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Κέντρο Ανάπτυξης Ελληνικού Εμπορίου 

& Επιχειρηματικότητας 

 

2 Σεπτεμβρίου 2022 

 

 

ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

 

 

στο πλαίσιο της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ. 

23988/22.06.2022, για Συγγραφείς/Μελετητές για την Ανάπτυξη Επαγγελματικών 

Περιγραμμάτων & Πλαισίων Εκπαιδευτικών Προδιαγραφών Προγραμμάτων, 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  ΕΔΒΜ 
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1. ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΗΣ 

                
   

                

ΑΙΤΗΣΕΙΣ 
 

  
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

 

  
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ 

 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 

    

  
Σύμφωνα με τους  προηγούμενους Πίνακες  
ως προσωρινά επιτυχόντες  είναι οι εξής 
υποψήφιοι: 

Α/Α 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΨΕΥΔΩΝΥΜΟΠΟΙΗΣΗΣ 

 

  

Πτυχίο 
τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης της 
ημεδαπής ή 

ισότιμου 
αναγνωρισμένου 
από τα αρμόδια 
όργανα τίτλου 
σπουδών του 
εξωτερικού  

Αποδεδειγμένη 
επαγγελματική 

εμπειρία τουλάχιστον 
δύο (2) ετών στο 

σχετικό πεδίο με το 
υπό εξέταση 

επάγγελμα/ειδικότητ
α ή Αποδεδειγμένη 
διδακτική εμπειρία 

τουλάχιστον 300 
ωρών στο σχετικό 
πεδίο με το υπό 

εξέταση 
επάγγελμα/ειδικότητ

α 

Τουλάχιστον 
ένα (1) 

ερευνητικό – 
συγγραφικό 

έργο 
ανεξαρτήτως 
θεματολογία

ς 

Πληρότητα 
απαιτούμενω
ν προσόντων 

  

Διδακτορικός ή 
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/ειδικότητ

α 

Αποδεδειγμέν
η εμπειρία 

στην 
εκπόνηση 

τουλάχιστον 
ενός (1) ΕΠ  

Αποδεδειγμένη 
ερευνητική - 

συγγραφική εμπειρία 
σε συνάφεια με το 

υπό εξέταση 
επάγγελμα/ειδικότητ

α 

Συνέντευξ
η 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Σ 
  

ΣΕΙΡΑ 
ΚΑΤΑΤΑΞΗ

Σ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΨΕΥΔΩΝΥΜΟΠΟΙΗΣΗΣ 
 

 1 
 24057 
    ΝΑΙ ΝΑΙ  ΝΑΙ  ΝΑΙ     5 0  0   17  22    1 

24076  
 

 2 
24076  
    ΝΑΙ ΝΑΙ  ΝΑΙ  ΝΑΙ     5  0  25  15  45    2 

24057  
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2. ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΕΑΣ 

                
   

                

ΑΙΤΗΣΕΙΣ 
 

  
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

 

  
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ 

 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 

    

  
Σύμφωνα με τους  προηγούμενους Πίνακες  
ως προσωρινά επιτυχόντες  είναι οι εξής 
υποψήφιοι: 

Α/Α 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΨΕΥΔΩΝΥΜΟΠΟΙΗΣΗΣ 

 

  

Πτυχίο τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης της 

ημεδαπής ή 
ισότιμου 

αναγνωρισμένου 
από τα αρμόδια 
όργανα τίτλου 
σπουδών του 
εξωτερικού  

Αποδεδειγμένη 
επαγγελματική 

εμπειρία 
τουλάχιστον δύο (2) 

ετών στο σχετικό 
πεδίο με το υπό 

εξέταση 
επάγγελμα/ειδικότητ
α ή Αποδεδειγμένη 
διδακτική εμπειρία 

τουλάχιστον 300 
ωρών στο σχετικό 
πεδίο με το υπό 

εξέταση 
επάγγελμα/ειδικότητ

α 

Τουλάχιστον 
ένα (1) 

ερευνητικό – 
συγγραφικό 

έργο 
ανεξαρτήτως 
θεματολογία

ς 

Πληρότητα 
απαιτούμενω
ν προσόντων 

  

Διδακτορικός ή 
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/ειδικότητ

α 

Αποδεδειγμέν
η εμπειρία 

στην 
εκπόνηση 

τουλάχιστον 
ενός (1) ΕΠ  

Αποδεδειγμένη 
ερευνητική - 

συγγραφική εμπειρία 
σε συνάφεια με το 

υπό εξέταση 
επάγγελμα/ειδικότητ

α 

Συνέντευξ
η 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Σ 
  

ΣΕΙΡΑ 
ΚΑΤΑΤΑΞΗ

Σ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΨΕΥΔΩΝΥΜΟΠΟΙΗΣΗΣ 
 

 1  24078    ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ  ΝΑΙ     10 15  0  18  43     1 24078 
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3. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

                
   

                

ΑΙΤΗΣΕΙΣ 
 

  
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

 

  
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ 

 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 

    

  
Σύμφωνα με τους  προηγούμενους Πίνακες  
ως προσωρινά επιτυχόντες  είναι οι εξής 
υποψήφιοι: 

Α/Α 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΨΕΥΔΩΝΥΜΟΠΟΙΗΣΗΣ 

 

  

Πτυχίο τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης της 

ημεδαπής ή 
ισότιμου 

αναγνωρισμένου 
από τα αρμόδια 
όργανα τίτλου 
σπουδών του 
εξωτερικού  

Αποδεδειγμένη 
επαγγελματική 

εμπειρία 
τουλάχιστον δύο (2) 

ετών στο σχετικό 
πεδίο με το υπό 

εξέταση 
επάγγελμα/ειδικότητ
α ή Αποδεδειγμένη 
διδακτική εμπειρία 

τουλάχιστον 300 
ωρών στο σχετικό 
πεδίο με το υπό 

εξέταση 
επάγγελμα/ειδικότητ

α 

Τουλάχιστον 
ένα (1) 

ερευνητικό – 
συγγραφικό 

έργο 
ανεξαρτήτως 
θεματολογία

ς 

Πληρότητα 
απαιτούμενω
ν προσόντων 

  

Διδακτορικός ή 
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/ειδικότητ

α 

Αποδεδειγμέν
η εμπειρία 

στην 
εκπόνηση 

τουλάχιστον 
ενός (1) ΕΠ  

Αποδεδειγμένη 
ερευνητική - 

συγγραφική εμπειρία 
σε συνάφεια με το 

υπό εξέταση 
επάγγελμα/ειδικότητ

α 

Συνέντευξ
η 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Σ 
  

ΣΕΙΡΑ 
ΚΑΤΑΤΑΞΗ

Σ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΨΕΥΔΩΝΥΜΟΠΟΙΗΣΗΣ 
 

 1 
  
24065    ΝΑΙ ΟΧΙ  ΝΑΙ  ΟΧΙ     -  -  -  -  -    - 

  
 - 
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4. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 
ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

                
   

                

ΑΙΤΗΣΕΙΣ 
 

  
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

 

  
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ 

 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 

    

  
Σύμφωνα με τους  προηγούμενους Πίνακες  
ως προσωρινά επιτυχόντες  είναι οι εξής 
υποψήφιοι: 

Α/Α 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΨΕΥΔΩΝΥΜΟΠΟΙΗΣΗΣ 

 

  

Πτυχίο 
τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης της 
ημεδαπής ή 

ισότιμου 
αναγνωρισμένου 
από τα αρμόδια 
όργανα τίτλου 
σπουδών του 
εξωτερικού  

Αποδεδειγμένη 
επαγγελματική 

εμπειρία τουλάχιστον 
δύο (2) ετών στο 

σχετικό πεδίο με το 
υπό εξέταση 

επάγγελμα/ειδικότητ
α ή Αποδεδειγμένη 
διδακτική εμπειρία 

τουλάχιστον 300 
ωρών στο σχετικό 
πεδίο με το υπό 

εξέταση 
επάγγελμα/ειδικότητ

α 

Τουλάχιστον 
ένα (1) 

ερευνητικό – 
συγγραφικό 

έργο 
ανεξαρτήτως 
θεματολογία

ς 

Πληρότητα 
απαιτούμενω
ν προσόντων 

  

Διδακτορικός ή 
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/ειδικότητ

α 

Αποδεδειγμέν
η εμπειρία 

στην 
εκπόνηση 

τουλάχιστον 
ενός (1) ΕΠ  

Αποδεδειγμένη 
ερευνητική - 

συγγραφική εμπειρία 
σε συνάφεια με το 

υπό εξέταση 
επάγγελμα/ειδικότητ

α 

Συνέντευξ
η 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Σ 
  

ΣΕΙΡΑ 
ΚΑΤΑΤΑΞΗ

Σ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΨΕΥΔΩΝΥΜΟΠΟΙΗΣΗΣ 
 

 1 24050    ΝΑΙ ΝΑΙ  ΝΑΙ  ΝΑΙ     0 0   25 15  40     1   24055 

 2 
  
24055    ΝΑΙ ΝΑΙ  ΝΑΙ  ΝΑΙ     10  0 25  18  53     2 

  
 24050 

 3 
  
24059    ΝΑΙ ΝΑΙ  ΟΧΙ   ΟΧΙ    -  -  -  -  -     
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5. ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ 

                
   

                

ΑΙΤΗΣΕΙΣ 
 

  
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

 

  
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ 

 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 

    

  
Σύμφωνα με τους  προηγούμενους Πίνακες  
ως προσωρινά επιτυχόντες  είναι οι εξής 
υποψήφιοι: 

Α/Α 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΨΕΥΔΩΝΥΜΟΠΟΙΗΣΗΣ 

 

  

Πτυχίο τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης της 

ημεδαπής ή 
ισότιμου 

αναγνωρισμένου 
από τα αρμόδια 
όργανα τίτλου 
σπουδών του 
εξωτερικού  

Αποδεδειγμένη 
επαγγελματική 

εμπειρία 
τουλάχιστον δύο (2) 

ετών στο σχετικό 
πεδίο με το υπό 

εξέταση 
επάγγελμα/ειδικότητ
α ή Αποδεδειγμένη 
διδακτική εμπειρία 

τουλάχιστον 300 
ωρών στο σχετικό 
πεδίο με το υπό 

εξέταση 
επάγγελμα/ειδικότητ

α 

Τουλάχιστον 
ένα (1) 

ερευνητικό – 
συγγραφικό 

έργο 
ανεξαρτήτως 
θεματολογία

ς 

Πληρότητα 
απαιτούμενω
ν προσόντων 

  

Διδακτορικός ή 
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/ειδικότητ

α 

Αποδεδειγμέν
η εμπειρία 

στην 
εκπόνηση 

τουλάχιστον 
ενός (1) ΕΠ  

Αποδεδειγμένη 
ερευνητική - 

συγγραφική εμπειρία 
σε συνάφεια με το 

υπό εξέταση 
επάγγελμα/ειδικότητ

α 

Συνέντευξ
η 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Σ 
  

ΣΕΙΡΑ 
ΚΑΤΑΤΑΞΗ

Σ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΨΕΥΔΩΝΥΜΟΠΟΙΗΣΗΣ 
 

 - 
 
-     - -   -  -    -  -  -  -  -    - 

  
 - 
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6. ΕΜΠΟΡΟΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 

                
   

                

ΑΙΤΗΣΕΙΣ 
 

  
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

 

  
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ 

 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 

    

  
Σύμφωνα με τους  προηγούμενους Πίνακες  
ως προσωρινά επιτυχόντες  είναι οι εξής 
υποψήφιοι: 

Α/Α 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΨΕΥΔΩΝΥΜΟΠΟΙΗΣΗΣ 

 

  

Πτυχίο 
τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης της 
ημεδαπής ή 

ισότιμου 
αναγνωρισμένου 
από τα αρμόδια 
όργανα τίτλου 
σπουδών του 
εξωτερικού  

Αποδεδειγμένη 
επαγγελματική 

εμπειρία τουλάχιστον 
δύο (2) ετών στο 

σχετικό πεδίο με το 
υπό εξέταση 

επάγγελμα/ειδικότητ
α ή Αποδεδειγμένη 
διδακτική εμπειρία 

τουλάχιστον 300 
ωρών στο σχετικό 
πεδίο με το υπό 

εξέταση 
επάγγελμα/ειδικότητ

α 

Τουλάχιστον 
ένα (1) 

ερευνητικό – 
συγγραφικό 

έργο 
ανεξαρτήτως 
θεματολογία

ς 

Πληρότητα 
απαιτούμενω
ν προσόντων 

  

Διδακτορικός ή 
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/ειδικότητ

α 

Αποδεδειγμέν
η εμπειρία 

στην 
εκπόνηση 

τουλάχιστον 
ενός (1) ΕΠ  

Αποδεδειγμένη 
ερευνητική - 

συγγραφική εμπειρία 
σε συνάφεια με το 

υπό εξέταση 
επάγγελμα/ειδικότητ

α 

Συνέντευξ
η 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Σ 
  

ΣΕΙΡΑ 
ΚΑΤΑΤΑΞΗ

Σ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΨΕΥΔΩΝΥΜΟΠΟΙΗΣΗΣ 
 

 1 
  
24054    ΝΑΙ  ΝΑΙ  ΝΑΙ  ΝΑΙ    5  0 0  18  23     1  24062 

 2 24062    ΝΑΙ  ΝΑΙ  ΝΑΙ  ΝΑΙ    0  15  0  17  32    2  24054 
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7. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ 

                
   

                

ΑΙΤΗΣΕΙΣ 
 

  
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

 

  
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ 

 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 

    

  
Σύμφωνα με τους  προηγούμενους Πίνακες  
ως προσωρινά επιτυχόντες  είναι οι εξής 
υποψήφιοι: 

Α/Α 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΨΕΥΔΩΝΥΜΟΠΟΙΗΣΗΣ 

 

  

Πτυχίο 
τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης της 
ημεδαπής ή 

ισότιμου 
αναγνωρισμένου 
από τα αρμόδια 
όργανα τίτλου 
σπουδών του 
εξωτερικού  

Αποδεδειγμένη 
επαγγελματική 

εμπειρία τουλάχιστον 
δύο (2) ετών στο 

σχετικό πεδίο με το 
υπό εξέταση 

επάγγελμα/ειδικότητ
α ή Αποδεδειγμένη 
διδακτική εμπειρία 

τουλάχιστον 300 
ωρών στο σχετικό 
πεδίο με το υπό 

εξέταση 
επάγγελμα/ειδικότητ

α 

Τουλάχιστον 
ένα (1) 

ερευνητικό – 
συγγραφικό 

έργο 
ανεξαρτήτως 
θεματολογία

ς 

Πληρότητα 
απαιτούμενω
ν προσόντων 

  

Διδακτορικός ή 
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/ειδικότητ

α 

Αποδεδειγμέν
η εμπειρία 

στην 
εκπόνηση 

τουλάχιστον 
ενός (1) ΕΠ  

Αποδεδειγμένη 
ερευνητική - 

συγγραφική εμπειρία 
σε συνάφεια με το 

υπό εξέταση 
επάγγελμα/ειδικότητ

α 

Συνέντευξ
η 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Σ 
  

ΣΕΙΡΑ 
ΚΑΤΑΤΑΞΗ

Σ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΨΕΥΔΩΝΥΜΟΠΟΙΗΣΗΣ 
 

1 24054  ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ  5 0 0 18 23  1 24064 

2 
  
24064    ΝΑΙ ΝΑΙ  ΝΑΙ  ΝΑΙ   5  0 20 17 42   2 24054 
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8. ΠΡΟΩΘΗΤΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 
ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 

(MERCHANDISER) 
                

   
                

ΑΙΤΗΣΕΙΣ 
 

  
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

 

  
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ 

 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 

    

  
Σύμφωνα με τους  προηγούμενους Πίνακες  
ως προσωρινά επιτυχόντες  είναι οι εξής 
υποψήφιοι: 

Α/Α 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΨΕΥΔΩΝΥΜΟΠΟΙΗΣΗΣ 

 

  

Πτυχίο 
τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης της 
ημεδαπής ή 

ισότιμου 
αναγνωρισμένου 
από τα αρμόδια 
όργανα τίτλου 
σπουδών του 
εξωτερικού  

Αποδεδειγμένη 
επαγγελματική 

εμπειρία τουλάχιστον 
δύο (2) ετών στο 

σχετικό πεδίο με το 
υπό εξέταση 

επάγγελμα/ειδικότητ
α ή Αποδεδειγμένη 
διδακτική εμπειρία 

τουλάχιστον 300 
ωρών στο σχετικό 
πεδίο με το υπό 

εξέταση 
επάγγελμα/ειδικότητ

α 

Τουλάχιστον 
ένα (1) 

ερευνητικό – 
συγγραφικό 

έργο 
ανεξαρτήτως 
θεματολογία

ς 

Πληρότητα 
απαιτούμενω
ν προσόντων 

  

Διδακτορικός ή 
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/ειδικότητ

α 

Αποδεδειγμέν
η εμπειρία 

στην 
εκπόνηση 

τουλάχιστον 
ενός (1) ΕΠ  

Αποδεδειγμένη 
ερευνητική - 

συγγραφική εμπειρία 
σε συνάφεια με το 

υπό εξέταση 
επάγγελμα/ειδικότητ

α 

Συνέντευξ
η 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Σ 
  

ΣΕΙΡΑ 
ΚΑΤΑΤΑΞΗ

Σ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΨΕΥΔΩΝΥΜΟΠΟΙΗΣΗΣ 
 

 1  24062    ΝΑΙ ΝΑΙ  ΝΑΙ   ΝΑΙ    0  15  0  17  32    1 24062 
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9. ΠΩΛΗΤΗΣ 
ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

   
                

ΑΙΤΗΣΕΙΣ 
 

  
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

 

  
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ 

 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 

    

  
Σύμφωνα με τους  προηγούμενους Πίνακες  
ως προσωρινά επιτυχόντες  είναι οι εξής 
υποψήφιοι: 

Α/Α 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΨΕΥΔΩΝΥΜΟΠΟΙΗΣΗΣ 

 

  

Πτυχίο 
τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης της 
ημεδαπής ή 

ισότιμου 
αναγνωρισμένου 
από τα αρμόδια 
όργανα τίτλου 
σπουδών του 
εξωτερικού  

Αποδεδειγμένη 
επαγγελματική 

εμπειρία τουλάχιστον 
δύο (2) ετών στο 

σχετικό πεδίο με το 
υπό εξέταση 

επάγγελμα/ειδικότητ
α ή Αποδεδειγμένη 
διδακτική εμπειρία 

τουλάχιστον 300 
ωρών στο σχετικό 
πεδίο με το υπό 

εξέταση 
επάγγελμα/ειδικότητ

α 

Τουλάχιστον 
ένα (1) 

ερευνητικό – 
συγγραφικό 

έργο 
ανεξαρτήτως 
θεματολογία

ς 

Πληρότητα 
απαιτούμενω
ν προσόντων 

  

Διδακτορικός ή 
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/ειδικότητ

α 

Αποδεδειγμέν
η εμπειρία 

στην 
εκπόνηση 

τουλάχιστον 
ενός (1) ΕΠ  

Αποδεδειγμένη 
ερευνητική - 

συγγραφική εμπειρία 
σε συνάφεια με το 

υπό εξέταση 
επάγγελμα/ειδικότητ

α 

Συνέντευξ
η 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Σ 
  

ΣΕΙΡΑ 
ΚΑΤΑΤΑΞΗ

Σ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΨΕΥΔΩΝΥΜΟΠΟΙΗΣΗΣ 
 

 1 24090    ΝΑΙ ΝΑΙ  ΝΑΙ  ΝΑΙ     10  0  0  16  26    1 24090 
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10. ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ 
ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ 

ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 
                

   
                

ΑΙΤΗΣΕΙΣ 
Γ 

  
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

 

  
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ 

 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 

    

  
Σύμφωνα με τους  προηγούμενους Πίνακες  ως 
προσωρινά επιτυχόντες  είναι οι εξής 
υποψήφιοι: 

Α/Α 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΨΕΥΔΩΝΥΜΟΠΟΙΗΣΗΣ 

 

  

Πτυχίο 
τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης της 
ημεδαπής ή 

ισότιμου 
αναγνωρισμένου 
από τα αρμόδια 
όργανα τίτλου 
σπουδών του 
εξωτερικού  

Αποδεδειγμένη 
επαγγελματική 

εμπειρία 
τουλάχιστον δύο (2) 

ετών στο σχετικό 
πεδίο με το υπό 

εξέταση 
επάγγελμα/ειδικότητ
α ή Αποδεδειγμένη 
διδακτική εμπειρία 

τουλάχιστον 300 
ωρών στο σχετικό 
πεδίο με το υπό 

εξέταση 
επάγγελμα/ειδικότητ

α 

Τουλάχιστον 
ένα (1) 

ερευνητικό – 
συγγραφικό 

έργο 
ανεξαρτήτως 
θεματολογία

ς 

Πληρότητα 
απαιτούμενω
ν προσόντων 

  

Διδακτορικός ή 
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/ειδικότητ

α 

Αποδεδειγμέν
η εμπειρία 

στην 
εκπόνηση 

τουλάχιστον 
ενός (1) ΕΠ  

Αποδεδειγμένη 
ερευνητική - 

συγγραφική εμπειρία 
σε συνάφεια με το 

υπό εξέταση 
επάγγελμα/ειδικότητ

α 

Συνέντευξ
η 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Σ 
  

ΣΕΙΡΑ 
ΚΑΤΑΤΑΞΗ

Σ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΨΕΥΔΩΝΥΜΟΠΟΙΗΣΗΣ 
 

 1 24071    ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ   ΟΧΙ    -  -  -  -  -   1 24073 

 2 24073    ΝΑΙ ΝΑΙ  ΝΑΙ   ΝΑΙ    5  0  25  16  46     
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11. ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΧΟΝΔΡΙΚΟΥ 

ΕΜΠΟΡΙΟΥ 
                

   
                

ΑΙΤΗΣΕΙΣ 
 

  
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

 

  
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ 

 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 

    

  
Σύμφωνα με τους  προηγούμενους Πίνακες  ως 
προσωρινά επιτυχόντες  είναι οι εξής 
υποψήφιοι: 

Α/Α 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΨΕΥΔΩΝΥΜΟΠΟΙΗΣΗΣ 

 

  

Πτυχίο 
τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης της 
ημεδαπής ή 

ισότιμου 
αναγνωρισμένου 
από τα αρμόδια 
όργανα τίτλου 
σπουδών του 
εξωτερικού  

Αποδεδειγμένη 
επαγγελματική 

εμπειρία 
τουλάχιστον δύο (2) 

ετών στο σχετικό 
πεδίο με το υπό 

εξέταση 
επάγγελμα/ειδικότητ
α ή Αποδεδειγμένη 
διδακτική εμπειρία 

τουλάχιστον 300 
ωρών στο σχετικό 
πεδίο με το υπό 

εξέταση 
επάγγελμα/ειδικότητ

α 

Τουλάχιστον 
ένα (1) 

ερευνητικό – 
συγγραφικό 

έργο 
ανεξαρτήτως 
θεματολογία

ς 

Πληρότητα 
απαιτούμενω
ν προσόντων 

  

Διδακτορικός ή 
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/ειδικότητ

α 

Αποδεδειγμέν
η εμπειρία 

στην 
εκπόνηση 

τουλάχιστον 
ενός (1) ΕΠ  

Αποδεδειγμένη 
ερευνητική - 

συγγραφική εμπειρία 
σε συνάφεια με το 

υπό εξέταση 
επάγγελμα/ειδικότητ

α 

Συνέντευξ
η 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Σ 
  

ΣΕΙΡΑ 
ΚΑΤΑΤΑΞΗ

Σ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΨΕΥΔΩΝΥΜΟΠΟΙΗΣΗΣ 
 

1  24075    ΝΑΙ ΝΑΙ  ΝΑΙ  ΝΑΙ     5  0  25  17  47    1   24075 
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12. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ 

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ/ 
ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ 

                
   

                

ΑΙΤΗΣΕΙΣ 
 

  
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

 

  
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ 

 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 

    

  
Σύμφωνα με τους  προηγούμενους Πίνακες  ως 
προσωρινά επιτυχόντες  είναι οι εξής 
υποψήφιοι: 

Α/
Α 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΨΕΥΔΩΝΥΜΟΠΟΙΗΣΗΣ 
 

  

Πτυχίο 
τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης 

της ημεδαπής ή 
ισότιμου 

αναγνωρισμένο
υ από τα 

αρμόδια όργανα 
τίτλου σπουδών 
του εξωτερικού  

Αποδεδειγμένη 
επαγγελματική 

εμπειρία τουλάχιστον 
δύο (2) ετών στο 

σχετικό πεδίο με το 
υπό εξέταση 

επάγγελμα/ειδικότητ
α ή Αποδεδειγμένη 
διδακτική εμπειρία 

τουλάχιστον 300 
ωρών στο σχετικό 
πεδίο με το υπό 

εξέταση 
επάγγελμα/ειδικότητ

α 

Τουλάχιστον 
ένα (1) 

ερευνητικό – 
συγγραφικό 

έργο 
ανεξαρτήτως 
θεματολογία

ς 

Πληρότητα 
απαιτούμενω
ν προσόντων 

  

Διδακτορικός ή 
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/ειδικότητ

α 

Αποδεδειγμέν
η εμπειρία 

στην εκπόνηση 
τουλάχιστον 
ενός (1) ΕΠ  

Αποδεδειγμένη 
ερευνητική - 

συγγραφική εμπειρία 
σε συνάφεια με το 

υπό εξέταση 
επάγγελμα/ειδικότητ

α 

Συνέντευξ
η 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Σ 
  

ΣΕΙΡΑ 
ΚΑΤΑΤΑΞΗ

Σ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΨΕΥΔΩΝΥΜΟΠΟΙΗΣΗΣ 
 

 1 
  
24050    ΝΑΙ ΝΑΙ  ΝΑΙ  ΝΑΙ     0  0  0  14  14    1  24067 

 2 24060    ΝΑΙ ΟΧΙ  ΝΑΙ   ΟΧΙ    -  -  -  -  -    2  24050 

 3 
  
24066    ΝΑΙ ΟΧΙ  ΝΑΙ   ΟΧΙ    -  -  -  -  -     

  
  

 4 24067    ΝΑΙ ΝΑΙ  ΝΑΙ  ΝΑΙ     5  0  0  17  22     
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13. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ 

ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΝΩΠΩΝ 
ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ 

   
                

ΑΙΤΗΣΕΙΣ 
 

  
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

 

  
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ 

 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 

    

  
Σύμφωνα με τους  προηγούμενους Πίνακες  ως 
προσωρινά επιτυχόντες  είναι οι εξής 
υποψήφιοι: 

Α/
Α 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΨΕΥΔΩΝΥΜΟΠΟΙΗΣΗΣ 
 

  

Πτυχίο 
τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης 

της ημεδαπής ή 
ισότιμου 

αναγνωρισμένο
υ από τα 

αρμόδια όργανα 
τίτλου σπουδών 
του εξωτερικού  

Αποδεδειγμένη 
επαγγελματική 

εμπειρία τουλάχιστον 
δύο (2) ετών στο 

σχετικό πεδίο με το 
υπό εξέταση 

επάγγελμα/ειδικότητ
α ή Αποδεδειγμένη 
διδακτική εμπειρία 

τουλάχιστον 300 
ωρών στο σχετικό 
πεδίο με το υπό 

εξέταση 
επάγγελμα/ειδικότητ

α 

Τουλάχιστον 
ένα (1) 

ερευνητικό – 
συγγραφικό 

έργο 
ανεξαρτήτως 
θεματολογία

ς 

Πληρότητα 
απαιτούμενω
ν προσόντων 

  

Διδακτορικός ή 
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/ειδικότητ

α 

Αποδεδειγμέν
η εμπειρία 

στην εκπόνηση 
τουλάχιστον 
ενός (1) ΕΠ  

Αποδεδειγμένη 
ερευνητική - 

συγγραφική εμπειρία 
σε συνάφεια με το 

υπό εξέταση 
επάγγελμα/ειδικότητ

α 

Συνέντευξ
η 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Σ 
  

ΣΕΙΡΑ 
ΚΑΤΑΤΑΞΗ

Σ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΨΕΥΔΩΝΥΜΟΠΟΙΗΣΗΣ 
 

 1 
  
24071    ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ   ΟΧΙ    -  -  -  -  -    1 24073 

 2 24073    ΝΑΙ ΝΑΙ  ΝΑΙ   ΝΑΙ    5    25  16  46     
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14. ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΩΝ 

ΓΡΑΦΕΙΟΥ 
                

   
                

ΑΙΤΗΣΕΙΣ 
 

  
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

 

  
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ 

 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 

    

  
Σύμφωνα με τους  προηγούμενους Πίνακες  ως 
προσωρινά επιτυχόντες  είναι οι εξής 
υποψήφιοι: 

Α/
Α 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΨΕΥΔΩΝΥΜΟΠΟΙΗΣΗΣ 
 

  

Πτυχίο 
τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης 

της ημεδαπής ή 
ισότιμου 

αναγνωρισμένο
υ από τα 
αρμόδια 

όργανα τίτλου 
σπουδών του 
εξωτερικού  

Αποδεδειγμένη 
επαγγελματική 

εμπειρία τουλάχιστον 
δύο (2) ετών στο 

σχετικό πεδίο με το 
υπό εξέταση 

επάγγελμα/ειδικότητ
α ή Αποδεδειγμένη 
διδακτική εμπειρία 

τουλάχιστον 300 
ωρών στο σχετικό 
πεδίο με το υπό 

εξέταση 
επάγγελμα/ειδικότητ

α 

Τουλάχιστον 
ένα (1) 

ερευνητικό – 
συγγραφικό 

έργο 
ανεξαρτήτως 
θεματολογία

ς 

Πληρότητα 
απαιτούμενω
ν προσόντων 

  

Διδακτορικός ή 
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/ειδικότητ

α 

Αποδεδειγμέν
η εμπειρία 

στην 
εκπόνηση 

τουλάχιστον 
ενός (1) ΕΠ  

Αποδεδειγμένη 
ερευνητική - 

συγγραφική εμπειρία 
σε συνάφεια με το 

υπό εξέταση 
επάγγελμα/ειδικότητ

α 

Συνέντευξ
η 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Σ 
  

ΣΕΙΡΑ 
ΚΑΤΑΤΑΞΗ

Σ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΨΕΥΔΩΝΥΜΟΠΟΙΗΣΗΣ 
 

 1 24053    ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ  ΝΑΙ     10 10  25  16  61    1 

  
 24053 
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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  ως 
προσωρινά επιτυχόντες  είναι οι εξής 
υποψήφιοι: 

Α/
Α 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΨΕΥΔΩΝΥΜΟΠΟΙΗΣΗΣ 
 

  

Πτυχίο 
τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης 

της ημεδαπής ή 
ισότιμου 

αναγνωρισμένο
υ από τα 
αρμόδια 

όργανα τίτλου 
σπουδών του 
εξωτερικού  

Αποδεδειγμένη 
επαγγελματική 

εμπειρία τουλάχιστον 
δύο (2) ετών στο 

σχετικό πεδίο με το 
υπό εξέταση 

επάγγελμα/ειδικότητ
α ή Αποδεδειγμένη 
διδακτική εμπειρία 

τουλάχιστον 300 
ωρών στο σχετικό 
πεδίο με το υπό 

εξέταση 
επάγγελμα/ειδικότητ

α 

Τουλάχιστον 
ένα (1) 

ερευνητικό – 
συγγραφικό 

έργο 
ανεξαρτήτως 
θεματολογία

ς 

Πληρότητα 
απαιτούμενω
ν προσόντων 

  

Διδακτορικός ή 
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/ειδικότητ

α 

Αποδεδειγμέν
η εμπειρία 

στην 
εκπόνηση 

τουλάχιστον 
ενός (1) ΕΠ  

Αποδεδειγμένη 
ερευνητική - 

συγγραφική εμπειρία 
σε συνάφεια με το 

υπό εξέταση 
επάγγελμα/ειδικότητ

α 

Συνέντευξ
η 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Σ 
  

ΣΕΙΡΑ 
ΚΑΤΑΤΑΞΗ

Σ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΨΕΥΔΩΝΥΜΟΠΟΙΗΣΗΣ 
 

 1   24063    ΝΑΙ ΝΑΙ  ΝΑΙ   ΝΑΙ    10  0  25  17  52    1 

  
 24063 

 2  24075    ΝΑΙ ΝΑΙ  ΝΑΙ   ΝΑΙ    5 0   25  17  47    2  24075 
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16. ΒΟΗΘΟΣ ΟΠΤΙΚΟΥ 

                
   

                

ΑΙΤΗΣΕΙΣ 
 

  
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

 

  
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ 

 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 

    

  
Σύμφωνα με τους  προηγούμενους Πίνακες  ως 
προσωρινά επιτυχόντες  είναι οι εξής 
υποψήφιοι: 

Α/
Α 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΨΕΥΔΩΝΥΜΟΠΟΙΗΣΗΣ 
 

  

Πτυχίο 
τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης 

της ημεδαπής ή 
ισότιμου 

αναγνωρισμένο
υ από τα 

αρμόδια όργανα 
τίτλου σπουδών 
του εξωτερικού  

Αποδεδειγμένη 
επαγγελματική 

εμπειρία τουλάχιστον 
δύο (2) ετών στο 

σχετικό πεδίο με το 
υπό εξέταση 

επάγγελμα/ειδικότητ
α ή Αποδεδειγμένη 
διδακτική εμπειρία 

τουλάχιστον 300 
ωρών στο σχετικό 
πεδίο με το υπό 

εξέταση 
επάγγελμα/ειδικότητ

α 

Τουλάχιστον 
ένα (1) 

ερευνητικό – 
συγγραφικό 

έργο 
ανεξαρτήτως 
θεματολογία

ς 

Πληρότητα 
απαιτούμενω
ν προσόντων 

  

Διδακτορικός ή 
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/ειδικότητ

α 

Αποδεδειγμέν
η εμπειρία 

στην εκπόνηση 
τουλάχιστον 
ενός (1) ΕΠ  

Αποδεδειγμένη 
ερευνητική - 

συγγραφική εμπειρία 
σε συνάφεια με το 

υπό εξέταση 
επάγγελμα/ειδικότητ

α 

Συνέντευξ
η 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Σ 
  

ΣΕΙΡΑ 
ΚΑΤΑΤΑΞΗ

Σ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΨΕΥΔΩΝΥΜΟΠΟΙΗΣΗΣ 
 

 1 
  
 24067    ΝΑΙ ΝΑΙ  ΝΑΙ  ΝΑΙ     10  0  25  15  50    1   24067 
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17. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ – 
ΚΕΙΜΕΝΟΓΡΑΦΟΣ 
ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗΣ 

   
                

ΑΙΤΗΣΕΙΣ 
 

  
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

 

  
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ 

 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 

    

  
Σύμφωνα με τους  προηγούμενους Πίνακες  ως 
προσωρινά επιτυχόντες  είναι οι εξής 
υποψήφιοι: 

Α/
Α 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΨΕΥΔΩΝΥΜΟΠΟΙΗΣΗΣ 
 

  

Πτυχίο 
τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης 

της ημεδαπής ή 
ισότιμου 

αναγνωρισμένο
υ από τα 

αρμόδια όργανα 
τίτλου σπουδών 
του εξωτερικού  

Αποδεδειγμένη 
επαγγελματική 

εμπειρία τουλάχιστον 
δύο (2) ετών στο 

σχετικό πεδίο με το 
υπό εξέταση 

επάγγελμα/ειδικότητ
α ή Αποδεδειγμένη 
διδακτική εμπειρία 

τουλάχιστον 300 
ωρών στο σχετικό 
πεδίο με το υπό 

εξέταση 
επάγγελμα/ειδικότητ

α 

Τουλάχιστον 
ένα (1) 

ερευνητικό – 
συγγραφικό 

έργο 
ανεξαρτήτως 
θεματολογία

ς 

Πληρότητα 
απαιτούμενω
ν προσόντων 

  

Διδακτορικός ή 
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/ειδικότητ

α 

Αποδεδειγμέν
η εμπειρία 

στην εκπόνηση 
τουλάχιστον 
ενός (1) ΕΠ  

Αποδεδειγμένη 
ερευνητική - 

συγγραφική εμπειρία 
σε συνάφεια με το 

υπό εξέταση 
επάγγελμα/ειδικότητ

α 

Συνέντευξ
η 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Σ 
  

ΣΕΙΡΑ 
ΚΑΤΑΤΑΞΗ

Σ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΨΕΥΔΩΝΥΜΟΠΟΙΗΣΗΣ 
 

 1  24049    ΝΑΙ ΝΑΙ  ΝΑΙ  ΝΑΙ     5  0  0  16  21    1  24049 

 2 
  
 24056    ΝΑΙ ΟΧΙ  ΝΑΙ   ΟΧΙ    -  -  -  -  -     
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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  ως 
προσωρινά επιτυχόντες  είναι οι εξής 
υποψήφιοι: 

Α/
Α 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΨΕΥΔΩΝΥΜΟΠΟΙΗΣΗΣ 
 

  

Πτυχίο 
τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης 

της ημεδαπής ή 
ισότιμου 

αναγνωρισμένο
υ από τα 

αρμόδια όργανα 
τίτλου σπουδών 
του εξωτερικού  

Αποδεδειγμένη 
επαγγελματική 

εμπειρία τουλάχιστον 
δύο (2) ετών στο 

σχετικό πεδίο με το 
υπό εξέταση 

επάγγελμα/ειδικότητ
α ή Αποδεδειγμένη 
διδακτική εμπειρία 

τουλάχιστον 300 
ωρών στο σχετικό 
πεδίο με το υπό 

εξέταση 
επάγγελμα/ειδικότητ

α 

Τουλάχιστον 
ένα (1) 

ερευνητικό – 
συγγραφικό 

έργο 
ανεξαρτήτως 
θεματολογία

ς 

Πληρότητα 
απαιτούμενω
ν προσόντων 

  

Διδακτορικός ή 
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/ειδικότητ

α 

Αποδεδειγμέν
η εμπειρία 

στην εκπόνηση 
τουλάχιστον 
ενός (1) ΕΠ  

Αποδεδειγμένη 
ερευνητική - 

συγγραφική εμπειρία 
σε συνάφεια με το 

υπό εξέταση 
επάγγελμα/ειδικότητ

α 

Συνέντευξ
η 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Σ 
  

ΣΕΙΡΑ 
ΚΑΤΑΤΑΞΗ

Σ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΨΕΥΔΩΝΥΜΟΠΟΙΗΣΗΣ 
 

 1  24090    ΝΑΙ ΝΑΙ  ΝΑΙ  ΝΑΙ     10  0  0  15  25    1  24090 
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19. ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ 

                
   

                

ΑΙΤΗΣΕΙΣ 

  

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

  

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 

  

  
Σύμφωνα με τους  προηγούμενους Πίνακες  ως 
προσωρινά επιτυχόντες  είναι οι εξής 
υποψήφιοι: 

Α/
Α 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΨΕΥΔΩΝΥΜΟΠΟΙΗΣΗΣ 

  

Πτυχίο 
τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης 

της ημεδαπής ή 
ισότιμου 

αναγνωρισμένο
υ από τα 

αρμόδια όργανα 
τίτλου σπουδών 
του εξωτερικού  

Αποδεδειγμένη 
επαγγελματική 

εμπειρία τουλάχιστον 
δύο (2) ετών στο 

σχετικό πεδίο με το 
υπό εξέταση 

επάγγελμα/ειδικότητ
α ή Αποδεδειγμένη 
διδακτική εμπειρία 

τουλάχιστον 300 
ωρών στο σχετικό 
πεδίο με το υπό 

εξέταση 
επάγγελμα/ειδικότητ

α 

Τουλάχιστον 
ένα (1) 

ερευνητικό – 
συγγραφικό 

έργο 
ανεξαρτήτως 
θεματολογία

ς 

Πληρότητα 
απαιτούμενω
ν προσόντων 

  

Διδακτορικός ή 
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/ειδικότητ

α 

Αποδεδειγμέν
η εμπειρία 

στην εκπόνηση 
τουλάχιστον 
ενός (1) ΕΠ  

Αποδεδειγμένη 
ερευνητική - 

συγγραφική εμπειρία 
σε συνάφεια με το 

υπό εξέταση 
επάγγελμα/ειδικότητ

α 

Συνέντευξ
η 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Σ 
  

ΣΕΙΡΑ 
ΚΑΤΑΤΑΞΗ

Σ 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΨΕΥΔΩΝΥΜΟΠΟΙΗΣΗΣ 

 1  24052    ΝΑΙ ΟΧΙ  ΝΑΙ   ΟΧΙ    -  -  -  -  -    1 24055 

 2  24078    ΝΑΙ  ΝΑΙ  ΝΑΙ  ΝΑΙ    10  15  0  17  42    2  24078 

3 24055   ΝΑΙ  ΝΑΙ  ΝΑΙ  ΝΑΙ  10 0 25 17 52    
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20. ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
MARKETING 

                
   

                

ΑΙΤΗΣΕΙΣ 

  

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

  

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 

  

  
Σύμφωνα με τους  προηγούμενους Πίνακες  ως 
προσωρινά επιτυχόντες  είναι οι εξής 
υποψήφιοι: 

Α/
Α 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΨΕΥΔΩΝΥΜΟΠΟΙΗΣΗΣ 

  

Πτυχίο 
τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης 

της ημεδαπής ή 
ισότιμου 

αναγνωρισμένο
υ από τα 
αρμόδια 

όργανα τίτλου 
σπουδών του 
εξωτερικού  

Αποδεδειγμένη 
επαγγελματική 

εμπειρία τουλάχιστον 
δύο (2) ετών στο 

σχετικό πεδίο με το 
υπό εξέταση 

επάγγελμα/ειδικότητ
α ή Αποδεδειγμένη 
διδακτική εμπειρία 

τουλάχιστον 300 
ωρών στο σχετικό 
πεδίο με το υπό 

εξέταση 
επάγγελμα/ειδικότητ

α 

Τουλάχιστον 
ένα (1) 

ερευνητικό – 
συγγραφικό 

έργο 
ανεξαρτήτως 
θεματολογία

ς 

Πληρότητα 
απαιτούμενω
ν προσόντων 

  

Διδακτορικός ή 
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/ειδικότητ

α 

Αποδεδειγμέν
η εμπειρία 

στην 
εκπόνηση 

τουλάχιστον 
ενός (1) ΕΠ  

Αποδεδειγμένη 
ερευνητική - 

συγγραφική εμπειρία 
σε συνάφεια με το 

υπό εξέταση 
επάγγελμα/ειδικότητ

α 

Συνέντευξ
η 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Σ 
  

ΣΕΙΡΑ 
ΚΑΤΑΤΑΞΗ

Σ 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΨΕΥΔΩΝΥΜΟΠΟΙΗΣΗΣ 

 1  24059    ΝΑΙ ΝΑΙ  ΟΧΙ   ΟΧΙ    -  -  -  -  -   1  24064 

 2  24064    ΝΑΙ ΝΑΙ  ΝΑΙ  ΝΑΙ   5  0 20 17 42       
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21. ΑΝΘΟΠΩΛΗΣ 

   
                

ΑΙΤΗΣΕΙΣ 

  

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

  

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 

  

  
Σύμφωνα με τους  προηγούμενους Πίνακες  ως 
προσωρινά επιτυχόντες  είναι οι εξής 
υποψήφιοι: 

Α/
Α 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΨΕΥΔΩΝΥΜΟΠΟΙΗΣΗΣ 

  

Πτυχίο 
τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης 

της ημεδαπής ή 
ισότιμου 

αναγνωρισμένο
υ από τα 
αρμόδια 

όργανα τίτλου 
σπουδών του 
εξωτερικού  

Αποδεδειγμένη 
επαγγελματική 

εμπειρία τουλάχιστον 
δύο (2) ετών στο 

σχετικό πεδίο με το 
υπό εξέταση 

επάγγελμα/ειδικότητ
α ή Αποδεδειγμένη 
διδακτική εμπειρία 

τουλάχιστον 300 
ωρών στο σχετικό 
πεδίο με το υπό 

εξέταση 
επάγγελμα/ειδικότητ

α 

Τουλάχιστον 
ένα (1) 

ερευνητικό – 
συγγραφικό 

έργο 
ανεξαρτήτως 
θεματολογία

ς 

Πληρότητα 
απαιτούμενω
ν προσόντων 

  

Διδακτορικός ή 
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/ειδικότητ

α 

Αποδεδειγμέν
η εμπειρία 

στην 
εκπόνηση 

τουλάχιστον 
ενός (1) ΕΠ  

Αποδεδειγμένη 
ερευνητική - 

συγγραφική εμπειρία 
σε συνάφεια με το 

υπό εξέταση 
επάγγελμα/ειδικότητ

α 

Συνέντευξ
η 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Σ 
  

ΣΕΙΡΑ 
ΚΑΤΑΤΑΞΗ

Σ 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΨΕΥΔΩΝΥΜΟΠΟΙΗΣΗΣ 

 1  24077    ΝΑΙ ΝΑΙ  ΝΑΙ  ΝΑΙ     5  0  25  18  48    1  24077 
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22. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ 

ΕΜΠΟΡΙΟΥ 
                

   
                

ΑΙΤΗΣΕΙΣ 

  

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

  

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 

  

  
Σύμφωνα με τους  προηγούμενους Πίνακες  ως 
προσωρινά επιτυχόντες  είναι οι εξής 
υποψήφιοι: 

Α/
Α 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΨΕΥΔΩΝΥΜΟΠΟΙΗΣΗΣ 

  

Πτυχίο 
τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης 

της ημεδαπής ή 
ισότιμου 

αναγνωρισμένο
υ από τα 

αρμόδια όργανα 
τίτλου σπουδών 
του εξωτερικού  

Αποδεδειγμένη 
επαγγελματική 

εμπειρία τουλάχιστον 
δύο (2) ετών στο 

σχετικό πεδίο με το 
υπό εξέταση 

επάγγελμα/ειδικότητ
α ή Αποδεδειγμένη 
διδακτική εμπειρία 

τουλάχιστον 300 
ωρών στο σχετικό 
πεδίο με το υπό 

εξέταση 
επάγγελμα/ειδικότητ

α 

Τουλάχιστον 
ένα (1) 

ερευνητικό – 
συγγραφικό 

έργο 
ανεξαρτήτως 
θεματολογία

ς 

Πληρότητα 
απαιτούμενω
ν προσόντων 

  

Διδακτορικός ή 
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/ειδικότητ

α 

Αποδεδειγμέν
η εμπειρία 

στην εκπόνηση 
τουλάχιστον 
ενός (1) ΕΠ  

Αποδεδειγμένη 
ερευνητική - 

συγγραφική εμπειρία 
σε συνάφεια με το 

υπό εξέταση 
επάγγελμα/ειδικότητ

α 

Συνέντευξ
η 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Σ 
  

ΣΕΙΡΑ 
ΚΑΤΑΤΑΞΗ

Σ 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΨΕΥΔΩΝΥΜΟΠΟΙΗΣΗΣ 

 1  24051    ΝΑΙ  ΝΑΙ  ΝΑΙ  ΝΑΙ    10 0   25  15  50    1 24058  

 2  24058    ΝΑΙ  ΝΑΙ  ΝΑΙ  ΝΑΙ   10  0  25  18  53    2 24063 

 3  24063    ΝΑΙ  ΝΑΙ  ΝΑΙ  ΝΑΙ    10  0  25 16  51    3 24051 

 4  24069    ΝΑΙ  ΝΑΙ  ΝΑΙ  ΝΑΙ    5  0  25  16  46    4 24069  

 5  24070    ΝΑΙ ΝΑΙ   ΟΧΙ  ΟΧΙ    -  -  -  -  -       
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23. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΕΠΙΓΡΑΦΩΝ 

   
                

ΑΙΤΗΣΕΙΣ 

  

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

  

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 

  

  
Σύμφωνα με τους  προηγούμενους Πίνακες  ως 
προσωρινά επιτυχόντες  είναι οι εξής 
υποψήφιοι: 

Α/
Α 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΨΕΥΔΩΝΥΜΟΠΟΙΗΣΗΣ 

  

Πτυχίο 
τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης 

της ημεδαπής ή 
ισότιμου 

αναγνωρισμένο
υ από τα 

αρμόδια όργανα 
τίτλου σπουδών 
του εξωτερικού  

Αποδεδειγμένη 
επαγγελματική 

εμπειρία τουλάχιστον 
δύο (2) ετών στο 

σχετικό πεδίο με το 
υπό εξέταση 

επάγγελμα/ειδικότητ
α ή Αποδεδειγμένη 
διδακτική εμπειρία 

τουλάχιστον 300 
ωρών στο σχετικό 
πεδίο με το υπό 

εξέταση 
επάγγελμα/ειδικότητ

α 

Τουλάχιστον 
ένα (1) 

ερευνητικό – 
συγγραφικό 

έργο 
ανεξαρτήτως 
θεματολογία

ς 

Πληρότητα 
απαιτούμενω
ν προσόντων 

  

Διδακτορικός ή 
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/ειδικότητ

α 

Αποδεδειγμέν
η εμπειρία 

στην εκπόνηση 
τουλάχιστον 
ενός (1) ΕΠ  

Αποδεδειγμένη 
ερευνητική - 

συγγραφική εμπειρία 
σε συνάφεια με το 

υπό εξέταση 
επάγγελμα/ειδικότητ

α 

Συνέντευξ
η 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Σ 
  

ΣΕΙΡΑ 
ΚΑΤΑΤΑΞΗ

Σ 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΨΕΥΔΩΝΥΜΟΠΟΙΗΣΗΣ 

 -  -    - -  -   -    - -   - -   -    -  - 

 

 

 

 

 

 

 



      

25 / 35 

 

 

24. ΡΑΠΤΗΣ/ΡΑΠΤΡΙΑ 
ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ 

                
   

                

ΑΙΤΗΣΕΙΣ 

  

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

  

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 

  

  
Σύμφωνα με τους  προηγούμενους Πίνακες  ως 
προσωρινά επιτυχόντες  είναι οι εξής 
υποψήφιοι: 

Α/
Α 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΨΕΥΔΩΝΥΜΟΠΟΙΗΣΗΣ 

  

Πτυχίο 
τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης 

της ημεδαπής ή 
ισότιμου 

αναγνωρισμένο
υ από τα 

αρμόδια όργανα 
τίτλου σπουδών 
του εξωτερικού  

Αποδεδειγμένη 
επαγγελματική 

εμπειρία τουλάχιστον 
δύο (2) ετών στο 

σχετικό πεδίο με το 
υπό εξέταση 

επάγγελμα/ειδικότητ
α ή Αποδεδειγμένη 
διδακτική εμπειρία 

τουλάχιστον 300 
ωρών στο σχετικό 
πεδίο με το υπό 

εξέταση 
επάγγελμα/ειδικότητ

α 

Τουλάχιστον 
ένα (1) 

ερευνητικό – 
συγγραφικό 

έργο 
ανεξαρτήτως 
θεματολογία

ς 

Πληρότητα 
απαιτούμενω
ν προσόντων 

  

Διδακτορικός ή 
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/ειδικότητ

α 

Αποδεδειγμέν
η εμπειρία 

στην 
εκπόνηση 

τουλάχιστον 
ενός (1) ΕΠ  

Αποδεδειγμένη 
ερευνητική - 

συγγραφική εμπειρία 
σε συνάφεια με το 

υπό εξέταση 
επάγγελμα/ειδικότητ

α 

Συνέντευξ
η 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Σ 
  

ΣΕΙΡΑ 
ΚΑΤΑΤΑΞΗ

Σ 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΨΕΥΔΩΝΥΜΟΠΟΙΗΣΗΣ 

 -  -    - -  -   -    - -  -  -  -    -  - 
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25. ΤΑΠΕΤΣΙΕΡΗΣ ΕΠΙΠΛΟΥ 
(ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΑΣ 

ΕΠΙΠΛΩΝ) 

   
                

ΑΙΤΗΣΕΙΣ 

  

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

  

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 

  

  
Σύμφωνα με τους  προηγούμενους Πίνακες  ως 
προσωρινά επιτυχόντες  είναι οι εξής 
υποψήφιοι: 

Α/
Α 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΨΕΥΔΩΝΥΜΟΠΟΙΗΣΗΣ 

  

Πτυχίο 
τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης 

της ημεδαπής ή 
ισότιμου 

αναγνωρισμένο
υ από τα 

αρμόδια όργανα 
τίτλου σπουδών 
του εξωτερικού  

Αποδεδειγμένη 
επαγγελματική 

εμπειρία τουλάχιστον 
δύο (2) ετών στο 

σχετικό πεδίο με το 
υπό εξέταση 

επάγγελμα/ειδικότητ
α ή Αποδεδειγμένη 
διδακτική εμπειρία 

τουλάχιστον 300 
ωρών στο σχετικό 
πεδίο με το υπό 

εξέταση 
επάγγελμα/ειδικότητ

α 

Τουλάχιστον 
ένα (1) 

ερευνητικό – 
συγγραφικό 

έργο 
ανεξαρτήτως 
θεματολογία

ς 

Πληρότητα 
απαιτούμενω
ν προσόντων 

  

Διδακτορικός ή 
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/ειδικότητ

α 

Αποδεδειγμέν
η εμπειρία 

στην 
εκπόνηση 

τουλάχιστον 
ενός (1) ΕΠ  

Αποδεδειγμένη 
ερευνητική - 

συγγραφική εμπειρία 
σε συνάφεια με το 

υπό εξέταση 
επάγγελμα/ειδικότητ

α 

Συνέντευξ
η 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Σ 
  

ΣΕΙΡΑ 
ΚΑΤΑΤΑΞΗ

Σ 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΨΕΥΔΩΝΥΜΟΠΟΙΗΣΗΣ 

 -  -    - -  -   -    -  -  -  -  -   -  - 
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26. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ 

                
   

                

ΑΙΤΗΣΕΙΣ 

  

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

  

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 

  

  
Σύμφωνα με τους  προηγούμενους Πίνακες  ως 
προσωρινά επιτυχόντες  είναι οι εξής 
υποψήφιοι: 

Α/
Α 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΨΕΥΔΩΝΥΜΟΠΟΙΗΣΗΣ 

  

Πτυχίο 
τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης της 
ημεδαπής ή 

ισότιμου 
αναγνωρισμένο

υ από τα 
αρμόδια όργανα 
τίτλου σπουδών 
του εξωτερικού  

Αποδεδειγμένη 
επαγγελματική 

εμπειρία τουλάχιστον 
δύο (2) ετών στο 

σχετικό πεδίο με το 
υπό εξέταση 

επάγγελμα/ειδικότητ
α ή Αποδεδειγμένη 
διδακτική εμπειρία 

τουλάχιστον 300 
ωρών στο σχετικό 
πεδίο με το υπό 

εξέταση 
επάγγελμα/ειδικότητ

α 

Τουλάχιστον 
ένα (1) 

ερευνητικό – 
συγγραφικό 

έργο 
ανεξαρτήτως 
θεματολογία

ς 

Πληρότητα 
απαιτούμενω
ν προσόντων 

  

Διδακτορικός ή 
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/ειδικότητ

α 

Αποδεδειγμέν
η εμπειρία 

στην εκπόνηση 
τουλάχιστον 
ενός (1) ΕΠ  

Αποδεδειγμένη 
ερευνητική - 

συγγραφική εμπειρία 
σε συνάφεια με το 

υπό εξέταση 
επάγγελμα/ειδικότητ

α 

Συνέντευξ
η 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Σ 
  

ΣΕΙΡΑ 
ΚΑΤΑΤΑΞΗ

Σ 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΨΕΥΔΩΝΥΜΟΠΟΙΗΣΗΣ 

 1  24053    ΝΑΙ  ΝΑΙ  ΝΑΙ  ΝΑΙ    10  10  25  16  61    1  24053 

 2  24065    ΝΑΙ  ΝΑΙ  ΝΑΙ  ΝΑΙ   5 0 25 16 46    2 24065  
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27. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

   
                

ΑΙΤΗΣΕΙΣ 

  

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

  

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 

  

  
Σύμφωνα με τους  προηγούμενους Πίνακες  ως 
προσωρινά επιτυχόντες  είναι οι εξής 
υποψήφιοι: 

Α/
Α 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΨΕΥΔΩΝΥΜΟΠΟΙΗΣΗΣ 

  

Πτυχίο 
τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης της 
ημεδαπής ή 

ισότιμου 
αναγνωρισμένο

υ από τα 
αρμόδια όργανα 
τίτλου σπουδών 
του εξωτερικού  

Αποδεδειγμένη 
επαγγελματική 

εμπειρία τουλάχιστον 
δύο (2) ετών στο 

σχετικό πεδίο με το 
υπό εξέταση 

επάγγελμα/ειδικότητ
α ή Αποδεδειγμένη 
διδακτική εμπειρία 

τουλάχιστον 300 
ωρών στο σχετικό 
πεδίο με το υπό 

εξέταση 
επάγγελμα/ειδικότητ

α 

Τουλάχιστον 
ένα (1) 

ερευνητικό – 
συγγραφικό 

έργο 
ανεξαρτήτως 
θεματολογία

ς 

Πληρότητα 
απαιτούμενω
ν προσόντων 

  

Διδακτορικός ή 
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/ειδικότητ

α 

Αποδεδειγμέν
η εμπειρία 

στην εκπόνηση 
τουλάχιστον 
ενός (1) ΕΠ  

Αποδεδειγμένη 
ερευνητική - 

συγγραφική εμπειρία 
σε συνάφεια με το 

υπό εξέταση 
επάγγελμα/ειδικότητ

α 

Συνέντευξ
η 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Σ 
  

ΣΕΙΡΑ 
ΚΑΤΑΤΑΞΗ

Σ 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΨΕΥΔΩΝΥΜΟΠΟΙΗΣΗΣ 

 1  24051    ΝΑΙ  ΝΑΙ  ΝΑΙ  ΝΑΙ    10  0  25  16  51    1  24058 

 2  24058    ΝΑΙ  ΝΑΙ  ΝΑΙ  ΝΑΙ   10  0  25  18 53    2  24051 

 3  24066    ΝΑΙ ΟΧΙ  ΝΑΙ   ΟΧΙ   -  -  -  -  -    3  24074 

 4  24069    ΝΑΙ  ΝΑΙ  ΝΑΙ  ΝΑΙ    5 0  25  16  46    4  24069 

 5  24072    ΝΑΙ  ΝΑΙ  ΝΑΙ  ΝΑΙ    5  0  25  16  46    4  24072 

 6  24074    ΝΑΙ  ΝΑΙ  ΝΑΙ  ΝΑΙ    5  0  25  17  47       
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28. ΕΙΔΙΚΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ 

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ SOCIAL MEDIA  
                

   
                

ΑΙΤΗΣΕΙΣ 
 

 

  

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

  

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 

   

  
Σύμφωνα με τους  προηγούμενους Πίνακες  ως 
προσωρινά επιτυχόντες  είναι οι εξής 
υποψήφιοι: 

Α/
Α 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΨΕΥΔΩΝΥΜΟΠΟΙΗΣΗΣ 

  

Πτυχίο 
τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης 

της ημεδαπής ή 
ισότιμου 

αναγνωρισμένο
υ από τα 

αρμόδια όργανα 
τίτλου σπουδών 
του εξωτερικού  

Αποδεδειγμένη 
επαγγελματική 

εμπειρία τουλάχιστον 
δύο (2) ετών στο 

σχετικό πεδίο με το 
υπό εξέταση 

επάγγελμα/ειδικότητ
α ή Αποδεδειγμένη 
διδακτική εμπειρία 

τουλάχιστον 300 
ωρών στο σχετικό 
πεδίο με το υπό 

εξέταση 
επάγγελμα/ειδικότητ

α 

Τουλάχιστον 
ένα (1) 

ερευνητικό – 
συγγραφικό 

έργο 
ανεξαρτήτως 
θεματολογία

ς 

Πληρότητα 
απαιτούμενω
ν προσόντων 

  

Διδακτορικός ή 
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/ειδικότητ

α 

Αποδεδειγμέν
η εμπειρία 

στην εκπόνηση 
τουλάχιστον 
ενός (1) ΕΠ  

Αποδεδειγμένη 
ερευνητική - 

συγγραφική εμπειρία 
σε συνάφεια με το 

υπό εξέταση 
επάγγελμα/ειδικότητ

α 

Συνέντευξ
η 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Σ 
  

ΣΕΙΡΑ 
ΚΑΤΑΤΑΞΗ

Σ 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΨΕΥΔΩΝΥΜΟΠΟΙΗΣΗΣ 

 1  24070    ΝΑΙ ΝΑΙ  ΟΧΙ   ΟΧΙ   - - - - -    1 24072  

 2  24072    ΝΑΙ  ΝΑΙ  ΝΑΙ  ΝΑΙ    5  0  25  16  46         
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29. ΠΩΛΗΤΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ 

ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ  
                

   
                

ΑΙΤΗΣΕΙΣ 

  

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

  

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 

  

  
Σύμφωνα με τους  προηγούμενους Πίνακες  ως 
προσωρινά επιτυχόντες  είναι οι εξής 
υποψήφιοι: 

Α/
Α 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΨΕΥΔΩΝΥΜΟΠΟΙΗΣΗΣ 

  

Πτυχίο 
τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης 

της ημεδαπής ή 
ισότιμου 

αναγνωρισμένο
υ από τα 

αρμόδια όργανα 
τίτλου σπουδών 
του εξωτερικού  

Αποδεδειγμένη 
επαγγελματική 

εμπειρία τουλάχιστον 
δύο (2) ετών στο 

σχετικό πεδίο με το 
υπό εξέταση 

επάγγελμα/ειδικότητ
α ή Αποδεδειγμένη 
διδακτική εμπειρία 

τουλάχιστον 300 
ωρών στο σχετικό 
πεδίο με το υπό 

εξέταση 
επάγγελμα/ειδικότητ

α 

Τουλάχιστον 
ένα (1) 

ερευνητικό – 
συγγραφικό 

έργο 
ανεξαρτήτως 
θεματολογία

ς 

Πληρότητα 
απαιτούμενω
ν προσόντων 

  

Διδακτορικός ή 
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/ειδικότητ

α 

Αποδεδειγμέν
η εμπειρία 

στην εκπόνηση 
τουλάχιστον 
ενός (1) ΕΠ  

Αποδεδειγμένη 
ερευνητική - 

συγγραφική εμπειρία 
σε συνάφεια με το 

υπό εξέταση 
επάγγελμα/ειδικότητ

α 

Συνέντευξ
η 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Σ 
  

ΣΕΙΡΑ 
ΚΑΤΑΤΑΞΗ

Σ 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΨΕΥΔΩΝΥΜΟΠΟΙΗΣΗΣ 

 1  24056    ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ     5  0  0  15  20    1  24056 
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30. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 

ΤΕΛΕΤΩΝ  
                

   
                

ΑΙΤΗΣΕΙΣ 

  

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

  

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 

  

  
Σύμφωνα με τους  προηγούμενους Πίνακες  ως 
προσωρινά επιτυχόντες  είναι οι εξής 
υποψήφιοι: 

Α/
Α 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΨΕΥΔΩΝΥΜΟΠΟΙΗΣΗΣ 

  

Πτυχίο 
τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης 

της ημεδαπής ή 
ισότιμου 

αναγνωρισμένο
υ από τα 

αρμόδια όργανα 
τίτλου σπουδών 
του εξωτερικού  

Αποδεδειγμένη 
επαγγελματική 

εμπειρία τουλάχιστον 
δύο (2) ετών στο 

σχετικό πεδίο με το 
υπό εξέταση 

επάγγελμα/ειδικότητ
α ή Αποδεδειγμένη 
διδακτική εμπειρία 

τουλάχιστον 300 
ωρών στο σχετικό 
πεδίο με το υπό 

εξέταση 
επάγγελμα/ειδικότητ

α 

Τουλάχιστον 
ένα (1) 

ερευνητικό – 
συγγραφικό 

έργο 
ανεξαρτήτως 
θεματολογία

ς 

Πληρότητα 
απαιτούμενω
ν προσόντων 

  

Διδακτορικός ή 
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/ειδικότητ

α 

Αποδεδειγμέν
η εμπειρία 

στην εκπόνηση 
τουλάχιστον 
ενός (1) ΕΠ  

Αποδεδειγμένη 
ερευνητική - 

συγγραφική εμπειρία 
σε συνάφεια με το 

υπό εξέταση 
επάγγελμα/ειδικότητ

α 

Συνέντευξ
η 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Σ 
  

ΣΕΙΡΑ 
ΚΑΤΑΤΑΞΗ

Σ 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΨΕΥΔΩΝΥΜΟΠΟΙΗΣΗΣ 

- -   - - - -   - - - - -   - - 
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31. ΒΟΗΘΟΣ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ  

                
   

                

ΑΙΤΗΣΕΙΣ 

  

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

  

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 

  

  
Σύμφωνα με τους  προηγούμενους Πίνακες  
ως προσωρινά επιτυχόντες  είναι οι εξής 
υποψήφιοι: 

Α/
Α 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΨΕΥΔΩΝΥΜΟΠΟΙΗΣΗΣ 

  

Πτυχίο 
τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης της 
ημεδαπής ή 

ισότιμου 
αναγνωρισμένο

υ από τα 
αρμόδια όργανα 
τίτλου σπουδών 
του εξωτερικού  

Αποδεδειγμένη 
επαγγελματική 

εμπειρία τουλάχιστον 
δύο (2) ετών στο 

σχετικό πεδίο με το 
υπό εξέταση 

επάγγελμα/ειδικότητ
α ή Αποδεδειγμένη 
διδακτική εμπειρία 

τουλάχιστον 300 
ωρών στο σχετικό 
πεδίο με το υπό 

εξέταση 
επάγγελμα/ειδικότητ

α 

Τουλάχιστον 
ένα (1) 

ερευνητικό – 
συγγραφικό 

έργο 
ανεξαρτήτως 
θεματολογία

ς 

Πληρότητα 
απαιτούμενω
ν προσόντων 

  

Διδακτορικός ή 
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/ειδικότητ

α 

Αποδεδειγμέν
η εμπειρία 

στην εκπόνηση 
τουλάχιστον 
ενός (1) ΕΠ  

Αποδεδειγμένη 
ερευνητική - 

συγγραφική εμπειρία 
σε συνάφεια με το 

υπό εξέταση 
επάγγελμα/ειδικότητ

α 

Συνέντευξ
η 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Σ 
  

ΣΕΙΡΑ 
ΚΑΤΑΤΑΞΗ

Σ 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΨΕΥΔΩΝΥΜΟΠΟΙΗΣΗΣ 

1 24052   ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ   5 0 0 15 20   1 24061 

2 24060  ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ  5 0 25 15 45  2 24068 

3 24061  ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ  5 0 25 17 47  3 24060 

4 24068  ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ  5 0 25 16 46  4 24052 
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32. ΥΠΟΤΙΤΛΙΣΤΗΣ  

                
   

                

ΑΙΤΗΣΕΙΣ 

  

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

  

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 

  

  
Σύμφωνα με τους  προηγούμενους Πίνακες  ως 
προσωρινά επιτυχόντες  είναι οι εξής 
υποψήφιοι: 

Α/
Α 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΨΕΥΔΩΝΥΜΟΠΟΙΗΣΗΣ 

  

Πτυχίο 
τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης της 
ημεδαπής ή 

ισότιμου 
αναγνωρισμένο

υ από τα 
αρμόδια όργανα 
τίτλου σπουδών 
του εξωτερικού  

Αποδεδειγμένη 
επαγγελματική 

εμπειρία τουλάχιστον 
δύο (2) ετών στο 

σχετικό πεδίο με το 
υπό εξέταση 

επάγγελμα/ειδικότητ
α ή Αποδεδειγμένη 
διδακτική εμπειρία 

τουλάχιστον 300 
ωρών στο σχετικό 
πεδίο με το υπό 

εξέταση 
επάγγελμα/ειδικότητ

α 

Τουλάχιστον 
ένα (1) 

ερευνητικό – 
συγγραφικό 

έργο 
ανεξαρτήτως 
θεματολογία

ς 

Πληρότητα 
απαιτούμενω
ν προσόντων 

  

Διδακτορικός ή 
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/ειδικότητ

α 

Αποδεδειγμέν
η εμπειρία 

στην εκπόνηση 
τουλάχιστον 
ενός (1) ΕΠ  

Αποδεδειγμένη 
ερευνητική - 

συγγραφική εμπειρία 
σε συνάφεια με το 

υπό εξέταση 
επάγγελμα/ειδικότητ

α 

Συνέντευξ
η 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Σ 
  

ΣΕΙΡΑ 
ΚΑΤΑΤΑΞΗ

Σ 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΨΕΥΔΩΝΥΜΟΠΟΙΗΣΗΣ 

- -   - - - -   - - - - -   - - 
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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  ως 
προσωρινά επιτυχόντες  είναι οι εξής 
υποψήφιοι: 

Α/
Α 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΨΕΥΔΩΝΥΜΟΠΟΙΗΣΗΣ 

  

Πτυχίο 
τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης της 
ημεδαπής ή 

ισότιμου 
αναγνωρισμένο

υ από τα 
αρμόδια όργανα 
τίτλου σπουδών 
του εξωτερικού  

Αποδεδειγμένη 
επαγγελματική 

εμπειρία τουλάχιστον 
δύο (2) ετών στο 

σχετικό πεδίο με το 
υπό εξέταση 

επάγγελμα/ειδικότητ
α ή Αποδεδειγμένη 
διδακτική εμπειρία 

τουλάχιστον 300 
ωρών στο σχετικό 
πεδίο με το υπό 

εξέταση 
επάγγελμα/ειδικότητ

α 

Τουλάχιστον 
ένα (1) 

ερευνητικό – 
συγγραφικό 

έργο 
ανεξαρτήτως 
θεματολογία

ς 

Πληρότητα 
απαιτούμενω
ν προσόντων 

  

Διδακτορικός ή 
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/ειδικότητ

α 

Αποδεδειγμέν
η εμπειρία 

στην εκπόνηση 
τουλάχιστον 
ενός (1) ΕΠ  

Αποδεδειγμένη 
ερευνητική - 

συγγραφική εμπειρία 
σε συνάφεια με το 

υπό εξέταση 
επάγγελμα/ειδικότητ

α 

Συνέντευξ
η 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Σ 
  

ΣΕΙΡΑ 
ΚΑΤΑΤΑΞΗ

Σ 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΨΕΥΔΩΝΥΜΟΠΟΙΗΣΗΣ 

- -   - - - -   - - - - -   - - 



35/35 

 

 


