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1. ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΗΣ 

                 
   

                 

ΑΙΤΗΣΕΙΣ 

  

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

  

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ   

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 
Σύμφωνα με τους προηγούμενους  

πίνακες, οριστικά επιτυχόντες είναι οι 
κάτωθι υποψήφιοι. Το ΚΑΕΛΕ θα 

συνεργαστεί με τους υποψήφιους οι 
οποίοι είναι πρώτοι στην σειρά 

κατάταξης κάθε Επαγγελματικού 
Περιγράμματος, βάσει της 

βαθμολογίας που προέκυψε στα 
επιθυμητά προσόντα. Σε περίπτωση 

αδυναμίας ή άρνησης κάθε 
υποψήφιου για συνεργασία, το 

ΚΑΕΛΕ θα απευθύνεται στον αμέσως 
επόμενο της κατάταξης: 

Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΨΕΥΔΩΝΥΜΟΠΟΙΗΣΗΣ 

  

Πτυχίο 
Τριτοβάθμια

ς 
Εκπαίδευσης 

Αποδεδειγμέν
η 

επαγγελματική 
εμπειρία 

τουλάχιστον 
τουλάχιστον 

ενός (1) έτους 
στον 

σχεδιασμό και 
την υλοποίηση 
δράσεων στο 
πεδίο της δια 
βίου μάθησης 

Πληρότητα 
απαιτούμενω
ν προσόντων 

  

Μεταπτυχιακός ή 
Διδακτορικός 

τίτλος σπουδών της 
ημεδαπής ή 

ισότιμου 
αναγνωρισμένου 
από τα αρμόδια 
όργανα τίτλου 
σπουδών του 
εξωτερικού 

Αποδεδειγμένη 
εμπειρία στην 

συμβουλευτική 
υποστήριξη, 

κριτική ανάγνωση 
και επιμέλεια για 

ερευνητικά-
μελετητικά-

συγγραφικά έργα 
άνω των 25 

σελίδων 

Συνέντευξη 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 
   

ΣΕΙΡΑ 
ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΨΕΥΔΩΝΥΜ
ΟΠΟΙΗΣΗΣ 

 

1 24091 
 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 
 

5 0 8 13 

 
 
 

 

1 24091  
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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 ΚΑΕΛΕ θα 

συνεργαστεί με τους υποψήφιους οι 
οποίοι είναι πρώτοι στην σειρά κατάταξης 

κάθε Επαγγελματικού Περιγράμματος, 
βάσει της βαθμολογίας που προέκυψε στα 

επιθυμητά προσόντα. Σε περίπτωση 
αδυναμίας ή άρνησης κάθε υποψήφιου 

για συνεργασία, το ΚΑΕΛΕ θα απευθύνεται 
στον αμέσως επόμενο της κατάταξης: 

Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΨΕΥΔΩΝΥΜΟΠΟΙΗΣΗΣ 

  

Πτυχίο 
Τριτοβάθμια

ς 
Εκπαίδευσης 

Αποδεδειγμένη 
επαγγελματική 

εμπειρία 
τουλάχιστον 
τουλάχιστον 

ενός (1) έτους 
στον 

σχεδιασμό και 
την υλοποίηση 
δράσεων στο 
πεδίο της δια 
βίου μάθησης 

Πληρότητα 
απαιτούμενων 

προσόντων 

  

Μεταπτυχιακός ή 
Διδακτορικός 

τίτλος σπουδών 
της ημεδαπής ή 

ισότιμου 
αναγνωρισμένου 
από τα αρμόδια 
όργανα τίτλου 
σπουδών του 
εξωτερικού 

Αποδεδειγμένη 
εμπειρία στην 

συμβουλευτική 
υποστήριξη, 

κριτική ανάγνωση 
και επιμέλεια για 

ερευνητικά-
μελετητικά-

συγγραφικά έργα 
άνω των 25 

σελίδων 

Συνέντευξη 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 
     

ΣΕΙΡΑ 
ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΨΕΥΔΩΝΥΜΟΠΟΙΗΣΗΣ  

1 24092 
 

ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ   - - - -         - - 
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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 ΚΑΕΛΕ θα 

συνεργαστεί με τους υποψήφιους οι 
οποίοι είναι πρώτοι στην σειρά κατάταξης 

κάθε Επαγγελματικού Περιγράμματος, 
βάσει της βαθμολογίας που προέκυψε στα 

επιθυμητά προσόντα. Σε περίπτωση 
αδυναμίας ή άρνησης κάθε υποψήφιου 

για συνεργασία, το ΚΑΕΛΕ θα απευθύνεται 
στον αμέσως επόμενο της κατάταξης: 

Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΨΕΥΔΩΝΥΜΟΠΟΙΗΣΗΣ 

  

Πτυχίο 
Τριτοβάθμια

ς 
Εκπαίδευσης 

Αποδεδειγμέν
η 

επαγγελματική 
εμπειρία 

τουλάχιστον 
τουλάχιστον 

ενός (1) έτους 
στον 

σχεδιασμό και 
την υλοποίηση 
δράσεων στο 
πεδίο της δια 
βίου μάθησης 

Πληρότητα 
απαιτούμενω
ν προσόντων 

  

Μεταπτυχιακός ή 
Διδακτορικός 

τίτλος σπουδών 
της ημεδαπής ή 

ισότιμου 
αναγνωρισμένου 
από τα αρμόδια 
όργανα τίτλου 
σπουδών του 
εξωτερικού 

Αποδεδειγμένη 
εμπειρία στην 

συμβουλευτική 
υποστήριξη, 

κριτική ανάγνωση 
και επιμέλεια για 

ερευνητικά-
μελετητικά-

συγγραφικά έργα 
άνω των 25 

σελίδων 

Συνέντευξη 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 
     

ΣΕΙΡΑ 
ΚΑΤΑΤΑΞΗ

Σ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΨΕΥΔΩΝΥΜΟΠΟΙΗΣΗ

Σ 
 

1 23994  
 

ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 
 

- - - -          1  24031  

2 24029  
 

ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 
 

- - - -               

3 24031  
 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 
 

5 0 8 13               
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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 ΚΑΕΛΕ θα συνεργαστεί με 
τους υποψήφιους οι οποίοι είναι πρώτοι 

στην σειρά κατάταξης κάθε 
Επαγγελματικού Περιγράμματος, βάσει της 
βαθμολογίας που προέκυψε στα επιθυμητά 

προσόντα. Σε περίπτωση αδυναμίας ή 
άρνησης κάθε υποψήφιου για συνεργασία, 

το ΚΑΕΛΕ θα απευθύνεται στον αμέσως 
επόμενο της κατάταξης: 

Α/
Α 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΨΕΥΔΩΝΥΜΟΠΟΙΗΣΗΣ 

  

Πτυχίο 
Τριτοβάθμια

ς 
Εκπαίδευσης 

Αποδεδειγμέν
η 

επαγγελματική 
εμπειρία 

τουλάχιστον 
τουλάχιστον 

ενός (1) έτους 
στον 

σχεδιασμό και 
την υλοποίηση 
δράσεων στο 
πεδίο της δια 
βίου μάθησης 

Πληρότητα 
απαιτούμενω
ν προσόντων 

  

Μεταπτυχιακός ή 
Διδακτορικός 

τίτλος σπουδών 
της ημεδαπής ή 

ισότιμου 
αναγνωρισμένου 
από τα αρμόδια 
όργανα τίτλου 
σπουδών του 
εξωτερικού 

Αποδεδειγμένη 
εμπειρία στην 

συμβουλευτική 
υποστήριξη, 

κριτική ανάγνωση 
και επιμέλεια για 

ερευνητικά-
μελετητικά-

συγγραφικά έργα 
άνω των 25 

σελίδων 

Συνέντευξη 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 
     

ΣΕΙΡΑ 
ΚΑΤΑΤΑΞΗ

Σ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΨΕΥΔΩΝΥΜΟΠΟΙΗΣΗ

Σ 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜ
Ο 

1 23991  
 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 
 

5 20 7 32 
 

      1 23991  

2 23994  
 

ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 
 

- - - - 
 

      2 24042  

3 24007  
 

ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 
 

- - - - 
 

      2 24031  

4 24002  
 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 
 

5 0 7 12 
 

      3 24002  

5 24031  
 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 
 

5 0 8 13 
 

            

6 24042  
 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 
 

5 0 9 14 
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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 ΚΑΕΛΕ θα 

συνεργαστεί με τους υποψήφιους οι 
οποίοι είναι πρώτοι στην σειρά κατάταξης 

κάθε Επαγγελματικού Περιγράμματος, 
βάσει της βαθμολογίας που προέκυψε στα 

επιθυμητά προσόντα. Σε περίπτωση 
αδυναμίας ή άρνησης κάθε υποψήφιου 

για συνεργασία, το ΚΑΕΛΕ θα απευθύνεται 
στον αμέσως επόμενο της κατάταξης: 

Α/Α 
ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΨΕΥΔΩΝΥΜΟΠΟΙΗΣΗ
Σ 

 

  

Πτυχίο 
Τριτοβάθμια

ς 
Εκπαίδευσης 

Αποδεδειγμέν
η 

επαγγελματική 
εμπειρία 

τουλάχιστον 
τουλάχιστον 

ενός (1) έτους 
στον 

σχεδιασμό και 
την υλοποίηση 
δράσεων στο 
πεδίο της δια 
βίου μάθησης 

Πληρότητα 
απαιτούμενω
ν προσόντων 

  

Μεταπτυχιακός ή 
Διδακτορικός 

τίτλος σπουδών 
της ημεδαπής ή 

ισότιμου 
αναγνωρισμένου 
από τα αρμόδια 
όργανα τίτλου 
σπουδών του 
εξωτερικού 

Αποδεδειγμένη 
εμπειρία στην 

συμβουλευτική 
υποστήριξη, 

κριτική ανάγνωση 
και επιμέλεια για 

ερευνητικά-
μελετητικά-

συγγραφικά έργα 
άνω των 25 

σελίδων 

Συνέντευξη 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 
     

ΣΕΙΡΑ 
ΚΑΤΑΤΑΞΗ

Σ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΨΕΥΔΩΝΥΜΟΠΟΙΗΣΗ

Σ 
 

1 24002  
 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 
 

5 0 7 12 
    

1 24031  

2 24028  
 

ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 
 

- - - - 
    

2 24002   

3 24031  
 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 
 

5 0 8 13 
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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 ΚΑΕΛΕ θα 

συνεργαστεί με τους υποψήφιους οι 
οποίοι είναι πρώτοι στην σειρά κατάταξης 

κάθε Επαγγελματικού Περιγράμματος, 
βάσει της βαθμολογίας που προέκυψε στα 

επιθυμητά προσόντα. Σε περίπτωση 
αδυναμίας ή άρνησης κάθε υποψήφιου 

για συνεργασία, το ΚΑΕΛΕ θα απευθύνεται 
στον αμέσως επόμενο της κατάταξης: 

Α/
Α 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΨΕΥΔΩΝΥΜΟΠΟΙΗΣΗ

Σ 
 

  

Πτυχίο 
Τριτοβάθμια

ς 
Εκπαίδευσης 

Αποδεδειγμέν
η 

επαγγελματική 
εμπειρία 

τουλάχιστον 
τουλάχιστον 

ενός (1) έτους 
στον 

σχεδιασμό και 
την υλοποίηση 
δράσεων στο 
πεδίο της δια 
βίου μάθησης 

Πληρότητα 
απαιτούμενω
ν προσόντων 

  

Μεταπτυχιακός ή 
Διδακτορικός 

τίτλος σπουδών 
της ημεδαπής ή 

ισότιμου 
αναγνωρισμένου 
από τα αρμόδια 
όργανα τίτλου 
σπουδών του 
εξωτερικού 

Αποδεδειγμένη 
εμπειρία στην 

συμβουλευτική 
υποστήριξη, 

κριτική ανάγνωση 
και επιμέλεια για 

ερευνητικά-
μελετητικά-

συγγραφικά έργα 
άνω των 25 

σελίδων 

Συνέντευξη 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 
     

ΣΕΙΡΑ 
ΚΑΤΑΤΑΞΗ

Σ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΨΕΥΔΩΝΥΜΟΠΟΙΗΣΗ

Σ 
 

1 24031  
 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 
 

5 0 8 13 
    

1 24031  
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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 ΚΑΕΛΕ θα 

συνεργαστεί με τους υποψήφιους οι 
οποίοι είναι πρώτοι στην σειρά κατάταξης 

κάθε Επαγγελματικού Περιγράμματος, 
βάσει της βαθμολογίας που προέκυψε στα 

επιθυμητά προσόντα. Σε περίπτωση 
αδυναμίας ή άρνησης κάθε υποψήφιου 

για συνεργασία, το ΚΑΕΛΕ θα απευθύνεται 
στον αμέσως επόμενο της κατάταξης: 

Α/
Α 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΨΕΥΔΩΝΥΜΟΠΟΙΗΣΗ

Σ 
 

  

Πτυχίο 
Τριτοβάθμια

ς 
Εκπαίδευσης 

Αποδεδειγμέν
η 

επαγγελματική 
εμπειρία 

τουλάχιστον 
τουλάχιστον 

ενός (1) έτους 
στον 

σχεδιασμό και 
την υλοποίηση 
δράσεων στο 
πεδίο της δια 
βίου μάθησης 

Πληρότητα 
απαιτούμενω
ν προσόντων 

  

Μεταπτυχιακός ή 
Διδακτορικός 

τίτλος σπουδών 
της ημεδαπής ή 

ισότιμου 
αναγνωρισμένου 
από τα αρμόδια 
όργανα τίτλου 
σπουδών του 
εξωτερικού 

Αποδεδειγμένη 
εμπειρία στην 

συμβουλευτική 
υποστήριξη, 

κριτική ανάγνωση 
και επιμέλεια για 

ερευνητικά-
μελετητικά-

συγγραφικά έργα 
άνω των 25 

σελίδων 

Συνέντευξη 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 
     

ΣΕΙΡΑ 
ΚΑΤΑΤΑΞΗ

Σ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΨΕΥΔΩΝΥΜΟΠΟΙΗΣΗ

Σ 
 

1 23991  
 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 
 

5 20 7 32 
    

1 23991  

2 24007  
 

ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 
 

- - - - 
    

2 24002  

3 24002  
 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 
 

5 0 7 12 
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8. ΠΡΟΩΘΗΤΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (Merhcandiser) 

ΑΙΤΗΣΕΙΣ 

  

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

  

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ   

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 
Σύμφωνα με τους προηγούμενους  

πίνακες, οριστικά επιτυχόντες είναι οι 
κάτωθι υποψήφιοι. Το ΚΑΕΛΕ θα 

συνεργαστεί με τους υποψήφιους οι 
οποίοι είναι πρώτοι στην σειρά κατάταξης 

κάθε Επαγγελματικού Περιγράμματος, 
βάσει της βαθμολογίας που προέκυψε στα 

επιθυμητά προσόντα. Σε περίπτωση 
αδυναμίας ή άρνησης κάθε υποψήφιου 

για συνεργασία, το ΚΑΕΛΕ θα απευθύνεται 
στον αμέσως επόμενο της κατάταξης: 

Α/
Α 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΨΕΥΔΩΝΥΜΟΠΟΙΗΣΗ

Σ 
 

  

Πτυχίο 
Τριτοβάθμια

ς 
Εκπαίδευσης 

Αποδεδειγμέν
η 

επαγγελματική 
εμπειρία 

τουλάχιστον 
τουλάχιστον 

ενός (1) έτους 
στον 

σχεδιασμό και 
την υλοποίηση 
δράσεων στο 
πεδίο της δια 
βίου μάθησης 

Πληρότητα 
απαιτούμενω
ν προσόντων 

  

Μεταπτυχιακός ή 
Διδακτορικός 

τίτλος σπουδών 
της ημεδαπής ή 

ισότιμου 
αναγνωρισμένου 
από τα αρμόδια 
όργανα τίτλου 
σπουδών του 
εξωτερικού 

Αποδεδειγμένη 
εμπειρία στην 

συμβουλευτική 
υποστήριξη, 

κριτική ανάγνωση 
και επιμέλεια για 

ερευνητικά-
μελετητικά-

συγγραφικά έργα 
άνω των 25 

σελίδων 

Συνέντευξη 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 
     

ΣΕΙΡΑ 
ΚΑΤΑΤΑΞΗ

Σ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΨΕΥΔΩΝΥΜΟΠΟΙΗΣΗ

Σ 
 

1 23991  
 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 
 

5 20 7 32 
    

1 23991  

2 24007  
 

ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 
 

- - - - 
    

2 24035  

3 24035  
 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 
 

10 0 7 17 
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9. ΠΩΛΗΤΗΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

ΑΙΤΗΣΕΙΣ 

  

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

  

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ   

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 
Σύμφωνα με τους προηγούμενους  

πίνακες, οριστικά επιτυχόντες είναι οι 
κάτωθι υποψήφιοι. Το ΚΑΕΛΕ θα 

συνεργαστεί με τους υποψήφιους οι 
οποίοι είναι πρώτοι στην σειρά κατάταξης 

κάθε Επαγγελματικού Περιγράμματος, 
βάσει της βαθμολογίας που προέκυψε στα 

επιθυμητά προσόντα. Σε περίπτωση 
αδυναμίας ή άρνησης κάθε υποψήφιου 

για συνεργασία, το ΚΑΕΛΕ θα απευθύνεται 

στον αμέσως επόμενο της κατάταξης:: 

Α/
Α 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΨΕΥΔΩΝΥΜΟΠΟΙΗΣΗ

Σ 
 

  

Πτυχίο 
Τριτοβάθμια

ς 
Εκπαίδευσης 

Αποδεδειγμέν
η 

επαγγελματική 
εμπειρία 

τουλάχιστον 
τουλάχιστον 

ενός (1) έτους 
στον 

σχεδιασμό και 
την υλοποίηση 
δράσεων στο 
πεδίο της δια 
βίου μάθησης 

Πληρότητα 
απαιτούμενω
ν προσόντων 

  

Μεταπτυχιακός ή 
Διδακτορικός 

τίτλος σπουδών 
της ημεδαπής ή 

ισότιμου 
αναγνωρισμένου 
από τα αρμόδια 
όργανα τίτλου 
σπουδών του 
εξωτερικού 

Αποδεδειγμένη 
εμπειρία στην 

συμβουλευτική 
υποστήριξη, 

κριτική ανάγνωση 
και επιμέλεια για 

ερευνητικά-
μελετητικά-

συγγραφικά έργα 
άνω των 25 

σελίδων 

Συνέντευξη 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 
     

ΣΕΙΡΑ 
ΚΑΤΑΤΑΞΗ

Σ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΨΕΥΔΩΝΥΜΟΠΟΙΗΣΗ

Σ 
 

1 24031  
 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 
 

5 0 8 13         1 24041  

2 24041  
 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 
 

5 0 9 14         2 24031  
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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 ΚΑΕΛΕ θα 

συνεργαστεί με τους υποψήφιους οι 
οποίοι είναι πρώτοι στην σειρά κατάταξης 

κάθε Επαγγελματικού Περιγράμματος, 
βάσει της βαθμολογίας που προέκυψε στα 

επιθυμητά προσόντα. Σε περίπτωση 
αδυναμίας ή άρνησης κάθε υποψήφιου 

για συνεργασία, το ΚΑΕΛΕ θα απευθύνεται 
στον αμέσως επόμενο της κατάταξης: 

Α/
Α 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΨΕΥΔΩΝΥΜΟΠΟΙΗΣΗ

Σ 
 

  

Πτυχίο 
Τριτοβάθμια

ς 
Εκπαίδευσης 

Αποδεδειγμέν
η 

επαγγελματική 
εμπειρία 

τουλάχιστον 
τουλάχιστον 

ενός (1) έτους 
στον 

σχεδιασμό και 
την υλοποίηση 
δράσεων στο 
πεδίο της δια 
βίου μάθησης 

Πληρότητα 
απαιτούμενω
ν προσόντων 

  

Μεταπτυχιακός ή 
Διδακτορικός 

τίτλος σπουδών 
της ημεδαπής ή 

ισότιμου 
αναγνωρισμένου 
από τα αρμόδια 
όργανα τίτλου 
σπουδών του 
εξωτερικού 

Αποδεδειγμένη 
εμπειρία στην 

συμβουλευτική 
υποστήριξη, 

κριτική ανάγνωση 
και επιμέλεια για 

ερευνητικά-
μελετητικά-

συγγραφικά έργα 
άνω των 25 

σελίδων 

Συνέντευξη 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 
     

ΣΕΙΡΑ 
ΚΑΤΑΤΑΞΗ

Σ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΨΕΥΔΩΝΥΜΟΠΟΙΗΣΗ

Σ 
 

1 24034  
 

ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 
 

- - - - 
    

1 24091  

2 24091  
 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 
 

5 0 8 13 
      

  

3 24092  
 

ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 
 

- - - - 
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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 ΚΑΕΛΕ θα συνεργαστεί με 
τους υποψήφιους οι οποίοι είναι πρώτοι 

στην σειρά κατάταξης κάθε 
Επαγγελματικού Περιγράμματος, βάσει της 

βαθμολογίας που προέκυψε στα 
επιθυμητά προσόντα. Σε περίπτωση 

αδυναμίας ή άρνησης κάθε υποψήφιου για 
συνεργασία, το ΚΑΕΛΕ θα απευθύνεται 
στον αμέσως επόμενο της κατάταξης: 

Α/
Α 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΨΕΥΔΩΝΥΜΟΠΟΙΗΣΗ

Σ 
 

  

Πτυχίο 
Τριτοβάθμια

ς 
Εκπαίδευσης 

Αποδεδειγμέν
η 

επαγγελματική 
εμπειρία 

τουλάχιστον 
τουλάχιστον 

ενός (1) έτους 
στον 

σχεδιασμό και 
την υλοποίηση 
δράσεων στο 
πεδίο της δια 
βίου μάθησης 

Πληρότητα 
απαιτούμενω
ν προσόντων 

  

Μεταπτυχιακός ή 
Διδακτορικός 

τίτλος σπουδών 
της ημεδαπής ή 

ισότιμου 
αναγνωρισμένου 
από τα αρμόδια 
όργανα τίτλου 
σπουδών του 
εξωτερικού 

Αποδεδειγμένη 
εμπειρία στην 

συμβουλευτική 
υποστήριξη, 

κριτική ανάγνωση 
και επιμέλεια για 

ερευνητικά-
μελετητικά-

συγγραφικά έργα 
άνω των 25 

σελίδων 

Συνέντευξη 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 
     

ΣΕΙΡΑ 
ΚΑΤΑΤΑΞΗ

Σ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΨΕΥΔΩΝΥΜΟΠΟΙΗΣΗ

Σ 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜ
Ο 

1 24028  
 

ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ   - - - -         - - - 
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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 ΚΑΕΛΕ θα 

συνεργαστεί με τους υποψήφιους οι 
οποίοι είναι πρώτοι στην σειρά κατάταξης 

κάθε Επαγγελματικού Περιγράμματος, 
βάσει της βαθμολογίας που προέκυψε στα 

επιθυμητά προσόντα. Σε περίπτωση 
αδυναμίας ή άρνησης κάθε υποψήφιου 

για συνεργασία, το ΚΑΕΛΕ θα απευθύνεται 
στον αμέσως επόμενο της κατάταξης: 

Α/Α 
ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΨΕΥΔΩΝΥΜΟΠΟΙΗΣΗ
Σ 

 

  

Πτυχίο 
Τριτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης 

Αποδεδειγμέν
η 

επαγγελματική 
εμπειρία 

τουλάχιστον 
τουλάχιστον 

ενός (1) έτους 
στον 

σχεδιασμό και 
την υλοποίηση 
δράσεων στο 
πεδίο της δια 
βίου μάθησης 

Πληρότητα 
απαιτούμενω
ν προσόντων 

  

Μεταπτυχιακός ή 
Διδακτορικός 

τίτλος σπουδών 
της ημεδαπής ή 

ισότιμου 
αναγνωρισμένου 
από τα αρμόδια 
όργανα τίτλου 
σπουδών του 
εξωτερικού 

Αποδεδειγμένη 
εμπειρία στην 

συμβουλευτική 
υποστήριξη, 

κριτική ανάγνωση 
και επιμέλεια για 

ερευνητικά-
μελετητικά-

συγγραφικά έργα 
άνω των 25 

σελίδων 

Συνέντευξη 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 
     

ΣΕΙΡΑ 
ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΨΕΥΔΩΝΥΜΟΠΟΙΗΣΗ

Σ 
 

1 23991  
 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 
 

5 20 7 32 
    

1 23991  

2 23994  
 

ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 
 

- - - - 
    

2 24042  

3 24042   ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ  5 0 9 14  
   

3 24002   

4 24002   ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ  5 0 7 12        

5 24023  
 

ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 
 

- - - - 
      

  

6 24030  
 

ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 
 

- - - - 
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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 ΚΑΕΛΕ θα 

συνεργαστεί με τους υποψήφιους οι 
οποίοι είναι πρώτοι στην σειρά κατάταξης 

κάθε Επαγγελματικού Περιγράμματος, 
βάσει της βαθμολογίας που προέκυψε στα 

επιθυμητά προσόντα. Σε περίπτωση 
αδυναμίας ή άρνησης κάθε υποψήφιου 

για συνεργασία, το ΚΑΕΛΕ θα απευθύνεται 
στον αμέσως επόμενο της κατάταξης: 

Α/
Α 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΨΕΥΔΩΝΥΜΟΠΟΙΗΣΗ

Σ 
 

  

Πτυχίο 
Τριτοβάθμια

ς 
Εκπαίδευσης 

Αποδεδειγμέν
η 

επαγγελματική 
εμπειρία 

τουλάχιστον 
τουλάχιστον 

ενός (1) έτους 
στον 

σχεδιασμό και 
την υλοποίηση 
δράσεων στο 
πεδίο της δια 
βίου μάθησης 

Πληρότητα 
απαιτούμενω
ν προσόντων 

  

Μεταπτυχιακός ή 
Διδακτορικός 

τίτλος σπουδών 
της ημεδαπής ή 

ισότιμου 
αναγνωρισμένου 
από τα αρμόδια 
όργανα τίτλου 
σπουδών του 
εξωτερικού 

Αποδεδειγμένη 
εμπειρία στην 

συμβουλευτική 
υποστήριξη, 

κριτική ανάγνωση 
και επιμέλεια για 

ερευνητικά-
μελετητικά-

συγγραφικά έργα 
άνω των 25 

σελίδων 

Συνέντευξη 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 
     

ΣΕΙΡΑ 
ΚΑΤΑΤΑΞΗ

Σ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΨΕΥΔΩΝΥΜΟΠΟΙΗΣΗ

Σ 
 

1 24034  
 

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 ΚΑΕΛΕ θα 

συνεργαστεί με τους υποψήφιους οι 
οποίοι είναι πρώτοι στην σειρά κατάταξης 

κάθε Επαγγελματικού Περιγράμματος, 
βάσει της βαθμολογίας που προέκυψε στα 

επιθυμητά προσόντα. Σε περίπτωση 
αδυναμίας ή άρνησης κάθε υποψήφιου 

για συνεργασία, το ΚΑΕΛΕ θα απευθύνεται 
στον αμέσως επόμενο της κατάταξης: 

Α/
Α 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΨΕΥΔΩΝΥΜΟΠΟΙΗΣΗ

Σ 
 

  

Πτυχίο 
Τριτοβάθμια

ς 
Εκπαίδευσης 

Αποδεδειγμέν
η 

επαγγελματική 
εμπειρία 

τουλάχιστον 
τουλάχιστον 

ενός (1) έτους 
στον 

σχεδιασμό και 
την υλοποίηση 
δράσεων στο 
πεδίο της δια 
βίου μάθησης 

Πληρότητα 
απαιτούμενω
ν προσόντων 

  

Μεταπτυχιακός ή 
Διδακτορικός 

τίτλος σπουδών 
της ημεδαπής ή 

ισότιμου 
αναγνωρισμένου 
από τα αρμόδια 
όργανα τίτλου 
σπουδών του 
εξωτερικού 

Αποδεδειγμένη 
εμπειρία στην 

συμβουλευτική 
υποστήριξη, 

κριτική ανάγνωση 
και επιμέλεια για 

ερευνητικά-
μελετητικά-

συγγραφικά έργα 
άνω των 25 

σελίδων 

Συνέντευξη 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 
     

ΣΕΙΡΑ 
ΚΑΤΑΤΑΞΗ

Σ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΨΕΥΔΩΝΥΜΟΠΟΙΗΣΗ

Σ 
 

1 24040  
 

ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ   - - - - 
    

- -   

 

 

 

 

15



      

 

 

 

 

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 ΚΑΕΛΕ θα 

συνεργαστεί με τους υποψήφιους οι 
οποίοι είναι πρώτοι στην σειρά κατάταξης 

κάθε Επαγγελματικού Περιγράμματος, 
βάσει της βαθμολογίας που προέκυψε στα 

επιθυμητά προσόντα. Σε περίπτωση 
αδυναμίας ή άρνησης κάθε υποψήφιου 

για συνεργασία, το ΚΑΕΛΕ θα απευθύνεται 
στον αμέσως επόμενο της κατάταξης: 

Α/
Α 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΨΕΥΔΩΝΥΜΟΠΟΙΗΣΗ

Σ 
 

  

Πτυχίο 
Τριτοβάθμια

ς 
Εκπαίδευσης 

Αποδεδειγμέν
η 

επαγγελματική 
εμπειρία 

τουλάχιστον 
τουλάχιστον 

ενός (1) έτους 
στον 

σχεδιασμό και 
την υλοποίηση 
δράσεων στο 
πεδίο της δια 
βίου μάθησης 

Πληρότητα 
απαιτούμενω
ν προσόντων 

  

Μεταπτυχιακός ή 
Διδακτορικός 

τίτλος σπουδών 
της ημεδαπής ή 

ισότιμου 
αναγνωρισμένου 
από τα αρμόδια 
όργανα τίτλου 
σπουδών του 
εξωτερικού 

Αποδεδειγμένη 
εμπειρία στην 

συμβουλευτική 
υποστήριξη, 

κριτική ανάγνωση 
και επιμέλεια για 

ερευνητικά-
μελετητικά-

συγγραφικά έργα 
άνω των 25 

σελίδων 

Συνέντευξη 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 
     

ΣΕΙΡΑ 
ΚΑΤΑΤΑΞΗ

Σ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΨΕΥΔΩΝΥΜΟΠΟΙΗΣΗ

Σ 
 

1 24007  
 

ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ   - - - - 
    

- - 
 2 24028  

 
ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ   - - - -         - -   
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16. ΒΟΗΘΟΣ ΟΠΤΙΚΟΥ. 

ΑΙΤΗΣΕΙΣ 

  

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

  

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ   

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 
Σύμφωνα με τους προηγούμενους  

πίνακες, οριστικά επιτυχόντες είναι οι 
κάτωθι υποψήφιοι. Το ΚΑΕΛΕ θα 

συνεργαστεί με τους υποψήφιους οι 
οποίοι είναι πρώτοι στην σειρά κατάταξης 

κάθε Επαγγελματικού Περιγράμματος, 
βάσει της βαθμολογίας που προέκυψε στα 

επιθυμητά προσόντα. Σε περίπτωση 
αδυναμίας ή άρνησης κάθε υποψήφιου 

για συνεργασία, το ΚΑΕΛΕ θα απευθύνεται 
στον αμέσως επόμενο της κατάταξης: 

Α/
Α 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΨΕΥΔΩΝΥΜΟΠΟΙΗΣΗ

Σ 
 

  

Πτυχίο 
Τριτοβάθμια

ς 
Εκπαίδευσης 

Αποδεδειγμέν
η 

επαγγελματική 
εμπειρία 

τουλάχιστον 
τουλάχιστον 

ενός (1) έτους 
στον 

σχεδιασμό και 
την υλοποίηση 
δράσεων στο 
πεδίο της δια 
βίου μάθησης 

Πληρότητα 
απαιτούμενω
ν προσόντων 

  

Μεταπτυχιακός ή 
Διδακτορικός 

τίτλος σπουδών 
της ημεδαπής ή 

ισότιμου 
αναγνωρισμένου 
από τα αρμόδια 
όργανα τίτλου 
σπουδών του 
εξωτερικού 

Αποδεδειγμένη 
εμπειρία στην 

συμβουλευτική 
υποστήριξη, 

κριτική ανάγνωση 
και επιμέλεια για 

ερευνητικά-
μελετητικά-

συγγραφικά έργα 
άνω των 25 

σελίδων 

Συνέντευξη 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 
     

ΣΕΙΡΑ 
ΚΑΤΑΤΑΞΗ

Σ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΨΕΥΔΩΝΥΜΟΠΟΙΗΣΗ

Σ 
 

1 24034  
 

ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ    - - - -          - -   

2 24041  
 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ   5 0 9 14               
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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 ΚΑΕΛΕ θα 

συνεργαστεί με τους υποψήφιους οι 
οποίοι είναι πρώτοι στην σειρά κατάταξης 

κάθε Επαγγελματικού Περιγράμματος, 
βάσει της βαθμολογίας που προέκυψε στα 

επιθυμητά προσόντα. Σε περίπτωση 
αδυναμίας ή άρνησης κάθε υποψήφιου 

για συνεργασία, το ΚΑΕΛΕ θα απευθύνεται 
στον αμέσως επόμενο της κατάταξης: 

Α/
Α 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΨΕΥΔΩΝΥΜΟΠΟΙΗΣΗ

Σ 
 

  

Πτυχίο 
Τριτοβάθμια

ς 
Εκπαίδευσης 

Αποδεδειγμέν
η 

επαγγελματική 
εμπειρία 

τουλάχιστον 
τουλάχιστον 

ενός (1) έτους 
στον 

σχεδιασμό και 
την υλοποίηση 
δράσεων στο 
πεδίο της δια 
βίου μάθησης 

Πληρότητα 
απαιτούμενω
ν προσόντων 

  

Μεταπτυχιακός ή 
Διδακτορικός 

τίτλος σπουδών 
της ημεδαπής ή 

ισότιμου 
αναγνωρισμένου 
από τα αρμόδια 
όργανα τίτλου 
σπουδών του 
εξωτερικού 

Αποδεδειγμένη 
εμπειρία στην 

συμβουλευτική 
υποστήριξη, 

κριτική ανάγνωση 
και επιμέλεια για 

ερευνητικά-
μελετητικά-

συγγραφικά έργα 
άνω των 25 

σελίδων 

Συνέντευξη 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 
     

ΣΕΙΡΑ 
ΚΑΤΑΤΑΞΗ

Σ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΨΕΥΔΩΝΥΜΟΠΟΙΗΣΗ

Σ 
 

1 23994  
 

ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 
 

- - - - 
    

1 24035  

2 24035  
 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 
 

10 0 7 17 
    

2 24041  

3 24041  
 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 
 

5 0 9 14 
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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 ΚΑΕΛΕ θα 

συνεργαστεί με τους υποψήφιους οι 
οποίοι είναι πρώτοι στην σειρά κατάταξης 

κάθε Επαγγελματικού Περιγράμματος, 
βάσει της βαθμολογίας που προέκυψε στα 

επιθυμητά προσόντα. Σε περίπτωση 
αδυναμίας ή άρνησης κάθε υποψήφιου 

για συνεργασία, το ΚΑΕΛΕ θα απευθύνεται 
στον αμέσως επόμενο της κατάταξης: 

Α/
Α 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΨΕΥΔΩΝΥΜΟΠΟΙΗΣΗ

Σ 
 

  

Πτυχίο 
Τριτοβάθμια

ς 
Εκπαίδευσης 

Αποδεδειγμέν
η 

επαγγελματική 
εμπειρία 

τουλάχιστον 
τουλάχιστον 

ενός (1) έτους 
στον 

σχεδιασμό και 
την υλοποίηση 
δράσεων στο 
πεδίο της δια 
βίου μάθησης 

Πληρότητα 
απαιτούμενω
ν προσόντων 

  

Μεταπτυχιακός ή 
Διδακτορικός 

τίτλος σπουδών 
της ημεδαπής ή 

ισότιμου 
αναγνωρισμένου 
από τα αρμόδια 
όργανα τίτλου 
σπουδών του 
εξωτερικού 

Αποδεδειγμένη 
εμπειρία στην 

συμβουλευτική 
υποστήριξη, 

κριτική ανάγνωση 
και επιμέλεια για 

ερευνητικά-
μελετητικά-

συγγραφικά έργα 
άνω των 25 

σελίδων 

Συνέντευξη 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 
     

ΣΕΙΡΑ 
ΚΑΤΑΤΑΞΗ

Σ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΨΕΥΔΩΝΥΜΟΠΟΙΗΣΗ

Σ 
 

1 24021  
 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 
 

10 15 8 33 
    

1 24021  

2 24040  
 

ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 
 

- - - - 
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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 ΚΑΕΛΕ θα 

συνεργαστεί με τους υποψήφιους οι 
οποίοι είναι πρώτοι στην σειρά κατάταξης 

κάθε Επαγγελματικού Περιγράμματος, 
βάσει της βαθμολογίας που προέκυψε στα 

επιθυμητά προσόντα. Σε περίπτωση 
αδυναμίας ή άρνησης κάθε υποψήφιου 

για συνεργασία, το ΚΑΕΛΕ θα απευθύνεται 
στον αμέσως επόμενο της κατάταξης: 

Α/
Α 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΨΕΥΔΩΝΥΜΟΠΟΙΗΣΗ

Σ 
 

  

Πτυχίο 
Τριτοβάθμια

ς 
Εκπαίδευσης 

Αποδεδειγμέν
η 

επαγγελματική 
εμπειρία 

τουλάχιστον 
τουλάχιστον 

ενός (1) έτους 
στον 

σχεδιασμό και 
την υλοποίηση 
δράσεων στο 
πεδίο της δια 
βίου μάθησης 

Πληρότητα 
απαιτούμενω
ν προσόντων 

  

Μεταπτυχιακός ή 
Διδακτορικός 

τίτλος σπουδών 
της ημεδαπής ή 

ισότιμου 
αναγνωρισμένου 
από τα αρμόδια 
όργανα τίτλου 
σπουδών του 
εξωτερικού 

Αποδεδειγμένη 
εμπειρία στην 

συμβουλευτική 
υποστήριξη, 

κριτική ανάγνωση 
και επιμέλεια για 

ερευνητικά-
μελετητικά-

συγγραφικά έργα 
άνω των 25 

σελίδων 

Συνέντευξη 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 
     

ΣΕΙΡΑ 
ΚΑΤΑΤΑΞΗ

Σ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΨΕΥΔΩΝΥΜΟΠΟΙΗΣΗ

Σ 
 

1 24007  
 

ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 
 

- - - -         - -   

2 24028   ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ  - - - -         - -   
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20. ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ. 

ΑΙΤΗΣΕΙΣ 

  

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

  

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ   

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 
Σύμφωνα με τους προηγούμενους  

πίνακες, οριστικά επιτυχόντες είναι οι 
κάτωθι υποψήφιοι. Το ΚΑΕΛΕ θα 

συνεργαστεί με τους υποψήφιους οι 
οποίοι είναι πρώτοι στην σειρά κατάταξης 

κάθε Επαγγελματικού Περιγράμματος, 
βάσει της βαθμολογίας που προέκυψε στα 

επιθυμητά προσόντα. Σε περίπτωση 
αδυναμίας ή άρνησης κάθε υποψήφιου 

για συνεργασία, το ΚΑΕΛΕ θα απευθύνεται 
στον αμέσως επόμενο της κατάταξης: 

Α/
Α 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΨΕΥΔΩΝΥΜΟΠΟΙΗΣΗ

Σ 
 

  

Πτυχίο 
Τριτοβάθμια

ς 
Εκπαίδευσης 

Αποδεδειγμέν
η 

επαγγελματική 
εμπειρία 

τουλάχιστον 
τουλάχιστον 

ενός (1) έτους 
στον 

σχεδιασμό και 
την υλοποίηση 
δράσεων στο 
πεδίο της δια 
βίου μάθησης 

Πληρότητα 
απαιτούμενω
ν προσόντων 

  

Μεταπτυχιακός ή 
Διδακτορικός 

τίτλος σπουδών 
της ημεδαπής ή 

ισότιμου 
αναγνωρισμένου 
από τα αρμόδια 
όργανα τίτλου 
σπουδών του 
εξωτερικού 

Αποδεδειγμένη 
εμπειρία στην 

συμβουλευτική 
υποστήριξη, 

κριτική ανάγνωση 
και επιμέλεια για 

ερευνητικά-
μελετητικά-

συγγραφικά έργα 
άνω των 25 

σελίδων 

Συνέντευξη 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 
     

ΣΕΙΡΑ 
ΚΑΤΑΤΑΞΗ

Σ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΨΕΥΔΩΝΥΜΟΠΟΙΗΣΗ

Σ 
 

1 23991  
 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 
 

5 20 7 32 
    

1 24021  

2 23994  
 

ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 
 

- - - - 
    

2 23991  

3 24021  
 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 
 

10 15 8 33 
    

3 24035  

4 24002  
 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 
 

5 0 7 12 
    

4 24042  

5 24035  
 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 
 

10 0 7 17 
    

5 24002   
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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 ΚΑΕΛΕ θα 

συνεργαστεί με τους υποψήφιους οι 
οποίοι είναι πρώτοι στην σειρά κατάταξης 

κάθε Επαγγελματικού Περιγράμματος, 
βάσει της βαθμολογίας που προέκυψε στα 

επιθυμητά προσόντα. Σε περίπτωση 
αδυναμίας ή άρνησης κάθε υποψήφιου 

για συνεργασία, το ΚΑΕΛΕ θα απευθύνεται 
στον αμέσως επόμενο της κατάταξης: 

Α/
Α 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΨΕΥΔΩΝΥΜΟΠΟΙΗΣΗ

Σ 
 

  

Πτυχίο 
Τριτοβάθμια

ς 
Εκπαίδευσης 

Αποδεδειγμέν
η 

επαγγελματική 
εμπειρία 

τουλάχιστον 
τουλάχιστον 

ενός (1) έτους 
στον 

σχεδιασμό και 
την υλοποίηση 
δράσεων στο 
πεδίο της δια 
βίου μάθησης 

Πληρότητα 
απαιτούμενω
ν προσόντων 

  

Μεταπτυχιακός ή 
Διδακτορικός 

τίτλος σπουδών 
της ημεδαπής ή 

ισότιμου 
αναγνωρισμένου 
από τα αρμόδια 
όργανα τίτλου 
σπουδών του 
εξωτερικού 

Αποδεδειγμένη 
εμπειρία στην 

συμβουλευτική 
υποστήριξη, 

κριτική ανάγνωση 
και επιμέλεια για 

ερευνητικά-
μελετητικά-

συγγραφικά έργα 
άνω των 25 

σελίδων 

Συνέντευξη 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 
     

ΣΕΙΡΑ 
ΚΑΤΑΤΑΞΗ

Σ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΨΕΥΔΩΝΥΜΟΠΟΙΗΣΗ

Σ 
 

1 24091  
 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 
 

5 0 8 13 
    

1 24091  
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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 ΚΑΕΛΕ θα 

συνεργαστεί με τους υποψήφιους οι 
οποίοι είναι πρώτοι στην σειρά κατάταξης 

κάθε Επαγγελματικού Περιγράμματος, 
βάσει της βαθμολογίας που προέκυψε στα 

επιθυμητά προσόντα. Σε περίπτωση 
αδυναμίας ή άρνησης κάθε υποψήφιου 

για συνεργασία, το ΚΑΕΛΕ θα απευθύνεται 
στον αμέσως επόμενο της κατάταξης: 

Α/
Α 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΨΕΥΔΩΝΥΜΟΠΟΙΗΣΗ

Σ 
 

  

Πτυχίο 
Τριτοβάθμια

ς 
Εκπαίδευσης 

Αποδεδειγμέν
η 

επαγγελματική 
εμπειρία 

τουλάχιστον 
τουλάχιστον 

ενός (1) έτους 
στον 

σχεδιασμό και 
την υλοποίηση 
δράσεων στο 
πεδίο της δια 
βίου μάθησης 

Πληρότητα 
απαιτούμενω
ν προσόντων 

  

Μεταπτυχιακός ή 
Διδακτορικός 

τίτλος σπουδών 
της ημεδαπής ή 

ισότιμου 
αναγνωρισμένου 
από τα αρμόδια 
όργανα τίτλου 
σπουδών του 
εξωτερικού 

Αποδεδειγμένη 
εμπειρία στην 

συμβουλευτική 
υποστήριξη, 

κριτική ανάγνωση 
και επιμέλεια για 

ερευνητικά-
μελετητικά-

συγγραφικά έργα 
άνω των 25 

σελίδων 

Συνέντευξη 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 
     

ΣΕΙΡΑ 
ΚΑΤΑΤΑΞΗ

Σ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΨΕΥΔΩΝΥΜΟΠΟΙΗΣΗ

Σ 
 

1 24021  
 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 
 

10 15 8 33 
    

1 24021  

2 24028  
 

ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 
 

- - - - 
    

2 24035  

3 24035  
 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 
 

10 0 7 17 
    

3 24041  

4 24038  
 

ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 
 

- - - - 
      

  

5 24039  
 

ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 
 

- - - - 
      

  

6 24041  
 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 
 

5 0 9 14 
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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 ΚΑΕΛΕ θα 

συνεργαστεί με τους υποψήφιους οι 
οποίοι είναι πρώτοι στην σειρά κατάταξης 

κάθε Επαγγελματικού Περιγράμματος, 
βάσει της βαθμολογίας που προέκυψε στα 

επιθυμητά προσόντα. Σε περίπτωση 
αδυναμίας ή άρνησης κάθε υποψήφιου 

για συνεργασία, το ΚΑΕΛΕ θα απευθύνεται 
στον αμέσως επόμενο της κατάταξης: 

Α/
Α 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΨΕΥΔΩΝΥΜΟΠΟΙΗΣΗ

Σ 
 

  

Πτυχίο 
Τριτοβάθμια

ς 
Εκπαίδευσης 

Αποδεδειγμέν
η 

επαγγελματική 
εμπειρία 

τουλάχιστον 
τουλάχιστον 

ενός (1) έτους 
στον 

σχεδιασμό και 
την υλοποίηση 
δράσεων στο 
πεδίο της δια 
βίου μάθησης 

Πληρότητα 
απαιτούμενω
ν προσόντων 

  

Μεταπτυχιακός ή 
Διδακτορικός 

τίτλος σπουδών 
της ημεδαπής ή 

ισότιμου 
αναγνωρισμένου 
από τα αρμόδια 
όργανα τίτλου 
σπουδών του 
εξωτερικού 

Αποδεδειγμένη 
εμπειρία στην 

συμβουλευτική 
υποστήριξη, 

κριτική ανάγνωση 
και επιμέλεια για 

ερευνητικά-
μελετητικά-

συγγραφικά έργα 
άνω των 25 

σελίδων 

Συνέντευξη 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 
     

ΣΕΙΡΑ 
ΚΑΤΑΤΑΞΗ

Σ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΨΕΥΔΩΝΥΜΟΠΟΙΗΣΗ

Σ 
 

1 24091  
 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 
 

5 0 8 13 
    

1 24091  
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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 ΚΑΕΛΕ θα 

συνεργαστεί με τους υποψήφιους οι 
οποίοι είναι πρώτοι στην σειρά κατάταξης 

κάθε Επαγγελματικού Περιγράμματος, 
βάσει της βαθμολογίας που προέκυψε στα 

επιθυμητά προσόντα. Σε περίπτωση 
αδυναμίας ή άρνησης κάθε υποψήφιου 

για συνεργασία, το ΚΑΕΛΕ θα απευθύνεται 
στον αμέσως επόμενο της κατάταξης: 

Α/
Α 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΨΕΥΔΩΝΥΜΟΠΟΙΗΣΗ

Σ 
 

  

Πτυχίο 
Τριτοβάθμια

ς 
Εκπαίδευσης 

Αποδεδειγμέν
η 

επαγγελματική 
εμπειρία 

τουλάχιστον 
τουλάχιστον 

ενός (1) έτους 
στον 

σχεδιασμό και 
την υλοποίηση 
δράσεων στο 
πεδίο της δια 
βίου μάθησης 

Πληρότητα 
απαιτούμενω
ν προσόντων 

  

Μεταπτυχιακός ή 
Διδακτορικός 

τίτλος σπουδών 
της ημεδαπής ή 

ισότιμου 
αναγνωρισμένου 
από τα αρμόδια 
όργανα τίτλου 
σπουδών του 
εξωτερικού 

Αποδεδειγμένη 
εμπειρία στην 

συμβουλευτική 
υποστήριξη, 

κριτική ανάγνωση 
και επιμέλεια για 

ερευνητικά-
μελετητικά-

συγγραφικά έργα 
άνω των 25 

σελίδων 

Συνέντευξη 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 
     

ΣΕΙΡΑ 
ΚΑΤΑΤΑΞΗ

Σ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΨΕΥΔΩΝΥΜΟΠΟΙΗΣΗ

Σ 
 

1 24027  
 

ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 
 

- - - -         - - - 
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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 ΚΑΕΛΕ θα 

συνεργαστεί με τους υποψήφιους οι 
οποίοι είναι πρώτοι στην σειρά κατάταξης 

κάθε Επαγγελματικού Περιγράμματος, 
βάσει της βαθμολογίας που προέκυψε στα 

επιθυμητά προσόντα. Σε περίπτωση 
αδυναμίας ή άρνησης κάθε υποψήφιου 

για συνεργασία, το ΚΑΕΛΕ θα απευθύνεται 
στον αμέσως επόμενο της κατάταξης: 

Α/
Α 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΨΕΥΔΩΝΥΜΟΠΟΙΗΣΗ

Σ 
 

  

Πτυχίο 
Τριτοβάθμια

ς 
Εκπαίδευσης 

Αποδεδειγμέν
η 

επαγγελματική 
εμπειρία 

τουλάχιστον 
τουλάχιστον 

ενός (1) έτους 
στον 

σχεδιασμό και 
την υλοποίηση 
δράσεων στο 
πεδίο της δια 
βίου μάθησης 

Πληρότητα 
απαιτούμενω
ν προσόντων 

  

Μεταπτυχιακός ή 
Διδακτορικός 

τίτλος σπουδών 
της ημεδαπής ή 

ισότιμου 
αναγνωρισμένου 
από τα αρμόδια 
όργανα τίτλου 
σπουδών του 
εξωτερικού 

Αποδεδειγμένη 
εμπειρία στην 

συμβουλευτική 
υποστήριξη, 

κριτική ανάγνωση 
και επιμέλεια για 

ερευνητικά-
μελετητικά-

συγγραφικά έργα 
άνω των 25 

σελίδων 

Συνέντευξη 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 
     

ΣΕΙΡΑ 
ΚΑΤΑΤΑΞΗ

Σ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΨΕΥΔΩΝΥΜΟΠΟΙΗΣΗ

Σ 
 

1 24091  
 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 
 

5 0 8 13 
    

1 24091  

2 24092  
 

ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 
 

- - - - 
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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 ΚΑΕΛΕ θα 

συνεργαστεί με τους υποψήφιους οι 
οποίοι είναι πρώτοι στην σειρά κατάταξης 

κάθε Επαγγελματικού Περιγράμματος, 
βάσει της βαθμολογίας που προέκυψε στα 

επιθυμητά προσόντα. Σε περίπτωση 
αδυναμίας ή άρνησης κάθε υποψήφιου 

για συνεργασία, το ΚΑΕΛΕ θα απευθύνεται 
στον αμέσως επόμενο της κατάταξης: 

Α/
Α 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΨΕΥΔΩΝΥΜΟΠΟΙΗΣΗ

Σ 
 

  

Πτυχίο 
Τριτοβάθμια

ς 
Εκπαίδευσης 

Αποδεδειγμέν
η 

επαγγελματική 
εμπειρία 

τουλάχιστον 
τουλάχιστον 

ενός (1) έτους 
στον 

σχεδιασμό και 
την υλοποίηση 
δράσεων στο 
πεδίο της δια 
βίου μάθησης 

Πληρότητα 
απαιτούμενω
ν προσόντων 

  

Μεταπτυχιακός ή 
Διδακτορικός 

τίτλος σπουδών 
της ημεδαπής ή 

ισότιμου 
αναγνωρισμένου 
από τα αρμόδια 
όργανα τίτλου 
σπουδών του 
εξωτερικού 

Αποδεδειγμένη 
εμπειρία στην 

συμβουλευτική 
υποστήριξη, 

κριτική ανάγνωση 
και επιμέλεια για 

ερευνητικά-
μελετητικά-

συγγραφικά έργα 
άνω των 25 

σελίδων 

Συνέντευξη 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 
     

ΣΕΙΡΑ 
ΚΑΤΑΤΑΞΗ

Σ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΨΕΥΔΩΝΥΜΟΠΟΙΗΣΗ

Σ 
 

1 24029  
 

ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 
 

- - - - 
    

- - 
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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 ΚΑΕΛΕ θα 

συνεργαστεί με τους υποψήφιους οι 
οποίοι είναι πρώτοι στην σειρά κατάταξης 

κάθε Επαγγελματικού Περιγράμματος, 
βάσει της βαθμολογίας που προέκυψε στα 

επιθυμητά προσόντα. Σε περίπτωση 
αδυναμίας ή άρνησης κάθε υποψήφιου 

για συνεργασία, το ΚΑΕΛΕ θα απευθύνεται 
στον αμέσως επόμενο της κατάταξης: 

Α/
Α 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΨΕΥΔΩΝΥΜΟΠΟΙΗΣΗ

Σ 
 

  

Πτυχίο 
Τριτοβάθμια

ς 
Εκπαίδευσης 

Αποδεδειγμέν
η 

επαγγελματική 
εμπειρία 

τουλάχιστον 
τουλάχιστον 

ενός (1) έτους 
στον 

σχεδιασμό και 
την υλοποίηση 
δράσεων στο 
πεδίο της δια 
βίου μάθησης 

Πληρότητα 
απαιτούμενω
ν προσόντων 

  

Μεταπτυχιακός ή 
Διδακτορικός 

τίτλος σπουδών 
της ημεδαπής ή 

ισότιμου 
αναγνωρισμένου 
από τα αρμόδια 
όργανα τίτλου 
σπουδών του 
εξωτερικού 

Αποδεδειγμένη 
εμπειρία στην 

συμβουλευτική 
υποστήριξη, 

κριτική ανάγνωση 
και επιμέλεια για 

ερευνητικά-
μελετητικά-

συγγραφικά έργα 
άνω των 25 

σελίδων 

Συνέντευξη 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 
     

ΣΕΙΡΑ 
ΚΑΤΑΤΑΞΗ

Σ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΨΕΥΔΩΝΥΜΟΠΟΙΗΣΗ

Σ 
 

1 24021  
 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 
 

10 15 8 33 
    

1 24021  

2 24030  
 

ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 
 

- - - - 

       3 24036  
 

ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 
 

- - - - 

       4 24037  
 

ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 
 

- - - - 

       5 24038  
 

ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 
 

- - - - 

       6 24040  
 

ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 
 

- - - - 

       7 24043  
 

ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 
 

- - - - 
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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 ΚΑΕΛΕ θα 

συνεργαστεί με τους υποψήφιους οι 
οποίοι είναι πρώτοι στην σειρά κατάταξης 

κάθε Επαγγελματικού Περιγράμματος, 
βάσει της βαθμολογίας που προέκυψε στα 

επιθυμητά προσόντα. Σε περίπτωση 
αδυναμίας ή άρνησης κάθε υποψήφιου 

για συνεργασία, το ΚΑΕΛΕ θα απευθύνεται 
στον αμέσως επόμενο της κατάταξης: 

Α/
Α 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΨΕΥΔΩΝΥΜΟΠΟΙΗΣΗ

Σ 
 

  

Πτυχίο 
Τριτοβάθμια

ς 
Εκπαίδευσης 

Αποδεδειγμέν
η 

επαγγελματική 
εμπειρία 

τουλάχιστον 
τουλάχιστον 

ενός (1) έτους 
στον 

σχεδιασμό και 
την υλοποίηση 
δράσεων στο 
πεδίο της δια 
βίου μάθησης 

Πληρότητα 
απαιτούμενω
ν προσόντων 

  

Μεταπτυχιακός ή 
Διδακτορικός 

τίτλος σπουδών 
της ημεδαπής ή 

ισότιμου 
αναγνωρισμένου 
από τα αρμόδια 
όργανα τίτλου 
σπουδών του 
εξωτερικού 

Αποδεδειγμένη 
εμπειρία στην 

συμβουλευτική 
υποστήριξη, 

κριτική ανάγνωση 
και επιμέλεια για 

ερευνητικά-
μελετητικά-

συγγραφικά έργα 
άνω των 25 

σελίδων 

Συνέντευξη 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 
     

ΣΕΙΡΑ 
ΚΑΤΑΤΑΞΗ

Σ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΨΕΥΔΩΝΥΜΟΠΟΙΗΣΗ

Σ 
 

1 24021  
 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 
 

10 15 8 33 
    

1 24021  

2 24035  
 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 
 

10 0 7 17 
    

2 24035  

3 24038  
 

ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 
 

- - - - 
    

3 24041  

4 24039  
 

ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 
 

- - - - 
       5 24040  

 
ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 

 
- - - - 

       6 24041 
  

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 
 

5 0 9 14 
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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 ΚΑΕΛΕ θα 

συνεργαστεί με τους υποψήφιους οι 
οποίοι είναι πρώτοι στην σειρά κατάταξης 

κάθε Επαγγελματικού Περιγράμματος, 
βάσει της βαθμολογίας που προέκυψε στα 

επιθυμητά προσόντα. Σε περίπτωση 
αδυναμίας ή άρνησης κάθε υποψήφιου 

για συνεργασία, το ΚΑΕΛΕ θα απευθύνεται 
στον αμέσως επόμενο της κατάταξης: 

Α/
Α 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΨΕΥΔΩΝΥΜΟΠΟΙΗΣΗ

Σ 
 

  

Πτυχίο 
Τριτοβάθμια

ς 
Εκπαίδευσης 

Αποδεδειγμέν
η 

επαγγελματική 
εμπειρία 

τουλάχιστον 
τουλάχιστον 

ενός (1) έτους 
στον 

σχεδιασμό και 
την υλοποίηση 
δράσεων στο 
πεδίο της δια 
βίου μάθησης 

Πληρότητα 
απαιτούμενω
ν προσόντων 

  

Μεταπτυχιακός ή 
Διδακτορικός 

τίτλος σπουδών 
της ημεδαπής ή 

ισότιμου 
αναγνωρισμένου 
από τα αρμόδια 
όργανα τίτλου 
σπουδών του 
εξωτερικού 

Αποδεδειγμένη 
εμπειρία στην 

συμβουλευτική 
υποστήριξη, 

κριτική ανάγνωση 
και επιμέλεια για 

ερευνητικά-
μελετητικά-

συγγραφικά έργα 
άνω των 25 

σελίδων 

Συνέντευξη 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 
     

ΣΕΙΡΑ 
ΚΑΤΑΤΑΞΗ

Σ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΨΕΥΔΩΝΥΜΟΠΟΙΗΣΗ

Σ 
 

1 24034  
 

ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 
 

- - - - 
    

- - 
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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 ΚΑΕΛΕ θα 

συνεργαστεί με τους υποψήφιους οι 
οποίοι είναι πρώτοι στην σειρά κατάταξης 

κάθε Επαγγελματικού Περιγράμματος, 
βάσει της βαθμολογίας που προέκυψε στα 

επιθυμητά προσόντα. Σε περίπτωση 
αδυναμίας ή άρνησης κάθε υποψήφιου 

για συνεργασία, το ΚΑΕΛΕ θα απευθύνεται 
στον αμέσως επόμενο της κατάταξης: 

Α/
Α 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΨΕΥΔΩΝΥΜΟΠΟΙΗΣΗ

Σ 
 

  

Πτυχίο 
Τριτοβάθμια

ς 
Εκπαίδευσης 

Αποδεδειγμέν
η 

επαγγελματική 
εμπειρία 

τουλάχιστον 
τουλάχιστον 

ενός (1) έτους 
στον 

σχεδιασμό και 
την υλοποίηση 
δράσεων στο 
πεδίο της δια 
βίου μάθησης 

Πληρότητα 
απαιτούμενω
ν προσόντων 

  

Μεταπτυχιακός ή 
Διδακτορικός 

τίτλος σπουδών 
της ημεδαπής ή 

ισότιμου 
αναγνωρισμένου 
από τα αρμόδια 
όργανα τίτλου 
σπουδών του 
εξωτερικού 

Αποδεδειγμένη 
εμπειρία στην 

συμβουλευτική 
υποστήριξη, 

κριτική ανάγνωση 
και επιμέλεια για 

ερευνητικά-
μελετητικά-

συγγραφικά έργα 
άνω των 25 

σελίδων 

Συνέντευξη 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 
     

ΣΕΙΡΑ 
ΚΑΤΑΤΑΞΗ

Σ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΨΕΥΔΩΝΥΜΟΠΟΙΗΣΗ

Σ 
 

1 24092  
 

ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 
 

- - - - 
    

- -   
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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 ΚΑΕΛΕ θα 

συνεργαστεί με τους υποψήφιους οι οποίοι 
είναι πρώτοι στην σειρά κατάταξης κάθε 

Επαγγελματικού Περιγράμματος, βάσει της 
βαθμολογίας που προέκυψε στα 

επιθυμητά προσόντα. Σε περίπτωση 
αδυναμίας ή άρνησης κάθε υποψήφιου για 

συνεργασία, το ΚΑΕΛΕ θα απευθύνεται 
στον αμέσως επόμενο της κατάταξης: 

Α/
Α 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΨΕΥΔΩΝΥΜΟΠΟΙΗΣΗ

Σ 
 

  

Πτυχίο 
Τριτοβάθμια

ς 
Εκπαίδευσης 

Αποδεδειγμέν
η 

επαγγελματική 
εμπειρία 

τουλάχιστον 
τουλάχιστον 

ενός (1) έτους 
στον 

σχεδιασμό και 
την υλοποίηση 
δράσεων στο 
πεδίο της δια 
βίου μάθησης 

Πληρότητα 
απαιτούμενω
ν προσόντων 

  

Μεταπτυχιακός ή 
Διδακτορικός 

τίτλος σπουδών 
της ημεδαπής ή 

ισότιμου 
αναγνωρισμένου 
από τα αρμόδια 
όργανα τίτλου 
σπουδών του 
εξωτερικού 

Αποδεδειγμένη 
εμπειρία στην 

συμβουλευτική 
υποστήριξη, 

κριτική ανάγνωση 
και επιμέλεια για 

ερευνητικά-
μελετητικά-

συγγραφικά έργα 
άνω των 25 

σελίδων 

Συνέντευξη 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 
     

ΣΕΙΡΑ 
ΚΑΤΑΤΑΞΗ

Σ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΨΕΥΔΩΝΥΜΟΠΟΙΗΣΗ

Σ 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜ
Ο 

1 24023  
 

ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 
 

- - - - 
 

      - -   

2 24034  
 

ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 
 

- - - - 
 

      - -   
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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 ΚΑΕΛΕ θα 

συνεργαστεί με τους υποψήφιους οι 
οποίοι είναι πρώτοι στην σειρά κατάταξης 

κάθε Επαγγελματικού Περιγράμματος, 
βάσει της βαθμολογίας που προέκυψε στα 

επιθυμητά προσόντα. Σε περίπτωση 
αδυναμίας ή άρνησης κάθε υποψήφιου 

για συνεργασία, το ΚΑΕΛΕ θα απευθύνεται 
στον αμέσως επόμενο της κατάταξης: 

Α/
Α 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΨΕΥΔΩΝΥΜΟΠΟΙΗΣΗ

Σ 
 

  

Πτυχίο 
Τριτοβάθμια

ς 
Εκπαίδευσης 

Αποδεδειγμέν
η 

επαγγελματική 
εμπειρία 

τουλάχιστον 
τουλάχιστον 

ενός (1) έτους 
στον 

σχεδιασμό και 
την υλοποίηση 
δράσεων στο 
πεδίο της δια 
βίου μάθησης 

Πληρότητα 
απαιτούμενω
ν προσόντων 

  

Μεταπτυχιακός ή 
Διδακτορικός 

τίτλος σπουδών 
της ημεδαπής ή 

ισότιμου 
αναγνωρισμένου 
από τα αρμόδια 
όργανα τίτλου 
σπουδών του 
εξωτερικού 

Αποδεδειγμένη 
εμπειρία στην 

συμβουλευτική 
υποστήριξη, 

κριτική ανάγνωση 
και επιμέλεια για 

ερευνητικά-
μελετητικά-

συγγραφικά έργα 
άνω των 25 

σελίδων 

Συνέντευξη 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 
     

ΣΕΙΡΑ 
ΚΑΤΑΤΑΞΗ

Σ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΨΕΥΔΩΝΥΜΟΠΟΙΗΣΗ

Σ 
 

1 24040  
 

ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 
 

- - - - 
    

- - 
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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 ΚΑΕΛΕ θα 

συνεργαστεί με τους υποψήφιους οι 
οποίοι είναι πρώτοι στην σειρά κατάταξης 

κάθε Επαγγελματικού Περιγράμματος, 
βάσει της βαθμολογίας που προέκυψε στα 

επιθυμητά προσόντα. Σε περίπτωση 
αδυναμίας ή άρνησης κάθε υποψήφιου 

για συνεργασία, το ΚΑΕΛΕ θα απευθύνεται 
στον αμέσως επόμενο της κατάταξης: 

Α/
Α 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΨΕΥΔΩΝΥΜΟΠΟΙΗΣΗ

Σ 
 

  

Πτυχίο 
Τριτοβάθμια

ς 
Εκπαίδευσης 

Αποδεδειγμέν
η 

επαγγελματική 
εμπειρία 

τουλάχιστον 
τουλάχιστον 

ενός (1) έτους 
στον 

σχεδιασμό και 
την υλοποίηση 
δράσεων στο 
πεδίο της δια 
βίου μάθησης 

Πληρότητα 
απαιτούμενω
ν προσόντων 

  

Μεταπτυχιακός ή 
Διδακτορικός 

τίτλος σπουδών 
της ημεδαπής ή 

ισότιμου 
αναγνωρισμένου 
από τα αρμόδια 
όργανα τίτλου 
σπουδών του 
εξωτερικού 

Αποδεδειγμένη 
εμπειρία στην 

συμβουλευτική 
υποστήριξη, 

κριτική ανάγνωση 
και επιμέλεια για 

ερευνητικά-
μελετητικά-

συγγραφικά έργα 
άνω των 25 

σελίδων 

Συνέντευξη 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 
     

ΣΕΙΡΑ 
ΚΑΤΑΤΑΞΗ

Σ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΨΕΥΔΩΝΥΜΟΠΟΙΗΣΗ

Σ 
 

1 24042  
 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 
 

5 0 9 14 
    

1 24042  
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