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Αθήνα, 22 - 7 - 2013

ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ
ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΟΙΚ/ΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ
Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ
Σασ. Γ/νζη: Κολυνού 2 & Πειπαιώρ
Σ.Κ.: 104 37 ΑΘΗΝΑ
Σηλ.: 210- 52 36 735
Fax: 210- 52 43 396

ΘΔΜΑ:

Αρ. Πρωτ.: Δ5Β 1116327 ΕΞ 2013

ΠΡΟ: ΔΙΓΙΚΟ ΓΙΑΥΔΙΡΙΣΗ
κο ΓΚΙΚΑ ΜΑΝΑΛΗ

ΔΓΚΡΙΗ ΠΡΟΛΗΦΗ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ ΣΟ ΤΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ
ΛΔΙΣΟΤΡΓIA ΓΗΜΟΙΟΤ ΦΟΡΔΑ ΡΑΓΙΟΣΗΛΔΟΡΑΗ ΚΑΣΑ ΣΟ
ΜΔΣΑΒΑΣΙΚΟ ΥΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΣΗΜΑ ΜΔΥΡΙ ΣΗΝ ΤΣΑΗ ΝΔΟΤ
ΦΟΡΔΑ ΓΗΜΟΙΑ ΡΑΓΙΟΣΗΛΔΟΡΑΗ

ΑΠΟΦΑΗ

Έσονηαρ ςπότη:

2.

3.

os

4.

Σο άπθπο 14Β ηος Ν. 3429/2005» (Α’ 314), όπυρ αςηό ηποποποιήθηκε και
ανηικαηαζηάθηκε με ηο άπθπο 1 ηηρ από 10/06/2013 Ππάξηρ Νομοθεηικού
Πεπιεσομένος (Α’ 139)
Σην ςπ’ απιθ. ΟΙΚ.02/11-06-2013 κοινή απόθαζη ηος Τθςποςπγού ζηον Ππυθςποςπγό
και ηος Τποςπγού Οικονομικών «Καηάπγηζη ηηρ δημόζιαρ επισείπηζηρ Δλληνική
Ραδιοθυνία – Σηλεόπαζη, Ανώνςμη Δηαιπεία (ΔΡΣ Α.Δ.)» (Β’1414/11-06-2013), όπυρ
ηποποποιήθηκε και ιζσύει με ηιρ ςπ’ απιθ. ΟΙΚ. 03/12-06-2013 (Β’ 1423/12-06-2013),
ΟΙΚ.05/19-06-2013 και ΟΙΚ.06/08-07-2013 (Β’ 1675/08-07-2013) κοινέρ αποθάζειρ ηος
Τθςποςπγού ζηον Ππυθςποςπγό και ηος Τποςπγού Οικονομικών.
Σην ςπ. απιθ. 236/2013 Απόθαζη ηηρ Δπιηποπήρ Αναζηολών ηος ςμβοςλίος ηηρ
Δπικπαηείαρ.
H μιζθοδοζία ηυν ανυηέπυ αηόμυν εκηιμάηαι όηι θα ανέλθει ζςνολικά ζηο ποζό ηυν
ηπιών εκ. διακοζίυν σιλ. εςπώ (3.200.000 €)
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1.

Αποφασίζουμε

Pr

Δγκπίνοςμε ηην ππόζλητη πποζυπικού με ζύμβαζη επγαζίαρ ιδιυηικού
δικαίος οπιζμένος σπόνος διαπκείαρ δύο (2) μηνών, για ηην κάλςτη καηεπειγοςζών
αναγκών ηος Δλληνικού Γημοζίος και ειδικόηεπα για ηη μεηάδοζη παδιοηηλεοπηικών
εκπομπών και ηη λειηοςπγία διαδικηςακών ιζηοηόπυν καηά ηο μεηαβαηικό σπονικό
διάζηημα μέσπι ηη ζύζηαζη ηος μόνιμος δημόζιος θοπέα παδιοηηλεόπαζηρ.
Ακπιβέρ ανηίγπαθο

Η ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΣΡΙΑ
ΠΗΝΔΛΟΠΗ ΠΑΓΧΝΗ

ςνημμένη: Ανακοίνυζη ππόζλητηρ πποζυπικού

1

ΑΔΑ: ΒΛ4ΣΗ-Κ0Ε

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
Τπουργείο Οικομομικώμ
Διδικός Διαχειριστής
Δμεργητικού και Παθητικού πρώημ ΔΡΣ
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΠΡΟΛΗΧΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ Α.Π. 01/2013
Ο Διδικϊπ Διαυειοιρςήπ δσμάμει ςηπ σπ’ αοιθμ ΟΙΚ.04/12.06.2013 κξιμήπ απϊταρηπ
ςξσ Τπξσογξϋ Οικξμξμικόμ και ςξσ Ττσπξσογξϋ ρςξμ Ποχθσπξσογϊ έυξμςαπ
σπϊφη:
1. Σξ άοθοξ 14Β ςξσ Ν.3429/2005 «Δημϊριεπ Δπιυειοήρειπ και Οογαμιρμξί
(Δ.Δ.Κ.Ο.)» (Α' 314), ϊπχπ ασςϊ ποξρςέθηκε με ςιπ διαςάνειπ ςηπ παοαγοάτξσ 1 ςξσ
άοθοξ 36 ςξσ μ. 4002/2011 (Α’ 180), ςοξπξπξιήθηκε με ςιπ διαςάνειπ ςηπ παο. 8 ςξσ
άοθοξσ 1 ςηπ απϊ 31.12.2011 Ποάνηπ Νξμξθεςικξϋ Πεοιευξμέμξσ και ςχμ
Τπξσογείχμ Διξικηςικήπ Μεςαοοϋθμιρηπ και Ηλεκςοξμικήπ Διακσβέομηρηπ,
Δρχςεοικόμ, Οικξμξμικόμ, Πεοιβάλλξμςξπ, Δμέογειαπ και Κλιμαςικήπ Αλλαγήπ και
Παιδείαπ, Δια βίξσ Μάθηρηπ και Θοηρκεσμάςχμ, πξσ ατξοξϋμ ρςημ εταομξγή ςξσ
«Μερξποϊθερμξσ Πλαιρίξσ Δημξριξμξμικήπ ςοαςηγικήπ 2012 – 2015» (Α’ 268), η
ξπξία κσοόθηκε με ςξ άοθοξ 2 ςξσ μ. 4047/2012 και αμςικαςαρςάθηκε με ςξ άοθοξ
1 ςηπ απϊ 10.6.2013 Ποάνηπ Νξμξθεςικξϋ Πεοιευξμέμξσ «Σοξπξπξίηρη ςχμ
διαςάνεχμ ςξσ άοθοξσ 14Β ςξσ μ. 3429/2005» (Α’ 139).
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2. Σημ σπ’ αοιθ. ΟΙΚ.02/11.6.2013 κξιμή απϊταρη ςξσ Ττσπξσογξϋ ρςξμ
Ποχθσπξσογϊ και ςξσ Τπξσογξϋ Οικξμξμικόμ «Καςάογηρη ςηπ δημϊριαπ
επιυείοηρηπ Δλλημική Ραδιξτχμία – Σηλεϊοαρη, Αμόμσμη Δςαιοεία (ΔΡΣ – Α.Δ.)» (Β’
1414/11.6.2013), ϊπχπ ςοξπξπξιήθηκε και ιρυϋει με ςιπ σπ’ αοιθ. ξικ. 03/12.6.2013
(Β’ 1423/12.6.2013) ΟΙΚ.05/19.06.2013 και ΟΙΚ.06/08.07.2013 (Β’1675/08.07.2013
κξιμέπ απξτάρειπ ςξσ Ττσπξσογξϋ ρςξμ Ποχθσπξσογϊ και ςξσ Τπξσογξϋ
Οικξμξμικόμ
3. Σημ σπ’ αοιθ. 236/20.6.2013 απϊταρη ςηπ Δπιςοξπήπ Αμαρςξλόμ ςξσ
σμβξσλίξσ ςηπ Δπικοαςείαπ επί ςηπ απϊ 12.6.2013 Αιςήρεχπ Αμαρςξλήπ ςηπ
ΠΟΠΔΡΣ.
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4. Σιπ διαςάνειπ ςξσ άοθοξσ 20 παο. 4 ςξσ Ν. 2738/1999 (ΥΔΚ 180/09.09.1999) με
αμςικείμεμξ ςημ ποϊρληφη ποξρχπικξϋ για αμςιμεςόπιρη καςεπειγξσρόμ ή
επξυιακόμ ή ποϊρκαιοχμ αμαγκόμ διμήμξσ (2) υοξμικήπ διάοκειαπ.
5. Σιπ διαςάνειπ ςξσ άοθοξσ 21 ςξσ Ν. 2190/1994 «ϋρςαρη αμενάοςηςηπ αουήπ για
ςημ επιλξγή ποξρχπικξϋ και οϋθμιρη θεμάςχμ Διξίκηρηπ» (Υ.Δ.Κ. 28/3.3.1994/ς.
Α΄) ϊπχπ ςοξπξπξιήθηκε και ιρυϋει απϊ ςιπ διαςάνειπ ςξσ Ν. 3812/2009
«Αμαμϊοτχρη ρσρςήμαςξπ ποξρλήφεχμ ρςξ δημϊριξ ςξμέα και άλλεπ διαςάνειπ
(ΥΔΚ 234/28.12.2009, ς. Α΄).
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6. Σημ σπ’ αοιθ. Δ5Β 1116/27/ΔΞ/22.7.2013 απϊταρη ςηπ Διεϋθσμρηπ Οικξμξμικήπ
Διαυείοιρηπ ςηπ Γεμικήπ Διεϋθσμρηπ Οικξμξμικόμ Τπηοεριόμ ςξσ Τπξσογείξσ
Οικξμξμικόμ (ΑΔΑ ΒΛ4Η-ΗΜ), με ςημ ξπξία παοέυεςαι ρςξμ Διδικϊ Διαυειοιρςή η
έγκοιρη για ςη ρϋμαφη ρσμβάρεχμ εογαρίαπ για λξγαοιαρμϊ ςξσ Δλλημικξϋ
Δημξρίξσ.
7. Σημ αμαγκαιϊςηςα ρσμμϊοτχρηπ ρϋμτχμα με ςιπ διαςάνειπ ςηπ παοαγοάτξσ 5
ςξσ άοθοξσ 95  και ςξσ άοθοξσ 1 μ. 3068/2002 «σμμϊοτχρη ςηπ Διξίκηρηπ ποξπ
ςιπ δικαρςικέπ απξτάρειπ, ποξαγχγή ςχμ δικαρςόμ ςχμ ςακςικόμ διξικηςικόμ
2
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δικαρςηοίχμ ρςξ βαθμϊ ςξσ ρσμβξϋλξσ Δπικοαςείαπ και άλλεπ διαςάνειπ (ΥΔΚ
Α΄274), χπ ιρυϋει, ποξπ ςημ με αοιθ. 263/2013 απϊταρη ςξσ ςΔ (ΔΑ) και χπ εκ
ςξϋςξσ ςηπ ποϊρληφηπ ςξσ αμαγκαιξϋμςξπ ποξρχπικξϋ αοιθμξϋ ρσμξλικόπ δϋξ
υιλιάδχμ (2.000) αςϊμχμ, ποξκειμέμξσ μα αμςιμεςχπιρθεί η καςεπείγξσρα αμάγκη
ςηπ εκ μέοξσπ δημϊριξσ τξοέα μεςάδξρηπ οαδιξςηλεξπςικόμ εκπξμπόμ και
λειςξσογίαπ διαδικςσακόμ ιρςξςϊπχμ, η ξπξία (μεςάδξρη και λειςξσογία)
διακϊπηκε εναιςίαπ ςηπ καςαογήρεχπ ςηπ ΔΡΣ Α.Δ. και ςχμ θσγαςοικόμ εςαιοιόμ
ςηπ, και μέυοι ςη ρϋρςαρη και λειςξσογία ςξσ μέξσ δημϊριξσ οαδιξςηλεξπςικξϋ
τξοέα
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΤΜΔ

Σημ ποϊρληφη ποξρχπικξϋ με ρϋμβαρη εογαρίαπ ιδιχςικξϋ δικαίξσ ξοιρμέμξσ
υοϊμξσ διάοκειαπ δϋξ (2) μημόμ, για ςημ κάλσφη καςεπειγξσρόμ αμαγκόμ ςξσ
Διδικξϋ Διαυειοιρςή, αρκξϋμςα για λξγαοιαρμϊ ςξσ Δλλημικξϋ Δημξρίξσ ςχμ
δικαιχμάςχμ ςηπ καςαογηθείραπ ΔΡΣ Α.Δ. πξσ ατξοξϋμ α) ςη μεςάδξρη ςχμ
οαδιξςηλεξπςικόμ εκπξμπόμ και ςη λειςξσογία διαδικςσακόμ ιρςξςϊπχμ και β) ςιπ
ρσυμϊςηςεπ ςηπ καςαογηθείραπ ΔΡΣ Α.Δ., αρχικώς μέχρι του αριθμού 589 ατόμωμ
(Α΄Υάση). Η ποξπ πλήοχρη θέρηπ είμαι καςά αοιθμϊ καςηγξοία και ειδικϊςηςα η
κάςχθι:

Ι. ΘΔΔΙ ΔΙΟΙΚΗΗ – ΔΙΑΦΔΙΡΙΗ

Ι.1

Διδικότητα

ΚΛΑΔΟ
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Κωδικός
θέσης

Διξικηςικόμ–Οικξμξμικόμ

Αριθμός
Ατόμωμ

ΠΔ

(α) Οικξμξμικέπ Τπηοερίεπ
(β) Αμθοόπιμξ Δσμαμικϊ
(γ) Ποξμήθειεπ

os

(δ) Διεθμείπ υέρειπ

4
1
1

Αςςική

3

(ε) Διξικηςική Μέοιμμα

1

(ρς) Αουείξ

Ι.2

Πληοξτξοικήπ

ΠΔ

1
2

Ι.3

ΑουειξμϊμχμΒιβλιξθηκξμϊμχμ

ΠΔ

2

Ι.4

Διξικηςικόμ–Οικξμξμικόμ

Pr

Σόπος

ΣΔ

Αςςική

Αςςική

Αςςική

3
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(α) Οικξμξμικέπ Τπηοερίεπ

6

(β) Αμθοόπιμξ Δσμαμικϊ

2

(γ) Ποξμήθειεπ

3
7

Αςςική

ΣΔ

1

Αςςική

Διξικηςικϊπ-Οικξμξμικϊπ

ΔΔ

25
2

Αςςική
Θερραλξμίκη

Ι.8

Σηλετχμηςόμ

ΔΔ

4

Αςςική

Ι.9

Αουειξθεςόμ-Σανιμϊμχμ

ΔΔ

9

Αςςική

Ι.10

Τπξδξυήπ και Δλέγυξσ

ΔΔ

4

Αςςική

Ι.11

Οδηγόμ

ΔΔ

2

Αςςική

Ι.12

Δογαςόμ-Βξηθόμ

ΤΔ

7

Αςςική

Ι.6

Τγειξμξμικόμ

Ι.7

lip

Πληοξτξοικήπ
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ΣΔ

Ι.5

os

ΙΙ. ΘΔΔΙ ΣΔΦΝΙΚΩΝ

Κωδικός
θέσης

Αριθμός
Ατόμωμ

Σόπος

(α) Ηλεκςοξλϊγξι Μηυ/κξί

32
1

Αςςική
Θερ/μίκη

(β) Πξλιςικξί Μηυαμικξί

1

Αςςική

Μηυαμικόμ

ΚΛΑΔΟ
ΠΔ

Πεοιλαμβάμξμςαι ξι
ειδικϊςηςεπ:

Pr

ΙΙ.1

Διδικότητα

(γ) Μηυαμξλϊγξι

Αςςική
4
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Μηυαμικξί

1

(δ) Ηλεκςοξμικξί –
Σευμικϊπ Αρταλείαπ

1

(ε) Ηλεκςοξμικξί – Σευμικϊπ
Δ/μςήπ
Σευμξλϊγχμ Μηυ/κόμ
πεοιλαμβάμξμςαι ξι
ειδικϊςηςεπ:

ΣΔ

43

os
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(α) Ηλεκςοξμικόμ

Pr

Σευμικόμ

Αςςική

3

Αλεν/πξλη

4

Καβάλα

3

Καρςξοιά

4

Θεπ/μίκη

3

Κέοκσοα

3

Κεταλξμιά

3

Ιχάμμιμα

3

Ακαομαμία

3

Πήλιξ

3

Μσςιλήμη

3

Ρϊδξπ

3

Γεοάμεια

4

Σοίπξλη

3

Καλαμάςα

4

Κοήςη (Φαμιά
– Ηοάκλειξ)

5

(β) Πληοξτξοικήπ

ΙΙ.3

Αςςική
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ΙΙ.2

1

Αςςική

Αςςική

ΔΔ

Πεοιλαμβάμξμςαι ξι
ειδικϊςηςεπ:
(α) Ηλεκςοξμικόμ

12

Αςςική

5
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9

Αςςική

(γ) Χσκςικόμ

4

Αςςική

(δ) Σευμικόμ–σμςηοηςόμ
Ιρςόμ

4

Αςςική
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(β) Ηλεκςοξλϊγχμ

ΙΙΙ. ΘΔΔΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ
Κωδικός
θέσης

Διδικότητα

ΚΛΑΔΟ

Αριθμός
Ατόμωμ

Σόπος

ΠΔ

5

Αςςική

ΠΔ

12
1

Αςςική
Θερραλξμίκη

κημξθεςόμ

ΙΙΙ.2

Διεσθσμςόμ Παοαγχγήπ

ΙΙΙ.3

Μεςατοαρςόμ-Τπξςιςλιρςόμ –
Ποξραομξρςόμ

ΠΔ

2

Αςςική

ΙΙΙ.4

Μεςεχοξλϊγχμ

ΠΔ

2

Αςςική

ΙΙΙ.5

Β. Δ/μςόμ Παοαγχγήπ

ΣΔ

4

2 μήμεπ

ΙΙΙ.6

Γοατιρςόμ

ΣΔ

6

Αςςική

ΙΙΙ.7

Φειοιρςόμ σρςημάςχμ
Ποξγοάμμαςξπ

ΣΔ

6
1
12
2
5
1

Αςςική
Θερραλξμίκη
Αςςική
Θερραλξμίκη
Αςςική
Θερραλξμίκη

Γεννήηπιαρ Υαπακηήπυν

os

-

lip

ΙΙΙ.1

Ροήρ Ππογπάμμαηορ

-

Φηθιοποίηζηρ
Πεπιεσομένος

κημξθερίαπ

Πεοιλαμβάμξμςαι ξι
ειδικϊςηςεπ
α) κημξθέςεπ

Pr

ΙΙΙ.8

-

β) Β. κημξθέςεπ

ΣΔ

17
1
5
1

Αςςική
Θερραλξμίκη
Αςςική
Θερραλξμίκη
6
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Β. Δ/μςόμ Παοαγχγήπ

ΣΔ

4
1

Αςςική
Θερραλξμίκη

ΙΙΙ.10

κημξγοάτχμ –
Δμδσμαςξλϊγχμ

ΣΔ

3

Αςςική

ΙΙΙ.11

Υχςξγοατίαπ
Πεοιλαμβάμξμςαι ξι
ειδικϊςηςεπ
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ΙΙΙ.9

ΣΔ

α) Δ/μςέπ Υχςξγοατίαπ

β) Δικξμξλήπςεπ

5

Αςςική

1

Θερραλξμίκη

16
4
1
1
1
1
6

Αςςική
Θερραλξμίκη
Πάςοα
Ηοάκλειξ
Μσςιλήμη
Ιχάμμιμα
Αςςική

(α) Μξμςέο

20
3

Αςςική
Θερραλξμίκη

(β) Ηυξλήπςεπ

Αςςική
Θερραλξμίκη
Πάςοα
Ηοάκλειξ
Μσςιλήμη
Ιχάμμιμα
Αςςική

σμςξμιρςόμ ςξϋμςιξ

ΙΙΙ.13

Κιμημαςξγοατίαπ

ΣΔ

lip

ΙΙΙ.12

ΣΔ

Πεοιλαμβάμξμςαι ξι
ειδικϊςηςεπ

ΔκτχμηςόμΣηλεπαοξσριαρςόμ

ΣΔ

ΙΙΙ.15

Δπιμεληςόμ Παοαγχγήπ

ΔΔ

2

Αςςική

ΙΙΙ.16

Διδικϊπ Δταομξγόμ
Αιρθηςικήπ και Μακιγιάζ

ΔΔ

5

Αςςική

Pr

os
ΙΙΙ.14

11
4
1
1
1
1
2
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Κξμμχςόμ

ΔΔ

3

Αςςική

ΙΙΙ.18

Βξηθϊπ κημξγοάτξσΔμδσμαςξλϊγξσ

ΔΔ

5

Αςςική

sis
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ΙΙΙ.17

IV. ΘΔΔΙ ΔΗΜΟΙΟΓΡΑΥΩΝ
Κωδικός
θέσης

ΚΛΑΔΟ

Αριθμός
Ατόμωμ

Σόπος

ΠΔ/ΣΔ/ΔΔ

2

Αςςική

(β) Δπικεταλήπ πξλιςικξϋ
οεπξοςάζ (Σηλεϊοαρη)

1

Αςςική

(γ) Αουιρσμςάκςη
(Σηλεϊοαρη)

6

Αςςική

(δ) Παοαγχγξϋ –
Οπςικξπξίηρηπ Θεμάςχμ
(Σηλεϊοαρη)

6

Αςςική

(ε) Οικξμξμικξϋ Ρεπξοςάζ
(Σηλεϊοαρη)

4

Αςςική

(ρς) Αρςσμξμικξϋ Ρεπξοςάζ
(Σηλεϊοαρη)

4

Αςςική

10

Αςςική

8

Θερραλξμίκη

1

Πάςοα

1

Ηοάκλειξ

1

Μσςιλήμη

1

Ιχάμμιμα

20

Αςςική

(α) Δ/μςή Διδήρεχμ –
Δμημεοχςικόμ Δκπξμπόμ
(Σηλεϊοαρη)

lip

IV.1

Διδικότητα
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(ζ) Δλεϋθεοξσ Ρεπξοςάζ
(Σηλεϊοαρη)

(η) Διαπιρςεσμέμξσ Πξλιςικόμ
Ρεπϊοςεο (Σηλεϊοαρη)
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8

Αςςική

(ι) Πξλιςικξϋ σμςάκςη
(Σηλεϊοαρη)

8

Αςςική
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(θ) Διεθμξϋπ Ρεπξοςάζ
(Σηλεϊοαρη)

11

Αςςική

(ιβ) Αουιρσμςάκςη Αθληςικξϋ
Σμήμαςξπ (Σηλεϊοαρη)

3

Αςςική

(ιγ) Δ/μςή Διδήρεχμ –
Δμημεοχςικόμ Δκπξμπόμ
(Ραδιϊτχμξ)

1

Αςςική

(ιδ) Αουιρσμςάκςη
(Ραδιϊτχμξ)

2

Αςςική

(ιε) σμςάκςη (Ραδιϊτχμξ)

6

Αςςική

(ιρς) Ρεπϊοςεο (Ραδιϊτχμξ)

9

Αςςική

(ιζ) Παοαγχγϊπ (Ραδιϊτχμξ)

10

Αςςική

(ιη) Δημ/τξπ (παοξσριαρςήπ
ειδήρεχμ – εμημεοχςικόμ
εκπξμπόμ Σηλεϊοαρη)

10

Αςςική

(ιθ) Δημ/τξπ (εκτχμηςήπ
ειδήρεχμ – εμημεοχςικόμ
εκπξμπόμ Ραδιϊτχμξ)

7

Αςςική

(ιι) Δημ/τξπ (παοξσριαρςήπ
αθληςικόμ
ειδήρεχμ
αθληςικόμ εκπξμπόμ ή/και
speakage
Σηλεϊοαρη
/Ραδιϊτχμξ)

9

Αςςική

2

Θερ/μικη

Pr
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(ια) σμςάκςη Αθληςικξϋ
Σμήμαςξπ (Σηλεϊοαρη)

2

Θερ/μικη

Α.ΓΔΝΙΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ ΠΡΟΛΗΧΗ
1. Οι σπξφήτιξι ποέπει μα έυξσμ ηλικία άμχ ςχμ 18 εςόμ.
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2. Οι σπξφήτιξι υχοίπ ελλημική ιθαγέμεια θα ποέπει μα απξδείνξσμ ϊςι, γμχοίζξσμ
ςημ ελλημική γλόρρα ρε βαθμϊ επαοκή για ςημ άρκηρη ςχμ καθηκϊμςχμ ςηπ
αμςίρςξιυηπ ειδικϊςηςαπ, ποξρκξμίζξμςαπ πιρςξπξιηςικϊ ελλημξμάθειαπ πξσ
υξοηγείςαι απϊ ςξ Κέμςοξ Δλλημικήπ Γλόρραπ ή ςξ υξλείξ ςηπ Δλλημικήπ Γλόρραπ
ςξσ Αοιρςξςελείξσ Παμεπιρςημίξσ Θερραλξμίκηπ.
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3. Να έυξσμ ςημ σγεία και ςη τσρική καςαλληλϊςηςα πξσ ςξσπ επιςοέπει ςημ
εκςέλερη ςχμ καθηκϊμςχμ ςηπ θέρεχπ πξσ επιλέγξσμ.

4. Να μημ έυξσμ κόλσμα ποϊρληφηπ, ήςξι μα μηv είvαι σπϊδικoι για κακoϋογημα ή
vα μηv έυξσμ καςαδικαρςεί ςελερίδικα ρε oπoιαδήπoςε πoιvή για ςέλερη κακoσογήμαςoπ ή πλημμελήμαςoπ (εμδεικςικά κλoπήπ, σπεναίοερηπ κoιvήπ και ρςηv σπηοερία,
απάςηπ, εκβίαρηπ, απιρςίαπ, απιρςίαπ δικηγϊοoσ, δχοoδoκίαπ για vϊμιμεπ και για
παοάμξμεπ ποάνειπ, λιπoςανίαπ, εγκλήμαςoπ πεοί ςo vϊμιρμα, πλαρςoγοατίαπ,
εγκλήμαςoπ καςά ςηπ γεμεςήριαπ ελεσθεοίαπ και εγκλήμαςξπ εκμεςάλλεσρηπ ςηπ
γεμεςήριαπ ζχήπ, παοάβαρηπ καθήκovςoπ, εμποηρμoϋ εκ ποoθέρεχπ και παοάvoμηπ
εμπoοίαπ ταομάκχv). Η παοαγοατή ςoσ αδικήμαςξπ ή η υάοη υχοίπ άορη ςχv
ρσvεπειόv δεv καςαογξϋμ ςιπ απαγξοεϋρειπ ασςέπ. Δπιπλέξμ μα μηv έυξσμ ρςεοηθεί
ςελερίδικα ςα πoλιςικά ςoσπ δικαιόμαςα χπ ρσvέπεια καςαδίκηπ για διάποανη
πoιvικoϋ αδικήμαςoπ.
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5. Να καςέυξσμ ςξσπ απαοαίςηςξσπ ςίςλξσπ ρπξσδόμ μέυοι ςημ ημεοξμημία λήνηπ
ςηπ ποξθερμίαπ σπξβξλήπ ςχμ αιςήρεχμ. ε πεοίπςχρη πξσ η αματεοϊμεμη ρςημ
αίςηρη ρσμμεςξυήπ ςίςλξι έυξσμ απξκςηθεί ρςημ αλλξδαπή μα καςέυξσμ και ποάνη
αμαγμόοιρη απϊ ςξ ΔΙΚΑΣΑ ή πιρςξπξιηςικϊ αμαγμόοιρηπ απϊ ςξ Δ.Ο.Α.Σ.Α.Π. για
ςημ ιρξςιμία και ςημ αμςιρςξιυία ςχμ ςίςλχμ ασςόμ ή ποάνη αμαγμόοιρηπ
επαγγελμαςικήπ ιρξςιμίαπ απϊ ςξ σμβξϋλιξ Αμαγμχοίρεχπ Δπαγγελμαςικήπ
Ιρξςιμίαπ Σίςλχμ Σοιςξβάθμιαπ Δκπαίδεσρηπ.
6. Να μηv καςέυξσμ έμμιρθη θέρη ή απαρυϊληρη ρςo Δημϊριo ςoμέα καθόπ και ρςξμ
εσοϋςεοξ Δημϊριξ Σξμέα.
7. Να έυξσμ ποξηγξϋμεμη εσδϊκιμη σπηοερία ρε οαδιξςηλεξπςικϊ τξοέα ρςημ
ειδικϊςηςα για ςημ ξπξία σπξβάλλξσμ αίςηρη.

os

8. Οι άμςοεπ σπξφήτιξι μα έυξσμ εκπληοόρει ςιπ ρςοαςιχςικέπ ςξσπ σπξυοεόρειπ ή
μα έυξσμ μϊμιμη απαλλαγή.

Β. ΛΟΙΠΑ ΠΡΟΟΝΣΑ ΠΡΟΛΗΧΗ

1.Σα απαιςξϋμεμα για κάθε ποξκηοσρρϊμεμη θέρη ποξρϊμςα καθξοίζξμςαι αμά
κχδικϊ θέρηπ και ειδικϊςηςα ρςξ Παοάοςημα Ι πξσ απξςελεί αμαπϊρπαρςξ ςμήμα
ςηπ παοξϋραπ.

Pr

2. Ωπ ποϊρθεςα ποξρϊμςα ξοίζξμςαι:

α) για ϊλεπ ςιπ ειδικϊςηςεπ ΠΔ, ΣΔ και ΔΔ χπ ποϊρθεςξ ποξρϊμ ποϊρληφηπ ξοίζεςαι
η γμόρη πληοξτξοικήπ και υειοιρμξϋ Η/Τ ρε βαρικϊ επίπεδξ, ρςα αμςικείμεμα α)
επενεογαρία κειμέμξσ, β) σπξλξγιρςικόμ τϋλλχμ, γ) βάρεχπ δεδξμέμχμ, δ)
παοξσριάρεχμ και ε) σπηοεριόμ δικςϋξσ
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β) η γμόρη νέμχμ γλχρρόμ καθόπ και ςξ επίπεδξ γμόρηπ ασςόμ απξςελξϋμ
ρσμεκςιμϊμεμα ποξρϊμςα

Γ. ΤΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ

sis
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γ) για ςη διαπίρςχρη ςχμ ποϊρθεςχμ ποξρϊμςχμ και ποξωπξθέρεχμ ςχμ
ποξηγξσμέμχμ παοαγοάτχμ εταομϊζξμςαι ξι διαςάνειπ ςξσ άοθοξσ 26 παο. 6 και
28 αμςίρςξιυα ςξσ ΠΔ 50/2001 ϊπχπ ιρυϋει κάθε τξοά

1. Οι σπξφήτιξι ΔΔΝ σπξβάλλξσμ δικαιξλξγηςικά με ςημ αίςηρη ρσμμεςξυήπ και η
καςάςανη ςξσπ ρςξσπ ρυεςικξϋπ πίμακεπ γίμεςαι βάρει ςχμ ρςξιυείχμ πξσ δηλόμξσμ
ρςημ αίςηρή ςξσπ και ρςημ σπεϋθσμη δήλχρη ςηπ παοαγοάτξσ Δ΄ ςηπ παοξϋραπ. Σα
δικαιξλξγηςικά σπξβάλλξμςαι μϊμξ απϊ ςξσπ σπξφητίξσπ πξσ πεοιλαμβάμξμςαι
ρςξμ πίμακα καςάςανηπ έχπ ςξμ αοιθμϊ ςχμ θέρεχμ πξσ ποξκηοϋυθηκαμ και απϊ
ςξσπ επϊμεμξσπ ασςόμ ρςη ρειοά καςάςανηπ έχπ ςξμ αοιθμϊ πξσ θα απαιςηθεί για
ςημ κάλσφη ςχμ θέρεχμ. Ο σπξφήτιξπ πξσ δεμ απξδεικμϋει ςα κοιςήοια ή ςιπ
ιδιϊςηςεπ πξσ δήλχρε ρϋμτχμα με ςα αμχςέοχ και ςα ξπξία ενεςάρθηκαμ για ςημ
καςάςανή ςξσ ρςξσπ ξικείξσπ πίμακεπ, διαγοάτεςαι απϊ ασςξϋπ.
2. Οι σπξφήτιξι πξσ επιλέγξμςαι για ςημ κάλσφη ςχμ θέρεχμ πξσ αματέοξμςαι
ρςημ παοξϋρα Αμακξίμχρη σπξβάλλξσμ ΠΡΙΝ απϊ ςημ ποϊρληφή ςξσπ
ΤΠΟΦΡΔΩΣΙΚΑ ςα ενήπ δικαιξλξγηςικά μξμίμχπ επικσοχμέμα:
α. Υχςξαμςίγοατξ ςχμ δϋξ ϊφεχμ ςηπ αρςσμξμικήπ ςασςϊςηςαπ.

lip

β. Σξμ Σίςλξ ρπξσδόμ πξσ απαιςείςαι χπ ποξρϊμ ποϊρληφηπ ρςξμ ξπξίξ μα
αμαγοάτεςαι ξ ακοιβήπ βαθμϊπ ασςξϋ και ςξ έςξπ κςήρηπ ςξσ ςίςλξσ. ε κάθε
πεοίπςχρη πξσ ξ βαθμϊπ εκτοάζεςαι με ανιξλξγικϊ υαοακςήοα ή με ακέοαιξ αοιθμϊ
απαιςείςαι βεβαίχρη ςηπ ξικείαπ ρυξλήπ για ςξμ ακοιβή αοιθμηςικϊ βαθμϊ.

γ. Πιρςξπξιηςικϊ γμόρηπ υειοιρμξϋ Η/Τ ρε βαρικϊ επίπεδξ, ρςα αμςικείμεμα (α)
επενεογαρίαπ κειμέμχμ, (β) σπξλξγιρςικόμ τϋλλχμ (γ) βάρεχπ δεδξμέμχμ, (δ)
παοξσριάρεχμ και (ε) σπηοεριόμ διαδικςϋξσ.
δ. Πιρςξπξιηςικϊ ξικξγεμειακήπ καςάρςαρηπ, ποϊρταςηπ έκδξρηπ, ποξκειμέμξσ για
σπξφητίξσπ πξσ έυξσμ αμήλικα ςέκμα.

os

ε. Οι πξλϋςεκμξι και ςα ςέκμα πξλϋςεκμχμ, πιρςξπξιηςικϊ ξικξγεμειακήπ
καςάρςαρηπ, ρσμξδεσϊμεμξ απϊ πιρςξπξιηςικϊ ςηπ Αμόςαςηπ σμξμξρπξμδίαπ
Πξλσςέκμχμ Δλλάδξπ (Α..Π.Δ.). Αοκεί η ποξρκϊμιρη ςξσ εμϊπ εκ ςχμ δϋξ
πιρςξπξιηςικόμ, ετϊρξμ απϊ ασςϊ απξδεικμϋεςαι αμαμτίβξλα η πξλσςεκμική
ιδιϊςηςα.
ρς. Οι γξμείπ και ςα ςέκμα μξμξγξμεψκόμ ξικξγεμειόμ μα ποξρκξμίρξσμ
δικαιξλξγηςικά απϊδεινηπ ςξσ ρυεςικξϋ κοιςηοίξσ αμάλξγα ςημ πεοίπςχρη
μξμξγξμεψκήπ ξικξγέμειαπ ρςημ ξπξία εμπίπςξσμ.

Pr

ζ. Τπεϋθσμη δήλχρη ςξσ Ν. 1599/1986 ρςημ ξπξία μα δηλόμει ξ σπξφήτιξπ εάμ
ςξσπ ςελεσςαίξσπ είκξρι (24) μήμεπ απϊ ςημ σπξβξλή ςηπ αιςήρεόπ ςξσ έυει
απαρυξληθεί ρε δημϊρια σπηοερία ή μξμικϊ ποϊρχπξ ςξσ άοθοξσ 14 παο. 1 ςξσ Ν.
2190/1994 με ςημ ιδιϊςηςα ςξσ επξυικξϋ εογαζϊμεμξσ ή για κάλσφη πεοιξδικόμ ή
ποϊρκαιοχμ αμαγκόμ, ή ϊυι, ποξκειμέμξσ μα κοιθεί εάμ ασςϊπ (σπξφήτιξπ) έυει
κόλσμα ποϊρληφηπ ή ϊυι. ε πεοίπςχρη πξσ έυει απαρυξληθεί μα δηλόμει ςημ
σπηοερία ρςημ ξπξία απαρυξλήθηκε και ςημ ακοιβή υοξμική διάοκεια ςηπ
απαρυϊληρήπ ςξσ (έμαονη και λήνη).
η. Για ςημ απϊδεινη ρσματξϋπ εμπειοίαπ ςα καςά πεοίπςχρη δικαιξλξγηςικά.
11
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θ. Για ςημ απϊδεινη αρθεμείαπ, βεβαίχρη δημϊριξσ μξρξκξμείξσ.
Δ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ – ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΔΠΙΛΟΓΗ ΤΠΟΧΗΥΙΩΝ
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1. Η ρειοά καςάςανηπ ςχμ σπξφητίχμ καθξοίζεςαι με βάρη ςα ακϊλξσθα κοιςήοια:
• ΒΑΘΜΟ ΒΑΙΚΟΤ ΣΙΣΛΟΤ ΠΟΤΔΩΝ, μϊμξ για ςιπ καςηγξοίεπ ΠΔ, ΣΔ και ΔΔ. Οι
μξμάδεπ ςξσ βαρικξϋ ςίςλξσ ρπξσδόμ με δϋξ δεκαδικά φητία ςχμ καςηγξοιόμ ΠΔ
και ΣΔ πξλλαπλαριάζξμςαι με ςξμ αοιθμϊ ραοάμςα (40) και εκείμεπ ςξσ βαθμξϋ ςξσ
ςίςλξσ ςηπ καςηγξοίαπ ΔΔ με ςξμ αοιθμϊ είκξρι (20). Ωπ ςίςλξπ ρπξσδόμ μξείςαι ξ
απαιςξϋμεμξπ ρϋμτχμα με ςημ παοξϋρα για κάθε επιμέοξσπ καςηγξοία και
ειδικϊςηςα.

-

-

ΔΜΠΔΙΡΙΑ 10 μξμάδεπ αμά μήμα εμπειοίαπ ρε οαδιξςηλεξπςικϊ τξοέα.
ΓΝΩΗ ΞΔΝΩΝ ΓΛΩΩΝ: 14 μξμάδεπ για ςημ άοιρςη γμόρη, 10 μξμάδεπ για
πξλϋ καλή γμόρη, 6 μξμάδεπ για καλή γμόρη.
ΚΑΣΟΦΟΙ ΜΔΣΑΠΣΤΦΙΑΚΟΤ ΣΙΣΛΟΤ ΠΟΤΔΩΝ α) ρςξ γμχρςικϊ αμςικείμεμξ
ςηπ ειδικϊςηςαπ ςηπ ποξκηοσρρξμέμηπ θέρηπ, για διδακςξοικϊ δίπλχμα 80
μξμάδεπ, για μεςαπςσυιακϊ ςίςλξ διάοκειαπ ςξσλάυιρςξμ εμϊπ (1) έςξσπ 40
μξμάδεπ. β) ρε γμχρςικϊ αμςικείμεμξ διάτξοξσ ασςξϋ ςηπ ποξκηοσρρϊμεμηπ
θέρηπ: για διδακςξοικϊ δίπλχμα 40 μξμάδεπ, για μεςαπςσυιακϊ ςίςλξ
διάοκειαπ ςξσλάυιρςξμ εμϊπ (1) έςξσπ 20 μξμάδεπ.
ΠΟΛΤΣΔΚΝΟ Η΄ ΣΔΚΝΟ ΠΟΛΤΣΔΚΝΗ ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΑ 10 μξμάδεπ για κάθε
ςέκμξ.
ΑΝΗΛΙΚΑ ΣΔΚΝΑ 6 μξμάδεπ για καθέμα απϊ ςα δϋξ ποόςα ςέκμα και 10
μξμάδεπ για ςξ ςοίςξ και μεςά.
ΓΟΝΔΑ Η΄ ΣΔΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΔΨΚΗ ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΑ 10 μξμάδεπ για κάθε
πεοίπςχρη.
ΤΓΔΙΑ 10 μξμάδεπ ρε κάθε πάρυξμςα απϊ αμίαςη αρθέμεια πξσ δεμ κχλϋει
ςξμ σπξφήτιξ ρςημ εκςέλερη ςχμ καθηκϊμςχμ πξσ αιςείςαι.
ςξ ποϊρθεςξ ποξρϊμ γμόρηπ πληοξτξοικήπ και υειοιρμξϋ Η/Τ, ρςα
αμςικείμεμα ανιξλξγείςαι χπ ενήπ: α) επενεογαρία κειμέμξσ 2 μξμάδεπ, β)
σπξλξγιρςικόμ τϋλλχμ 2 μξμάδεπ, γ) βάρεχπ δεδξμέμχμ 2 μξμάδεπ, δ)
παοξσριάρεχμ 2 μξμάδεπ και ε) σπηοεριόμ δικςϋξσ 2 μξμάδεπ.
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2. Τπξφήτιξπ πξσ είμαι ςασςϊυοξμα πξλϋςεκμξπ και ςέκμξ πξλϋςεκμηπ ξικξγέμειαπ
δικαιξϋςαι μα κάμει υοήρη ςηπ ποξρτξοϊςεοηπ βαθμξλξγικά εκ ςχμ δϋξ ιδιξςήςχμ,
απξκλειρμέμηπ ςηπ αθοξιρςικήπ βαθμξλϊγηρηπ.
3. Ως ειδική κατηγορία αμέργωμ λξγίζξμςαι ξι σπξφήτιξι πξσ έυξσμ απξλσθεί
λϊγχ ςηπ καςάογηρηπ ςηπ ΔΡΣ Α.Δ., ετϊρξμ είυαμ ρσμευή σπηοερία καςά ςα δϋξ (2)
ςξσλάυιρςξμ ςελεσςαία έςη και δεμ είυαμ παοάλληλη απαρυϊληρη ρε άλλξ
εογξδϊςη, ξι ξπξίξι λαμβάμξσμ 200 μξμάδεπ.

Pr

4. Για ςξ διξοιρμϊ ρςιπ θέρειπ ειδικξςήςχμ εκςϊπ Αςςικήπ πξσ ατξοξϋμ ρςξσπ
ξικείξσπ πεοιτεοειακξϋπ - οαδιξτχμικξϋπ ρςαθμξϋπ ςηπ καςαογηθείραπ ΔΡΣ Α.Δ.
θα ρσμςαυςξϋμ ειδικξί πίμακεπ απϊ αιςξϋμςεπ μϊμιμξσπ καςξίκξσπ ςχμ δήμχμ, ρςξσπ
ξπξίξσπ εκςείμεςαι η εμβέλεια έκαρςξσ εκ ςχμ αμχςέοχ πεοιτεοειακόμ
οαδιξτχμικόμ ρςαθμόμ. Η ιδιϊςηςα ςξσ μϊμιμξσ καςξίκξσ απξδεικμϋεςαι ρϋμτχμα
με ςξ άοθοξ 279 ςξσ μ. 3463/2006 (Α` 114).
Οι σπξφήτιξι θα καςαςαυθξϋμ ρε πίμακεπ καςά ειδικϊςηςεπ ρϋμτχμα με ςιπ
ποξκηοσρρϊμεμεπ θέρειπ ςηπ παοξϋραπ με βάρη ςα αμχςέοχ αματεοϊμεμα
12

ΑΔΑ: ΒΛ4ΣΗ-Κ0Ε

κοιςήοια. Οι πίμακεπ καςάςανηπ ςχμ σπξφητίχμ θα αμαοςηθξϋμ ρςξ διαδικςσακϊ
ςϊπξ www.minfin.gr

Δ. ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΔΩΝ

sis
.gr

Οι σπξφήτιξι πξσ θα επιλεγξϋμ ποέπει μα δηλόρξσμ εγγοάτχπ ϊςι δέυξμςαι μα
ποξρτέοξσμ ςημ εογαρία ςξσπ ρϋμτχμα με ςξσπ ϊοξσπ πξσ ποξβλέπξμςαι ρςιπ
ρυεςικέπ αςξμικέπ ρσμβάρειπ εογαρίαπ πξσ θα ρσμάφξσμ με ςξμ Διδικϊ Διαυειοιρςή.
ςχμ ξπξίχμ θα λάβξσμ γμόρη ποξ ςηπ σπξβξλήπ ςηπ αμχςέοχ δήλχρηπ.

Οι εμδιατεοϊμεμξι καλξϋμςαι μα σπξβάλλξσμ ςημ σπξφητιϊςηςά ςξσπ
ΑΠΟΚΛΔΙΣΙΚΑ ηλεκςοξμικόπ και μέχρι τημ 2α Αυγούστου 2013 και ώρα 14.00
μ.μ. με ςη ρσμπλήοχρη ΑΙΣΗΔΩ, η ξπξία είμαι διαθέριμη ρε www.minfin.gr. Η
ΑΙΣΗΗ ποέπει μα είμαι ρσμπληοχμέμη χπ ποξπ ϊλα ςα ρςξιυεία πξσ αματέοξμςαι,
ρσμιρςά δε ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ ςξσ σπξφητίξσ ϊςι έυει ςιπ ποξωπξθέρειπ ςηπ
ποξκήοσνηπ και ϊςι ρε πεοίπςχρη επιςσυίαπ αμαλαμβάμει ςημ σπξυοέχρη μα
ποξρκξμίρει ςα απαοαίςηςα δικαιξλξγηςικά, απξδευϊμεμξπ ϊλξσπ ςξσπ επιμέοξσπ
ϊοξσπ ςηπ αμακξίμχρηπ.

lip

Κάθε σπξφήτιξπ δικαιξϋςαι μα σπξβάλει μία μϊμξ αίςηρη και για θέρειπ μίαπ μϊμξ
ειδικϊςηςαπ και καςηγξοίαπ ποξρχπικξϋ. Η ρόοεσρη θέρεχμ διατξοεςικόμ
ειδικξςήςχμ και καςηγξοιόμ ποξρχπικξϋ ρε μία ή πεοιρρϊςεοεπ αιςήρειπ
ρσμεπάγεςαι ασςξδικαίχπ ακϋοχρη ϊλχμ ςχμ αιςήρεχμ και απξκλειρμϊ ςξσ
σπξφητίξσ απϊ ςημ πεοαιςέοχ διαδικαρία. Κας’ εναίοερη, ρόοεσρη θέρεχμ δϋξ
καςηγξοιόμ επιςοέπεςαι μϊμξ ρςιπ πεοιπςόρειπ πξσ ρςημ παοξϋρα Αμακξίμχρη
ποξβλέπεςαι ϊςι ξι ίδιεπ θέρειπ αμά ειδικϊςηςα μπξοξϋμ μα καλστθξϋμ διαζεσςικά
με ςίςλξ ρπξσδόμ πεοιρρϊςεοχμ ςηπ μίαπ καςηγξοιόμ.

Pr

os

ΔΠΙΗΜΑΙΝΔΣΑΙ ϊςι η σπξβξλή αιςήρεχπ σπξφητιϊςηςαπ ρςημ παοξϋρα
αμακξίμχρη θα διαςηοηθεί και θα ιρυϋει και ρε ξιαδήπξςε επϊμεμη (-μεπ)
διαδικαρία (-ιεπ) για ςημ πλήοχρη θέρεχμ μέυοι ςξσ ρσμξλικξϋ αριθμού τωμ δύο
χιλιάδωμ (2.000) ατόμωμ, ςχμ ξπξίχμ η αμακξίμχρη θα ακξλξσθήρει ςξ επϊμεμξ
υοξμικϊ διάρςημα και μϊλιπ καςαρςεί ελεϋθεοη η υοήρη ςχμ εγκαςαρςάρεχμ ςχμ
Ραδιξμεγάοχμ Αγ. Παοαρκεσήπ (Αθήμα) και Θερ/μίκηπ ςηπ καςαογηθείραπ ΔΡΣ Α.Δ.

Αθήμα, 22 Ιξσλίξσ 2013

Ο Διδικϊπ Διαυειοιρςήπ
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι
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ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (ανά ειδικότητα)

Ι. ΔΙΔΙΚΟΣΗΣΔ ΔΙΟΙΚΗΗ – ΔΙΑΦΔΙΡΙΗ

Διδικϊςηςεπ Παμεπιρςημιακήπ Δκπαίδεσρηπ (ΠΔΔ)

Διδικϊςηςεπ

Ι.1

Διξικηςικόμ–Οικξμξμικόμ

Ι.2

Πληοξτξοικήπ

Ι.3

ΑουειξμϊμχμΒιβλιξθηκξμϊμχμ

Ποξρϊμςα

Πςσυίξ ή Δίπλχμα ξπξιξσδήπξςε ςμήμαςξπ ΑΔΙ
ςηπ ημεδαπήπ ή αλλξδαπήπ,
πεοιλαμβαμξμέμξσ και ςχμ πςσυίχμ ή
διπλχμάςχμ ςξσ Δλλημικξϋ Αμξικςξϋ
Παμεπιρςημίξσ (Δ.Α.Π.) και ςχμ
Ποξγοαμμάςχμ πξσδόμ Δπιλξγήπ (Π..Δ.) ή
ιρϊςιμχμ ρυξλόμ ςηπ αλλξδαπήπ.
Πςσυίξ ή Δίπλχμα, Πληοξτξοικήπ, Δπιρςήμηπ
και Σευμξλξγίαπ Τπξλξγιρςόμ, Δπιρςήμηπ
Τπξλξγιρςόμ ή Δταομξρμέμηπ Πληοξτξοικήπ
ΑΔΙ ςηπ ημεδαπήπ ή ιρϊςιμξ αμςίρςξιυηπ
ειδικϊςηςαπ ρυξλόμ ςηπ αλλξδαπήπ.

os

lip

Κωδικός
θέσης

Πςσυίξ ή Δίπλχμα αουειξμξμίαπ και
βιβλιξθηκξμξμίαπ ΑΔΙ ςηπ ημεδαπήπ ή ιρϊςιμξ
αμςίρςξιυηπ ειδικϊςηςαπ ρυξλήπ αλλξδαπήπ ή
πςσυίξ ΑΔΙ ςηπ ημεδαπήπ ή ιρϊςιμξ ρυξλόμ ςηπ
αλλξδαπήπ και επιπλέξμ μεςαπςσυιακϊ ςίςλξ
ρπξσδόμ βιβλιξθηκξμξμίαπ διάοκειαπ
ςξσλάυιρςξμ εμϊπ ακαδημαψκξϋ έςξσπ ή πςσυίξ
ΑΔΙ ςηπ ημεδαπήπ ή ιρϊςιμξ ρυξλήπ ςηπ
αλλξδαπήπ και πςσυίξ ή δίπλχμα
Βιβλιξθηκξμξμίαπ ΣΔΙ ημεδαπήπ ή ιρϊςιμχμ
ρυξλόμ ςηπ ημεδαπήπ ή αλλξδαπήπ.

Διδικϊςηςεπ Σευμξλξγικήπ Δκπαίδεσρηπ (ΣΔΔ)
ΔιξικηςικόμΟικξμξμικόμ

Pr

Ι.4

Πςσυίξ ή δίπλχμα ξπξιξσδήπξςε ςμήμαςξπ ΣΔΙ
ςηπ ημεδαπήπ, πεοιλαμβαμξμέμχμ και ςχμ
πςσυίχμ ΠΔ και ΚΑΣΔΔ ή ςξ ξμόμσμξ ή
αμςίρςξιυηπ ειδικϊςηςαπ πςσυίξ ή δίπλχμα
ιρϊςιμχμ ςίςλχμ ρυξλόμ ςηπ ημεδαπήπ ή
αλλξδαπήπ.
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Πληοξτξοικήπ

Ι.6

Τγειξμξμικόμ

Πςσυίξ ή δίπλχμα ΣΔΙ, Δπιυειοημαςικξϋ
υεδιαρμξϋ και Πληοξτξοιακόμ σρςημάςχμ,
Δταομξγόμ Πληοξτξοικήπ ρςη Διξίκηρη και
ρςημ Οικξμξμία, ή Διαυείοιρηπ Πληοξτξοιόμ ςηπ
ημεδαπήπ, ή ιρϊςιμχμ ςίςλχμ ρπξσδόμ
αμςίρςξιυηπ ειδικϊςηςαπ ςηπ ημεδαπήπ ή
αλλξδαπήπ.

sis
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Ι.5

Πςσυίξ ή δίπλχμα ΣΔΙ ή ΚΑΣΔΔ Νξρηλεσςικήπ ςηπ
ημεδαπήπ ή ιρϊςιμξ αμςίρςξιυηπ ειδικϊςηςαπ
ρυξλόμ ςηπ αλλξδαπήπ.

Διδικϊςηςεπ Δεσςεοξβάθμιαπ Δκπαίδεσρηπ (ΔΔΠ)
Διξικηςικϊπ-Οικξμξμικϊπ

Ι.8

Σηλετχμηςόμ

Δίπλχμα Δπαγγελμαςικήπ Καςάοςιρηπ ΙΔΚ,
ξπξιαρδήπξςε
ειδικϊςηςαπ
ςξσ
ςξμέα
Φοημαςξπιρςχςικόμ και Διξικηςικόμ Τπηοεριόμ
ή πςσυίξ Β’ Κϋκλχμ πξσδόμ Σευμικόμ
Δπαγγελμαςικόμ Δκπαιδεσςηοίχμ, πξσδόμ
ΣΔΔ ξπξιερδήπξςε ειδικϊςηςαπ αμενάοςηςα απϊ
ειδικϊςηςα ή πςσυίξ Α’ Κϋκλξσ ςξσ ςξμέα
Οικξμξμίαπ και Διξίκηρηπ ή απξλσςήοιξπ ςίςλξπ
Δμιαίξσ Λσκείξσ ή Δμιαίξσ Πξλσκλαδικξϋ
Λσκείξσ Κλάδχμ Διξικηςικόμ Τπηοεριόμ –
Γοαμμαςέχμ, Οικξμξμίαπ, Βιβλιξθηκξμξμίαπ ή
Σευμικξϋ
Δπαγγελμαςικξϋ
Λσκείξσ
ςχμ
Σμημάςχμ,
Ξεμξδξυειακόμ
επιυειοήρεχμ,
Τπαλλήλχμ
Δπιυειοήρεχμ
Μεςατξοόμ,
Τπαλλήλχμ
Λξγιρςηοίξσ,
Τπαλλήλχμ
Διξίκηρηπ, Δμπξοικόμ Δπιυειοήρεχμ ή Λσκείξσ
Γεμικήπ Καςεϋθσμρηπ ή άλλξπ ιρϊςιμξπ και
αμτίστοιχος ςίςλξπ ρυξλικήπ μξμάδαπ ςηπ
ημεδαπήπ ή αλλξδαπήπ.

lip

Ι.7

Pr

os

Πςσυίξ
ρυξλόμ
εκπαίδεσρηπ
ςστλόμ
ςηλετχμηςόμ πξσ επξπςεϋξμςαι απϊ ςξ
Τπξσογείξ Τγείαπ και Ποϊμξιαπ. Δίπλχμα
Δπαγγελμαςικήπ Καςάοςιρηπ ΙΔΚ, ξπξιαρδήπξςε
ειδικϊςηςαπ ςξσ ςξμέα Φοημαςξπιρςχςικόμ και
Διξικηςικόμ Τπηοεριόμ ή πςσυίξ Β’ Κϋκλχμ
πξσδόμ
Σευμικόμ
Δπαγγελμαςικόμ
Δκπαιδεσςηοίχμ, πξσδόμ ΣΔΔ ξπξιερδήπξςε
ειδικϊςηςαπ αμενάοςηςα απϊ ειδικϊςηςα ή
πςσυίξ Α’ Κϋκλξσ ςξσ ςξμέα Οικξμξμίαπ και
Διξίκηρηπ ή απξλσςήοιξπ ςίςλξπ Δμιαίξσ
Λσκείξσ ή Δμιαίξσ Πξλσκλαδικξϋ Λσκείξσ
Κλάδχμ Διξικηςικόμ Τπηοεριόμ – Γοαμμαςέχμ,
Οικξμξμίαπ, Βιβλιξθηκξμξμίαπ ή Σευμικξϋ
Δπαγγελμαςικξϋ Λσκείξσ ςχμ Σμημάςχμ,
Ξεμξδξυειακόμ
επιυειοήρεχμ,
Τπαλλήλχμ
Δπιυειοήρεχμ
Μεςατξοόμ,
Τπαλλήλχμ
Λξγιρςηοίξσ,
Τπαλλήλχμ
Διξίκηρηπ,
15

ΑΔΑ: ΒΛ4ΣΗ-Κ0Ε

Δμπξοικόμ Δπιυειοήρεχμ ή Λσκείξσ Γεμικήπ
Καςεϋθσμρηπ ή άλλξπ ιρϊςιμξπ και αμςίρςξιυξπ
ςίςλξπ ρυξλικήπ μξμάδαπ ςηπ ημεδαπήπ ή
αλλξδαπήπ

Ι.10

Τπξδξυήπ και Δλέγυξσ

Δίπλχμα Δπαγγελμαςικήπ Καςάοςιρηπ ΙΔΚ,
ξπξιαρδήπξςε
ειδικϊςηςαπ
ςξσ
ςξμέα
Φοημαςξπιρςχςικόμ και Διξικηςικόμ Τπηοεριόμ
ή πςσυίξ Β’ Κϋκλχμ πξσδόμ Σευμικόμ
Δπαγγελμαςικόμ Δκπαιδεσςηοίχμ, πξσδόμ
ΣΔΔ ξπξιερδήπξςε ειδικϊςηςαπ αμενάοςηςα απϊ
ειδικϊςηςα ή πςσυίξ Α’ Κϋκλξσ ςξσ ςξμέα
Οικξμξμίαπ και Διξίκηρηπ ή απξλσςήοιξπ ςίςλξπ
Δμιαίξσ Λσκείξσ ή Δμιαίξσ Πξλσκλαδικξϋ
Λσκείξσ Κλάδχμ Διξικηςικόμ Τπηοεριόμ –
Γοαμμαςέχμ, Οικξμξμίαπ, Βιβλιξθηκξμξμίαπ ή
Σευμικξϋ
Δπαγγελμαςικξϋ
Λσκείξσ
ςχμ
Σμημάςχμ,
Ξεμξδξυειακόμ
επιυειοήρεχμ,
Τπαλλήλχμ
Δπιυειοήρεχμ
Μεςατξοόμ,
Τπαλλήλχμ
Λξγιρςηοίξσ,
Τπαλλήλχμ
Διξίκηρηπ, Δμπξοικόμ Δπιυειοήρεχμ ή Λσκείξσ
Γεμικήπ Καςεϋθσμρηπ ή άλλξπ ιρϊςιμξπ και
αμςίρςξιυξπ ςίςλξπ ρυξλικήπ μξμάδαπ ςηπ
ημεδαπήπ ή αλλξδαπήπ.

sis
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Αουειξθεςόμ-Σανιμϊμχμ

Δίπλχμα Δπαγγελμαςικήπ Καςάοςιρηπ ΙΔΚ,
ξπξιαρδήπξςε
ειδικϊςηςαπ
ςξσ
ςξμέα
Φοημαςξπιρςχςικόμ και Διξικηςικόμ Τπηοεριόμ
ή πςσυίξ Β’ Κϋκλχμ πξσδόμ Σευμικόμ
Δπαγγελμαςικόμ Δκπαιδεσςηοίχμ, πξσδόμ
ΣΔΔ ξπξιερδήπξςε ειδικϊςηςαπ αμενάοςηςα απϊ
ειδικϊςηςα ή πςσυίξ Α’ Κϋκλξσ ςξσ ςξμέα
Οικξμξμίαπ και Διξίκηρηπ ή απξλσςήοιξπ ςίςλξπ
Δμιαίξσ Λσκείξσ ή Δμιαίξσ Πξλσκλαδικξϋ
Λσκείξσ Κλάδχμ Διξικηςικόμ Τπηοεριόμ –
Γοαμμαςέχμ, Οικξμξμίαπ, Βιβλιξθηκξμξμίαπ ή
Σευμικξϋ
Δπαγγελμαςικξϋ
Λσκείξσ
ςχμ
Σμημάςχμ,
Ξεμξδξυειακόμ
επιυειοήρεχμ,
Τπαλλήλχμ
Δπιυειοήρεχμ
Μεςατξοόμ,
Τπαλλήλχμ
Λξγιρςηοίξσ,
Τπαλλήλχμ
Διξίκηρηπ, Δμπξοικόμ Δπιυειοήρεχμ ή Λσκείξσ
Γεμικήπ Καςεϋθσμρηπ ή άλλξπ ιρϊςιμξπ και
αμςίρςξιυξπ ςίςλξπ ρυξλικήπ μξμάδαπ ςηπ
ημεδαπήπ ή αλλξδαπήπ.

os
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Ι.9

Οδηγόμ

Pr

Ι.11

Δίπλχμα επαγγελμαςικήπ καςάοςιρηπ ΙΔΚ,
ειδικξςήςχμ
(α)
Σευμικξϋ
ασςξκιμήςχμ
ξυημάςχμ (β) Δκπαιδεσςή σπξφητίχμ ξδηγόμ
ασςξκιμήςχμ, ή πςσυίξ Α’ και Β’ κϋκλξσ
ρπξσδόμ ΣΔΔ ειδικϊςηςαπ Μηυαμόμ και
σρςημάςχμ Ασςξκιμήςχμ ή απξλσςήοιξπ ςίςλξπ
Δμιαίξσ Πξλσκλαδικξϋ Σμήμαςξπ Μηυαμικόμ
ασςξκιμήςχμ ή Σευμικήπ επαγγελμαςικήπ
ρυξλήπ
Δεσςεοξβάθμιαπ
εκπαίδεσρηπ
16
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ειδικϊςηςαπ Μηυαμόμ Ασςξκιμήςξσ ή ρυξλήπ
Μαθηςείαπ ΟΑΔΔ ειδικϊςηςαπ Μηυαμξςευμίςη
ασςξκιμήςξσ ή άλλξπ ιρϊςιμξπ ςίςλξπ ρυξλικήπ
μξμάδαπ
ςηπ
ημεδαπήπ
ή
αλλξδαπήπ,
αμςίρςξιυηπ ή ρσματξϋπ ειδικϊςηςαπ ή
απξλσςήοιξπ ςίςλξπ ξπξιαρδήπξςε ρυξλικήπ
μξμάδαπ Δεσςεοξβάθμιαπ εκπαίδεσρηπ ή
απξλσςήοιξπ ςίςλξπ σπξυοεχςικήπ εκπαίδεσρηπ
και ςοιεςή ςξσλάυιρςξμ εμπειοία.
ε κάθε πεοίπςχρη απαιςείςαι επαγγελμαςική
άδεια ξδήγηρηπ Δ’ καςηγξοίαπ

Διδικϊςηςεπ Τπξυοεχςικήπ Δκπαίδεσρηπ (ΤΔΔ)
Δογαςόμ-Βξηθόμ

Απξλσςήοιξπ
ςίςλξπ
σπξυοεχςικήπ
εκπαίδεσρηπ (δηλαδή απξλσςήοιξ ςοιςάνιξσ
Γσμμαρίξσ ή απξλσςήοιξ Δημξςικξϋ υξλείξσ
για ϊρξσπ έυξσμ απξτξιςήρει μέυοι ςξ 1980 ή
ιρξδϋμαμξπ απξλσςήοιξπ ςίςλξπ καςόςεοηπ
Σευμικήπ υξλήπ ςξσ Ν.Δ. 580/1970 ή
απξλσςήοιξπ ςίςλξπ Δογαρςηοίχμ Διδικήπ
Δπαγγελμαςικήπ Δκπαίδεσρηπ ή Καςάοςιρηπ
ςξσ άοθοξσ 1 ςξσ Ν.2817/2000.

lip

Ι.12

ΙΙ. ΔΙΔΙΚΟΣΗΣΔ ΣΔΦΝΙΚΩΝ

Διδικϊςηςεπ Παμεπιρςημιακήπ Δκπαίδεσρηπ (ΠΔΣ)
ΙΙ.1

Μηυαμικόμ

Πεοιλαμβάμξμςαι ξι
ειδικϊςηςεπ:

Σξ ξμόμσμξ ή ςασςϊρημξ καςά πεοιευϊμεμξ
ειδικϊςηςαπ πςσυίξ ή δίπλχμα ΑΔΙ ςηπ
ημεδαπήπ ή ιρϊςιμξ αμςίρςξιυηπ ειδικϊςηςαπ
ρυξλόμ ςηπ αλλξδαπήπ.

os

(α) Ηλεκςοξλϊγξι Μηυ/κξί
(β) Πξλιςικξί Μηυαμικξί
(γ) Μηυαμξλϊγξι
Μηυαμικξί

Pr

(δ) Ηλεκςοξμικξί –
Σευμικξί Αρταλείαπ

(ε) Ηλεκςοξμικξί – Σευμικξί
Δ/μςέπ

17

ΑΔΑ: ΒΛ4ΣΗ-Κ0Ε

Διδικϊςηςεπ Σευμξλξγικήπ Δκπαίδεσρηπ (ΣΔΣ)
Σευμξλϊγχμ Μηυ/κόμ
πεοιλαμβάμξμςαι ξι
ειδικϊςηςεπ:

Σξ ξμόμσμξ ή αμςίρςξιυξ καςά ειδικϊςηςα πςσυίξ
ή δίπλχμα ΣΔΙ ,πεοιλαμβαμξμέμχμ και ςχμ
πςσυίχμ ΠΔ και ΚΑΣΔΔ , ή ιρϊςιμχμ ςίςλχμ
ρυξλόμ ςηπ ημεδαπήπ ή αλλξδαπήπ.

sis
.gr

ΙΙ.2

(α) Ηλεκςοξμικόμ
(β) Πληοξτξοικήπ

Διδικϊςηςεπ Δεσςεοξβάθμιαπ Δκπαίδεσρηπ (ΔΔΣ)
ΙΙ.3

Σευμικόμ

Σξ ξμόμσμξ ή αμςίρςξιυξ καςά πεοίπςχρη
ειδικϊςηςαπ πςσυίξ ή δίπλχμα υξλικόμ μξμάδχμ

Πεοιλαμβάμξμςαι ξι
ειδικϊςηςεπ:

α) ςχμ ςξμέχμ Μηυαμξλξγικξϋ, Ηλεκςοξμικξϋ,
Ηλεκςοξλξγικξϋ, Καςαρκεσόμ Α’ ή Β’ κϋκλξσ
ρπξσδόμ ςχμ ΣΔΔ,

(α) Ηλεκςοξμικόμ
(β) Ηλεκςοξλϊγχμ

β) ςχμ κλάδχμ Ηλεκςοξλξγίαπ,
Δμιαίχμ Πξλσκλαδικόμ Λσκείχμ,

(γ) Χσκςικόμ

Ηλεκςοξμικήπ

os

lip

γ) ςχμ ςξμέχμ Ηλεκςοξλξγικξϋ, Ηλεκςοξμικξϋ ςχμ
(δ) Σευμικόμ–σμςηοηςόμ Σευμικόμ-επαγγελμαςικόμ Λσκείχμ
Ιρςόμ
δ) ςχμ ςμημάςχμ Ηλεκςοξμικξϋ ςχμ ΣευμικόμΔπαγγελμαςικόμ υξλόμ. Πεοιλαμβάμξμςαι επίρηπ
αμςίρςξιυεπ ειδικϊςηςεπ ςχμ ςξμέχμ ΙΔΚ και
ειδικϊςεοα για ςημ (α) ειδικϊςηςα και ξι ειδικϊςηςεπ
(Ηυξλήπςη και Φειοιρςή Ηλεκςοξμικήπ σμάομξρηπ
Δικϊμαπ) ςξσ ςξμέα Δπικξιμχμίαπ και ΜΜΔ, ή άλλχμ
ιρϊςιμχμ ςίςλχμ ρυξλικόμ μξμάδχμ ςηπ ημεδαπήπ ή
αλλξδαπήπ. Για ςημ (δ) ειδικϊςηςα απαιςείςαι
πςσυίξ ή δίπλχμα Μηυαμξλϊγξσ ή Ηλεκςοξλϊγξσ
και επιπλέξμ αμαοοιυηςική ικαμϊςηςα

ΙΙΙ. ΔΙΔΙΚΟΣΗΣΔ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

ΔΙΔΙΚΟΣΗΣΔ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΗ ΔΚΠΑΙΔΔΤΗ (ΠΔΠ)

Pr

Διδικϊςηςεπ Σηλεϊοαρηπ – Κιμημαςξγοατίαπ - Ραδιξτχμίαπ

ΙΙΙ.1

κημξθεςόμ

Πςσυίξ ή δίπλχμα ΑΔΙ ρκημξθερίαπ ςηπ ημεδαπήπ
πεοιλαμβαμξμέμχμ και ςχμ πςσυίχμ ή διπλχμάςχμ ςξσ
Δλλημικξϋ Αμξικςξϋ Παμεπιρςημίξσ (ΔΑΠ) και ςχμ
Ποξγοαμμάςχμ ρπξσδόμ επιλξγήπ (ΠΔ) ή ιρξςίμχμ,
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αμςίρςξιυηπ ειδικϊςηςαπ ρυξλόμ ςηπ αλλξδαπήπ.
Διεσθσμςόμ Παοαγχγήπ

Πςσυίξ ή δίπλχμα ΑΔΙ ,Οικξμξμικόμ ρπξσδόμ ή
κημξθερίαπ ή ΜΜΔ, ςηπ ημεδαπήπ πεοιλαμβαμξμέμχμ
και ςχμ πςσυίχμ ή διπλχμάςχμ ςξσ Δλλημικξϋ
Αμξικςξϋ Παμεπιρςημίξσ (ΔΑΠ) και ςχμ Ποξγοαμμάςχμ
ρπξσδόμ επιλξγήπ (ΠΔ) ή ιρξςίμχμ, αμςίρςξιυηπ
ειδικϊςηςαπ ρυξλόμ ςηπ αλλξδαπήπ.

ΙΙΙ.3

ΜεςατοαρςόμΤπξςιςλιρςόμ –
Ποξραομξρςόμ

Πςσυίξ ή δίπλχμα μεςάτοαρηπ και διεομημείαπ νέμχμ
γλχρρόμ ΑΔΙ ςηπ ημεδαπήπ ή ιρϊςιμξ αμςίρςξιυηπ
ειδικϊςηςαπ ρυξλόμ ςηπ αλλξδαπήπ ή πςσυίξ ή δίπλχμα
νεμϊγλχρρξσ ςμήμαςξπ ή ρυξλήπ ΑΔΙ ςηπ ημεδαπήπ ή
ιρϊςιμξ ρυξλόμ ςηπ αλλξδαπήπ

ΙΙΙ.4

Μεςεχοξλϊγχμ

Πςσυίξ ή
Σμήμαςξπ

sis
.gr

ΙΙΙ.2

δίπλχμα

ΑΔΙ

Μαθημαςικξϋ

ή

Υσρικξϋ

ΔΙΔΙΚΟΣΗΣΔ ΣΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΠΑΙΔΔΤΗ (ΣΔΠ)
Β. Δ/μςόμ Παοαγχγήπ

ΙΙΙ.6

Γοατιρςόμ

ΙΙΙ.7

Φειοιρςόμ σρςημάςχμ
Ποξγοάμμαςξπ

Πςσυίξ ή δίπλχμα ΣΔΙ ή ΚΑΣΔΔ, Διξίκηρηπ –
Οικξμξμίαπ ςηπ ημεδαπήπ ή
ιρϊςιμξ ςίςλξ
ρυξλόμ ςηπ αλλξδαπήπ.

Πςσυίξ ή δίπλχμα ΣΔΙ ή ΚΑΣΔΔ Γοατιρςικήπ ςηπ
ημεδαπήπ ή ιρϊςιμξ ςίςλξ ρυξλόμ ςηπ αλλξδαπήπ.

Pr
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ΙΙΙ.5

Δίπλχμα
Δπαγγελμαςικήπ
Καςάοςιρηπ
ΙΔΚ
ξπξιαρδήπξςε
ειδικϊςηςαπ
ςξσ
Σξμέα
Πληοξτξοικήπ ή Πςσυίξ Α’ και Β’ Κϋκλξσ
ρπξσδόμ ΣΔΔ ξπξιαρδήπξςε ειδικϊςηςαπ ςξσ
ςξμέα Πληοξτξοικήπ – Δικςϋχμ Η/Τ, ειδικϊςηςαπ
Ηλεκςοξμικόμ Τπξλξγιρςικόμ σρςημάςχμ ςξσ
Ηλεκςοξλξγικξϋ ςξμέα ή απξλσςήοιξπ ςίςλξπ,
ειδικϊςηςαπ Πληοξτξοικήπ Δμιαίξσ Πξλσκλαδικξϋ
Λσκείξσ,
ςμήμαςξπ
Ποξγοαμμαςιρςόμ
Ηλεκςοξμικόμ
Τπξλξγιρςόμ
Σευμικξϋ
Δπαγγελμαςικξϋ
Λσκείξσ,
ή
ειδικϊςηςαπ
Τπαλλήλχμ
Φειοιρςόμ
Η/Τ,
Σευμικήπ
Δπαγγελμαςικήπ υξλήπ ή άλλξπ ιρϊςιμξπ και
αμςίρςξιυξπ
ςίςλξπ
υξλικήπ
Μξμάδαπ
Δεσςεοξβάθμιαπ Δκπαίδεσρηπ ςηπ ημεδαπήπ ή
αλλξδαπήπ και γμόρη επενεογαρίαπ κειμέμχμ ρε
Η/Τ και επιπλέξμ για ςημ (β) ειδικϊςηςα,
απξλσςήοιξπ ςίςλξπ ςμήμαςξπ Ποξγοαμμαςιρςόμ
Ηλεκςοξμικόμ
Τπξλξγιρςόμ,
Σευμικξϋ
Δπαγγελμαςικξϋ Λσκείξσ.
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Διδικϊςηςεπ ΚΑΛΛΙΣΔΦΝΙΚΗ Σευμξλξγικήπ Δκπαίδεσρηπ (ΚΣΔΠ)
ΙΙΙ.8

κημξθερίαπ

Πςσυίξ ή δίπλχμα κημξθέςη αμαγμχοιρμέμηπ
ρυξλήπ ςξσλάυιρςξμ ςοιεςξϋπ (3) μεςαλσκειακήπ
τξίςηρηπ ςηπ ημεδαπήπ ή ιρϊςιμξ ςίςλξ ρυξλικήπ
μξμάδαπ ςηπ αλλξδαπήπ αμςίρςξιυηπ ειδικϊςηςαπ.

α) κημξθέςεπ
β) Β. κημξθέςεπ
ΙΙΙ.9

Β. Δ/μςόμ Παοαγχγήπ

ΙΙΙ.10

κημξγοάτχμ –
Δμδσμαςξλϊγχμ

ΙΙΙ.11

Υχςξγοατίαπ
Πεοιλαμβάμξμςαι ξι
ειδικϊςηςεπ

Πςσυίξ ή δίπλχμα κημξθέςη αμαγμχοιρμέμηπ
ρυξλήπ ςξσλάυιρςξμ ςοιεςξϋπ (3) μεςαλσκειακήπ
τξίςηρηπ ςηπ ημεδαπήπ ή ιρϊςιμξ ςίςλξ ρυξλικήπ
μξμάδαπ ςηπ αλλξδαπήπ, αμςίρςξιυηπ ειδικϊςηςαπ.

Πςσυίξ η δίπλχμα κημξγοάτξσ – Δμδσμαςξλϊγξσ
αμαγμχοιρμέμηπ ρυξλήπ ςξσλάυιρςξμ ςοιεςξϋπ (3)
μεςαλσκειακήπ τξίςηρηπ ςηπ ημεδαπήπ ή ιρϊςιμξ
ςίςλξ ρυξλικήπ μξμάδαπ ςηπ αλλξδαπήπ,
αμςίρςξιυηπ ειδικϊςηςαπ.
Πςσυίξ ή δίπλχμα Δικξμξλήπςη αμαγμχοιρμέμηπ
ρυξλήπ ςξσλάυιρςξμ ςοιεςξϋπ (3) μεςαλσκειακήπ
τξίςηρηπ ςηπ ημεδαπήπ ή ιρϊςιμξ ςίςλξ ρυξλικήπ
μξμάδαπ ςηπ αλλξδαπήπ, αμςίρςξιυηπ ειδικϊςηςαπ,
και επιπλέξμ ςοία (3) υοϊμια εμπειοία χπ
Δικξμξλήπςηπ για ςημ (α) ειδικϊςηςα.

lip

α) Δ/μςέπ Υχςξγοατίαπ

sis
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Πεοιλαμβάμξμςαι ξι
ειδικϊςηςεπ

β) Δικξμξλήπςεπ

σμςξμιρςόμ ςξϋμςιξ

Πςσυίξ ή δίπλχμα κημξθέςη αμαγμχοιρμέμηπ
ρυξλήπ ςξσλάυιρςξμ ςοιεςξϋπ (3) μεςαλσκειακήπ
τξίςηρηπ ςηπ ημεδαπήπ ή ιρϊςιμξ ςίςλξ ρυξλικήπ
μξμάδαπ ςηπ αλλξδαπήπ αμςίρςξιυηπ ειδικϊςηςαπ .

ΙΙΙ.13

Κιμημαςξγοατίαπ

Πςσυίξ ή δίπλχμα κημξθέςη για ςημ (α) και
Ηυξλήπςη
για
ςημ
(β)
ειδικϊςηςα,
αμαγμχοιρμέμηπ
ρυξλήπ
ςοιεςξϋπ
(3)
μεςαλσκειακήπ τξίςηρηπ ςηπ ημεδαπήπ ή ιρϊςιμξ
ςίςλξ
ρυξλικήπ μξμάδαπ ςηπ αλλξδαπήπ
αμςίρςξιυηπ ειδικϊςηςαπ

os

ΙΙΙ.12

Πεοιλαμβάμξμςαι ξι
ειδικϊςηςεπ
α) Μξμςέο

Pr

β) Ηυξλήπςεπ

ΙΙΙ.14

ΔκτχμηςόμΣηλεπαοξσριαρςόμ

Πςσυίξ
ή
δίπλχμα
δοαμαςικήπ
ρυξλήπ
ςξσλάυιρςξμ ςοιεςξϋπ μεςαλσκειακήπ τξίςηρηπ ςα
ημεδαπήπ ή ιρϊςιμξ ςίςλξ ρυξλικήπ μξμάδαπ ςα
αλλξδαπήπ.
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Διδικϊςηςαπ Δεσςεοξβάθμιαπ Δκπαίδεσρηπ (ΔΔΠ)
Διδικϊςηςεπ Σηλεϊοαρηπ – Κιμημαςξγοατίαπ – Ραδιξτχμίαπ

ΙΙΙ.16

Διδικϊπ Δταομξγόμ
Αιρθηςικήπ και Μακιγιάζ

ΙΙΙ.17

Κξμμχςόμ

ΙΙΙ.18

Βξηθϊπ κημξγοάτξσΔμδσμαςξλϊγξσ

os

IV. Δημξριξγοάτχμ
Δημξριξγοάτχμ

Pr

IV.1

Δίπλχμα
επαγγελμαςικήπ
καςάοςιρηπ
ΙΔΚ
(Οογαμχςικξϋ σμςξμιρςή Παοαγχγήπ) ή άλλξσ
ιρϊςιμξσ ςίςλξσ ρυξλόμ ςηπ ημεδαπήπ ή
αλλξδαπήπ ή απξλσςήοιξπ ςίςλξπ ξπξιαρδήπξςε
μξμάδαπ ςηπ Δεσςεοξβάθμιαπ εκπαίδεσρη με
ςοιεςή (3) ςξσλάυιρςξμ εμπειοία ρςημ ξογάμχρη
παοαγχγήπ Σ/Ο ποξγοαμμάςχμ

sis
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Δπιμεληςόμ Παοαγχγήπ

Σξ
ξμόμσμξ
ή
αμςίρςξιυξ
δίπλχμα
επαγγελμαςικήπ καςάοςιρηπ ΙΔΚ ή άλλξσ ιρϊςιμξσ
ςίςλξσ ρυξλόμ ςηπ ημεδαπήπ ή αλλξδαπήπ ή
απξλσςήοιξπ ςίςλξπ ξπξιαρδήπξςε μξμάδαπ ςηπ
Δεσςεοξβάθμιαπ εκπαίδεσρηπ και ςοιεςή (3)
ςξσλάυιρςξμ εμπειοία ρςημ ειδικϊςηςα ασςή

Σξ
ξμόμσμξ
ή
αμςίρςξιυξ
δίπλχμα
επαγγελμαςικήπ καςάοςιρηπ ΙΔΚ ή άλλξσ ιρϊςιμξσ
ςίςλξσ ρυξλόμ ςηπ ημεδαπήπ ή αλλξδαπήπ ή
απξλσςήοιξπ ςίςλξπ ςευμικήπ επαγγελμαςικήπ
ρυξλήπ κξμμχςικήπ ή απξλσςήοιξπ ςίςλξπ
ξπξιαρδήπξςε ρυξλήπ κξμμχςικήπ ή απξλσςήοιξπ
ςίςλξπ
ξπξιαρδήπξςε
μξμάδαπ
ςηπ
δεσςεοξβάθμιαπ εκπαίδεσρηπ και ςοιεςή (3)
ςξσλάυιρςξμ εμπειοία ρςημ ειδικϊςηςα ασςή

lip

ΙΙΙ.15

Σξ
ξμόμσμξ
ή
αμςίρςξιυξ
δίπλχμα
επαγγελμαςικήπ καςάοςιρηπ ΙΔΚ ή άλλξσ ιρϊςιμξσ
ςίςλξσ ρυξλόμ ςηπ ημεδαπήπ ή αλλξδαπήπ ή
απξλσςήοιξ ςίςλξ ξπξιαρδήπξςε μξμάδαπ ςηπ
Δεσςεοξβάθμιαπ εκπαίδεσρηπ και ςοιεςή (3)
ςξσλάυιρςξμ εμπειοία ρςημ ειδικϊςηςα ασςή

Πςσυίξ ή δίπλχμα Μ.Μ.Δ ή ξπξιξσδήπξςε
ςμήμαςξπ Α.Δ.Ι, πεοιλαμβαμξμέμχμ και ςχμ
πςσυίχμ ή διπλχμάςχμ ςξσ Δλλημικξϋ Αμξικςξϋ
Παμεπιρςημίξσ (Δ.Α.Π) και ςχμ Ποξγοαμμάςχμ
πξσδόμ Δπιλξγήπ (Π..Δ) ή ιρϊςιμηπ ρυξλήπ ςηπ
αλλξδαπήπ,
ή Πςσυίξ ή δίπλχμα
Σ.Δ.Ι. ή
ιρϊςιμηπ ρυξλήπ ςηπ αλλξδαπήπ, ή ςξ ξμόμσμξ ή
αμςίρςξιυξ δίπλχμα επαγγελμαςικήπ καςάοςιρηπ
Ι.Δ.Κ ή άλλξσ ιρξςίμξσ ςίςλξσ ρυξλόμ ςηπ
ημεδαπήπ ή αλλξδαπήπ, ή απξλσςήοιξπ ςίςλξπ
ξπξιαρδήπξςε μξμάδαπ ςηπ Δεσςεοξβάθμιαπ
εκπαίδεσρηπ και παοάλληλα ποξωπηοερία με
αρτάλιρη ρςξ ΣΠΔΑΘ ςξσλάυιρςξμ έμα (1) έςξπ
για ςξσπ απξτξίςξσπ Α.Δ.Ι., δϋξ ( 2 ) εςόμ για
ςξσπ απξτξίςξσπ Σ.Δ.Ι. και ςερράοχμ (4) εςόμ
για
ςξσπ
καςϊυξσπ
απξλσςηοίξσ
ςίςλξσ
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δεσςεοξβάθμιαπ εκπαίδεσρηπ, ρςξμ ημεοήριξ ή
πεοιξδικϊ ςϋπξ ή ρε οαδιξςηλεξπςικϊ μέρξ.
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