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∆ήµου Βόλου 

 

Σελίδα 1 από 14 

                                                                                                                        Βόλος, 5/9/2018 
               Αρ. Πρωτ.: 4191 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΩΝ ΙΙΕΚ ∆ΗΜΟΥ 

ΒΟΛΟΥ ΕΝΑΝΤΙ ΑΝΤΙΤΙΜΟΥ 

 

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - 

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Κ.Ε.Κ.Π.Α. - ∆.Ι.Ε.Κ.) του 

∆ΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ, έχοντας υπόψη: 

 

1. την υπ` αριθµ.186/2018 ( Α∆Α ΨΚΧΤΟΚΨΩ-ΦΩ7)  απόφαση του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου της ΚΕΚΠΑ-∆ΙΕΚ για την έγκριση της ανακοίνωσης  

2. την υπ` αριθµ. 41/13-2-2018 ( Α∆Α ΩΙΛΜΟΚΨΩ-ΩΩΟ) απόφαση του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου της ΚΕΚΠΑ-∆ΙΕΚ µε θέµα: Ανάληψη δέσµευσης  πίστωσης για τις νέες 

θέσεις εκπαιδευτικού προσωπικού του ∆ΙΕΚ για το εκπαιδευτικό έτος 2018-2019. 

3. την υπ` αριθµ πρωτ. 21941/18/5/2018  έγκριση του Υπουργείου Εσωτερικών, 

4. τις διατάξεις των αρ. 21 παρ. 1 και 14 παρ.2 περ. β΄ του Ν. 2190/94, 

5. την παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν.3812/2009, 

6. τις διατάξεις του άρθρου 8 της υπ’ αρίθµ. 5954/23-6-2014/ υπουργικής απόφασης 

(ΦΕΚ 1807/2-7-2014), 

7. το άρθρο 9 του κανονισµού προσωπικού της ΚΕΚΠΑ-∆ΙΕΚ, 
  

ανακοινώνει 
 

την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου µε ωριαία 

αντιµισθία, συνολικά σαράντα τριών  (43) εκπαιδευτών, διάρκειας από την υπογραφή 

της σύµβασης και έως 30/06/2019, ή σε ορισµένες ειδικότητες για ένα εξάµηνο 

σύµφωνα µε τις ανάγκες του ∆ΙΕΚ, στο ∆ηµοτικό Ινστιτούτο Επαγγελµατικής 

Κατάρτισης-∆ΙΕΚ, που εδρεύει στο Βόλο, και συγκεκριµένα τους εξής, ανά υπηρεσία, 

έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύµβασης, αριθµού ατόµων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), µε τα 

αντίστοιχα απαιτούµενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β): 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός 
θέσης 

Υπηρεσία 
Έδρα 

υπηρεσίας 
Ειδικότητα 

∆ιάρκεια 
σύµβασης 

Αριθµός 
ατόµων 

001 

ΚΕΚΠΑ – ∆ΙΕΚ  
(για τη στελέχωση στο ∆ΙΕΚ 
της ειδικότητας ΣΤΕΛΕΧΟΣ  
ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ 

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ-
ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ 

ΓΡΑΦΕΙΟΥ)  

∆ήµος Βόλου ΠΕ Οικονοµολόγων 
Από την υπογραφή 
της σύµβασης και 
έως 30/06/2019 

1 

002 

ΚΕΚΠΑ – ∆ΙΕΚ  
(για τη στελέχωση στο ∆ΙΕΚ 

των ΚΟΙΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ των 

ειδικοτήτων)  

∆ήµος Βόλου ΠΕ Οικονοµολόγων 
Από την υπογραφή 
της σύµβασης και 
έως 30/06/2019 

2 

003 

ΚΕΚΠΑ – ∆ΙΕΚ  
(για τη στελέχωση στο ∆ΙΕΚ 
των ΚΟΙΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 
ΓΑΛΛΙΚΗΣ όπου απαιτείται)  

∆ήµος Βόλου ΠΕ Γαλλικής Γλώσσας  
Από την υπογραφή 
της σύµβασης και 
έως 30/06/2019 

1 

004 

ΚΕΚΠΑ – ∆ΙΕΚ  
(για τη στελέχωση στο ∆ΙΕΚ 
των ΚΟΙΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ όπου 
απαιτείται)  

∆ήµος Βόλου ΠΕ Γερµανικής Γλώσσας 
Από την υπογραφή 
της σύµβασης και 
έως 30/06/2019 

1 

005 

ΚΕΚΠΑ – ∆ΙΕΚ  
(για τη στελέχωση στο ∆ΙΕΚ 
των ΚΟΙΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 
ΑΓΓΛΙΚΗΣ όπου απαιτείται)  

∆ήµος Βόλου ΠΕ Αγγλικής Γλώσσας 
Από την υπογραφή 
της σύµβασης και 
έως 30/06/2019 

1 

006 

ΚΕΚΠΑ – ∆ΙΕΚ  
(για τη στελέχωση στο ∆ΙΕΚ 
της ειδικότητας ΤΕΧΝΙΚΟΣ 

∆ΙΚΤΥΩΝ  & 
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ)  

∆ήµος Βόλου 
ΠΕ Τεχνολογιών, Πληροφορικής 

και Επικοινωνίας 

Από την υπογραφή 
της σύµβασης και 
έως 30/06/2019 

1 

007 

ΚΕΚΠΑ – ∆ΙΕΚ  
[για τη στελέχωση στο ∆ΙΕΚ 
της ειδικότητας ΤΕΧΝΙΚΟΣ  

ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ  
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

(ΠΟΛΥΜΕΣΑ/ WEB  
DESIGNER – DEVELOPER/ 

VIDEO  GAMES)]  

∆ήµος Βόλου 
ΠΕ Τεχνολογιών, Πληροφορικής 

και Επικοινωνίας 

Από την υπογραφή 
της σύµβασης και 
έως 30/06/2019 

1 

008 

ΚΕΚΠΑ – ∆ΙΕΚ  
(για τη στελέχωση στο ∆ΙΕΚ 
των ΚΟΙΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ των 
ειδικοτήτων)  

∆ήµος Βόλου ΠΕ Πληροφορικής   
Από την υπογραφή 
της σύµβασης και 
έως 30/06/2019 

1 

009 

ΚΕΚΠΑ – ∆ΙΕΚ  
[για τη στελέχωση στο ∆ΙΕΚ 
της ειδικότητας ΤΕΧΝΙΚΟΣ 

ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ- 
ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΑΣ (CHEF)]  

∆ήµος Βόλου 
ΠΕ Γεωπόνων-Τεχνολόγων 

Τροφίµων   

Από την υπογραφή 
της σύµβασης και 
έως 30/06/2019 

1 

010 

ΚΕΚΠΑ – ∆ΙΕΚ  
(για τη στελέχωση στο ∆ΙΕΚ 
της ειδικότητας ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ 
∆ΙΑΚΟΣΜΗΣΗ & 

ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ) 

∆ήµος Βόλου ΠΕ Αρχιτεκτόνων   
Από την υπογραφή 
της σύµβασης και 
έως 30/06/2019 

1 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός 
θέσης 

Υπηρεσία 
Έδρα 

υπηρεσίας 
Ειδικότητα 

∆ιάρκεια 
σύµβασης 

Αριθµός 
ατόµων 

011 

ΚΕΚΠΑ – ∆ΙΕΚ  
(για τη στελέχωση στο ∆ΙΕΚ 
των ΚΟΙΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ των 
ειδικοτήτων όπου απαιτείται) 

∆ήµος Βόλου ΠΕ Ιστορικός Τέχνης 
Από την υπογραφή 
της σύµβασης και 
έως 30/06/2019 

1 

012 

ΚΕΚΠΑ – ∆ΙΕΚ  
(για τη στελέχωση στο ∆ΙΕΚ 
της ειδικότητας ΤΕΧΝΙΚΟΣ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ 
ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ)  

∆ήµος Βόλου 

ΠΕ Χηµικών 
(για την ειδικότητα Τεχνικός 

Συντήρησης Έργων Τέχνης και 
Αρχαιοτήτων, ΕΑΡΙΝΟΥ 

εξαµήνου) 

Από την υπογραφή 
της σύµβασης και 
έως 30/06/2019 

1 

013 

ΚΕΚΠΑ – ∆ΙΕΚ  
(για τη στελέχωση στο ∆ΙΕΚ 
των ΚΟΙΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ-
ΧΡΩΜΑΤΟΣ των ειδικοτήτων 

όπου απαιτείται)  

∆ήµος Βόλου 
ΠΕ Καλών Τεχνών µε 

κατεύθυνση ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ 

Από την υπογραφή 
της σύµβασης και 
έως 30/06/2019 

1 

014 

ΚΕΚΠΑ – ∆ΙΕΚ  
(για τη στελέχωση στο ∆ΙΕΚ 
της ειδικότητας ΤΕΧΝΙΚΟΣ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝ∆ΥΜΑΤΟΣ 
& ΥΠΟ∆ΗΜΑΤΟΣ - 

ΣΧΕ∆ΙΑΣΤΗΣ ΜΟ∆ΑΣ) 

∆ήµος Βόλου 

ΤΕ Κλωστοϋφαντουργών 
Μηχανικών  

(σε έλλειψη ΤΕ: ∆Ε, δηλ. ΙΕΚ ή πτυχίο 
Β/θµιας αντίστοιχης ειδικότητας) (σε 

έλλειψη ∆Ε, δηλ. ΙΕΚ ή πτυχίο Β/θµιας 
αντίστοιχης ειδικότητας: επαρκείς 

επαγγελµατίες) 

Από την υπογραφή 
της σύµβασης και 
έως 30/06/2019 

1 

015 

ΚΕΚΠΑ – ∆ΙΕΚ  
(για τη στελέχωση στο ∆ΙΕΚ 
της ειδικότητας ΤΕΧΝΙΚΟΣ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝ∆ΥΜΑΤΟΣ 
& ΥΠΟ∆ΗΜΑΤΟΣ - 

ΣΧΕ∆ΙΑΣΤΗΣ ΜΟ∆ΑΣ)  

∆ήµος Βόλου 

ΤΕ Σχεδιασµού και Τεχνολογίας 
Ένδυσης 

(σε έλλειψη ΤΕ: ∆Ε, δηλ. ΙΕΚ ή πτυχίο 
Β/θµιας αντίστοιχης ειδικότητας) (σε 

έλλειψη ∆Ε, δηλ. ΙΕΚ ή πτυχίο Β/θµιας 
αντίστοιχης ειδικότητας: επαρκείς 

επαγγελµατίες) 

Από την υπογραφή 
της σύµβασης και 
έως 30/06/2019 

1 

016 

ΚΕΚΠΑ – ∆ΙΕΚ  
(για τη στελέχωση στο ∆ΙΕΚ 
της ειδικότητας ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗ 

ΕΝΤΥΠΟΥ ΚΑΙ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ)  

∆ήµος Βόλου 
ΤΕ Γραφιστών 

(σε έλλειψη ΤΕ: ∆Ε, δηλ. ΙΕΚ ή πτυχίο 
Β/θµιας αντίστοιχης ειδικότητας)  

Από την υπογραφή 
της σύµβασης και 
έως 30/06/2019 

2 

017 

ΚΕΚΠΑ – ∆ΙΕΚ  
(για τη στελέχωση στο ∆ΙΕΚ 
της ειδικότητας ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ 
∆ΙΑΚΟΣΜΗΣΗ & 

ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ)  

∆ήµος Βόλου 
ΤΕ ∆ιακοσµητών 

 

Από την υπογραφή 
της σύµβασης και 
έως 30/06/2019 

1 

018 

ΚΕΚΠΑ – ∆ΙΕΚ  
(για τη στελέχωση στο ∆ΙΕΚ 

της ειδικότητας ΤΕΧΝΗ 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ)  

∆ήµος Βόλου 

ΤΕ Φωτογράφων 
(για τα ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ µαθήµατα της 

ειδικότητας) 
(σε έλλειψη ΤΕ: ∆Ε, δηλ. ΙΕΚ ή πτυχίο 

Β/θµιας αντίστοιχης ειδικότητας)  

Από την υπογραφή 
της σύµβασης και 
έως 30/06/2019 

1 

019 

ΚΕΚΠΑ – ∆ΙΕΚ  
(για τη στελέχωση στο ∆ΙΕΚ 
της ειδικότητας ΤΕΧΝΙΚΟΣ 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ 

ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ)  

∆ήµος Βόλου ΤΕ Τουριστικών Επαγγελµάτων 
Από την υπογραφή 
της σύµβασης και 
έως 30/06/2019 

2 

020 

ΚΕΚΠΑ – ∆ΙΕΚ  
(για τη στελέχωση στο ∆ΙΕΚ 
της ειδικότητας ΤΕΧΝΙΚΟΣ 

ΑΡΤΟΠΟΙΟΣ - 
ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ)  

∆ήµος Βόλου ΤΕ Τεχνολόγων Τροφίµων 
Από την υπογραφή 
της σύµβασης και 
έως 30/06/2019 

1 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός 
θέσης 

Υπηρεσία 
Έδρα 

υπηρεσίας 
Ειδικότητα 

∆ιάρκεια 
σύµβασης 

Αριθµός 
ατόµων 

021 

ΚΕΚΠΑ – ∆ΙΕΚ  
(για τη στελέχωση στο ∆ΙΕΚ 
της ειδικότητας ΤΕΧΝΙΚΟΣ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ 
ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ 
& της ειδικότητας ΤΕΧΝΙΚΟΣ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ 
ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ) 

∆ήµος Βόλου 
ΤΕ Συντήρησης Αρχαιοτήτων και 

Έργων Τέχνης 
 

Από την υπογραφή 
της σύµβασης και 
έως 30/06/2019 

1 

022 

ΚΕΚΠΑ – ∆ΙΕΚ  
[(για τη στελέχωση στο ∆ΙΕΚ 
της ειδικότητας ΤΕΧΝΙΚΟΣ  

ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ  
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

(ΠΟΛΥΜΕΣΑ/ WEB  
DESIGNER – DEVELOPER/ 

VIDEO  GAMES)]  

∆ήµος Βόλου 
ΤΕ Πληροφορικής και 

Τηλεπικοινωνιών 

Από την υπογραφή 
της σύµβασης και 
έως 30/06/2019 

1 

023 

ΚΕΚΠΑ – ∆ΙΕΚ  
[(για τη στελέχωση στο ∆ΙΕΚ 
της ειδικότητας ΤΕΧΝΙΚΟΣ 

∆ΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ 
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ  

∆ήµος Βόλου 
ΤΕ Ηλεκτρονικός  Μηχανικός ή  
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός µε 
κατεύθυνση Μηχανικού Η/Υ 

Από την υπογραφή 
της σύµβασης και 
έως 30/06/2019 

1 

024 

ΚΕΚΠΑ – ∆ΙΕΚ  
(για τη στελέχωση στο ∆ΙΕΚ 
της ειδικότητας ΣΤΕΛΕΧΟΣ  
ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ 

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ-
ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ 

ΓΡΑΦΕΙΟΥ)  

∆ήµος Βόλου ΤΕ Λογιστικής 
Από την υπογραφή 
της σύµβασης και 
έως 30/06/2019 

1 

025 

ΚΕΚΠΑ – ∆ΙΕΚ  
(για τη στελέχωση στο ∆ΙΕΚ 
της ειδικότητας ΤΕΧΝΙΚΟΣ 

ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΟΥ 
ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ 

ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ 
ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ)  

∆ήµος Βόλου 

∆Ε Τεχνικών χειροποίητου 
κοσµήµατος και σχεδιασµού 

κοσµήµατος 
(σε έλλειψη ∆Ε, δηλ. ΙΕΚ ή πτυχίο Β/θµιας 

αντίστοιχης ειδικότητας: επαρκείς 
επαγγελµατίες) 

Από την υπογραφή 
της σύµβασης και 
έως 30/06/2019 

1 

026 

ΚΕΚΠΑ – ∆ΙΕΚ  
[για τη στελέχωση στο ∆ΙΕΚ 
της ειδικότητας ΤΕΧΝΙΚΟΣ 

ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ- 
ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΑΣ (CHEF)] 

∆ήµος Βόλου 

∆Ε Τεχνικών Μαγειρικής Τέχνης 
(σε έλλειψη ∆Ε, δηλ. ΙΕΚ ή πτυχίο Β/θµιας 

αντίστοιχης ειδικότητας: επαρκείς 
επαγγελµατίες) 

Από την υπογραφή 
της σύµβασης και 
έως 30/06/2019 

5 

027 

ΚΕΚΠΑ – ∆ΙΕΚ  
(για τη στελέχωση στο ∆ΙΕΚ 
της ειδικότητας ΤΕΧΝΙΚΟΣ 

ΑΡΤΟΠΟΙΟΣ – 
ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ)  

∆ήµος Βόλου 

∆Ε Τεχνικών Αρτοποιίας-
Ζαχαροπλαστικής 

(σε έλλειψη ∆Ε, δηλ. ΙΕΚ ή πτυχίο Β/θµιας 
αντίστοιχης ειδικότητας: επαρκείς 

επαγγελµατίες-ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΣ) 

Από την υπογραφή 
της σύµβασης και 
έως 30/06/2019 

2 

028 

ΚΕΚΠΑ – ∆ΙΕΚ  
[για τη στελέχωση στο ∆ΙΕΚ 

του µαθήµατος 
ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ της 

ειδικότητας ΤΕΧΝΙΚΟΣ 
ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ- 

ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΑΣ (CHEF)] 

∆ήµος Βόλου 

∆Ε Τεχνικών Αρτοποιίας-
Ζαχαροπλαστικής 

(σε έλλειψη ∆Ε, δηλ. ΙΕΚ ή πτυχίο Β/θµιας 
αντίστοιχης ειδικότητας: επαρκείς 

επαγγελµατίες-ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΣ) 

Από την υπογραφή 
της σύµβασης και 
έως 30/06/2019 

1 

029 

ΚΕΚΠΑ – ∆ΙΕΚ  
(για τη στελέχωση στο ∆ΙΕΚ 

του µαθήµατος ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ 
της ειδικότητας ΤΕΧΝΙΚΟΣ 

ΑΡΤΟΠΟΙΟΣ - 
ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ)  

∆ήµος Βόλου 

∆Ε Τεχνικών Αρτοποιίας-
Ζαχαροπλαστικής 

 (σε έλλειψη ∆Ε, δηλ. ΙΕΚ ή πτυχίο Β/θµιας 
αντίστοιχης ειδικότητας: επαρκείς 

επαγγελµατίες-ΑΡΤΟΠΟΙΟΙ) 

Από την υπογραφή 
της σύµβασης και 
έως 30/06/2019 

2 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός 
θέσης 

Υπηρεσία 
Έδρα 

υπηρεσίας 
Ειδικότητα 

∆ιάρκεια 
σύµβασης 

Αριθµός 
ατόµων 

030 

ΚΕΚΠΑ – ∆ΙΕΚ  
(για τη στελέχωση στο ∆ΙΕΚ 

της ειδικότητας ΤΕΧΝΗ 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ)  

∆ήµος Βόλου 

∆Ε Φωτογράφων 
(για τα εργαστηριακά µαθήµατα 

της 
ειδικότητας Τέχνη Φωτογραφίας) 
(σε έλλειψη ∆Ε, δηλ. ΙΕΚ ή πτυχίο Β/θµιας 

αντίστοιχης ειδικότητας: επαρκείς 
επαγγελµατίες) 

Από την υπογραφή 
της σύµβασης και 
έως 30/06/2019 

2 

031 

ΚΕΚΠΑ – ∆ΙΕΚ  
(για τη στελέχωση στο ∆ΙΕΚ 
της ειδικότητας ΚΕΡΑΜΙΚΗ 

ΤΕΧΝΗ)  

∆ήµος Βόλου 

∆Ε Κεραµιστών 
(για τα εργαστηριακά και µεικτά 

µαθήµατα της 
ειδικότητας Κεραµικής Τέχνης) 

(σε έλλειψη ∆Ε, δηλ. ΙΕΚ ή πτυχίο Β/θµιας 
αντίστοιχης ειδικότητας: επαρκείς 

επαγγελµατίες) 

Από την υπογραφή 
της σύµβασης και 
έως 30/06/2019 

2 

032 

ΚΕΚΠΑ – ∆ΙΕΚ  
(για τη στελέχωση στο ∆ΙΕΚ 
της ειδικότητας ΤΕΧΝΙΚΟΣ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ 
ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ 
& της ειδικότητας ΤΕΧΝΙΚΟΣ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ 
ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ) 

∆ήµος Βόλου 

∆Ε Συντήρησης Αρχαιοτήτων και 
Έργων Τέχνης 

(για τα εργαστηριακά µαθήµατα 
της ειδικότητας Συντηρητής 

Έργων Τέχνης και Αρχαιοτήτων 
και της ειδικότητας Τεχνικός 

Συντήρησης Έργων Ζωγραφικής) 
(σε έλλειψη ∆Ε, δηλ. ΙΕΚ ή πτυχίο Β/θµιας 

αντίστοιχης ειδικότητας: επαρκείς 
επαγγελµατίες) 

Από την υπογραφή 
της σύµβασης και 
έως 30/06/2019 

1 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός θέσης 
Τίτλος σπουδών  

και  
λοιπά απαιτούµενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

001, 002 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 
 
Πτυχίο ή δίπλωµα Αστικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης (από 1998 µετονοµάστηκε σε 
Οικονοµικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης) ή Βιοµηχανικής ∆ιοίκησης και Τεχνολογίας 
(πρώην Τεχνολογίας και Συστηµάτων Παραγωγής)  ή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης µε κατεύθυνση 
∆ηµόσιας Οικονοµικής ή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης (το οποίο ίσχυε µέχρι το ακαδηµαϊκό έτος 1996-
1997) ή ∆ιεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονοµικών και Πολιτικών Σπουδών (από Μάιο 2008 
µετονοµάστηκε σε ∆ιεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών) µε κατεύθυνση ∆ιεθνών και 
Ευρωπαϊκών Οικονοµικών Σπουδών ή ∆ιεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονοµικών Σπουδών ή 
∆ιεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών µε κατεύθυνση ∆ιεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονοµικών 
Σχέσεων ή ∆ιεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (πρώην ∆ιεθνών και Ευρωπαϊκών 
Οικονοµικών και Πολιτικών Σπουδών) µε κατεύθυνση ∆ιεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονοµικών 
Σπουδών ή ∆ιεθνών Οικονοµικών Σχέσεων και Ανάπτυξης ή ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων ή 
∆ιοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισµών ή ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων 
και Τροφίµων ή Επιχειρησιακής Έρευνας και Μάρκετινγκ ή Επιχειρησιακής Έρευνας και 
Στρατηγικής Πωλήσεων (Marketing) ή Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής ή Λογιστικής 
Χρηµατοοικονοµικής και Ποσοτικής Ανάλυσης ή Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας ή Μάρκετινγκ 
και ∆ιοίκησης Λειτουργιών ή Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων ή Ναυτιλιακών Σπουδών ή 
Ναυτιλίας και Επιχειρηµατικών Υπηρεσιών ή Οικονοµικής Επιστήµης ή Οικονοµικής και 
Περιφερειακής Ανάπτυξης ή Οικονοµικών Επιστηµών ή Οικονοµικής και ∆ιοίκησης Τουρισµού 
ή Οργάνωσης και ∆ιαχείρισης Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων (από 2006 µετονοµάστηκε σε 
∆ιοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίµων) ή Οργάνωσης και ∆ιοίκησης 
Επιχειρήσεων ή Οργάνωσης και ∆ιαχείρισης Αθλητισµού  ή Περιφερειακής και Οικονοµικής 
Ανάπτυξης ή Στατιστικής ή Στατιστικής και Αναλογιστικής Επιστήµης ή Στατιστικής και 
Ασφαλιστικής Επιστήµης ή Στατιστικής και Αναλογιστικών - Χρηµατοοικονοµικών 
Μαθηµατικών ή Μαθηµατικών Εισαγωγική Κατεύθυνση Στατιστικής και Αναλογιστικών-
Χρηµατοοικονοµικών Μαθηµατικών ή Τεχνολογίας και Συστηµάτων Παραγωγής ή 
Χρηµατοοικονοµικής και Τραπεζικής ∆ιοικητικής ΑΕΙ ή το οµώνυµο πτυχίο ή δίπλωµα 
Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου (ΕΑΠ) ΑΕΙ ή Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) 
ΑΕΙ της ηµεδαπής η ισότιµος τίτλος σχολών της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης 
ειδικότητας 

003 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 
 
Πτυχίο ή δίπλωµα ΑΕΙ Γαλλικής Φιλολογίας της ηµεδαπής ή αλλοδαπής πιστοποιηµένου 
από το ∆.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή ισότιµο και αντίστοιχο τίτλο της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής 
πιστοποιηµένου από το ∆.Ο.Α.Τ.Α.Π. 
 

004 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 
 
Πτυχίο ή δίπλωµα ΑΕΙ Γερµανικής Φιλολογίας της ηµεδαπής ή αλλοδαπής πιστοποιηµένου 
από το ∆.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή ισότιµο και αντίστοιχο τίτλο της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής 
πιστοποιηµένου από το ∆.Ο.Α.Τ.Α.Π. 
 

005 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 
 
Πτυχίο ή δίπλωµα ΑΕΙ Αγγλικής Φιλολογίας της ηµεδαπής ή αλλοδαπής πιστοποιηµένου 
από το ∆.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή ισότιµο και αντίστοιχο τίτλο της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής 
πιστοποιηµένου από το ∆.Ο.Α.Τ.Α.Π. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός θέσης 
Τίτλος σπουδών  

και  
λοιπά απαιτούµενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

006, 007 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 

 
Πτυχίο ΠΕ Τεχνολογιών, Πληροφορικής και Επικοινωνίας της ηµεδαπής ή 
αλλοδαπής πιστοποιηµένου από το ∆.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή ισότιµο και αντίστοιχο 
τίτλο της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής πιστοποιηµένου από το ∆.Ο.Α.Τ.Α.Π. 
 

008 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 

 
Πτυχίο ΠΕ Πληροφορικής   της ηµεδαπής ή αλλοδαπής πιστοποιηµένου από 
το ∆.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή ισότιµο και αντίστοιχο τίτλο της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής 
πιστοποιηµένου από το ∆.Ο.Α.Τ.Α.Π. 
 

009 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 
 

Πτυχίο ή δίπλωµα  σχολών Γεωπονικών Σπουδών Πανεπιστηµιακής 
εκπαίδευσης µε κατεύθυνση Τεχνολογία τροφίµων της ηµεδαπής ή 
αλλοδαπής πιστοποιηµένου από το ∆.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή ισότιµο και αντίστοιχο 
τίτλο της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής πιστοποιηµένου από το ∆.Ο.Α.Τ.Α.Π. 
 

010 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 
 

Πτυχίο ή δίπλωµα  Αρχιτεκτονικής Σχολής Πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης της 
ηµεδαπής ή αλλοδαπής πιστοποιηµένου από το ∆.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή ισότιµο και 
αντίστοιχο τίτλο της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής πιστοποιηµένου από το 
∆.Ο.Α.Τ.Α.Π. 
 

011 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 
 

Πτυχίο ΕΑΠ  σπουδών στον Ευρωπαϊκό ή Ελληνικό Πολιτισµό ή πτυχίο  
Ιστορίας Αρχαιολογίας µε κατεύθυνση Αρχαιολογία της ηµεδαπής ή 
αλλοδαπής πιστοποιηµένου από το ∆.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή ισότιµο και αντίστοιχο 
τίτλο της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής πιστοποιηµένου από το ∆.Ο.Α.Τ.Α.Π. 
 
 

012 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 
 

Πτυχίο  ή δίπλωµα  Χηµικού της ηµεδαπής ή αλλοδαπής πιστοποιηµένου από 
το ∆.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή ισότιµο και αντίστοιχο τίτλο της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής 
πιστοποιηµένου από το ∆.Ο.Α.Τ.Α.Π. 
 

013 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 

 
Πτυχίο ή δίπλωµα  ΠΕ Σχολών Καλών Τεχνών - τµήµα Εικαστικών Τεχνών 
( Α.Σ.Κ.Τ) ή τµήµα Εικαστικών  Εφαρµοσµένων Τεχνών ( ΑΠΘ ή ∆υτικής 

ΑΔΑ: 73ΤΚΟΚΨΩ-ΕΨ2



 

Κοινωφελής Επιχε ίρηση  
∆ήµου Βόλου 

 

Σελίδα 8 από 14 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός θέσης 
Τίτλος σπουδών  

και  
λοιπά απαιτούµενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

Μακεδονίας) ή τµήµα Εικαστικών τεχνών & Επιστηµών Τέχνης, όπως 
µετονοµάστηκε το Τµήµα Πλαστικών Τεχνών & Επιστηµών της Τέχνης µε το 
άρθρο 63 του ν. 4386/2016 (Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων) µε κατεύθυνση 
Ζωγραφική  ή ισότιµο τίτλο σχολών της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας.  
 

014 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 
 

Πτυχίο ΤΕ Κλωστοϋφαντουργών Μηχανικών της ηµεδαπής ή αλλοδαπής 
πιστοποιηµένου από το ∆.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή ισότιµο και αντίστοιχο τίτλο της 
ηµεδαπής ή της αλλοδαπής πιστοποιηµένου από το ∆.Ο.Α.Τ.Α.Π. 
 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 
 

Πτυχίο  ∆Ε ( ΕΠΑΛ  ή   ΙΕΚ ή  άλλης αναγνωρισµένης σχολής  αντίστοιχης 
ειδικότητας και εξειδίκευσης µε 5ετη επαγγελµατική εµπειρία στο αντικείµενο) 
 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:  
 

Επαρκείς επαγγελµατίες µε 5ετη αντίστοιχη προϋπηρεσία  
 

015 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 
 

Πτυχίο  ΤΕ Σχεδιασµού και Τεχνολογίας Ένδυσης της ηµεδαπής ή αλλοδαπής 
πιστοποιηµένου από το ∆.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή ισότιµο και αντίστοιχο τίτλο της 
ηµεδαπής ή της αλλοδαπής πιστοποιηµένου από το ∆.Ο.Α.Τ.Α.Π. 
 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 
 

Πτυχίο  ∆Ε ( ΕΠΑΛ  ή   ΙΕΚ ή  άλλης αναγνωρισµένης σχολής  αντίστοιχης 
ειδικότητας  και εξειδίκευσης µε 5ετη επαγγελµατική εµπειρία στο αντικείµενο)  
 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:  
 

Επαρκείς επαγγελµατίες µε 5ετη αντίστοιχη προϋπηρεσία  
 

             016 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 
 

Πτυχίο ΑΤΕΙ Καλλιτεχνικών σπουδών τµήµα Γραφιστικής µε κατεύθυνση 
Γραφιστικής και τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών της ηµεδαπής ή αλλοδαπής 
πιστοποιηµένου από το ∆.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή ισότιµο και αντίστοιχο τίτλο της 
ηµεδαπής ή της αλλοδαπής πιστοποιηµένου από το ∆.Ο.Α.Τ.Α.Π. 
 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 
 

Πτυχίο  ∆Ε ( ΕΠΑΛ  ή   ΙΕΚ ή  άλλης αναγνωρισµένης σχολής  αντίστοιχης 
ειδικότητας  και εξειδίκευσης µε 5ετη επαγγελµατική εµπειρία στο αντικείµενο)  
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός θέσης 
Τίτλος σπουδών  

και  
λοιπά απαιτούµενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

017 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 
 

Πτυχίο ΤΕ Τµήµα Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, ∆ιακόσµησης και Σχεδιασµού 
Αντικειµένων της ηµεδαπής ή αλλοδαπής πιστοποιηµένου από το 
∆.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή ισότιµο και αντίστοιχο τίτλο της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής 
πιστοποιηµένου από το ∆.Ο.Α.Τ.Α.Π. 
 
 

018 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 
 

Πτυχίο ΤΕ  Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών της ηµεδαπής ή 
αλλοδαπής πιστοποιηµένου από το ∆.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή ισότιµο και αντίστοιχο 
τίτλο της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής πιστοποιηµένου από το ∆.Ο.Α.Τ.Α.Π. 
 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 
 

Πτυχίο  ∆Ε ( ΕΠΑΛ  ή   ΙΕΚ ή  άλλης αναγνωρισµένης σχολής  αντίστοιχης 
ειδικότητας  και εξειδίκευσης µε 5ετη επαγγελµατική εµπειρία στο αντικείµενο)  
 
 

019 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 
 

Πτυχίο ΤΕ Τουριστικών Επιχειρήσεων  της ηµεδαπής ή αλλοδαπής 
πιστοποιηµένου από το ∆.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή ισότιµο και αντίστοιχο τίτλο της 
ηµεδαπής ή της αλλοδαπής πιστοποιηµένου από το ∆.Ο.Α.Τ.Α.Π. 
 
 

020 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 
 

Πτυχίο ΤΕ Τεχνολόγων Τροφίµων της ηµεδαπής ή αλλοδαπής 
πιστοποιηµένου από το ∆.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή ισότιµο και αντίστοιχο τίτλο της 
ηµεδαπής ή της αλλοδαπής πιστοποιηµένου από το ∆.Ο.Α.Τ.Α.Π.  
 

021 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 
 

Πτυχίο ΤΕ Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης  της ηµεδαπής ή 
αλλοδαπής πιστοποιηµένου από το ∆.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή ισότιµο και αντίστοιχο 
τίτλο της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής πιστοποιηµένου από το ∆.Ο.Α.Τ.Α.Π. 
 

022 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 
 

Πτυχίο ΤΕΙ κατεύθυνσης Πληροφορικής της ηµεδαπής ή αλλοδαπής 
πιστοποιηµένου από το ∆.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή ισότιµο και αντίστοιχο τίτλο της 
ηµεδαπής ή της αλλοδαπής πιστοποιηµένου από το ∆.Ο.Α.Τ.Α.Π 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός θέσης 
Τίτλος σπουδών  

και  
λοιπά απαιτούµενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

023 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 
 

Πτυχίο ΤΕ Ηλεκτρονικών Μηχανικών µε κατεύθυνση Μηχανικού Η/Υ της 
ηµεδαπής ή αλλοδαπής πιστοποιηµένου από το ∆.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή ισότιµο και 
αντίστοιχο τίτλο της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής πιστοποιηµένου από το 
∆.Ο.Α.Τ.Α.Π. 
 

024 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 
 

Πτυχίο ΤΕ Λογιστικής της ηµεδαπής ή αλλοδαπής πιστοποιηµένου από το 
∆.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή ισότιµο και αντίστοιχο τίτλο της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής 
πιστοποιηµένου από το ∆.Ο.Α.Τ.Α.Π. 
 

025 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 
 

Πτυχίο  ∆Ε Τεχνικών χειροποίητου κοσµήµατος και σχεδιασµού κοσµήµατος  
( ΕΠΑΛ  ή   ΙΕΚ ή  άλλης αναγνωρισµένης σχολής  αντίστοιχης ειδικότητας  
και εξειδίκευσης µε 5ετη επαγγελµατική εµπειρία στο αντικείµενο) 

 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 
 

Επαρκείς επαγγελµατίες µε 5ετη αντίστοιχη προϋπηρεσία στο αντικείµενο 
 
 

026 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 
 

Πτυχίο  ∆Ε Τεχνικών Μαγειρικής Τέχνης ΕΠΑΛ  ή   ΙΕΚ ή  άλλης 
αναγνωρισµένης σχολής  αντίστοιχης ειδικότητας  και εξειδίκευσης µε 5ετη 
διδακτική και  επαγγελµατική εµπειρία στο αντικείµενο 
 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 
 

Επαρκείς επαγγελµατίες µε 5ετη αντίστοιχη προϋπηρεσία στο αντικείµενο 
 

027, 028 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 
 

Πτυχίο  ∆Ε  Τεχνικών Αρτοποιίας-Ζαχαροπλαστικής ΕΠΑΛ  ή   ΙΕΚ ή  άλλης 
αναγνωρισµένης σχολής  αντίστοιχης ειδικότητας  και εξειδίκευσης µε 5ετη 
επαγγελµατική εµπειρία στο αντικείµενο ζαχαροπλαστικής  
 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 
 

Επαρκείς επαγγελµατίες µε 3ετη αντίστοιχη προϋπηρεσία στο αντικείµενο 
ζαχαροπλαστικής  
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός θέσης 
Τίτλος σπουδών  

και  
λοιπά απαιτούµενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

029 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 
 

Πτυχίο  ∆Ε  Τεχνικών Αρτοποιίας-Ζαχαροπλαστικής ΕΠΑΛ  ή   ΙΕΚ ή  άλλης 
αναγνωρισµένης σχολής  αντίστοιχης ειδικότητας  και εξειδίκευσης µε 5ετη 
επαγγελµατική εµπειρία στο αντικείµενο αρτοποιίας 
 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 
 

Επαρκείς επαγγελµατίες µε 3ετη αντίστοιχη προϋπηρεσία στο αντικείµενο 
αρτοποιίας 
 

030 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 
 

Πτυχίο ∆Ε Φωτογράφων  ΕΠΑΛ  ή   ΙΕΚ ή  άλλης αναγνωρισµένης σχολής  
αντίστοιχης ειδικότητας  και εξειδίκευσης µε 5ετη επαγγελµατική εµπειρία στο 
αντικείµενο 
 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 
 

Επαρκείς επαγγελµατίες µε 5ετη αντίστοιχη προϋπηρεσία στο αντικείµενο 
 

 
 
 
 
 

031 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 
 

Πτυχίο ∆Ε Κεραµιστών ΕΠΑΛ  ή   ΙΕΚ ή  άλλης αναγνωρισµένης σχολής  
αντίστοιχης ειδικότητας  και εξειδίκευσης µε 5ετη επαγγελµατική εµπειρία στο 
αντικείµενο. 
 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 
 

Επαρκείς επαγγελµατίες µε 5ετη αντίστοιχη προϋπηρεσία στο αντικείµενο 
 

 
 
 

032 
 
 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 
 

Πτυχίο ∆Ε Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης  ΕΠΑΛ  ή  ΙΕΚ ή  
άλλης αναγνωρισµένης σχολής  αντίστοιχης ειδικότητας  και εξειδίκευσης µε 
5ετη επαγγελµατική εµπειρία στο αντικείµενο. 
 
 

 

Οι υποψήφιοι των ειδικοτήτων 001-032  πρέπει να είναι ηλικίας από 18  έως 65 ετών.         
 

ΑΛΛΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ  
 

 

-Οι παραπάνω προσλήψεις θα υλοποιηθούν εφόσον λειτουργήσουν οι αντίστοιχες 
ειδικότητες του Ι.Ι.Ε.Κ. ∆ήµου Βόλου για το εκπαιδευτικό πρόγραµµα της σχολής για το 
2018-2019. Η τελική κατανοµή των ωρών των µαθηµάτων θα γίνει µε βάση τα 
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προγράµµατα σπουδών των ειδικοτήτων και τις λειτουργικές ανάγκες του Ι.Ι.Ε.Κ. ∆ήµου 
Βόλου, µετά και την οριστικοποίηση του εκπαιδευτικού προγράµµατος της σχολής για το 
2018-2019. 
 
 

 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

 

Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ, των λοιπών 
ιδιοτήτων τους και της εµπειρίας τους, οφείλουν να προσκοµίσουν όλα τα  απαιτούµενα 
από την παρούσα ανακοίνωση και το «Παράρτηµα ανακοινώσεων Συµβάσεων 
Εργασίας Ορισµένου Χρόνου (ΣΟΧ)» δικαιολογητικά, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην 
ενότητα «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του Κεφαλαίου 
ΙΙ του ανωτέρω Παραρτήµατος.   

ΠΡΟΣΟΧΗ:  

• Τα πιστοποιητικά της Ανώτατης Συνοµοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδας (Α.Σ.Π.Ε.), για 
όσους υποψήφιους επικαλούνται Πολυτεκνική ιδιότητα υποβάλλονται υποχρεωτικά 
είτε σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα, τα οποία έχουν επικυρωθεί από 

δικηγόρο,  είτε σε πρωτότυπα.  

 • Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής, που απαιτούνται  από την 
Ανακοίνωση, πρέπει απαραιτήτως να συνοδεύονται από επίσηµη µετάφρασή τους 
στην ελληνική γλώσσα και να έχουν επικυρωθεί, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο 
«Παράρτηµα Ανακοίνωσης  Συµβάσεων Εργασίας Ορισµένου Χρόνου (ΣΟΧ) και 
ειδικότερα στην τελευταία ενότητα του Κεφαλαίου ΙΙ µε τίτλο «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ».  

• Για την απόδειξη της αναπηρίας του ίδιου ή συγγενικού προσώπου θα πρέπει να 
προσκοµίζονται τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην υπ’ αριθµ. πρωτ. 
∆ΙΠΑΑ∆/Φ.ΕΠ.1/570/οικ.3824/3.2.2017 απόφαση της Υπουργού ∆ιοικητικής 
Ανασυγκρότησης (ΦΕΚ 272/6.2.2017/τ.Β΄) (στοιχεία 11 και 12 του Κεφαλαίου ΙΙ του 
Παραρτήµατος ΣΟΧ που συνοδεύει την Ανακοίνωση).  

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόµενα στο «Παράρτηµα ανακοινώσεων Συµβάσεων 
εργασίας Ορισµένου Χρόνου (ΣΟΧ)». 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆ΕΥΤΕΡΟ: Υποβολή αιτήσεων συµµετοχής 
Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση- υπεύθυνη δήλωση και να την 
υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, 
εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε 
ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία του ΙΙΕΚ ∆ήµου Βόλου στην 
ακόλουθη διεύθυνση: Χείρωνος και Φεραίου 1,  στη γραµµατεία του Ι.Ι.Ε.Κ.  υπόψη κας 
∆ήµητρας Μιχαηλίδου (τηλ. επικοινωνίας: 2421056446). Στην περίπτωση αποστολής των 
αιτήσεων ταχυδροµικώς το εµπρόθεσµο των αιτήσεων κρίνεται µε βάση την ηµεροµηνία 
που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος µετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην 
αίτηση των υποψηφίων. 
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Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδροµικώς το εµπρόθεσµο των αιτήσεων 
κρίνεται µε βάση την ηµεροµηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος µετά την 
αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. 

Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ηµέρες (υπολογιζόµενες 
ηµερολογιακά) και αρχίζει από την επόµενη ηµέρα της τελευταίας δηµοσίευσης της 
παρούσας σε τοπικές εφηµερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστηµα της υπηρεσίας 
µας, στα παραρτήµατα αυτής και στο χώρο ανακοινώσεων του δηµοτικού καταστήµατος 
του ∆ήµου Βόλου,  εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν µεταγενέστερη της δηµοσίευσης στις 
εφηµερίδες. Η ανωτέρω προθεσµία λήγει µε την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας 
ηµέρας και  εάν αυτή είναι, κατά νόµο, εξαιρετέα  (δηµόσια αργία) ή µη εργάσιµη,  τότε η 
λήξη της προθεσµίας µετατίθεται την επόµενη εργάσιµη ηµέρα.  

Το πλήρες κείµενο της ανακοίνωσης, το έντυπο της αίτησης και το Παράρτηµα 

Ανακοινώσεων ΣΟΧ οι υποψήφιοι µπορούν να αναζητήσουν στα γραφεία της 

υπηρεσίας µας  Προύσσης 22-26 Ν. Ιωνία και στο ∆ΙΕΚ της ΚΕΚΠΑ-∆ΙΕΚ Ρήγα Φεραίου 
και Χείρωνος 1 ή   στο δικτυακό τόπο της ΚΕΚΠΑ – ∆ΙΕΚ (www.kekpa.gr) και του ∆ΙΕΚ 
(www.diek.gr) 
 

ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ της παρούσας ανακοίνωσης αποτελεί και το «Παράρτηµα 
ανακοινώσεων Συµβάσεων εργασίας Ορισµένου Χρόνου (ΣΟΧ)» το οποίο 
περιλαµβάνει: i) οδηγίες για τη συµπλήρωση της αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης, 
σε συνδυασµό µε επισηµάνσεις σχετικά µε τα προσόντα και τα βαθµολογούµενα 
κριτήρια κατάταξης των υποψηφίων σύµφωνα µε τις ισχύουσες κανονιστικές 
ρυθµίσεις· και ii) τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έγκυρη συµµετοχή τους 
στη διαδικασία επιλογής.  

 
                Η  Πρόεδρος της ΚΕΚΠΑ-∆ΙΕΚ  
 
        Χάλαρη  Σοφία  
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