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ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ 
για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ για την αντιμετώπιση 

απρόβλεπτων  και επειγουσών αναγκών στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας 
Περιφέρειας τερεάς Ελλάδας  

 

Ο Πρόεδρος του Δ του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας τερεάς Ελλάδας 

έχοντας υπόψη: 

1. Σις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 4109/2013 «Κατάργηση και συγχώνευση νομικών 

προσώπων του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα - ύσταση Γενικής 

Γραμματείας για το συντονισμό του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις» (ΥΕΚ Α΄ 

16). 

2. Σην υπ’ αρίθμ.Δ1/49496/16036/20-11-2019 (ΥΕΚ 985/21-11-2019 τ. ΤΟΔΔ) Απόφαση 

της Τφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Τποθέσεων «Ορισμός μελών στο Διοικητικό 

Συμβούλιο του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος», (σε ορθή 

επανάληψη  ΥΕΚ 1051/11-12-2019 τεύχος ΤΟΔΔ) όπως τροποποιήθηκε με την αρίθμ. 

Δ1/26697/8765/7-7-2020 Απόφαση της Τφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών 

Τποθέσεων (ΥΕΚ 518/16-7-2020 τ. ΤΟΔΔ) 

3. Σις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Υ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με 

την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 

αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις”». 

4. Σις διατάξεις του Ν. 4765/2021 «Εκσυγχρονισμός του συστήματος προσλήψεων στο 

δημόσιο τομέα και ενίσχυση του Ανώτατου υμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α..Ε.Π.) 

και λοιπές διατάξεις» (ΥΕΚ 6/τ. Α΄/15-1-2021). 

5. Σον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του υμβουλίου της 

27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας 

των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων 

αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την 

Προστασία Δεδομένων), καθώς και τις διατάξεις του νόμου του Ελληνικού Κοινοβουλίου 

4624/2019 (ΥΕΚ 137/Α’) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Φαρακτήρα, μέτρα 
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εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

υμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι 

της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική 

νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

υμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις.» 

6. Σις διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 4765/2021 (Α’ 6) «Προσωπικό με σχέση εργασίας 

Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Φρόνου για κάλυψη απρόβλεπτων και  επειγουσών 

αναγκών», σύμφωνα με το οποίο σε περιπτώσεις άμεσης ανάγκης λήψης προληπτικών ή 

κατασταλτικών μέτρων λόγω σοβαρής απειλής της δημόσιας υγείας, επιτρέπεται η 

πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Φρόνου. 

7. Σο με αριθ. ΥΕΚ Α΄ 130/ 23 - 07 -2021 άρθρο 206  του Ν. 4820/2021 «Τποχρεωτικότητα 

εμβολιασμού», όπου για επιτακτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας, 

εμβολιάζεται υποχρεωτικά κατά του κορωνοϊού COVID-19 όλο το προσωπικό των 

ιδιωτικών, δημόσιων και δημοτικών μονάδων φροντίδας ηλικιωμένων και φροντίδας 

ατόμων με αναπηρία (ιατρικό, παραϊατρικό, νοσηλευτικό, διοικητικό και 

υποστηρικτικό προσωπικό). 

8. Σο άρθρο 207 του ν. 4820/2021 (Α’ 130) «Προσλήψεις προσωπικού ορισμένου χρόνου», 

σύμφωνα με το οποίο, σε περίπτωση εφαρμογής της περ. (α) της παρ. 6 του άρθρου 206 

δύναται να προσλαμβάνεται για τους φορείς που εντάσσονται στο πεδίο εφαρμογής του 

ανωτέρω άρθρου σύμφωνα με το άρθρο 36 του ν. 4765/2021 (Α’ 6) προσωπικό με σχέση 

εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Φρόνου αντίστοιχων προσόντων, 

κατηγορίας/εκπαιδευτικής βαθμίδας, κλάδου/ειδικότητας του προσωπικού που έχει 

τεθεί σε αναστολή καθηκόντων. 

9. Σην με αριθμ. πρωτ. 59589 / 11555 /10-8-2021 εγκύκλιο της Τφυπουργού Εργασίας και 

Κοινωνικών Τποθέσεων κ. Δόμνας-Μαρίας Μιχαηλίδου, σχετικά με την ενθάρρυνση 

εμβολιασμού προσωπικού σε δομές παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας σε 

ηλικιωμένους και ΑμεΑ – Άμεση αναπλήρωση ανεμβολίαστου προσωπικού από 

16.08.2021.  

10. Σην αρ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Υ.69/176/οικ.16259/16-08-2021 (ΑΔΑ: 94Η846ΜΣΛ6-Γ4Σ) 

εγκύκλιο του Τπουργείου Εσωτερικών με θέμα: "Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της 

ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού (56η ΕΓΚΤΚΛΙΟ)", στην οποία 

περιγράφεται η «Τποχρεωτικότητα εμβολιασμού» και καθορίζονται οι προϋποθέσεις 

«Προσλήψεις προσωπικού ορισμένου χρόνου» 

11. Σο απόσπασμα πρακτικού της υπ’ αρίθμ. 25ης/21-10-2021 (θέμα 13ο) υνεδρίασης Δ 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Δ Ι 

την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΦ), συνολικά 

πέντε (5) ατόμων για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών του Κέντρου 

Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας τερεάς Ελλάδας (ΚΚΠΠΕ), και συγκεκριμένα, ανά 

υπηρεσία, τόπο απασχόλησης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. 

ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β),αντίστοιχων 
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προσόντων, κατηγορίας/εκπαιδευτικής βαθμίδας, κλάδου/ειδικότητας του προσωπικού που 

έχει τεθεί σε αναστολή καθηκόντων: 

ΠΙΝΑΚΑ Α:  ΘΕΕΙ ΕΠΟΦΙΚΟΤ ΠΡΟΨΠΙΚΟΤ  

Κωδικός 

θέσης 
Τπηρεσία Σόπος απασχόλησης Ειδικότητα 

Διάρκεια 
σύμβασης 

Αριθμός 

ατόμων 

 

101 

Κέντρο 

Κοινωνικής 

Πρόνοιας 

Περιφέρειας 

τερεάς 

Ελλάδας  

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΜΕΑ 

ΕΤΒΟΙΑ  

ΒΑΘΤ ΑΤΛΙΔΑ 

(Δήμος Φαλκιδέων,  

Ν. Ευβοίας) 

 

 

ΔΕ Νοσηλευτικής 

υνολικής 
διάρκειας τριών 

(3) μηνών, 
με δυνατότητα 
παράτασης έως 
τρεις (3) μήνες, 

από την 
ημερομηνία 

υπογραφής της 
σύμβασης 

 

1 

 

102 

Κέντρο 

Κοινωνικής 

Πρόνοιας 

Περιφέρειας 

τερεάς 

Ελλάδας  

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΜΕΑ 

ΕΤΒΟΙΑ  

ΒΑΘΤ ΑΤΛΙΔΑ 

(Δήμος Φαλκιδέων, 

 Ν. Ευβοίας) 

 

 

ΤΕ Βοηθητικού 

Τγειονομικού 

Προσωπικού  

υνολικής 
διάρκειας τριών 

(3) μηνών, 
με δυνατότητα 
παράτασης έως 
τρεις (3) μήνες, 

από την 
ημερομηνία 

υπογραφής της 
σύμβασης 

 

1 

 

103 

Κέντρο 

Κοινωνικής 

Πρόνοιας 

Περιφέρειας 

τερεάς 

Ελλάδας 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΜΕΑ 

ΕΤΒΟΙΑ  

ΒΑΘΤ ΑΤΛΙΔΑ 

(Δήμος Φαλκιδέων, 

 Ν. Ευβοίας)) 

 

ΣΕ 

Νοσηλευτικής 

υνολικής 
διάρκειας τριών 

(3) μηνών, 
με δυνατότητα 
παράτασης έως 
τρεις (3) μήνες, 

από την 
ημερομηνία 

υπογραφής της 
σύμβασης 

 

 

1 

 

104 

Κέντρο 

Κοινωνικής 

Πρόνοιας 

Περιφέρειας 

τερεάς 

Ελλάδας 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΜΕΑ 

ΥΘΙΨΣΙΔΑ 

ΔΟΜΟΚΟ 

(Δήμος Δομοκού, Ν. 

Υθιώτιδας) 

 

 

ΤΕ 

Υυλάκων 

υνολικής 
διάρκειας τριών 

(3) μηνών, 
με δυνατότητα 
παράτασης έως 
τρεις (3) μήνες, 

από την 
ημερομηνία 

υπογραφής της 
σύμβασης 

 

 

1 
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ΠΙΝΑΚΑ Α:  ΘΕΕΙ ΕΠΟΦΙΚΟΤ ΠΡΟΨΠΙΚΟΤ  

Κωδικός 

θέσης 
Τπηρεσία Σόπος απασχόλησης Ειδικότητα 

Διάρκεια 
σύμβασης 

Αριθμός 

ατόμων 

 

105 

Κέντρο 

Κοινωνικής 

Πρόνοιας 

Περιφέρειας 

τερεάς 

Ελλάδας 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΜΕΑ 

ΥΘΙΨΣΙΔΑ 

ΔΟΜΟΚΟ 

(Δήμος Δομοκού, Ν. 

Υθιώτιδας) 

 

ΣΕ 

Νοσηλευτικής 

υνολικής 
διάρκειας τριών 

(3) μηνών, 
με δυνατότητα 
παράτασης έως 
τρεις (3) μήνες, 

από την 
ημερομηνία 

υπογραφής της 
σύμβασης 

 

 

1 

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ 

Δικαίωμα συμμετοχής στην προκήρυξη για πρόσληψη ΙΔΟΦ προσωπικού έχουν όλοι όσοι 
πληρούν σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

 
1. Έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και δεν έχουν υπερβεί το 65oέτος 

(απόδειξη μέσω ΑΔΣ). 

 
2. Είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπό τους 
περιορισμούς του άρθρου 1 παρ. 1 του ν. 2431/1996 ή Βορειοηπειρώτες, Κύπριοι ομογενείς 
και ομογενείς αλλοδαποί που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά 
Ίμβρο και Σένεδο και ομογενείς εξ Αιγύπτου, χωρίς να απαιτείται πιστοποιητικό 
ελληνικής ιθαγένειας, υπό την προϋπόθεση ότι η ιδιότητά τους ως Ελλήνων, κατά το γένος 
και τη συνείδηση, αποδεικνύεται με άλλους τρόπους (ν.δ.3832/1958). 
Για τους υποψηφίους χωρίς ελληνική ιθαγένεια απαιτείται η γνώση της ελληνικής 
γλώσσας σε βαθμό επαρκή για την άσκηση των καθηκόντων της οικείας ειδικότητας. Για 
την απόδειξη της γνώσης της ελληνικής γλώσσας απαιτείται πιστοποιητικό ελληνομάθειας 
(ν. 4027/2011, άρθρο 9), που χορηγείται από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας: α) ΤΠ.Π.Ε.Θ 
Ανδρέα Παπανδρέου 37,          Σ.Κ 151 80 Αθήνα, τηλ. 210-3443384 και 210-3442322 και β) 
Καραμαούνα 1, Πλ. κρά, Σ.Κ. 55132 Θεσσαλονίκη, τηλ.2313331540, των κατωτέρω 
επιπέδων του υμβουλίου της Ευρώπης: 
• Β ΕΠΙΠΕΔΟ ή Β1 ΕΠΙΠΕΔΟ: Για την κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.) μη 
Διοικητικού Προσωπικού. 
• Γ ΕΠΙΠΕΔΟ ή Β2 ΕΠΙΠΕΔΟ: Για τις κατηγορίες Πανεπιστημιακής (Π.Ε.) και 
Σεχνολογικής Εκπαίδευσης (Σ.Ε.) μη Διοικητικού Προσωπικού και για την Κατηγορία 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.) Διοικητικού Προσωπικού. 
• Δ ΕΠΙΠΕΔΟ ή Γ1 ΕΠΙΠΕΔΟ: Για τις Κατηγορίες Πανεπιστημιακής (Π.Ε.) και 
Σεχνολογικής Εκπαίδευσης (Σ.Ε.) Διοικητικού Προσωπικού. 
Σο ανωτέρω Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας δεν χρειάζεται να προσκομίζουν οι ομογενείς 
και αλλογενείς, οι οποίοι παρακολουθούν ή έχουν παρακολουθήσει προγράμματα ή 
μαθήματα της ελληνικής γλώσσας εντός του οργανωμένου ελληνικού εκπαιδευτικού 
συστήματος τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. 
Επίσης, αποδεικνύεται με αντίστοιχο πιστοποιητικό του χολείου της Ελληνικής Γλώσσας 
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Πανεπιστημιούπολη, Θεσσαλονίκη, 

ΑΔΑ: 9ΠΩ8ΟΞ8Ψ-ΥΘ9



5  

Σ.Κ. 54006, τηλ. 2310/997571−72−76), το οποίο χορηγείται ύστερα από σχετική εξέταση του 
υποψηφίου ή από άλλη σχολή ή σχολείο Ελληνικής Γλώσσας. 
Δεν απαιτείται η απόδειξη γνώσης της ελληνικής γλώσσας για Βορειοηπειρώτες, Κύπριους 
ομογενείς και ομογενείς αλλοδαπούς που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και 
από τα νησιά Ίμβρο και Σένεδο. 
 
3. Οι άνδρες, μέχρι την ημερομηνία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης έχουν 
εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές ή η 
εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων έχει νομίμως αναβληθεί μέχρι 
ημερομηνία λήξης της σύμβασης.  
Δεν απαιτείται εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων:  
α) Για τους υποψηφίους της ειδικότητας ΔΕ Αδελφών Νοσοκόμων, εάν είναι απόφοιτοι 
Νοσηλευτικών χολών και ευρίσκονται νομίμως εκτός στρατεύματος (άρθρο 54 παρ. 2 του 
ν. 1759/1988 με το οποίο ορίζεται ως κατώτατο όριο ηλικίας διορισμού για τους 
αποφοίτους Νοσηλευτικών χολών το 16ο έτος της ηλικίας χωρίς την υποχρέωση 
εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων προκειμένου για τους άρρενες).  
β) Για τους πολίτες κράτους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τους οποίους δεν προβλέπεται 
στη χώρα τους τέτοια υποχρέωση και έχουν πολιτογραφηθεί ως Έλληνες πολίτες.  

 
4. Δεν έχουν κώλυμα πρόσληψης (άρθρο 8 ν. 3528/2007), ούτε κατά το χρόνο λήξης της 
προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, ούτε κατά το χρόνο του διορισμού, ήτοι: 
α) Δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, 
υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, 
δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ’ 
υποτροπή συκοφαντική δυσφήμηση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. 

β) Δεν είναι υπόδικοι που έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα ή κατ΄ άλλον 
νόμιμο τρόπο (άρθρο 43, ν. 4139/2013) για κακούργημα ή για πλημμέλημα της 
περίπτωσης α, έστω και αν το αδίκημα αυτό έχει παραγραφεί. 
γ) Δεν έχουν στερηθεί λόγω καταδίκης τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο 
διαρκεί η στέρηση αυτή. 
δ) Δεν τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό επικουρική 
δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις. 
ε) Δεν έχουν απολυθεί από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Σ.Α. ή άλλου Νομικού 
Προσώπου του δημόσιου τομέα, λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής 
παύσεως ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο, οφειλόμενο σε 
υπαιτιότητα του εργαζομένου, αν δεν παρέλθει πενταετία από την απόλυση. Για τη 
διαπίστωση του ως άνω κωλύματος διορισμού υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση από τον 
ενδιαφερόμενο, το αληθές περιεχόμενο της οποίας ελέγχεται αυτεπαγγέλτως από την 
αρμόδια υπηρεσία διορισμού με βάση τα στοιχεία που τηρούνται στο Μητρώο Απογραφής 
Ελληνικού Δημοσίου. 
ημείωση: Η ανικανότητα προς πρόσληψη αίρεται μόνο με την έκδοση του κατά το άρθρο 
47 παρ. 1 του υντάγματος διατάγματος που αίρει τις συνέπειες της ποινής. 

 
5. Τποβάλουν εντός της προθεσμίας υποβολής την υπογεγραμμένη αίτηση συμμετοχής  
στην προκήρυξη. 

 

6. Κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, κατέχουν τα υποχρεωτικά τυπικά και 
πρόσθετα προσόντα (π.χ. τίτλο σπουδών, κ.λπ.), τα μη υποχρεωτικά βαθμολογούμενα 
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προσόντα, που δηλώνουν στην αίτηση - υπεύθυνη δήλωση, καθώς και τα απαιτούμενα 
πιστοποιητικά αναγνώρισης και ισοτιμίας των τίτλων σπουδών τους εφόσον τα τελευταία 
αποκτήθηκαν στην αλλοδαπή. 

 

Για την απόδειξη της συνδρομής ή μη των αναφερομένων στις ανωτέρω παραγράφους οι 
υποψήφιοι/υποψήφιες υποχρεούνται να υποβάλλουν κατά την υποβολή της αίτησής τους 
τα απαιτούμενα για τον έλεγχο δικαιολογητικά άλλως δεν λαμβάνονται υπόψιν. 
 

7. Σο προσωπικό που προσλαμβάνεται οφείλει κατά τον χρόνο πρόσληψης να 
προσκομίσει:  

αα) είτε Χηφιακό Πιστοποιητικό COVID-19 της Ε.Ε. (EU Digital COVID Certificate - 
EUDCC) του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/953 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
υμβουλίου της 14ης Ιουνίου 2021 και του άρθρου πρώτου της από 30.5.2021 Πράξης 
Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 87), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4806/2021 (Α’ 
95) με πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του φυσικού προσώπου-κατόχου του όσον 
αφορά στον εμβολιασμό κατά του κορωνοϊού COVID-19ή βεβαίωση εμβολιασμού της 
παρ. 5 του άρθρου 55 του ν. 4764/2020 (Α’ 256), ή ισοδύναμο πιστοποιητικό ή βε-βαίωση 
τρίτης χώρας, από όπου προκύπτει η συμπλήρωση δεκατεσσάρων ημερών από την 
ολοκλήρωση του εμβολιασμού,  
αβ) είτε Χηφιακό Πιστοποιητικό COVID-19 της Ε.Ε. (EU Digital COVID Certificate - 
EUDCC) του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/953 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του υμ-
βουλίου της 14ης Ιουνίου 2021 και του άρθρου πρώτου της από 30.5.2021 Πράξης 
Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4806/2021 με 
πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του φυσικού προσώπου-κατόχου του όσον αφορά 
στη νόσηση από τον κορωνοϊό COVID-19 ή βεβαίωση θετικού διαγνωστικού ελέγχου της 
παρ. 1 του άρθρου 5 της υπ’ αρ. 2650/10.4.2020 (Β’ 1298) κοινής απόφασης των Τπουργών 
Τγείας και Επικρατείας ή ισοδύναμο πιστοποιητικό ή βεβαίωση τρίτης χώρας, από όπου 
προκύπτει η παρέλευση τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία της θετικής διάγνωσης. 
την περίπτωση αυτή η λήξη της σύμβασης ορισμένου χρόνου δεν μπορεί να είναι 
μεταγενέστερη των έξι (6) μηνών από την ημερομηνία της θετικής διάγνωσης. 
 

 
ΠΡΟΟΝΣΑ ΠΡΟΛΗΨΗ 

        ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ 
 

Α. Σίτλοι σπουδών 
 
αα. Για την κατηγορία Πανεπιστημιακής ή Σεχνολογικής Εκπαίδευσης: 
Σίτλος σπουδών στον οποίο να αναγράφεται η ημερομηνία και το έτος κτήσης αυτού. 

 
Για τους κατόχους τίτλων Κ.Α.Σ.Ε.Ε. αντιστοίχων ειδικοτήτων των τίτλων Σ.Ε.Ι. που 
ορίζονται με την παρούσα ως προσόντα διορισμού (βλ. πίνακας του παραρτήματος) 
απαιτείται βεβαίωση του αρμοδίου οργάνου Σ.Ε.Ι. από την οποία να προκύπτει η 
αντιστοιχία του τίτλου σπουδών τους, με το ζητούμενο, πλην των ειδικοτήτων για τις 
οποίες, εκ του νόμου, απαιτείται άδεια ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος. 

 
Οι υποψήφιοι/υποψήφιες Πανεπιστημιακής και Σεχνολογικής Εκπαίδευσης που 
κατέχουν τίτλους σπουδών, στους οποίους δεν αναγράφεται η κατεύθυνση ή ειδίκευση 
αυτών, όπως αυτή ορίζεται με την παρούσα, πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό ή 
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βεβαίωση του τμήματος που χορήγησε τον τίτλο σπουδών τους, από τα οποία να 
προκύπτει ότι ο/η υποψήφιος/υποψήφια παρακολούθησε τα μαθήματα κύκλου σπουδών 
της κατεύθυνσης ή ειδίκευσης πουζητούνται. 

 
Εάν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται: 
Πράξη αναγνώρισης από το ΔΙ.Κ.Α.Σ..Α., ή το Ι.Σ.Ε. για την ισοτιμία και αντιστοιχία του 
τίτλου ή πιστοποιητικό αναγνώρισης από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης 
Σίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Σ.Α.Π.) περί ισοτιμίας και αντιστοιχίας 
των ημεδαπών τίτλων. 

 
ε περίπτωση που από την πράξη ή το πιστοποιητικό αναγνώρισης δεν προκύπτει το 
γνωστικό αντικείμενο, απαιτείται βεβαίωση από το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα που χορήγησε 
τον τίτλο, η οποία να καθορίζει το γνωστικό αντικείμενο, καθώς και επίσημη μετάφρασή 
της. 

 
Οι υποψήφιοι/υποψήφιες που είναι κάτοχοι πτυχίων Νοσηλευτικής, το οποίο έχει 
χορηγηθεί από Κράτη Μέλη της Ε.Ε., εφόσον τους έχει χορηγηθεί άδεια ασκήσεως 
επαγγέλματος ή βεβαίωση ότι πληρούν όλες τις 

νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματός τους, σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στις διατάξεις του Κεφαλαίου ΙΙΙ του Σίτλου ΙΙΙ του π.δ. 38/2010 ή β) 
σύμφωνα με όσα προβλέπονταν στις διατάξεις των π.δ. 40/1986, ΥΕΚ 14/Α΄/1986 και 
97/1986, ΥΕΚ 35/Α΄/1986, εξαιρούνται από την υποχρέωση προσκόμισης πράξεως 
αναγνώρισης για την ισοτιμία και την αντιστοιχία του τίτλου του ΔΙ.Κ.Α.Σ..Α. ή Ι.Σ.Ε. ή 
Δ.Ο.Α.Σ.Α.Π. 

 
Ειδικά για τα πτυχία της Κύπρου: Για τα πτυχία που αποκτήθηκαν πριν από την πλήρη 
ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (1-5-2004) και αναφέρονται 
στο π.δ. 299/1997 δεν απαιτείται αντιστοιχία. Για τα ίδια πτυχία καθώς και για όλα τα 
υπόλοιπα, τα οποία έχουν χρόνο κτήσης μετά την ένταξή της στην Ε.Ε. απαιτείται ισοτιμία 
και αντιστοιχία. 

 
ββ. Για την κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή Τποχρεωτικής Εκπαίδευσης: 
Σίτλος σπουδών στον οποίο να αναγράφεται η ημερομηνία και το έτος κτήσης αυτού. 

 
Για τους αποφοίτους των Ι.Ε.Κ. προκειμένου για τη συμμετοχή τους σε θέσεις 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ως βαθμός διπλώματος για το διορισμό ή πρόσληψη στο 
δημόσιο τομέα νοείται ο μέσος όρος βαθμολογίας στο θεωρητικό μέρος των εξετάσεων 
πιστοποίησης, ο αναφερόμενος σε βεβαίωση που εκδίδεται από τον Ο.Ε.Ε.Κ. ή Ε.Ο.Π.Π. ή 
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και η οποία δεν ισχύει αυτοτελώς, αλλά αποτελεί αναπόσπαστο παράρτημα 
του διπλώματος. 

 
Προς απόδειξη αυτών οι υποψήφιοι απόφοιτοι ΙΕΚ, πρέπει να προσκομίσουν: 
Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Επιπέδου Μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και 
βεβαίωση του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαιδεύσεως και Καταρτίσεως (Ο.Ε.Ε.Κ.) ή 
του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων (Ε.Ο.Π.Π.) ή του Εθνικού 
Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού 
(Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), που αποτελεί αναπόσπαστο παράρτημα του διπλώματος από την οποία 
να προκύπτει ο μέσος όρος της βαθμολογίας τους στο θεωρητικό μέρος των εξετάσεων 
πιστοποίησης ή βεβαίωση του Ο.Ε.Ε.Κ. ή Ε.Ο.Π.Π ή Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. από την οποία να 
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προκύπτει ο μέσος όρος της βαθμολογίας τους στο θεωρητικό μέρος των εξετάσεων 
πιστοποίησης και η ακριβής ημερομηνία κατά την οποία ο ενδιαφερόμενος κατέστη 
διπλωματούχος. Ψς βαθμός διπλώματος νοείται ο μέσος όρος βαθμολογίας στο θεωρητικό 
μέρος των εξετάσεων πιστοποίησης, ο αναφερόμενος σε βεβαίωση που εκδίδεται από τον 
Ο.Ε.Ε.Κ. ή Ε.Ο.Π.Π. ή Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και η οποία δεν ισχύει αυτοτελώς, αλλά αποτελεί 
αναπόσπαστο παράρτημα του διπλώματος. 

 
Εάν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται: 
α) Για τίτλους Δευτεροβάθμιας μη τεχνικής ή μη επαγγελματικής εκπαίδευσης βεβαίωση 
ισοτιμίας από την αρμόδια Διεύθυνση του Τπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και 
για τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση αλλοδαπής, πράξη ισοτιμίας και κατάταξης της 
επιτροπής Ισοτιμιών του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης 
(Ο.Ε.Ε.Κ) ή του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων (Ε.Ο.Π.Π.) ή του Εθνικού 
Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού 
(Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.). 

 
β) Για Τποχρεωτική μη τεχνική ή μη επαγγελματική εκπαίδευση, βεβαίωση ισοτιμίας ή 
αντιστοιχίας από τη Διεύθυνση Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης 
(ΔΙ.Π.Ο.Δ.Ε.) της Κ.Τ. του Τπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ή από τις κατά τόπους 
Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής. 

 
Εξαιρούνται από την υποχρέωση προσκόμισης πράξης αναγνώρισης για την ισοτιμία και 
την αντιστοιχία των τίτλων σπουδών ή των μεταπτυχιακών τίτλων, όσοι υποψήφιοι 
υποβάλλουν αποφάσεις αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων ή επαγγελματικής 
ισοδυναμίας τίτλων αντίστοιχων κατηγοριών εκπαίδευσης οι οποίες χορηγήθηκαν από: 
i) ΣουμβούλιοΑναγνώρισηςΕπαγγελματικώνΠροσόντων(.Α.Ε.Π.)τουάρθρου55τουπ.δ.38

/2010 
«Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του υμβουλίου της 7ης επτεμβρίου 2005, σχετικά με την αναγνώριση 
των επαγγελματικών προσόντων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει ή 
ii) το υμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (.Α.Ε.Π.) του άρθρου 55 του 
π.δ. 38/2010 για την αναγνώριση της επαγγελματικής ισοδυναμίας, βάσει της παρ. 2, του 
αρ. 1 του π.δ. 38/2010, όπως ισχύει κάθε φοράή 

iii) το υμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικής Ισοτιμίας Σίτλων Σριτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης (.Α.Ε.Ι.Σ.Σ.Ε.) του άρθρου 10 του π.δ. 165/2000 «Προσαρμογή της Ελληνικής 
Νομοθεσίας με ένα γενικό σύστημα αναγνώρισης των διπλωμάτων τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης που πιστοποιούν επαγγελματική εκπαίδευση ελάχιστης διάρκειας τριών ετών, 
σύμφωνα με την οδηγία 89/48/ΕΟΚ του υμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων»ή 
iv) το υμβούλιο Επαγγελματικής Αναγνώρισης Σίτλων Εκπαίδευσης και Κατάρτισης 
(.Ε.Α.Σ.Ε.Κ.) του άρθρου 14 του π.δ. 231/1998 «Δεύτερο γενικό σύστημα αναγνώρισης της 
επαγγελματικής εκπαίδευσης, το οποίο συμπληρώνει την οδηγία 89/48/ΕΟΚ, σύμφωνα με 
τις οδηγίες 92/51/ΕΟΚ του υμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 94/38/ΕΚ και 
95/43/ΕΚ της Επιτροπής των ΕυρωπαϊκώνΚοινοτήτων», 
v) κάτοχοι διπλωμάτων, πιστοποιητικών και άλλων τίτλων που έχουν αποκτηθεί σε χώρες 
μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στους οποίους έχει χορηγηθεί, βάσει του συστήματος 
αυτόματης αναγνώρισης διπλωμάτων, άδεια άσκησης επαγγέλματος από τις κατά 
περίπτωση αρμόδιες εθνικές αρχές, σύμφωνα με  τα προεδρικά διατάγματα 40/1986 (Α΄ 
14), 84/1986, (Α΄ 31), 97/1986 (Α΄ 35), 98/1986, (Α΄ 35), 53/2004 (Α΄ 43), 40/2006 (Α΄ 43) και 
την υπουργική απόφαση Α4/5226/1987 (Β΄613). 
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Β. Άδειες άσκησης επαγγέλματος ή άλλες επαγγελματικές άδειες, βεβαιώσεις 
Πιστοποιητικά 

 Άδεια άσκησης επαγγέλματος (απαιτούμενη κατά περίπτωση σύμφωνα με τον 
πίνακα του παραρτήματος της παρούσας)ή 

 Βεβαίωση εκδιδόμενη από αρμόδια διοικητική αρχή ότι πληροί όλες τις νόμιμες 
προϋποθέσεις για την άσκηση του αντίστοιχου επαγγέλματος (ν. 3919/2011, όπως 
ισχύει)ή 

 Βεβαίωση Αναγγελίας (ν. 3982/2011, όπως ισχύει) 
 

Από τις ανωτέρω άδειες ή βεβαιώσεις ή την επαγγελματική ταυτότητα, οι οποίες πρέπει να 
είναι σε ισχύ όχι μόνο κατά τον χρόνο υποβολής της αιτήσεως, πρέπει να αποδεικνύεται 
πότε ακριβώς απέκτησε ο ενδιαφερόμενος τη συγκεκριμένη άδεια ή βεβαίωση ή 
επαγγελματική ταυτότητα, που απαιτείται από την προκήρυξη, προκειμένου να 
προσμετρηθεί το κριτήριο της εμπειρίας από τη λήψη αυτών. 

 
Γ. Πιστοποιητικά - Βεβαιώσεις 
 
τον Πίνακα Β της παρούσας αναφέρονται συνολικά τα απαιτούμενα κατά κατηγορία και 
ειδικότητα πιστοποιητικά και βεβαιώσεις. 

 
ημειώνεται ότι οι υποψήφιοι της κατηγορίας ΣΕ οι οποίοι προσκομίζουν Πράξη 
Αναγνώρισης Επαγγελματικής Ισοτιμίας από το υμβούλιο Αναγνωρίσεως 
Επαγγελματικής Ισοτιμίας Σίτλων Σριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, εφόσον απαιτείται από το 
νόμο εγγραφή τους σε επαγγελματικές οργανώσεις, αρκεί βεβαίωση της οικείας 
επαγγελματικής ενώσεως ότι υπέβαλαν αίτηση εγγραφής. 

 

ΠΙΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (ανά κυδικό απαζσόληζηρ)  

 

Κυδικόρ 

απαζσόληζηρ 

 

                        Σίηλορ ζποςδών και 

λοιπά απαιηούμενα (ηςπικά & ηςσόν ππόζθεηα) 

πποζόνηα 

Απιθμόρ 

ζςνημμένυν 

εγγπάθυν / 

πηςσία / 

πιζηοποιηηικά / 

άδειερ 

101 

 

α) Πηςσίο ή δίπλυμα ή απολςηήπιορ ηίηλορ Μέζεο 

Σερληθήο Δπαγγεικαηηθήο Ννζειεπηηθήο ρνιήο (ΜΣΔΝ) 

ή εηδηθνηήησλ Βνεζώλ Ννζειεπηώλ ή Βνεζώλ Ννζνθόκσλ 

ή Ννζειεπηηθήο ή Ννζειεπηηθήο Σξαπκαηνινγίαο ή 

Βνεζόο Σξαπκαηνινγίαο νξζνπεδηθήο ή Ννζειεπηηθήο 

Υεηξνπξγείνπ ή Ννζειεπηηθήο Ογθνινγηθώλ Παζήζεσλ ή 

Δηδηθήο Ννζειεπηηθήο ή Ννζειεπηηθήο Μνλάδσλ Δληαηηθήο 

Θεξαπείαο ή Ννζειεπηηθήο Αηόκσλ κε Φπρηθέο Παζήζεηο 

ή Βνεζόο Ννζειεπηηθήο Μαηεπηηθήο ή Βνεζόο 

Ννζειεπηηθήο Γεληθήο Ννζειείαο ή Βνεζόο Ννζειεπηηθήο 

Σξαπκαηνινγίαο ή Βνεζόο Ννζειεπηηθήο Υεηξνπξγείνπ ή 

Βνεζόο Ννζειεπηηθήο Ογθνινγηθώλ παζήζεσλ ή Βνεζόο 

Ννζειεπηηθήο Μνλάδσλ Δληαηηθήο Θεξαπείαο ή Βνεζόο 

Ννζειεπηηθήο Αηόκσλ κε Δηδηθέο παζήζεηο ή Βνεζώλ 

Γεληθήο Ννζειείαο ή Βνεζόο Ννζειεπηή ή αληίζηνηρν 

2 
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πηπρίν ή δίπισκα ή απνιπηήξηνο ηίηινο ησλ παξαθάησ 

ζρνιηθώλ κνλάδσλ: ΙΔΚ ή Δπαγγεικαηηθνύ Λπθείνπ ή 

Σερληθνύ Δπαγγεικαηηθνύ Δθπαηδεπηεξίνπ Α΄ ή Β θύθινπ 

ζπνπδώλ ή Δληαίνπ Πνιπθιαδηθνύ Λπθείνπ ή Σερληθνύ 

Δπαγγεικαηηθνύ Λπθείνπ ή ρνιήο Δπαγγεικαηηθήο 

Καηάξηηζεο ή Δπαγγεικαηηθήο ρνιήο ή Σερληθήο 

Δπαγγεικαηηθήο ρνιήο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ή 

ζρνιήο καζεηείαο ηνπ ΟΑΔΓ ηνπ λ. 1346/1983 ή λ. 

3475/2006 ή άιινο ηζόηηκνο ηίηινο ζρνιηθήο κνλάδαο ηεο 

εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο. 

 

β) Άδεια άζθεζεο επαγγέικαηνο βνεζνύ λνζειεπηή ή 

βεβαίσζε εθδηδόκελε από αξκόδηα δηνηθεηηθή αξρή όηη 

πιεξνί όιεο ηηο λόκηκεο πξνϋπνζέζεηο γηα ηελ άζθεζε ηνπ 

επαγγέικαηνο βνεζνύ λνζειεπηή.1 

102 

 

 

Απολςηήπιορ ηίηλορ ηνπιάρηζηνλ Τπνρξεσηηθήο 

Δθπαίδεπζεο (Απνιπηήξηνο ηίηινο Σξηηαμίνπ Γπκλαζίνπ ή 

γηα όζνπο έρνπλ απνθνηηήζεη κέρξη θαη ην 1980 απνιπηήξην 

Γεκνηηθνύ ρνιείνπ),  

ή ηζνδύλακνο απνιπηήξηνο ηίηινο θαηώηεξεο Σερληθήο 

ρνιήο ηνπ λ.δ.580/1970 ή απνιπηήξηνο ηίηινο 

Δξγαζηεξίσλ Δηδηθήο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη 

Καηάξηηζεο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 2817/2000 ηεο εκεδαπήο ή 

άιινο ηζόηηκνο ηίηινο ηεο αιινδαπήο.  

Απνιπηήξηνη ηίηινη Γ’ Γπκλαζίνπ ησλ ζρνιηθώλ πεξηόδσλ 

1976 1977 έσο θαη 1979-1980 γίλνληαη δεθηνί.  

ημειώνεηε όηη εηδηθά γηα ηνλ Κσδηθό απαζρόιεζεο 102,  

αθνξά ζε θαζήθνληα πνπ πεξηιακβάλνπλ άξζε βάξνπο 

γηα ηελ θαζεκεξηλή κεηαθνξά, εμππεξέηεζε θαη θξνληίδα 

ηεο αηνκηθήο πγηεηλήο ησλ σθεινύκελσλ.  

1 

 

 

 

 

 

 

103,105 

 

α) Πηςσίο ή δίπλυμα ηκήκαηνο Ννζειεπηηθήο ΣΔΙ ή ην 

νκώλπκν πηπρίν ή δίπισκα Πξνγξακκάησλ πνπδώλ 

Δπηινγήο (Π..Δ.) ΣΔΙ ή αληίζηνηρν θαηά εηδηθόηεηα πηπρίν 

ή δίπισκα ΣΔΙ ή Πξνγξακκάησλ πνπδώλ Δπηινγήο 

(Π..Δ.) ΣΔΙ ηεο εκεδαπήο ή ηζόηηκνο ηίηινο ζρνιώλ ηεο 

εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο ή ην 

νκώλπκν ή αληίζηνηρν θαηά εηδηθόηεηα πηπρίν ΚΑΣΔΔ ή 

ηζόηηκνο ηίηινο ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο 

εηδηθόηεηαο. 

β)Άδεια άζθεζεο επαγγέικαηνο Ννζειεπηή- 

Ννζειεύηξηαο ή βεβαίσζε όηη πιεξνί όιεο ηηο λόκηκεο 

πξνϋπνζέζεηο γηα ηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο 

Ννζειεπηή- Ννζειεύηξηαο θαη 

γ) Σαςηόηηηα κέινπο ηεο Έλσζεο Ννζειεπηώλ/ ηξηώλ 

Διιάδνο (ΔΝΔ),ε νπνία λα είλαη ζε ηζρύ ή Βεβαίσζε 

Αλαλέσζεο Δγγξαθήο ζηελ Έλσζε Ννζειεπηώλ Διιάδνο 

(ΔΝΔ) ηνπ ηξέρνληνο έηνπο ή Βεβαίσζε εγγξαθήο ζηελ 

Έλσζε Ννζειεπηώλ Διιάδαο (ΔΝΔ), γηα όζνπο 

εγγξάθνληαη γηα πξώηε θνξά, ε νπνία είλαη ζε ηζρύ κέρξη 

 

 

 

 

 

3 
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ην ηέινο Φεβξνπαξίνπ ηνπ επόκελνπ έηνπο από ηελ 

έθδνζή ηεο, ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζην άξζξν 4, παξ. 

5 ηνπ λ.3252/2004. 

104 

Απολςηήπιορ ηίηλορ ηνπιάρηζηνλ Τπνρξεσηηθήο 

Δθπαίδεπζεο (Απνιπηήξηνο ηίηινο Σξηηαμίνπ Γπκλαζίνπ ή 

γηα όζνπο έρνπλ απνθνηηήζεη κέρξη θαη ην 1980 απνιπηήξην 

Γεκνηηθνύ ρνιείνπ),  

ή ηζνδύλακνο απνιπηήξηνο ηίηινο θαηώηεξεο Σερληθήο 

ρνιήο ηνπ λ.δ.580/1970 ή απνιπηήξηνο ηίηινο 

Δξγαζηεξίσλ Δηδηθήο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη 

Καηάξηηζεο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 2817/2000 ηεο εκεδαπήο ή 

άιινο ηζόηηκνο ηίηινο ηεο αιινδαπήο.  

Απνιπηήξηνη ηίηινη Γ’ Γπκλαζίνπ ησλ ζρνιηθώλ πεξηόδσλ 

1976 1977 έσο θαη 1979-1980 γίλνληαη δεθηνί 

 

1 

 

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΜΟΡΙΟΓΟΣΗΗ 

Σα θξηηήξηα γηα ηελ πξόζιεςε ηνπ ΙΓΟΥ πξνζσπηθνύ θαη ε κνξηνδόηεζε ηνπο απνηππώλνληαη ζηνλ 

παξαθάησ πίλαθα: 

 

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΜΟΡΙΟΓΟΣΗΗ                           ΑΠΟΓΔΙΚΣΙΚΑ 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΫΠΗΡΔΙΑ / 

ΔΜΠΔΙΡΙΑ/ 

ΔΙΓΙΚΗ ΔΜΠΔΙΡΙΑ 

 

 

ΔΜΠΔΙΡΙΑ 

Οθηώ (8) κνλάδεο 

αλά κήλα θαη έσο 

εμήληα (60) κήλεο 

(έσο θαη 480 

κνλάδεο) 

 

 

Χο εμπειπία ζεσξείηαη ε απαζρόιεζε κε ζρέζε 

εξγαζίαο ή ζύκβαζε έξγνπ ζην δεκόζην ή ηνλ ηδησηηθό 

ηνκέα ή άζθεζε επαγγέικαηνο ζε θαζήθνληα ή έξγα 

ζπλαθή κε ηα ανηίζηοισα καθήκονηα ηηρ ππορ 

πλήπυζη θέζηρ (κύπιο κπιηήπιο καηάηαξηρ). 

 

Η εκπεηξία ιακβάλεηαη ππόςε κεηά ηελ απόθηεζε ηνπ 

απαηηνύκελνπ βαζηθνύ ηίηινπ ζπνπδώλ θαη σο πξνο ηηο 

πεξηπηώζεηο γηα ηηο νπνίεο απαηηείηαη άδεηα άζθεζεο 

επαγγέικαηνο, κεηά ηε ιήςε ηεο άδεηαο. 

 

Γηα ηελ απόδειξη ηεο πξνϋπεξεζίαο/εκπεηξίαο νη 

ππνςήθηνη/ππνςήθηεο ζα πξέπεη λα θαηαζέζνπλ 

βεβαίσζε πξνϋπεξεζίαο από ηνλ αζθαιηζηηθό θνξέα 

θαη ηνλ εξγνδόηε ηνπο ή ιόγσ αδπλακίαο επξέζεσο 

βεβαίσζεο πξνϋπεξεζίαο εξγνδόηε, ζα πξέπεη λα 

ππνβιεζεί ζρεηηθή ππεύζπλε δήισζε (άξζξν 8 

λ.1599/1986). 

 

Κριτήρια επί ισοβαθμίας 

Για τους υποψηφίους/υποψήφιες ΣΕ, ΔΕ 

Μεταξύ ισοβαθμούντων υποψηφίων ανά φορέα προηγείται ο/η υποψήφιος/υποψήφια 

που έχει περισσότερες μονάδες στο ως άνω κριτήριο.  
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Μόνο στην περίπτωση που βάσει του κύριου κριτηρίου κατάταξης της εμπειρίας δεν 

προκύπτει προσληπτέος υπάλληλος, ιδίως γιατί όλοι οι υποψήφιοι διαθέτουν τον ίδιο 

χρόνο συναφούς εμπειρίας, θα πρέπει ακολούθως να ληφθούν υπόψη τα τυπικά 

προσόντα, οπότε και προτάσσονται οι υποψήφιοι που έχουν αυξημένα τυπικά προσόντα 

ως εξής:   

α) Προτάσσονται οι υποψήφιοι που έχουν συναφές διδακτορικό δίπλωμα της ημεδαπής ή 

ισότιμο της αλλοδαπής, μεταξύ αυτών προηγούνται οι υποψήφιοι που έχουν μεγαλύτερο 

βαθμό στο (βασικό) πτυχίο ή δίπλωμα. Μεταξύ των εχόντων τον αυτό βαθμό προηγούνται 

οι υποψήφιοι που έχουν τον αρχαιότερο, ως προς την ημερομηνία κτήσεως, (βασικό) τίτλο 

σπουδών.   

β) Μεταξύ των υπολοίπων προτάσσονται οι υποψήφιοι που έχουν συναφή μεταπτυχιακό 

τίτλο σπουδών. Για τη μεταξύ τους σειρά κατάταξης εφαρμόζονται αναλόγως τα 

εκτιθέμενα στην ανωτέρω περίπτωση α’.   

γ) Μεταξύ των λοιπών η σειρά κατάταξης καθορίζεται από το βαθμό του τίτλου σπουδών, 

εφαρμοζομένων, επίσης, κατά τα λοιπά, αναλόγως, των οριζομένων στην ανωτέρω 

περίπτωση α’. 

 

Αν μετά τα ως άνω δεν καταστεί δυνατός ο καθορισμός της σειράς μεταξύ των 

ισοβαθμούντων, προηγείται αυτός που έχει τον αρχαιότερο τίτλο σπουδών με βάση το έτος 

απόκτησής του και αν αυτός συμπίπτει, προηγείται ο μεγαλύτερος στην ηλικία με βάση 

την ημερομηνία γέννησής του ενώ αν εξαντληθούν όλα τα παραπάνω κριτήρια, η μεταξύ 

τους σειρά καθορίζεται για τους υποψηφίους της Σεχνολογικής (Σ.Ε.) και Δευτεροβάθμιας 

(Δ.Ε.) Εκπαίδευσης σε δημόσια κλήρωση. 

 

Για τους υποψηφίους/υποψήφιες Τ.Ε. 

Μεταξύ ισοβαθμούντων υποψηφίων ανά φορέα προηγείται ο/η υποψήφιος/υποψήφια 

που έχει περισσότερες μονάδες στο ως άνω κριτήριο. Αν δεν καταστεί δυνατός ο 

καθορισμός της σειράς μεταξύ των ισοβαθμούντων, προηγείται ο/η 

υποψήφιος/υποψήφια που είναι κάτοχος απολυτηρίου τριταξίου γυμνασίου και μεταξύ 

αυτών, ο/η υποψήφιος/υποψήφια που έχει τον μεγαλύτερο βαθμό. 

 

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ  

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί µε την υπογεγραμμένη αίτησή τους – υπεύθυνη δήλωση, πρέπει να 

υποβάλλουν υποχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά:  

1. Υωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας ή άλλο δημόσιο 

έγγραφο από το οποίο θα προκύπτουν τα στοιχεία ταυτότητάς τους ή κρίσιμες σελίδες 

του διαβατηρίου τους όπου θα αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητάς 

τους.  

2. Τπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 που θα αναφέρει τα εξής: α) ότι δεν έχουν 

καταδικαστεί για κακούργηµα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή 

ή στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, 
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καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ’ υποτροπή 

συκοφαντική δυσφήµηση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκληµα κατά της γενετήσιας 

ελευθερίας ή έγκλημα οικονοµικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, β) ότι δεν είναι 

υπόδικοι και δεν έχουν παραπεµφθεί µε τελεσίδικο βούλευµα για κακούργηµα ή για 

πληµµέληµα της προηγούµενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκηµα έχει παραγραφεί, 

γ) ότι δεν έχουν, λόγω καταδίκης, στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώµατα και για όσο 

χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή, δ) ότι δεν τελούν υπό στερητική δικαστική 

συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή 

μερική) και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις και ε)ότι έχουν την υγεία και την φυσική 

καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων τους. 

3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης 

4. Σα απαραίτητα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τα τυπικά προσόντα ανά 

ειδικότητα. 

5. Σα απαραίτητα έγγραφα για την απόδειξη της προϋπηρεσίας/εμπειρίας 

6. Οι υποψήφιοι κατά την πρόσληψη τους, όπου αυτό απαιτείται, πρέπει να 

προσκομίσουν πιστοποιητικό υγείας από γιατρό Τγειονομικού Κέντρου, ή Κρατικού 

Νοσοκομείου από το οποίο να προκύπτει ότι δεν πάσχουν από μεταδοτική ασθένεια 

και είναι ικανοί από ιατρικής άποψης να ασκήσουν το συγκεκριμένο επάγγελμα. 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΕΩΝ 

 

Η αίτηση, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας προκήρυξης, μαζί με όλα 

τα δικαιολογητικά υποβάλλεται: 

α) είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση gramma@1035.syzefxis.gov.gr  

β) είτε αυτοπροσώπως στην υπηρεσία πρωτοκόλλου στην έδρα του Κέντρου Κοινωνικής 

Πρόνοιας Περιφέρειας τερεάς Ελλάδας (Δ/νση: μύρνης 25, ΣΚ 35132 Λαμία)  

γ)είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την 

υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στην υπηρεσία  πρωτοκόλλου στην έδρα 

του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας τερεάς Ελλάδας (Δ/νση: μύρνης 25, ΣΚ 

35132 Λαμία)  

δ) είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην 

ακόλουθη διεύθυνση: μύρνης 25, ΣΚ 35132 Λαμία  απευθύνοντάς την στο Κέντρο 

Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας τερεάς Ελλάδας  (τηλ. επικοινωνίας: 22313 51110 & 

22313 51114) ως εξής: ΑΙΣΗΗ ΤΠΟΧΗΥΙΟΤ Ε ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΛΗΧΗ ΙΔΟΦ 

ΠΡΟΨΠΙΚΟΤ, Κ.Κ.Π. ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ, ΔΙΕΤΘΤΝΗ : μύρνης 25, 

ΣΚ 35132 Λαμία.  

την 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. 

 

 

 

 

mailto:gramma@1035.syzefxis.gov.gr
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ΠΡΟΘΕΜΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΕΩΝ 

 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι πέντε (5) εργάσιμες ημέρες και αρχίζει από 

την επόμενη ημέρα της ανάρτησης της προκήρυξης στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΤΓΕΙΑ» και στην 

ιστοσελίδα του Κ.Κ.Π. Περιφέρειας τερεάς Ελλάδας https://kkppstereas.gr/  και 

συγκεκριμένα από 22/10/2021 έως και 29/10/2021 

 

Η αίτηση επέχει θέση έγγραφης συναίνεσης των υποψηφίων για τη λήψη και επεξεργασία 

των προσωπικών τους δεδομένων, που εμπεριέχονται σε αυτή και στα συνημμένα 

έγγραφα, κατά τους όρους και για τους σκοπούς της προκήρυξης και σύμφωνα με την 

πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων του Κ.Κ.Π. Περιφέρειας τερεάς 

Ελλάδας. 

Ο υποψήφιος φέρει την ευθύνη της πλήρους και ορθής συμπλήρωσης της αίτησης. 

Ειδικότερα, υποχρεούται να συμπληρώσει τα οικεία πεδία των αιτήσεων με τα στοιχεία 

που ορίζονται στην προκήρυξη. Διόρθωση ή τροποποίηση ή συμπλήρωση των αιτήσεων, 

συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων στοιχείων – δικαιολογητικών, έστω και 

συμπληρωματικών ή διευκρινιστικών, επιτρέπεται με νέες αιτήσεις οι οποίες 

υποβάλλονται, σε αντικατάσταση των προηγουμένων οι οποίες ακυρώνονται, έως τη 

λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. 

Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των απαιτούμενων προσόντων πρόσληψης και των 

κριτηρίων κατάταξής τους οφείλουν να προσκομίσουν τα κατά περίπτωση απαιτούμενα 

από την προκήρυξη δικαιολογητικά. 

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο 

κατηγορίας προσωπικού (ΣΕ ή ΔΕ ή ΤΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών 

προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση 

ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω 

διαδικασία. 

Ολόκληρο το έντυπο της προκήρυξης καθώς και της αίτησης συμμετοχής σε αυτή 

περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα του Κ.Κ.Π. Περιφέρειας τερεάς Ελλάδας στη 

διεύθυνση https://kkppstereas.gr/   

 

ΕΛΕΓΧΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ – ΑΝΑΡΣΗΗ ΠΙΝΑΚΩΝ 

Ο έλεγχος των αιτήσεων και των δικαιολογητικών των υποψηφίων πραγματοποιείται από 

τριμελή επιτροπή υπαλλήλων του Κ.Κ.Π.Π. τερεάς Ελλάδας 

Οι υποψήφιοι/ες, κατατάσσονται ανά κατηγορία και ειδικότητα σε πίνακες κατάταξης 

προσληπτέων  και  απορριπτέων. 

Μετά την κατάρτιση των πινάκων, η υπηρεσία μας θα αναρτήσει τους προσωρινούς 

πίνακες κατάταξης των υποψηφίων στην ιστοσελίδα του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας 

Περιφέρειας τερεάς Ελλάδας https://kkppstereas.gr/ καθώς και στην έδρα του 

Κ.Κ.Π.Π..Ε. μύρνης 25, ΣΚ 35132 Λαμία (Πίνακας ανακοινώσεων). Κατά των ανωτέρω 

πινάκων δύναται να υποβληθεί εγγράφως/ ή ηλεκτρονικά ένσταση / στην υπηρεσία του 

Κ.Κ.Π.Π..Ε. από τους υποψηφίους μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) εργάσιμων 

ημερών που αρχίζει από την επόμενη της αναρτήσεώς τους. Κατόπιν εξέτασης των 

https://kkppstereas.gr/
https://kkppstereas.gr/
https://kkppstereas.gr/
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ενστάσεων που έχουν υποβληθεί συντάσσεται ο οριστικός πίνακας κατάταξης των 

υποψηφίων και ακολουθεί η ανάρτησή του στην ιστοσελίδα του Κ.Κ.Π.Π..Ε. 

                    

Κρίσιμος χρόνος συνδρομής τόσο των προϋποθέσεων συµµετοχής και  των  προσόντων  

πρόσληψης,  όσο και των κριτηρίων κατάταξης είναι ο  χρόνος  λήξης  της  προθεσμίας  

υποβολής  των αιτήσεων συμμετοχής στην παρούσα προκήρυξη.  

τον πίνακα απορριπτέων εγγράφονται όσοι  δεν πληρούν κάποια από τις προϋποθέσεις 

συµµετοχής ή δεν διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα πρόσληψης σύμφωνα µε την 

παρούσα προκήρυξη.  

Οι πίνακες κατάταξης περιλαμβάνουν τα στοιχεία της αίτησης (αριθμός πρωτοκόλλου 

αίτησης) του/της υποψηφίου/ας, την αναλυτική και συνολική μοριοδότηση και τις θέσεις 

επιλογής του/της.  

Οι πίνακες αυτοί δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του Κ.Κ.Π. Περιφέρειας τερεάς 

Ελλάδας  

 

ΠΡΟΛΗΨΗ 

1. Σο ΙΔΟΦ προσωπικό προσλαμβάνεται με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 

ορισμένου χρόνου τριών (3) μηνών, με δυνατότητα παράτασης έως τρεις (3) μήνες 

ακόμα.  

2. Η υπηρεσία προσλαμβάνει το προσωπικό αμέσως μετά την κατάρτιση των οριστικών 

πινάκων κατάταξης των υποψηφίων. Προσληφθέντες οι οποίοι αποχωρούν πριν από 

τη λήξη της σύμβασής τους, αντικαθίστανται με άλλους από τους εγγεγραμμένους και 

διαθέσιμους στον πίνακα της οικείας ειδικότητας, κατά τη σειρά εγγραφής τους σε 

αυτόν. ε κάθε περίπτωση, οι υποψήφιοι που προσλαμβάνονται λόγω 

αντικατάστασης αποχωρούντων υποψηφίων, απασχολούνται για το υπολειπόμενο, 

κατά περίπτωση, χρονικό διάστημα και μέχρι συμπληρώσεως της εγκεκριμένης 

διάρκειας της σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου. 

3. Σο ΙΔΟΦ προσωπικό, κατά το χρόνο απασχόλησής του, αμείβεται σύμφωνα με τις 

διατάξεις που ισχύουν για το προσωπικό με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου του 

Κ.Κ.Π. Περιφέρειας τερεάς Ελλάδας.  

 

Ο Πρόεδρος του Κ.Κ.Π. 

Περιφέρειας τερεάς Ελλάδας 

 

Δημήτριος Ν. Δρακάκης 
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ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
γηα πξόζιεςε Πξνζσπηθνύ  

ζε Φνξείο Πξόλνηαο κε 
ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ 

ΥΡΟΝΟΤ 

 
................................... 

Απιθ. Ππωη. αίηηζηρ 
[ζπκπιεξώλεηαη 

από ην θνξέα πξόζιεςεο] 

 

 
 

Β. ΣΟΙΥΔΙΑΤΠΟΦΗΦΙΟΤ[ζπκπιεξώζηεθαηάιιεια(κεθεθαιαίαγξάκκαηα,αξηζκνύοήηνζεκείνΥ)ηααηνκηθάζαοζηνηρεία] 

 
1. Δπώλπκν: 

  
2. Όλνκα: 

 
3. Όλ. παηέξα: 

 

 
4. Όλ. κεηέξαο: 

  
5. Ηκ/λία γέλλεζεο: 

 
/ / 6.Φύιν: Α 

 
Γ 

 

 
7. Α.Γ.Σ.: 

 
8. ΑΜΚΑ: 

  
9. Σόπνο θαηνηθίαο: 

 

 
10. Οδόο: 

   
11.Αξηζ.: 12.Σ.Κ.: 

 

 
13. Σειέθσλν (κε θσδηθό): 

  
14. Κηλεηό: 

 
15. e-mail: 

 

 

Γ.ΣΙΣΛΟΠΟΤΓΧΝ[γηαηηοεηδηθόηεηεοθαηεγνξίαοΠΔήΣΔήΓΔθαηαγξάςηεηελνλνκαζίαηνπηίηινπζπνπδώλζαο(ζηήιεα.), 

ηνβαζκόηνπηίηινπαπηνύείηεζηεζηήιεβ.είηεζηεζηήιεγ.,αλάινγακεηναλνβαζκόοείλαηζεκνξθήδεθαδηθή(π.ρ.,7,54)ή 
θιαζκαηηθή(π.ρ.,187/10),θαηηνέηνοθηήζεοηνπ(ζηήιεδ.)·γηαηηοεηδηθόηεηεοθαηεγνξίαοΤΔζπκπιεξώζηεμόνοηεζηήιεα. 
εθόζοναπαηηείηαηζπγθεθξηκέλνοηίηινοζπνπδώλαπόηελαλαθνίλσζε] 

 
α/α 

 
α. νλνκαζία ηίηινπ 

β. βαζκόο ηίηινπ 
(ζε δεκαδική κνξθή) 

γ. βαζκόο ηίηινπ 
(ζε κλαζμαηική κνξθή) δ. έηνο 

θηήζεο 
αθέξαηνο δεθαδηθόο αθέξαηνο αξηζκεη. 

παξνλνκ 
. 

 
1. 

       

 
2. 

       

 

Γ. ΛΟΙΠΑΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ(ηςπικά&ηςσόνππόζθεηα)ΠΡΟΟΝΣΑ[ζπκπιεξώζηεκόλνεθόζνλγηαηελ 

επηδησθόκελεήηηοεπηδησθόκελεοζέζεηοαπαηηνύληαηαπόηελαλαθνίλσζεθαηάιιαπξνζόληαπέξααπόηνληίηινζπνπδώλ(π.ρ.,άδεηα 
άζθεζεοεπαγγέικαηνο,,ρεηξηζκόοΗ/Υ, άιιν)] 

 
1. 

 
...................................................................... 

 
4. 

 
...................................................................... 

2. ...................................................................... 5. ...................................................................... 

3. ...................................................................... 6. ...................................................................... 

 

Δ.ΔΠΙΓΙΧΚΟΜΔΝΔ ΘΔΔΙ ΚΑΣΑ ΔΙΡΑ ΠΡΟΣΙΜΗΗ [δειώζηε πνηεο από ηηο ζέζεηο επνρηθνύ πξνζσπηθνύ ηεο 

αλαθνίλσζεοεπηδηώθεηεθαηάζεηξάπξνηίκεζεο(πεδίοα.)θαηθαηαγξάςηεγηαθαζεκίααπόηηοπξνηηκήζεηοζαο,ζύκθσλακεόζα 
νξίδνληαηζηελαλαθνίλσζε,αλδηαζέηεηεεληνπηόηεηα(πεδίνβ.),αλθαηέρεηεηαθύξηαπξνζόληαεπηινγήοήηπρόλεπηθνπξηθάθαηζε 
πνηνβαζκόεπηθνπξίαο(πεδίνγ.)θαζώοθαηπόζνποκήλεοεκπεηξίαοδηαζέηεηε(πεδίνδ.)] 

(*
)
ΔΙΡΑ ΠΡΟΣΙΜΗΗ: 1

η
επιλογή 

2η 

επιλογή 
3η 

επιλογή 
4η 

επιλογή 
5η 

επιλογή 

α. Κυδικόρ θέζηρ [αλαγξάςηε γηα θάζε πξνηίκεζή ζαο 

ηνλ αληίζηνηρν κυδικό θέζηρ από ηελ αλαθνίλσζε] 

     

β. Δμπειπία [αλαγξάςηε ηνλ απιθμό μηνών εκπεηξίαο πνπ δηαζέηεηε 

γηα θαζεκία από ηηο πξνηηκήζεηο ζαο] 

     

 

Α. ΦΟΡΔΑΠΡΟΛΗΦΗ[ζπκπιεξώζηεκεθεθαιαίαγξάκκαηαηελεπσλπκίαηνπθοπέαζηονοποίοαπεςθύνεηεηηναίηηζη] 
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ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΤΝΗΜΜΔΝΧΝ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΧΝ 
[απιθμήζηε θαζέλα από ηα ζπλππνβαιιόκελα δηθαηνινγεηηθά θαη ηα ππόινηπα έγγξαθα πνπ επηζπλάπηεηε 

γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο ππνςεθηόηεηάο ζαο θαη θαηαγξάςηε ηα εδώ] 

1. .................................................................................... 9. ..................................................................................... 

2. .................................................................................... 10. ..................................................................................... 

3. .................................................................................... 11. ..................................................................................... 

4. .................................................................................... 12. ..................................................................................... 

5. .................................................................................... 

6. .................................................................................... 

7. .................................................................................... 

8. .................................................................................... 

ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΧΗ  
Η αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ αλαθέξνληαη ζε απηή ηελ αίηεζε-δήισζε κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην 

αξρείνάιισλππεξεζηώλ (άξζξν 8 παξ. 4 Ν.1599/1986) 

Με αηνκηθή κνπ επζύλε θαη γλσξίδνληαο ηηο κςπώζειρ πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.6 ηνπ άξζξ.22 ηνπ 

Ν.1599/1986,δειαδή:«Όπνηνο ελ γλώζεη ηνπ δειώλεη ςεπδή γεγνλόηα ή αξλείηαη ή απνθξύπηεη ηα αιεζηλά κε έγγξαθε ππεύζπλε 

δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ κελώλ. Επίζεο εάλ ν ππαίηηνο απηώλ ησλ πξάμεσλ ζθόπεπε λα 

πξνζπνξίζεη ζηνλ εαπηόλ ηνπ ή ζε άιινλ πεξηνπζηαθό όθεινο βιάπηνληαο ηξίηνλ ή ζθόπεπε λα βιάςεη άιινλ ,ηηκσξείηαη κε 

θάζεηξμε κέρξη 10 εηώλ», δηλώνω όηι: 

1. Όια ηα ζηοισεία ηεο αίηεζήο κνπ είλαη ακπιβή και αληθή θαη καηέσω όλα ηα απαιηούμενα πποζόνηα γηα θάζε 

επηδησθόκελν Κσδηθό ζέζεο, όπσο απηά αλαθέξνληαη ζηελ αλαθνίλσζε θαη αλαγξάθνληαη ζηελ παξνύζα αίηεζε. Σε πεξίπησζε αλαθξίβεηαο 

γλσξίδσ όηη ζα έρσ ηηο ζπλέπεηεο πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.1599/1986. 

2. Έρσδηθαίσκαζπκκεηνρήοζηεδηαδηθαζίαεπηινγήοθαζόηηδελέρσ(κεηελεπηθύιαμεηεοεπόκελεοπαξαγξάθνπ)κώλςμαθαηάην 

άπθπο8ηοςΤπαλληλικούΚώδικα,ζύκθσλακεηννπνίνδελκπνξείλαεπηιεγείόπνηνο:α)έρεηκαηαδικαζηείγηαθαθνύξγεκαθαη ζε 

νπνηαδήπνηε πνηλή γηα θινπή, ππεμαίξεζε (θνηλή θαη ζηελ ππεξεζία), απάηε, εθβίαζε, πιαζηνγξαθία, απηζηία δηθεγόξνπ, 

δσξνδνθία,θαηαπίεζε,απηζηίαπεξίηελππεξεζία,παξάβαζεθαζήθνληνοθαζ'ππνηξνπή,ζπθνθαληηθήδπζθήκηζε,θαζώοθαηγηα 

νπνηνδήπνηε έγθιεκα θαηά ηεο γελεηήζηαο ειεπζεξίαο ή νηθνλνκηθήο εθκεηάιιεπζεο ηεο γελεηήζηαο δσήο· β) είλαη ςπόδικορ θαη έρεη 

παξαπεκθζείκεηειεζίδηθνβνύιεπκαγηαθαθνύξγεκαήγηαπιεκκέιεκαηεοπξνεγνύκελεοπεξίπησζεο,έζησθαηαληναδίθεκα 

παξαγξάθεθε·γ)έρεη,ιόγσθαηαδίθεο,ζηεπηθείηαπολιηικάηοςδικαιώμαηαθαηγηαόζνρξόλνδηαξθείεζηέξεζεαπηή·δ)ηειεί 

ςπόδικαζηικήζςμπαπάζηαζη·ε)έρεηαπνιπζείαπόζέζεδεκόζηαοππεξεζίαοήΟ.Τ.Α.ήάιινπΝνκηθνύΠξνζώπνπηνπδεκόζηνπ 

ηνκέα,ιόγσεπηβνιήοηεοπεηζαξρηθήοπνηλήοηεονξηζηηθήοπαύζεσοήιόγσθαηαγγειίαοηεοζύκβαζεοεξγαζίαογηαζπνπδαίνιόγν, 

νθεηιόκελνζεππαηηηόηεηαηνπεξγαδνκέλνπ,αλδελπαξέιζεηπεληαεηίααπόηελαπόιπζε. 

3. Σεπεξίπησζεύπαξμεοηνπθσιύκαηνοηεοπαξαπάλσπαξαγξάθνπθαηπξνθεηκέλνπγηαζέζεηοβνεζεηηθνύήαλεηδίθεπηνππξνζσπηθνύ, 

εξαιπούμαιαπόηνθώιπκαεπεηδήέρσεθηίζεηηελπνηλήκνπήεπεηδήέρνπλαξζείηακέηξααζθαιείαοπνπκνπέρνπλεπηβιεζείή επεηδή 

έρσ απνιπζεί ππό όξνπο(άξζξ.4παξ.6Ν.2207/1994). 

 

Ημεπομηνία: ........................... Ο/ Η ςποτήθι....  

 

Ονομαηεπώνςμο: ..............................       [ςπογπαθή)
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