
 
 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

για τις Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ. 8405/18-4-2017 και 

8406/18-4-2017, που αφορούν στην πρόσληψη προσωπικού για το πρόγραμμα 

Προσωρινής Στέγασης Προσφύγων στην Κρήτη. 

 

 

Ερώτηση 1: Πώς γίνεται η υποβολή των αιτήσεων και των δικαιολογητικών. 

Όπως αναφέρεται στις Προσκλήσεις «Η Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση και τα δικαιολογητικά 

συμμετοχής των υποψηφίων υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή με άλλο εξουσιοδοτημένο 

πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή του υποψηφίου θεωρημένη από 

δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικώς επί αποδείξει σε κλειστό φάκελο, όπου αναγράφονται 

ευκρινώς, αφενός τα στοιχεία του/της υποψηφίου/ας και αφετέρου η ένδειξη:  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ 

ΧΡΟΝΟΥ και η διεύθυνση της  Εκπαιδευτικής Αναπτυξιακής ΠΛΟΗΓΟΣ, όπως παρακάτω: 

Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ, Λ. 62 Μαρτύρων 146, 71 303   Ηράκλειο.  

 

Ερώτηση 2: Μαζί με την αίτηση, υποβάλλονται και δικαιολογητικά; 

Για κάθε κατηγορία και ειδικότητα απαιτείται η υποβολή δικαιολογητικών. Πέρα από τα 

τυπικά προσόντα, οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν και πρόσθετα δικαιολογητικά για 

την επιπλέον μοριοδότησή τους. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να διαβάσουν με προσοχή 

την Πρόσκληση.  

 

Ερώτηση 3: Για τη θέση του Οδηγού ΔΕ ποια διπλώματα γίνονται δεκτά;  

Οι υποψήφιοι για τη θέση του Οδηγού ΔΕ θα πρέπει να διαθέτουν δίπλωμα οδήγησης γ’ 

κατηγορίας, σύμφωνα με τον νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Συγκεκριμένα γίνονται 

δεκτά τα παρακάτω διπλώματα οδήγησης: 

 Κατηγορία C1: Αυτοκίνητα (πλην εκείνων των κατηγοριών D1 και D) η μέγιστη 

επιτρεπόμενη μάζα των οποίων  υπερβαίνει τα 3.500 kg και είναι μικρότερη ή ίση των 

7.500 kg, τα οποία σχεδιάζονται και  κατασκευάζονται για τη μεταφορά οκτώ το πολύ 

επιβατών, εκτός του οδηγού.  Τα αυτοκίνητα της κατηγορίας αυτής επιτρέπεται να 

συνδυάζονται με ρυμουλκούμενο, του  οποίου η μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα δεν 

υπερβαίνει τα 750 kg. 

 

 Κατηγορία C: Αυτοκίνητα (πλην εκείνων των κατηγοριών D1 και D) η μέγιστη 

επιτρεπόμενη μάζα των οποίων  υπερβαίνει τα 3.500 kg και τα οποία σχεδιάζονται 

και κατασκευάζονται για τη μεταφορά οκτώ (8)  το πολύ επιβατών, εκτός του 

οδηγού.  Τα αυτοκίνητα της κατηγορίας αυτής επιτρέπεται να συνδυάζονται με 

ρυμουλκούμενο, του οποίου η μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα δεν υπερβαίνει τα 750 kg. 



 
 

Σε κάθε περίπτωση ο υποψήφιος πρέπει να διαθέτει επαγγελματικό δίπλωμα οδήγησης.  

 

Ερώτηση 4: Μοριοδοτείται η εντοπιότητα; 

Δεν μοριοδοτείται η εντοπιότητα και δεν αποτελεί περιορισμό για την υποβολή αίτησης.  

 

Ερώτηση 5: Τι είναι η «Υπεύθυνη δήλωση για το αντικείμενο εργασίας»;  

Για τις ειδικότητες για τις οποίες μοριοδοτείται η προϋπηρεσία στο αντικείμενο, οι 

υποψήφιοι μαζί με τη Βεβαίωση του Ασφαλιστικού Φορέα, υποβάλλουν συμβάσεις ή 

οποιοδήποτε άλλο έγγραφο αποδεικνύει το αντικείμενο της εργασίας, καθώς και μια 

Υπεύθυνη Δήλωση (άρθρο 8 Ν.1599/1986) στην οποία αναφέρουν το διάστημα της 

προϋπηρεσίας κατά την οποία εργάστηκαν ως Κοινωνικοί Λειτουργοί, Ψυχολόγοι, 

Κοινωνιολόγοι ή Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί (ανάλογα με την ειδικότητά τους).  

 

Ερώτηση 6: Υπάρχει πρόβλεψη για την παροχή στέγης σε προσωπικό που έχει μόνιμη 

κατοικία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας; 

Το πρόγραμμα δεν προβλέπει την παροχή στέγης στο προσωπικό.  

 

Ερώτηση 7: Ποια είναι η διάρκεια του έργου; 

Το έργο θα διαρκέσει μέχρι τις 31/12/2017, με δυνατότητα παράτασης για ένα έτος.  

 

Ερώτηση 8: Υπάρχει η δυνατότητα να γίνει η συνέντευξη μέσω Skype; 

Δεν έχει προβλεφθεί η συνέντευξη μέσω Skype, όμως αυτή η δυνατότητα θα εξεταστεί από 

την Επιτροπή Αξιολόγησης.  

 

Ερώτηση 9: Τα δικαιολογητικά πρέπει να είναι επικυρωμένα; 

Ζητούνται απλά φωτοαντίγραφα.  

 


