίνακες, 
οριστικά επιτυχόντες 

είναι οι κάτωθι 
υποψήφιοι. Το Κ.Α.ΕΛ.Ε. 
θα συνεργαστεί με τους 
υποψήφιους οι οποίοι 
είναι πρώτοι στη σειρά 

κατάταξης κάθε 
επαγγελματικού 

περιγράμματος, βάσει 
της βαθμολογίας που 

προέκυψε στα επιθυμητά 
προσόντα. Σε περίπτωση 

αδυναμίας ή άρνησης 
κάθε υποψήφιου για 

συνεργασία, το Κ.Α.ΕΛ.Ε. 
θα απευθύνεται στον 
αμέσως επόμενο της 

κατάταξης. 

Α/
Α 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΨΕΥΔΩΝΥΜΟΠΟΙΗ

ΣΗΣ 
 

  

ΤΙΤΛΟΣ 
ΣΠΟΥΔΩΝ 

(τουλάχιστον 
δευτεροβάθμ

ιας 
εκπαίδευσης

) 

Αποδεδειγμένη 
επαγγελματική 

εμπειρία τουλάχιστον 
τριών (3) ετών στο 

σχετικό πεδίο ή 
Αποδεδειγμένη 

διδακτική εμπειρία 
τουλάχιστον 450 ωρών 

στο σχετικό πεδίο 

Πληρότητα 
απαιτούμενων 

προσόντων 

  

Βεβαίωση ή 
Δίπλωμα 

Μεταδευτεροβάθμι
ας Επαγγελματικής 
Κατάρτισης (ΙΕΚ) σε 

επιστημονική 
περιοχή στην οποία 

ανήκει το υπό 
εξέταση 

επάγγελμα/ειδικότ
ητα 

Πτυχίο 
τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης της 
ημεδαπής ή 

ισότιμου 
αναγνωρισμένου 
από τα αρμόδια 
όργανα τίτλου 
σπουδών του 
εξωτερικού σε 
επιστημονική 
περιοχή στην 

οποία ανήκει το 
υπό εξέταση 

επάγγελμα/ειδικότ
ητα 

Μεταπτυχιακός 
τίτλος σπουδών της 

ημεδαπής ή 
ισότιμου 

αναγνωρισμένου 
από τα αρμόδια 
όργανα τίτλου 
σπουδών του 
εξωτερικού σε 
επιστημονική 

περιοχή στην οποία 
ανήκει το υπό 

εξέταση 
επάγγελμα/ειδικότ

ητα 

Διδακτορικός τίτλος 
σπουδών της 
ημεδαπής ή 

ισότιμου 
αναγνωρισμένου 
από τα αρμόδια 
όργανα τίτλου 
σπουδών του 
εξωτερικού σε 
επιστημονική 

περιοχή στην οποία 
ανήκει το υπό 

εξέταση 
επάγγελμα/ειδικότ

ητα 

Αποδεδειγμένη 
εμπειρία στην 

εκπόνηση 
τουλάχιστον ενός 

(1) Ε.Π. 

Συνέντευξ
η 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΒΑΘΜΟΛΟ

ΓΙΑΣ 
  

ΣΕΙΡΑ 
ΚΑΤΑΤΑΞ

ΗΣ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΨΕΥΔΩΝΥΜΟΠΟΙ

ΗΣΗΣ 
 

- - 
 

- - - 
 

- - - - - - - 
 

- - 
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25. ΤΑΠΕΤΣΙΕΡΗΣ ΕΠΙΠΛΟΥ (ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΑΣ ΕΠΙΠΛΩΝ) 

   
                 

ΑΙΤΗΣΕΙΣ 

  

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

  

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ   

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 
Σύμφωνα με τους 

προηγούμενους  πίνακες, 
οριστικά επιτυχόντες είναι οι 

κάτωθι υποψήφιοι. Το 
Κ.Α.ΕΛ.Ε. θα συνεργαστεί με 
τους υποψήφιους οι οποίοι 

είναι πρώτοι στη σειρά 
κατάταξης κάθε 
επαγγελματικού 

περιγράμματος, βάσει της 
βαθμολογίας που προέκυψε 
στα επιθυμητά προσόντα. Σε 

περίπτωση αδυναμίας ή 
άρνησης κάθε υποψήφιου 

για συνεργασία, το Κ.Α.ΕΛ.Ε. 
θα απευθύνεται στον 
αμέσως επόμενο της 

κατάταξης. 

Α/
Α 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΨΕΥΔΩΝΥΜΟΠΟΙΗΣΗΣ 

 

  

ΤΙΤΛΟΣ 
ΣΠΟΥΔΩΝ 

(τουλάχιστον 
δευτεροβάθμι

ας 
εκπαίδευσης) 

Αποδεδειγμένη 
επαγγελματική εμπειρία 

τουλάχιστον τριών (3) 
ετών στο σχετικό πεδίο 

ή Αποδεδειγμένη 
διδακτική εμπειρία 

τουλάχιστον 450 ωρών 
στο σχετικό πεδίο 

Πληρότητα 
απαιτούμε

νων 
προσόντων 

  

Βεβαίωση ή 
Δίπλωμα 

Μεταδευτεροβάθμι
ας Επαγγελματικής 
Κατάρτισης (ΙΕΚ) σε 

επιστημονική 
περιοχή στην οποία 

ανήκει το υπό 
εξέταση 

επάγγελμα/ειδικότ
ητα 

Πτυχίο 
τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης της 
ημεδαπής ή 

ισότιμου 
αναγνωρισμένου 
από τα αρμόδια 
όργανα τίτλου 
σπουδών του 
εξωτερικού σε 
επιστημονική 
περιοχή στην 

οποία ανήκει το 
υπό εξέταση 

επάγγελμα/ειδικότ
ητα 

Μεταπτυχιακός 
τίτλος σπουδών 
της ημεδαπής ή 

ισότιμου 
αναγνωρισμένου 
από τα αρμόδια 
όργανα τίτλου 
σπουδών του 
εξωτερικού σε 
επιστημονική 
περιοχή στην 

οποία ανήκει το 
υπό εξέταση 

επάγγελμα/ειδικό
τητα 

Διδακτορικός 
τίτλος σπουδών 
της ημεδαπής ή 

ισότιμου 
αναγνωρισμένου 
από τα αρμόδια 
όργανα τίτλου 
σπουδών του 
εξωτερικού σε 
επιστημονική 
περιοχή στην 

οποία ανήκει το 
υπό εξέταση 

επάγγελμα/ειδικό
τητα 

Αποδεδειγμένη 
εμπειρία στην 

εκπόνηση 
τουλάχιστον ενός (1) 

Ε.Π. 

Συνέντευξ
η 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙ

ΑΣ 
  

ΣΕΙΡΑ 
ΚΑΤΑΤΑΞΗ

Σ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΨΕΥΔΩΝΥΜΟΠΟΙΗΣΗ

Σ 
 

- - 
 

- - - 
 

- - - - - - - 
 

- - 
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26. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ 

   
                 

ΑΙΤΗΣΕΙΣ 

  

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

  

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ   

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 
Σύμφωνα με τους 

προηγούμενους  πίνακες, 
οριστικά επιτυχόντες είναι οι 

κάτωθι υποψήφιοι. Το Κ.Α.ΕΛ.Ε. 
θα συνεργαστεί με τους 

υποψήφιους οι οποίοι είναι 
πρώτοι στη σειρά κατάταξης 

κάθε επαγγελματικού 
περιγράμματος, βάσει της 

βαθμολογίας που προέκυψε 
στα επιθυμητά προσόντα. Σε 

περίπτωση αδυναμίας ή 
άρνησης κάθε υποψήφιου για 

συνεργασία, το Κ.Α.ΕΛ.Ε. θα 
απευθύνεται στον αμέσως 

επόμενο της κατάταξης. 

Α/Α 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΨΕΥΔΩΝΥΜΟΠΟΙΗΣΗ

Σ 
 

  

ΤΙΤΛΟΣ 
ΣΠΟΥΔΩΝ 

(τουλάχιστον 
δευτεροβάθμ

ιας 
εκπαίδευσης) 

Αποδεδειγμένη 
επαγγελματική 

εμπειρία 
τουλάχιστον 

τριών (3) ετών 
στο σχετικό πεδίο 
ή Αποδεδειγμένη 

διδακτική 
εμπειρία 

τουλάχιστον 450 
ωρών στο σχετικό 

πεδίο 

Πληρότητα 
απαιτούμενω
ν προσόντων 

  

Βεβαίωση ή 
Δίπλωμα 

Μεταδευτεροβάθ
μιας 

Επαγγελματικής 
Κατάρτισης (ΙΕΚ) 
σε επιστημονική 

περιοχή στην 
οποία ανήκει το 

υπό εξέταση 
επάγγελμα/ειδικό

τητα 

Πτυχίο 
τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης της 
ημεδαπής ή 

ισότιμου 
αναγνωρισμένου 
από τα αρμόδια 
όργανα τίτλου 
σπουδών του 
εξωτερικού σε 
επιστημονική 
περιοχή στην 

οποία ανήκει το 
υπό εξέταση 

επάγγελμα/ειδικό
τητα 

Μεταπτυχιακός 
τίτλος σπουδών 
της ημεδαπής ή 

ισότιμου 
αναγνωρισμένου 
από τα αρμόδια 
όργανα τίτλου 
σπουδών του 
εξωτερικού σε 
επιστημονική 
περιοχή στην 

οποία ανήκει το 
υπό εξέταση 

επάγγελμα/ειδικό
τητα 

Διδακτορικός τίτλος 
σπουδών της ημεδαπής ή 
ισότιμου αναγνωρισμένου 

από τα αρμόδια όργανα 
τίτλου σπουδών του 

εξωτερικού σε 
επιστημονική περιοχή 

στην οποία ανήκει το υπό 
εξέταση 

επάγγελμα/ειδικότητα 

Αποδεδειγμέ
νη εμπειρία 

στην 
εκπόνηση 

τουλάχιστον 
ενός (1) Ε.Π. 

Συνέντευξ
η 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 

  
ΣΕΙΡΑ 

ΚΑΤΑΤΑΞ
ΗΣ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΨΕΥΔΩΝΥΜΟΠΟΙΗΣΗΣ 

 

- - 
 

- - - 
 

- - - - - - - 
 

- - 
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27. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

   
                 

ΑΙΤΗΣΕΙΣ 

  

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

  

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ   

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 
Σύμφωνα με τους 

προηγούμενους  πίνακες, 
οριστικά επιτυχόντες 

είναι οι κάτωθι 
υποψήφιοι. Το Κ.Α.ΕΛ.Ε. 
θα συνεργαστεί με τους 
υποψήφιους οι οποίοι 
είναι πρώτοι στη σειρά 

κατάταξης κάθε 
επαγγελματικού 

περιγράμματος, βάσει 
της βαθμολογίας που 

προέκυψε στα επιθυμητά 
προσόντα. Σε περίπτωση 

αδυναμίας ή άρνησης 
κάθε υποψήφιου για 

συνεργασία, το Κ.Α.ΕΛ.Ε. 
θα απευθύνεται στον 
αμέσως επόμενο της 

κατάταξης. 

Α/
Α 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΨΕΥΔΩΝΥΜΟΠΟΙΗ

ΣΗΣ 
 

  

ΤΙΤΛΟΣ 
ΣΠΟΥΔΩΝ 

(τουλάχιστον 
δευτεροβάθμ

ιας 
εκπαίδευσης

) 

Αποδεδειγμένη επαγγελματική 
εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) 

ετών στο σχετικό πεδίο ή 
Αποδεδειγμένη διδακτική εμπειρία 
τουλάχιστον 450 ωρών στο σχετικό 

πεδίο 

Πληρότητα 
απαιτούμεν

ων 
προσόντων 

  

Βεβαίωση ή 
Δίπλωμα 

Μεταδευτεροβάθμι
ας Επαγγελματικής 
Κατάρτισης (ΙΕΚ) σε 

επιστημονική 
περιοχή στην οποία 

ανήκει το υπό 
εξέταση 

επάγγελμα/ειδικότ
ητα 

Πτυχίο 
τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης της 
ημεδαπής ή 

ισότιμου 
αναγνωρισμένου 
από τα αρμόδια 
όργανα τίτλου 
σπουδών του 
εξωτερικού σε 
επιστημονική 
περιοχή στην 

οποία ανήκει το 
υπό εξέταση 

επάγγελμα/ειδικότ
ητα 

Μεταπτυχιακός 
τίτλος σπουδών της 

ημεδαπής ή 
ισότιμου 

αναγνωρισμένου 
από τα αρμόδια 
όργανα τίτλου 
σπουδών του 
εξωτερικού σε 
επιστημονική 

περιοχή στην οποία 
ανήκει το υπό 

εξέταση 
επάγγελμα/ειδικότη

τα 

Διδακτορικός 
τίτλος σπουδών 
της ημεδαπής ή 

ισότιμου 
αναγνωρισμένου 
από τα αρμόδια 
όργανα τίτλου 
σπουδών του 
εξωτερικού σε 
επιστημονική 
περιοχή στην 

οποία ανήκει το 
υπό εξέταση 

επάγγελμα/ειδικό
τητα 

Αποδεδειγμ
ένη 

εμπειρία 
στην 

εκπόνηση 
τουλάχιστον 
ενός (1) Ε.Π. 

Συνέντευξ
η 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΒΑΘΜΟΛΟ

ΓΙΑΣ 
  

ΣΕΙΡΑ 
ΚΑΤΑΤΑΞ

ΗΣ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΨΕΥΔΩΝΥΜΟΠΟΙ

ΗΣΗΣ 
 

1 24099 
 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 
   

15 
  

18 33 
 

1 24099 
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28. ΕΙΔΙΚΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ SOCIAL MEDIA 

   
                 

ΑΙΤΗΣΕΙΣ 

  

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

  

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ   

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 
Σύμφωνα με τους 

προηγούμενους  πίνακες, 
οριστικά επιτυχόντες 

είναι οι κάτωθι 
υποψήφιοι. Το Κ.Α.ΕΛ.Ε. 
θα συνεργαστεί με τους 
υποψήφιους οι οποίοι 
είναι πρώτοι στη σειρά 

κατάταξης κάθε 
επαγγελματικού 

περιγράμματος, βάσει 
της βαθμολογίας που 

προέκυψε στα επιθυμητά 
προσόντα. Σε περίπτωση 

αδυναμίας ή άρνησης 
κάθε υποψήφιου για 

συνεργασία, το Κ.Α.ΕΛ.Ε. 
θα απευθύνεται στον 
αμέσως επόμενο της 

κατάταξης. 

Α/
Α 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΨΕΥΔΩΝΥΜΟΠΟΙΗ

ΣΗΣ 
 

  

ΤΙΤΛΟΣ 
ΣΠΟΥΔΩΝ 

(τουλάχιστον 
δευτεροβάθμ

ιας 
εκπαίδευσης

) 

Αποδεδειγμένη επαγγελματική 
εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) 

ετών στο σχετικό πεδίο ή 
Αποδεδειγμένη διδακτική εμπειρία 
τουλάχιστον 450 ωρών στο σχετικό 

πεδίο 

Πληρότητα 
απαιτούμεν

ων 
προσόντων 

  

Βεβαίωση ή 
Δίπλωμα 

Μεταδευτεροβάθμι
ας Επαγγελματικής 
Κατάρτισης (ΙΕΚ) σε 

επιστημονική 
περιοχή στην οποία 

ανήκει το υπό 
εξέταση 

επάγγελμα/ειδικότ
ητα 

Πτυχίο 
τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης της 
ημεδαπής ή 

ισότιμου 
αναγνωρισμένου 
από τα αρμόδια 
όργανα τίτλου 
σπουδών του 
εξωτερικού σε 
επιστημονική 
περιοχή στην 

οποία ανήκει το 
υπό εξέταση 

επάγγελμα/ειδικότ
ητα 

Μεταπτυχιακός 
τίτλος σπουδών της 

ημεδαπής ή 
ισότιμου 

αναγνωρισμένου 
από τα αρμόδια 
όργανα τίτλου 
σπουδών του 
εξωτερικού σε 
επιστημονική 

περιοχή στην οποία 
ανήκει το υπό 

εξέταση 
επάγγελμα/ειδικότη

τα 

Διδακτορικός 
τίτλος σπουδών 
της ημεδαπής ή 

ισότιμου 
αναγνωρισμένου 
από τα αρμόδια 
όργανα τίτλου 
σπουδών του 
εξωτερικού σε 
επιστημονική 
περιοχή στην 

οποία ανήκει το 
υπό εξέταση 

επάγγελμα/ειδικό
τητα 

Αποδεδειγμ
ένη 

εμπειρία 
στην 

εκπόνηση 
τουλάχιστον 
ενός (1) Ε.Π. 

Συνέντευξ
η 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΒΑΘΜΟΛΟ

ΓΙΑΣ 
  

ΣΕΙΡΑ 
ΚΑΤΑΤΑΞ

ΗΣ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΨΕΥΔΩΝΥΜΟΠΟΙ

ΗΣΗΣ 
 

1 24098 
 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 
 

5 
    

17 22 
 

1 24098 
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29. ΠΩΛΗΤΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ 

   
                 

ΑΙΤΗΣΕΙΣ 

  

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

  

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ   

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 
Σύμφωνα με τους 

προηγούμενους  πίνακες, 
οριστικά επιτυχόντες 

είναι οι κάτωθι 
υποψήφιοι. Το Κ.Α.ΕΛ.Ε. 
θα συνεργαστεί με τους 
υποψήφιους οι οποίοι 
είναι πρώτοι στη σειρά 

κατάταξης κάθε 
επαγγελματικού 

περιγράμματος, βάσει 
της βαθμολογίας που 

προέκυψε στα επιθυμητά 
προσόντα. Σε περίπτωση 

αδυναμίας ή άρνησης 
κάθε υποψήφιου για 

συνεργασία, το Κ.Α.ΕΛ.Ε. 
θα απευθύνεται στον 
αμέσως επόμενο της 

κατάταξης. 

Α/
Α 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΨΕΥΔΩΝΥΜΟΠΟΙΗ

ΣΗΣ 
 

  

ΤΙΤΛΟΣ 
ΣΠΟΥΔΩΝ 

(τουλάχιστον 
δευτεροβάθμ

ιας 
εκπαίδευσης

) 

Αποδεδειγμένη 
επαγγελματική 

εμπειρία τουλάχιστον 
τριών (3) ετών στο 

σχετικό πεδίο ή 
Αποδεδειγμένη 

διδακτική εμπειρία 
τουλάχιστον 450 ωρών 

στο σχετικό πεδίο 

Πληρότητα 
απαιτούμενων 

προσόντων 

  

Βεβαίωση ή 
Δίπλωμα 

Μεταδευτεροβάθμι
ας Επαγγελματικής 
Κατάρτισης (ΙΕΚ) σε 

επιστημονική 
περιοχή στην οποία 

ανήκει το υπό 
εξέταση 

επάγγελμα/ειδικότ
ητα 

Πτυχίο 
τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης της 
ημεδαπής ή 

ισότιμου 
αναγνωρισμένου 
από τα αρμόδια 
όργανα τίτλου 
σπουδών του 
εξωτερικού σε 
επιστημονική 
περιοχή στην 

οποία ανήκει το 
υπό εξέταση 

επάγγελμα/ειδικότ
ητα 

Μεταπτυχιακός 
τίτλος σπουδών της 

ημεδαπής ή 
ισότιμου 

αναγνωρισμένου 
από τα αρμόδια 
όργανα τίτλου 
σπουδών του 
εξωτερικού σε 
επιστημονική 

περιοχή στην οποία 
ανήκει το υπό 

εξέταση 
επάγγελμα/ειδικότ

ητα 

Διδακτορικός τίτλος 
σπουδών της 
ημεδαπής ή 

ισότιμου 
αναγνωρισμένου 
από τα αρμόδια 
όργανα τίτλου 
σπουδών του 
εξωτερικού σε 
επιστημονική 

περιοχή στην οποία 
ανήκει το υπό 

εξέταση 
επάγγελμα/ειδικότ

ητα 

Αποδεδειγμένη 
εμπειρία στην 

εκπόνηση 
τουλάχιστον ενός 

(1) Ε.Π. 

Συνέντευξ
η 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΒΑΘΜΟΛΟ

ΓΙΑΣ 
  

ΣΕΙΡΑ 
ΚΑΤΑΤΑΞ

ΗΣ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΨΕΥΔΩΝΥΜΟΠΟΙ

ΗΣΗΣ 
 

1 24097 
 

ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 
         

1 24105 

2 24105 
 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 
   

15 
  

15 30 
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30. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΕΛΕΤΩΝ 

   
                 

ΑΙΤΗΣΕΙΣ 

  

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

  

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ   

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 
Σύμφωνα με τους 

προηγούμενους  πίνακες, 
οριστικά επιτυχόντες είναι οι 

κάτωθι υποψήφιοι. Το 
Κ.Α.ΕΛ.Ε. θα συνεργαστεί με 
τους υποψήφιους οι οποίοι 

είναι πρώτοι στη σειρά 
κατάταξης κάθε 
επαγγελματικού 

περιγράμματος, βάσει της 
βαθμολογίας που προέκυψε 
στα επιθυμητά προσόντα. Σε 

περίπτωση αδυναμίας ή 
άρνησης κάθε υποψήφιου 

για συνεργασία, το Κ.Α.ΕΛ.Ε. 
θα απευθύνεται στον 
αμέσως επόμενο της 

κατάταξης. 

Α/
Α 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΨΕΥΔΩΝΥΜΟΠΟΙΗΣΗΣ 
 

  

ΤΙΤΛΟΣ 
ΣΠΟΥΔΩΝ 

(τουλάχιστον 
δευτεροβάθμι

ας 
εκπαίδευσης) 

Αποδεδειγμένη 
επαγγελματική εμπειρία 

τουλάχιστον τριών (3) 
ετών στο σχετικό πεδίο 

ή Αποδεδειγμένη 
διδακτική εμπειρία 

τουλάχιστον 450 ωρών 
στο σχετικό πεδίο 

Πληρότητα 
απαιτούμε

νων 
προσόντων 

  

Βεβαίωση ή 
Δίπλωμα 

Μεταδευτεροβάθμι
ας Επαγγελματικής 
Κατάρτισης (ΙΕΚ) σε 

επιστημονική 
περιοχή στην οποία 

ανήκει το υπό 
εξέταση 

επάγγελμα/ειδικότ
ητα 

Πτυχίο 
τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης της 
ημεδαπής ή 

ισότιμου 
αναγνωρισμένου 
από τα αρμόδια 
όργανα τίτλου 
σπουδών του 
εξωτερικού σε 
επιστημονική 
περιοχή στην 

οποία ανήκει το 
υπό εξέταση 

επάγγελμα/ειδικότ
ητα 

Μεταπτυχιακός 
τίτλος σπουδών 
της ημεδαπής ή 

ισότιμου 
αναγνωρισμένου 
από τα αρμόδια 
όργανα τίτλου 
σπουδών του 
εξωτερικού σε 
επιστημονική 
περιοχή στην 

οποία ανήκει το 
υπό εξέταση 

επάγγελμα/ειδικό
τητα 

Διδακτορικός 
τίτλος σπουδών 
της ημεδαπής ή 

ισότιμου 
αναγνωρισμένου 
από τα αρμόδια 
όργανα τίτλου 
σπουδών του 
εξωτερικού σε 
επιστημονική 
περιοχή στην 

οποία ανήκει το 
υπό εξέταση 

επάγγελμα/ειδικό
τητα 

Αποδεδειγμένη 
εμπειρία στην 

εκπόνηση 
τουλάχιστον ενός (1) 

Ε.Π. 

Συνέντευξ
η 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙ

ΑΣ 
  

ΣΕΙΡΑ 
ΚΑΤΑΤΑΞΗ

Σ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΨΕΥΔΩΝΥΜΟΠΟΙΗΣΗ

Σ 
 

- - 
 

- - - 
 

- - - - - - - 
 

- - 
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31. ΒΟΗΘΟΣ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ 

   
                 

ΑΙΤΗΣΕΙΣ 

  

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

  

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ   

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 
Σύμφωνα με τους 

προηγούμενους  πίνακες, 
οριστικά επιτυχόντες είναι οι 

κάτωθι υποψήφιοι. Το Κ.Α.ΕΛ.Ε. 
θα συνεργαστεί με τους 

υποψήφιους οι οποίοι είναι 
πρώτοι στη σειρά κατάταξης 

κάθε επαγγελματικού 
περιγράμματος, βάσει της 

βαθμολογίας που προέκυψε 
στα επιθυμητά προσόντα. Σε 

περίπτωση αδυναμίας ή 
άρνησης κάθε υποψήφιου για 

συνεργασία, το Κ.Α.ΕΛ.Ε. θα 
απευθύνεται στον αμέσως 

επόμενο της κατάταξης. 

Α/Α 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΨΕΥΔΩΝΥΜΟΠΟΙΗΣΗ

Σ 
 

  

ΤΙΤΛΟΣ 
ΣΠΟΥΔΩΝ 

(τουλάχιστον 
δευτεροβάθμ

ιας 
εκπαίδευσης) 

Αποδεδειγμένη 
επαγγελματική 

εμπειρία 
τουλάχιστον 

τριών (3) ετών 
στο σχετικό πεδίο 
ή Αποδεδειγμένη 

διδακτική 
εμπειρία 

τουλάχιστον 450 
ωρών στο σχετικό 

πεδίο 

Πληρότητα 
απαιτούμενω
ν προσόντων 

  

Βεβαίωση ή 
Δίπλωμα 

Μεταδευτεροβάθ
μιας 

Επαγγελματικής 
Κατάρτισης (ΙΕΚ) 
σε επιστημονική 

περιοχή στην 
οποία ανήκει το 

υπό εξέταση 
επάγγελμα/ειδικό

τητα 

Πτυχίο 
τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης της 
ημεδαπής ή 

ισότιμου 
αναγνωρισμένου 
από τα αρμόδια 
όργανα τίτλου 
σπουδών του 
εξωτερικού σε 
επιστημονική 
περιοχή στην 

οποία ανήκει το 
υπό εξέταση 

επάγγελμα/ειδικό
τητα 

Μεταπτυχιακός 
τίτλος σπουδών 
της ημεδαπής ή 

ισότιμου 
αναγνωρισμένου 
από τα αρμόδια 
όργανα τίτλου 
σπουδών του 
εξωτερικού σε 
επιστημονική 
περιοχή στην 

οποία ανήκει το 
υπό εξέταση 

επάγγελμα/ειδικό
τητα 

Διδακτορικός τίτλος 
σπουδών της ημεδαπής ή 
ισότιμου αναγνωρισμένου 

από τα αρμόδια όργανα 
τίτλου σπουδών του 

εξωτερικού σε 
επιστημονική περιοχή 

στην οποία ανήκει το υπό 
εξέταση 

επάγγελμα/ειδικότητα 

Αποδεδειγμέ
νη εμπειρία 

στην 
εκπόνηση 

τουλάχιστον 
ενός (1) Ε.Π. 

Συνέντευξ
η 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 

  
ΣΕΙΡΑ 

ΚΑΤΑΤΑΞ
ΗΣ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΨΕΥΔΩΝΥΜΟΠΟΙΗΣΗΣ 

 

1 24100 
 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 
   

15 
  

18 33 
 

1 24100 

2 24102 
 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 
   

15 
  

17 32 
 

2 24102 
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32. ΥΠΟΤΙΤΛΙΣΤΗΣ 

   
                 

ΑΙΤΗΣΕΙΣ 

  

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

  

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ   

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 
Σύμφωνα με τους 

προηγούμενους  πίνακες, 
οριστικά επιτυχόντες 

είναι οι κάτωθι 
υποψήφιοι. Το Κ.Α.ΕΛ.Ε. 
θα συνεργαστεί με τους 
υποψήφιους οι οποίοι 
είναι πρώτοι στη σειρά 

κατάταξης κάθε 
επαγγελματικού 

περιγράμματος, βάσει 
της βαθμολογίας που 

προέκυψε στα επιθυμητά 
προσόντα. Σε περίπτωση 

αδυναμίας ή άρνησης 
κάθε υποψήφιου για 

συνεργασία, το Κ.Α.ΕΛ.Ε. 
θα απευθύνεται στον 
αμέσως επόμενο της 

κατάταξης. 

Α/
Α 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΨΕΥΔΩΝΥΜΟΠΟΙΗ

ΣΗΣ 
 

  

ΤΙΤΛΟΣ 
ΣΠΟΥΔΩΝ 

(τουλάχιστον 
δευτεροβάθμ

ιας 
εκπαίδευσης

) 

Αποδεδειγμένη επαγγελματική 
εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) 

ετών στο σχετικό πεδίο ή 
Αποδεδειγμένη διδακτική εμπειρία 
τουλάχιστον 450 ωρών στο σχετικό 

πεδίο 

Πληρότητα 
απαιτούμεν

ων 
προσόντων 

  

Βεβαίωση ή 
Δίπλωμα 

Μεταδευτεροβάθμι
ας Επαγγελματικής 
Κατάρτισης (ΙΕΚ) σε 

επιστημονική 
περιοχή στην οποία 

ανήκει το υπό 
εξέταση 

επάγγελμα/ειδικότ
ητα 

Πτυχίο 
τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης της 
ημεδαπής ή 

ισότιμου 
αναγνωρισμένου 
από τα αρμόδια 
όργανα τίτλου 
σπουδών του 
εξωτερικού σε 
επιστημονική 
περιοχή στην 

οποία ανήκει το 
υπό εξέταση 

επάγγελμα/ειδικότ
ητα 

Μεταπτυχιακός 
τίτλος σπουδών της 

ημεδαπής ή 
ισότιμου 

αναγνωρισμένου 
από τα αρμόδια 
όργανα τίτλου 
σπουδών του 
εξωτερικού σε 
επιστημονική 

περιοχή στην οποία 
ανήκει το υπό 

εξέταση 
επάγγελμα/ειδικότη

τα 

Διδακτορικός 
τίτλος σπουδών 
της ημεδαπής ή 

ισότιμου 
αναγνωρισμένου 
από τα αρμόδια 
όργανα τίτλου 
σπουδών του 
εξωτερικού σε 
επιστημονική 
περιοχή στην 

οποία ανήκει το 
υπό εξέταση 

επάγγελμα/ειδικό
τητα 

Αποδεδειγμ
ένη 

εμπειρία 
στην 

εκπόνηση 
τουλάχιστον 
ενός (1) Ε.Π. 

Συνέντευξ
η 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΒΑΘΜΟΛΟ

ΓΙΑΣ 
  

ΣΕΙΡΑ 
ΚΑΤΑΤΑΞ

ΗΣ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΨΕΥΔΩΝΥΜΟΠΟΙ

ΗΣΗΣ 
 

- - 
 

- - - 
 

- - - - - - - 
 

- - 
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33. ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ ΣΩΜΑΤΟΣ (ΔΕΡΜΑΤΟΣΤΙΞΙΑ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΟΔΙΑΤΡΗΣΗ – PIERCING) 

   
                 

ΑΙΤΗΣΕΙΣ 

  

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

  

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ   

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 
Σύμφωνα με τους 

προηγούμενους  πίνακες, 
οριστικά επιτυχόντες 

είναι οι κάτωθι 
υποψήφιοι. Το Κ.Α.ΕΛ.Ε. 
θα συνεργαστεί με τους 
υποψήφιους οι οποίοι 
είναι πρώτοι στη σειρά 

κατάταξης κάθε 
επαγγελματικού 

περιγράμματος, βάσει 
της βαθμολογίας που 

προέκυψε στα επιθυμητά 
προσόντα. Σε περίπτωση 

αδυναμίας ή άρνησης 
κάθε υποψήφιου για 

συνεργασία, το Κ.Α.ΕΛ.Ε. 
θα απευθύνεται στον 
αμέσως επόμενο της 

κατάταξης. 

Α/
Α 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΨΕΥΔΩΝΥΜΟΠΟΙΗ

ΣΗΣ 

  

ΤΙΤΛΟΣ 
ΣΠΟΥΔΩΝ 

(τουλάχιστον 
δευτεροβάθμ

ιας 
εκπαίδευσης

) 

Αποδεδειγμένη επαγγελματική 
εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) 

ετών στο σχετικό πεδίο ή 
Αποδεδειγμένη διδακτική εμπειρία 
τουλάχιστον 450 ωρών στο σχετικό 

πεδίο 

Πληρότητα 
απαιτούμεν

ων 
προσόντων 

  

Βεβαίωση ή 
Δίπλωμα 

Μεταδευτεροβάθμι
ας Επαγγελματικής 
Κατάρτισης (ΙΕΚ) σε 

επιστημονική 
περιοχή στην οποία 

ανήκει το υπό 
εξέταση 

επάγγελμα/ειδικότ
ητα 

Πτυχίο 
τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης της 
ημεδαπής ή 

ισότιμου 
αναγνωρισμένου 
από τα αρμόδια 
όργανα τίτλου 
σπουδών του 
εξωτερικού σε 
επιστημονική 
περιοχή στην 

οποία ανήκει το 
υπό εξέταση 

επάγγελμα/ειδικότ
ητα 

Μεταπτυχιακός 
τίτλος σπουδών της 

ημεδαπής ή 
ισότιμου 

αναγνωρισμένου 
από τα αρμόδια 
όργανα τίτλου 
σπουδών του 
εξωτερικού σε 
επιστημονική 

περιοχή στην οποία 
ανήκει το υπό 

εξέταση 
επάγγελμα/ειδικότη

τα 

Διδακτορικός 
τίτλος σπουδών 
της ημεδαπής ή 

ισότιμου 
αναγνωρισμένου 
από τα αρμόδια 
όργανα τίτλου 
σπουδών του 
εξωτερικού σε 
επιστημονική 
περιοχή στην 

οποία ανήκει το 
υπό εξέταση 

επάγγελμα/ειδικό
τητα 

Αποδεδειγμ
ένη 

εμπειρία 
στην 

εκπόνηση 
τουλάχιστον 
ενός (1) Ε.Π. 

Συνέντευξ
η 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΒΑΘΜΟΛΟ

ΓΙΑΣ 
  

ΣΕΙΡΑ 
ΚΑΤΑΤΑΞ

ΗΣ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΨΕΥΔΩΝΥΜΟΠΟΙ

ΗΣΗΣ 
 

- - 
 

- - - 
 

- - - - - - - 
 

- - 
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