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         ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
       ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & 
        ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ  ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
 ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ  
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ  ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
 
 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 22ης/14-08-2019 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ 
ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
 

Στη Λαμία  σήμερα  14-08 – 2019 ημέρα Τετάρτη    και ώρα 15:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του 
Παραρτήματος Προστασίας Παιδιού Φθιώτιδος του Κ.Κ.Π. Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος, συνήλθε το 
Διοικητικό Συμβούλιο του εν λόγω, που συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθ. Δ9/44417/11623/17-10-2016 
(ΦΕΚ 571/τ.ΥΟΔΔ/24-10-2016) Απόφαση του Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθ. Δ9/54876/14424/13-12-2016 
(ΦΕΚ 698/τ.ΥΟΔΔ/20-12-2016) και υπ’ αριθ. Δ9/12833/4160/30-06-2017 (ΦΕΚ 322/τ.ΥΟΔΔ/30-06-
2017) Υπουργικές Αποφάσεις και εκ νέου με την υπ’ αριθ. 25802/Δ1/8949 (ΦΕΚ 296/τ.ΥΟΔΔ/23-5-
2018) Απόφαση της Αναπληρώτριας Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης, για την 22η/2019 Τακτική  Συνεδρίαση 
 
Παρευρέθησαν  δε στην συνεδρίαση  αφού  κλήθηκαν  νόμιμα με την υπ'αριθ.1893/12-8-2019 
Πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. του Κ.Κ.Π. Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος, ως αυτή ηλεκτρονικώς 
απεστάλη μετά των επ’ αυτής στοιχείων με το από 12-08-19  μήνυμα, οι κάτωθι : 
 

1. Δημόπουλος Π. Θεόδωρος, Πρόεδρος του Δ.Σ. 
2. Παπατριανταφύλλου Τριαντάφυλλος,  Α΄ Αντιπρόεδρος 
3. Κολιοβέτα Δέσποινα , Β΄Αντιπρόεδρος 
4. Αργυρόπουλος Επαμεινώνδας, Τακτικό  Μέλος  
5. Μπάρμπα  Ηρακλεία, Τακτικό  Μέλος 
6. Αθανασιάδης Αθανάσιος, Τακτικό Μέλος 
7. Βασιλική Λάσπη, Τακτικό Μέλος 

 
 

Επίσης  παρευρέθησαν :Νικόλαος Τσούμαρης    , μόνιμος υπάλληλος  με χρέη Γραμματέως του Δ.Σ. 
του Κ.Κ.Π. Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος  καθώς επίσης και οι υπάλληλοι Παρασκευή Μελέτη 
Υπεύθυνη Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης, Βασίλειος Καραπέτσας  υπεύθυνου  Διεύθυνσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών & Τεχνικής Υποστήριξης  και Τσικλητάρα  Αννούλα  υπεύθυνη της 
Διεύθυνσης  Εποπτείας , Λειτουργίας Υπηρεσιών  και Προγραμμάτων    του Κ.Κ.Π. Περιφέρειας 
Στερεάς  Ελλάδας. 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία  αναγνώσθηκαν και επικυρώθηκαν – προσυπογράφηκαν  τα πρακτικά της 
προηγούμενης  συνεδρίασης , άρχισε η συζήτηση  για τα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια 
διάταξη. 
 

  
 
ΘΕΜΑ  1ο :Πρόσληψη Επικουρικού Προσωπικού για τις ανάγκες του Κ.Κ.Π. Περιφέρειας  
                     Στερεάς Ελλάδας έτους 2020 
 
Η υπεύθυνη Διεύθυνσης  Διοικητικής Υποστήριξης  του Κέντρου θέτει υπόψη του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Κ.Κ.Π.Π.Σ.Ε.  την υπ. αρ. πρωτ 1889/12-8-19   εισήγηση της που έχει ως εξής : 
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Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 4109/13 (ΦΕΚ 16/Α’/23-01-2013) «Κατάργηση και συγχώνευση 
νομικών προσώπων του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα - Σύσταση Γενικής Γραμματείας 
για το συντονισμό του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

2. Τη υπ’ αριθμ. Δ9/44417/11623/17-10-2016 (ΦΕΚ 571/ΥΟΔΔ/24-10-2016) Απόφαση του Υπουργού 
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με θέμα «Ορισμός μελών στο 
Διοικητικό Συμβούλιο του Κ.Κ.Π. Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» και σε ορθή επανάληψη ΦΕΚ 599/4-
11-2016, όπως τροποποιήθηκε με τις αρίθμ. Δ9/54876/14424/13-12-2016 (ΦΕΚ 698/20-12-2016 τ. 
ΥΟΔΔ), Δ9/12833/4160/20-06-2017 (ΦΕΚ 322/30-06-2017 τ. ΥΟΔΔ) και αρίθμ. 25802/Δ1/8949/22-5-
2018 (ΦΕΚ 296/23-5-2018 τ. ΥΟΔΔ) Υπουργικές Αποφάσεις 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 88 του ν. 4611/2019 (ΦΕΚ 73/17-5-2019 τ. Α’) «Πρόσληψη Επικουρικού 
Προσωπικού προνοιακών μονάδων» το οποίο έχει ως εξής: 
1. Για την κάλυψη επιτακτικών αναγκών των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας του άρθρου 9 του ν. 
4109/2013 (Α’ 16), του Κέντρου Παιδικής Μέριμνας Αρρένων Παπάφειο Θεσσαλονίκης και του 
Θεραπευτηρίου Χρονίων Παθήσεων Ευρυτανίας, καθώς και των παραρτημάτων τους, του Εθνικού 
Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ), του Κέντρου Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών 
(ΚΕΑΤ) και του Εθνικού Ιδρύματος Κωφών (ΕΙΚ), επιτρέπεται η πρόσληψη επικουρικού προσωπικού, που 
ανήκει στις ακόλουθες κατηγορίες και ειδικότητες: 
α) Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) θέσεις: Νοσηλευτών, Λογοθεραπείας, Εργοθεραπείας, 
Ειδικών Παιδαγωγών, Κοινωνικής Εργασίας, Κοινωνιολογίας, Ψυχολόγων, Πληροφορικής, Διαιτολόγων, 
Κοινωνικής Εργασίας, Ιατρών, Διοικητικού Λογιστικού, Νηπιαγωγών, Φυσικής Αγωγής, Διερμηνέων 
Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας, Εκπαιδευτών Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας, ΠΕ Μουσικής (με 
εξειδίκευση στη μουσικοθεραπεία), Φιλολόγων, Δασκάλων, Κλινικών Ψυχολόγων. 
β) Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) θέσεις: Νοσηλευτών, Φυσιοθεραπείας, Λογοθεραπείας, 
Εργοθεραπείας, Κοινωνικής Εργασίας, Θεραπευτών Παιδαγωγών, Πληροφορικής, Διαιτολόγων, Μαιών-
Μαιευτών, Θεραπευτών Παιδαγωγών, Διοικητικού Λογιστικού, Λογιστικής, Διοίκησης Μονάδων Υγείας 
και Πρόνοιας, Βρεφονηπιοκόμων, Διερμηνέων Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας, Εκπαιδευτών Ελληνικής 
Νοηματικής Γλώσσας.  
γ) Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) θέσεις: Αδελφών Νοσοκόμων, Βοηθών Εργοθεραπευτών, 
Θεραπευτών Παιδαγωγών, Βρεφονηπιοκόμων, Θεραπευτών Παιδαγωγών, Διοικητικού Λογιστικού, 
Διοικητικών Γραμματέων, Προσωπικού Η/Υ, Τεχνικού διαφόρων ειδικοτήτων, Κοινωνικών Φροντιστών ή 
Επιμελητών Πρόνοιας, Διοικητικών Γραμματέων, Προσωπικού Η/Υ, Τεχνικού διαφόρων ειδικοτήτων, 
Κοινωνικών Φροντιστών ή Επιμελητών Πρόνοιας, Προσχολικής Αγωγής Ημερήσιας Φροντίδας ΑμεΑ, 
Διερμηνέων Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας, Εκπαιδευτών Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας, Οδηγών, 
Ηλεκτρολόγων, Υδραυλικών, Μαγείρων. 
δ) Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ) θέσεις: Τραυματιοφορέων, Προσωπικού Καθαριότητας, 
Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού, Γενικών καθηκόντων (εργάτες, κηπουροί), Φυλάκων 
νυχτοφυλάκων. 
2. Για την κάλυψη των θέσεων, κατόπιν προηγούμενης έγκρισης της Επιτροπής του άρθρου 2 της ΠΥΣ 
33/2006 (Α’ 280), εκδίδεται προκήρυξη από τον αρμόδιο φορέα, η οποία προηγουμένως εγκρίνεται από το 
Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.). Στην προκήρυξη αναφέρονται αναλυτικά ο αριθμός 
ανά κατηγορία και ειδικότητα του προσωπικού που θα προσληφθεί, τα προσόντα και τα κριτήρια κατάταξης 
και γίνεται σύντομη περιγραφή των σχετικών καθηκόντων και απαιτήσεων. Η προκήρυξη δημοσιεύεται στην 
ιστοσελίδα του οικείου φορέα και του Α.Σ.Ε.Π.. Περίληψή της, η οποία περιλαμβάνει τον αριθμό ανά 
κατηγορία και ειδικότητα προσωπικού, τα απαιτούμενα προσόντα, τα όρια ηλικίας και την προθεσμία 
υποβολής των αιτήσεων, δημοσιεύεται σε δύο(2) τουλάχιστον εφημερίδες πανελλαδικής  κυκλοφορίας. 
3. Οι υποψήφιοι υποβάλλουν τις αιτήσεις τους στον οικείο φορέα, ο οποίος τις αξιολογεί και συντάσσει 
προσωρινούς πίνακες κατάταξης, προσληπτέων και απορριπτέων, τους οποίους δημοσιεύει στην ιστοσελίδα 
του και αποστέλλει στο Α.Σ.Ε.Π., μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, για έλεγχο νομιμότητας. Κατά των 
προσωρινών πινάκων οι υποψήφιοι μπορούν να ασκήσουν ένσταση ενώπιον του Α.Σ.Ε.Π. μέσα σε 
αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών που αρχίζει από την επομένη της δημοσίευσής τους. Το 
Α.Σ.Ε.Π. διενεργεί τον έλεγχο νομιμότητας και τον κατ’ ένσταση έλεγχο μέσα σε ένα (1) μήνα από την 
πάροδο της προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων. Η απόφαση του Α.Σ.Ε.Π. κοινοποιείται στον φορέα, 
προκειμένου να καταρτίσει τον οριστικό πίνακα προσληπτέων. 

ΑΔΑ: 63ΔΓΟΞ8Ψ-ΖΟΤ



3 
 

4. Οι φορείς διενεργούν προσωρινές προσλήψεις αμέσως μετά την κατάρτιση των προσωρινών πινάκων 
προσληπτέων. Αναμόρφωση των πινάκων μετά τον έλεγχο του Α.Σ.Ε.Π. εκτελείται άμεσα από τους φορείς 
και απολύονται οι προσωρινά προσληφθέντες που δεν περιλαμβάνονται στους οριστικούς πίνακες. Οι 
απολυόμενοι λαμβάνουν τις αποδοχές που προβλέπονται για την απασχόλησή τους έως την ημέρα της 
απόλυσης, χωρίς οποιαδήποτε αποζημίωση από την αιτία αυτή. 
5. Το χρονικό διάστημα απασχόλησης του επικουρικού προσωπικού δεν μπορεί να είναι μικρότερο των έξι 
(6) μηνών και μεγαλύτερο των δύο (2) ετών και καθορίζεται με την προκήρυξη των προς πλήρωση θέσεων. 
6. Το επικουρικό προσωπικό, κατά το χρόνο απασχόλησής του, αμείβεται σύμφωνα με τις διατάξεις που 
ισχύουν για το προσωπικό με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου των ίδιων φορέων. Η δαπάνη για την 
αμοιβή του βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του φορέα, στον οποίο εργάζονται. 
7. Με απόφαση των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, 
Οικονομικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης καθορίζονται: α) τα απαιτούμενα ανά ειδικότητα προσόντα 
(κύρια, πρόσθετα ή επικουρικά) και η εξειδίκευση των κριτηρίων του άρθρου 21 του ν. 2190/1994 (Α’ 28), 
λαμβάνοντας υπόψη ενδεχόμενες εξειδικευμένες ανάγκες για τη λειτουργία των φορέων, β) η προθεσμία και 
ο τρόπος υποβολής αιτήσεων των υποψηφίων, γ) τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, καθώς και κάθε θέμα 
σχετικά με τη διαδικασία πρόσληψης. 

8. Οι παράγραφοι 9 και 10 του άρθρου 10 του ν. 3329/ 2005 (Α’ 81) καταργούνται» 
4. Μέχρι την έκδοση προκήρυξης πρόσληψης μόνιμου προσωπικού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 

34 παρ. 13 ν. 4578/2018  όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 86 του ν. 4611/2019  και ισχύει,  η υπηρεσία 
θα πρέπει άμεσα να μεριμνήσει για την εκ νέου πρόσληψη επικουρικού προσωπικού καθώς θα υπάρξει 
μεγάλο πρόβλημα στην λειτουργία των Παραρτημάτων και της Κεντρικής Υπηρεσίας του Κ.Κ.Π. 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας από 01/01/2020 λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι λήγουν οι συμβάσεις 
των ήδη υπηρετούντων επικουρικών, καθώς και αυτών που υπηρετούν στο πλαίσιο προγραμμάτων του 
Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, οι συμβάσεις των οποίων λήγουν κατά το χρονικό 
διάστημα από 10/2019 έως 02/2020.  

5. Το επικουρικό προσωπικό κατά το χρόνο απασχόλησής του, αμείβεται σύμφωνα με τις διατάξεις που 
ισχύουν για το προσωπικό με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου των ίδιων φορέων. Η δαπάνη για την 
αμοιβή του θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του φορέα μας έτους 2020. Οι ετήσιες 
ακαθάριστες αποδοχές ανέρχονται στο ποσό των 184.701,48 €, η δέσμευση δε που θα απαιτηθεί στον 
ΚΑΕ 0212 ανέρχεται στο ποσό των 138.440,00 € και για το οποίο θα ζητηθεί από το Υπουργείο 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων να εγκρίνει την σχετική ανάληψη υποχρέωσης (προ-δέσμευση). 
 
Μετά τα ανωτέρω και εν αναμονή έκδοσης της Απόφασης της παρ. 7 του άρθρου 88 του ν. 4611/2019 με 
τα οποία θα καθορίζονται α) τα απαιτούμενα ανά ειδικότητα προσόντα (κύρια, πρόσθετα ή επικουρικά) 
και η εξειδίκευση των κριτηρίων του άρθρου 21 του ν. 2190/1994 (Α’ 28), λαμβάνοντας υπόψη 
ενδεχόμενες εξειδικευμένες ανάγκες για τη λειτουργία των φορέων, β) η προθεσμία και ο τρόπος 
υποβολής αιτήσεων των υποψηφίων, γ) τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, καθώς και κάθε θέμα σχετικά με 
τη διαδικασία πρόσληψης. 

Εισηγούμαστε 
1. Την παροχή εγκρίσεως επί του πίνακα ειδικοτήτων και θέσεων του προς πρόσληψη Επικουρικού 

προσωπικού για την κάλυψη των βασικών αναγκών της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Παραρτημάτων 
έτους 2020, ο οποίος έχει ως εξής:  

 

ΦΟΡΕΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ 

ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1 ΚΕΝΤΡΙΚΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ (Λαμία) ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1 

ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΜΕΑ 
ΕΥΒΟΙΑΣ (Βαθύ 

Αυλίδος) ΔΕ ΑΔΕΛΦΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ 3 

ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΜΕΑ 
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 

(Δομοκός) ΤΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 1 

ΑΔΑ: 63ΔΓΟΞ8Ψ-ΖΟΤ



4 
 

ΔΕ ΑΔΕΛΦΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ 1 

ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΠΑΙΔΙΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 
(Λαμία)  

ΔΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ή 
ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 2 

ΣΥΝΟΛΟ 12  
(ΤΕ 6 άτομα και ΔΕ 6  

 

2. Την έγκριση της Επιτροπής του άρθρου 2 της ΠΥΣ 33/2006 (Α’280)  
 
          

Το  Διοικητικό Συμβούλιο του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 
αφού έλαβε υπόψη του,  την  εισήγηση  της υπεύθυνης  Δ/νσης    Διοικητικής Υποστήριξης  του 
ΚΚΠ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας μετά   από  διαλογική  συζήτηση   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
ΟΜΟΦΩΝΩΣ  και εγκρίνει  αυτή  στο  σύνολό της , ως έχει. 
 
Το  πρακτικό της εν λόγω απόφασης  θεωρείται ως επικυρωμένο και η απόφαση άμεσα     
εκτελεστέα 
   
     ΠΡΟΕΔΡΟΣ   A΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ       ΜΕΛΗ 

Θεόδωρος  Δημόπουλος    Τ.Παπατριανταφύλλου Ε.Αργυρόπουλος 
 
 
 
Η.  Μπάρμπα 
 

 

  Β΄Αντιπρόεδρος 
 
 
      Δ.Κολιοβέτα  

 
Β.Λάσπη 
 

        Α.Αθανασιάδης   
 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
  Ο Αν  Γραμματέας  του  Δ.Σ. 

  

 
 
 

           Ν Τσούμαρης 
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