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ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ππ' αξηζ. ΟΥ  1/2022 

γηα ηελ πξόζιεςε Δπηθνπξηθνύ Πξνζσπηθνύ Πξνλνηαθώλ ΦνξΫσλ 

(ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΑΛΤΦΗ ΔΠΙΣΑΚΣΙΚΧΝ ΑΝΑΓΚΧΝ ΣΧΝ ΚΔΝΣΡΧΝ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ 

ΠΡΟΝΟΙΑ) 

 
Σν ΚΫληξν Κνηλσληθάο Πξόλνηαο ΠεξηθΫξεηαο ηεξεΪο ΔιιΪδαο 

 

 
Έρνληαο ππόςε: 

1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 88 ηνπ Ν. 4611/2019 «Ρχζκηζε νθεηιψλ πξνο ηνπο Φνξείο 
Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο, ηε Φνξνινγηθή Γηνίθεζε θαη ηνπο Ο.Σ.Α. α΄ βαζκνχ, 
πληαμηνδνηηθέο Ρπζκίζεηο Γεκνζίνπ θαη ινηπέο αζθαιηζηηθέο θαη ζπληαμηνδνηηθέο 
δηαηάμεηο, ελίζρπζε ηεο πξνζηαζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ  73/η.Α’ 
/17.5.2019), φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη. 

2. Σελ ππ’ αξηζκ. Γ1/νηθ.43102/14387 (Φ.Δ.Κ. 3706/Β΄/04-10-2019) Τπνπξγηθή Απφθαζε 
ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ, Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθψλ Τπνζέζεσλ θαη Δζσηεξηθψλ: 
«Καζνξηζκφο δηαδηθαζίαο πξφζιεςεο επηθνπξηθνχ πξνζσπηθνχ». 

3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3861/2010 (Φ.Δ.Κ. 112/Α΄/13-07-2010) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε 
ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη 
απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν “Πξφγξακκα Γηαχγεηα θαη άιιεο δηαηάμεηο”». 

4. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Κεθαιαίνπ Α΄ «Αλαζπγθξφηεζε ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Κνηλσληθήο 
Αιιειεγγχεο» ηνπ Ν. 4025/2011 (Φ.Δ.Κ. 228/Α΄/02-11-2011) «Αλαζπγθξφηεζε Φνξέσλ 
Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, Κέληξα Απνθαηάζηαζεο, Αλαδηάξζξσζε Δ..Τ θαη άιιεο 
δηαηάμεηο». 

5. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ Ν.4109/2013 «Καηάξγεζε θαη ζπγρψλεπζε λνκηθψλ 
πξνζψπσλ ηνπ Γεκνζίνπ θαη ηνπ επξχηεξνπ δεκνζίνπ ηνκέα» (ΦΔΚ Α’ 16), φπσο 
ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 

6. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 20 «Απνθιεηζηηθή πξνζεζκία γηα ηε ζχλαςε ζπκβάζεσλ 
εθηάθηνπ πξνζσπηθνχ» ηνπ Ν. 4305/2014 (ΦΔΚ 237/Α΄/31-10-2014), φπσο 
αληηθαηαζηάζεθε απφ ην άξζξν 52 ηνπ Ν. 4554/2018, φπσο ηζρχεη. 

   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ  

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΤΠΟΘΕΕΩΝ 

 
Λαμία 02/09/2022 

 

  Αρ. Πρωτ.   1391  

ΚΕΝΣΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 
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7. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4765/2021 «Δθζπγρξνληζκφο ηνπ ζπζηήκαηνο πξνζιήςεσλ ζηνλ 
δεκφζην ηνκέα θαη ελίζρπζε ηνπ Αλψηαηνπ πκβνπιίνπ Δπηινγήο Πξνζσπηθνχ (Α..Δ.Π.) 
θαη ινηπέο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 6/η.Α’/15-1-2021). 

8. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ϊξζξνπ 206 ηνπ Ν. 4820/2021 «Οξγαληθφο Νφκνο ηνπ Διεγθηηθνχ 
πλεδξίνπ θαη άιιεο ξπζκίζεηο» (ΦΔΚ 130/η. Α΄/23-7-2021). 

9. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ Ν.4829/2021 «Δλίζρπζε δηαθάλεηαο θαη ινγνδνζίαο ζε 
ζεζκηθνχο θνξείο ηεο Πνιηηείαο, απνθαηάζηαζε ηεο αθεξαηφηεηαο ηνπ Δληαίνπ πζηήκαηνο 
Κηλεηηθφηεηαο θαη ινηπέο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 166 Α΄). 

10. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 51 ηνπ Ν. 4954/2022 (ΦΔΚ 136 Α΄). 

11. Σελ ππ’ αξίζκ.Γ1/49496/16036/20-11-2019 (ΦΔΚ 985/21-11-2019 η. ΤΟΓΓ) Απφθαζε ηεο 
Τθππνπξγνχ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθψλ Τπνζέζεσλ «Οξηζκφο κειψλ ζην Γηνηθεηηθφ 
πκβνχιην ηνπ Κέληξνπ Κνηλσληθήο Πξφλνηαο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδνο», (ζε νξζή 
επαλάιεςε  ΦΔΚ 1051/11-12-2019 ηεχρνο ΤΟΓΓ) φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ αξίζκ. 
Γ1/26697/8765/7-7-2020 Απφθαζε ηεο Τθππνπξγνχ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθψλ 
Τπνζέζεσλ (ΦΔΚ 518/16-7-2020 η. ΤΟΓΓ). 

12. Σν απφζπαζκα πξαθηηθψλ ηεο ππ’ αξηζκ. 19εο/28-07-2022(ΑΓΑ:65ΔΣΟΞ8Φ-6ΦΜ) 
ζπλεδξίαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Κέληξνπ Κνηλσληθήο Πξφλνηαο Πεξηθέξεηαο 
ηεξεάο Διιάδαο, κε ζέκα: «Έγθξηζε πξφζιεςεο ηεζζάξσλ (4) αηφκσλ επηθνπξηθνχ 
πξνζσπηθνχ ζην ΚΚΠΠ ηεξεάο Διιάδαο». 

13. Σελ ππ’ αξηζκ. πξση. ΓΙΠΑΑΓ/Φ.ΔΓΚΡ./50/6644/05-05-2022 Δγθξηηηθή Απφθαζε ηεο 
Δπηηξνπήο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο ΠΤ: 33/2006 (Αλαζηνιή δηνξηζκψλ θαη 
πξνζιήςεσλ ζην Γεκφζην Σνκέα, ΦΔΚ 280 Α΄), φπσο  ηζρχεη. 

14. Σελ ππ’ αξηζκ. πξση. 193/26-07-2022 (ΑΓΑ:6ΦΓΟΟΞ8Φ-ΤΥΧ) Απφθαζε ηνπ Πξνέδξνπ 
ηνπ Κέληξνπ Κνηλσληθήο Πξφλνηαο ηεξεάο Διιάδαο Έγθξηζεο Γέζκεπζεο Πίζησζεο 
ζρεηηθά κε ηελ χπαξμε πηζηψζεσλ γηα ηελ θάιπςε ηεο δαπάλεο κηζζνδνζίαο ηνπ ππφ 
πξφζιεςε πξνζσπηθνχ γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο 2022 ηεο παξνχζαο Πξνθήξπμεο. 

15. Σελ ππ’ αξηζκ. πξση. ΓΙΠΑΑΓ/Φ.ΔΓΚΡ./76/7607/05-07-2022 Δγθξηηηθή Απφθαζε ηεο 
Δπηηξνπήο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο ΠΤ: 33/2006 (Αλαζηνιή δηνξηζκψλ θαη 
πξνζιήςεσλ ζην Γεκφζην Σνκέα, ΦΔΚ 280 Α΄), φπσο  ηζρχεη. 

16. Σελ ππ’ αξηζκ. πξση. 1354/29-08-2022βεβαίσζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Κέληξνπ Κνηλσληθήο 
Πξφλνηαο ηεξεάο Διιάδαο ζρεηηθά κε ηελ χπαξμε πηζηψζεσλ γηα ηελ θάιπςε ηεο 
δαπάλεο κηζζνδνζίαο ηνπ ππφ πξφζιεςε πξνζσπηθνχ γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο 2023 
θαζψο θαη γηα ηελ θάιπςε ηεο δαπάλεο  δεκνζίεπζεο ζηνλ ηχπν ηεο παξνχζαο 
Πξνθήξπμεο. 

17. Σν απφ 30/08/2022 email ηνπ ΑΔΠ ζρεηηθά κε ηηο αηηνχκελεο εηδηθφηεηεο ηεο ελ ιφγσ 
Πξνθήξπμεο. 

Πξνθεξύζζεη 

 
Σελ πξόζιεςε επηθνπξηθνύ πξνζσπηθνύ, ζπλνιηθΪ ηξηώλ (3) αηόκσλ γηα ηελ 
θΪιπςε επηηαθηηθώλ αλαγθώλ ηνπ ΚΫληξνπ Κνηλσληθάο Πξόλνηαο ΠεξηθΫξεηαο 
ηεξεΪο ΔιιΪδαο (Κ.Κ.Π.Π..Δ.) πνπ εδξεύεη ζηελ Λακέα ηεο Πεξηθεξεηαθάο 
Δλόηεηαο Φζηώηηδαο, θαη ζπγθεθξηκΫλα ηνπ εμάο, αλΪ ππεξεζέα, ηόπν 
απαζρόιεζεο, εηδηθόηεηα θαη δηΪξθεηα ζύκβαζεο, αξηζκνύ αηόκσλ (βι. ΠΙΝΑΚΑ Α), 
κε ηα αληέζηνηρα απαηηνύκελα (ηππηθΪ θαη ηπρόλ πξόζζεηα) πξνζόληα 
(βι. ΠΙΝΑΚΑ Β): 
 

 

ΑΔΑ: 6ΨΔΤΟΞ8Ψ-Η2Σ
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ΠΙΝΑΚΑ Α:  ΘΔΔΙ ΔΠΟΥΙΚΟΤ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ (αλΪ θσδηθό ζΫζεο) 

Κσδηθόο 
ζΫζεο 

Τπεξεζέα 
Σόπνο 

απαζρόιεζεο 
Δηδηθόηεηα 

ΓηΪξθεηα 
ζύκβαζεο 

Αξηζκόο 
αηόκσλ 

101 

ΚΕΝΣΡΟ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΠΡΟΝΟΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΣΕΡΕΑ 
ΕΛΛΑΔΑ 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΜΔΑ 
ΦΘΙΩΣΙΓΑ 

ΓΟΜΟΚΟ 
ΠΔ ΦΘΙΩΣΙΓΑ 

 

ΣΕ 
ΦΤΙΚΟΘΕΡΑΠΕΤΣΩΝ 

Απφ ηελ 
εκεξνκελία 

ππνγξαθήο ηεο 
ζχκβαζεο 

θαη γηα δέθα (10) 
κήλεο 

1 

102 

ΚΕΝΣΡΟ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΠΡΟΝΟΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 

 
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΜΔΑ  

ΔΤΒΟΙΑ 
ΒΑΘΤ ΑΤΛΙΓΟ 

ΠΔ ΔΤΒΟΙΑ 

ΔΕ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ 

Απφ ηελ 
εκεξνκελία 

ππνγξαθήο ηεο 
ζχκβαζεο 

θαη γηα δέθα (10) 
κήλεο 

1 

103 

ΚΕΝΣΡΟ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΠΡΟΝΟΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΜΔΑ 
ΔΤΒΟΙΑ 

ΒΑΘΤ ΑΤΛΙΓΟ 
ΠΔ ΔΤΒΟΙΑ 

ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 

Απφ ηελ 
εκεξνκελία 

ππνγξαθήο ηεο 
ζχκβαζεο 

θαη γηα δέθα (10) 
κήλεο 

1 

 
 

ΠΙΝΑΚΑ Β:  ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (αλΪ θσδηθό ζΫζεο) 

Κσδηθόο ζΫζεο 
Σέηινο ζπνπδώλ  

θαη  
ινηπΪ απαηηνύκελα (ηππηθΪ & ηπρόλ πξόζζεηα) πξνζόληα 

101 

α) Πηπρίν ή δίπισκα ηκήκαηνο Φπζηθνζεξαπείαο ΣΔΙ ή ην νκψλπκν πηπρίν ή 
δίπισκα Πξνγξακκάησλ πνπδψλ Δπηινγήο (Π..Δ.) ΣΔΙ ή αληίζηνηρν θαηά 
εηδηθφηεηα πηπρίν ή δίπισκα ΣΔΙ ή Πξνγξακκάησλ πνπδψλ Δπηινγήο (Π..Δ.) 
ΣΔΙ ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιψλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, 
αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο ή ην νκψλπκν ή αληίζηνηρν θαηά εηδηθφηεηα πηπρίν 
ΚΑΣΔΔ ή ηζφηηκνο ηίηινο ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο, 

β) Άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο Φπζηθνζεξαπεπηή ή βεβαίσζε φηη πιεξνί φιεο 
ηηο λφκηκεο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο Φπζηθνζεξαπεπηή, 

γ) Σαπηφηεηα κέινπο ηνπ Παλειιήληνπ πιιφγνπ Φπζηνζεξαπεπηψλ (Π..Φ.), ε 
νπνία λα είλαη ζε ηζρχ κέρξη ην ηέινο Φεβξνπάξηνπ ηνπ επφκελνπ έηνπο απφ ηελ 
έθδνζή ηεο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 4 ηνπ λ. 3599/2007 ή 
Βεβαίσζε εγγξαθήο ζηνλ Π..Φ γηα φζνπο εγγξάθνληαη γηα πξψηε θνξά, ε 
νπνία ηζρχεη κέρξη ην ηέινο ηνπ έηνπο πνπ εθδφζεθε ε Βεβαίσζε αλαλέσζεο 
εγγξαθήο ζηνλ Π..Φ. ηνπ ηξέρνληνο έηνπο. 

102 

α) Πηπρίν ή δίπισκα ή απνιπηήξηνο ηίηινο Μέζεο Σερληθήο Δπαγγεικαηηθήο 
Ννζειεπηηθήο ρνιήο (ΜΣΔΝ) ή εηδηθνηήησλ Βνεζψλ Ννζειεπηψλ ή Βνεζψλ 
Ννζνθφκσλ ή Ννζειεπηηθήο ή Ννζειεπηηθήο Σξαπκαηνινγίαο ή Βνεζφο 
Σξαπκαηνινγίαο νξζνπεδηθήο ή Ννζειεπηηθήο Υεηξνπξγείνπ ή Ννζειεπηηθήο 
Ογθνινγηθψλ Παζήζεσλ ή Δηδηθήο Ννζειεπηηθήο ή Ννζειεπηηθήο Μνλάδσλ 
Δληαηηθήο Θεξαπείαο ή Ννζειεπηηθήο Αηφκσλ κε Φπρηθέο Παζήζεηο ή Βνεζφο 
Ννζειεπηηθήο Μαηεπηηθήο ή Βνεζφο Ννζειεπηηθήο Γεληθήο Ννζειείαο ή Βνεζφο 
Ννζειεπηηθήο Σξαπκαηνινγίαο ή Βνεζφο Ννζειεπηηθήο Υεηξνπξγείνπ ή Βνεζφο 
Ννζειεπηηθήο Ογθνινγηθψλ παζήζεσλ ή Βνεζφο Ννζειεπηηθήο 
ΜνλάδσλΔληαηηθήο Θεξαπείαο ή Βνεζφο Ννζειεπηηθήο Αηφκσλ κε Δηδηθέο 
παζήζεηο ή Βνεζψλ Γεληθήο Ννζειείαο ή Βνεζφο Ννζειεπηή ή αληίζηνηρν 
πηπρίν ή δίπισκα ή απνιπηήξηνο ηίηινο ησλ παξαθάησ ζρνιηθψλ κνλάδσλ: ΙΔΚ 
ή Δπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ ή Σερληθνχ Δπαγγεικαηηθνχ Δθπαηδεπηεξίνπ Α΄ ή Β΄ 

ΑΔΑ: 6ΨΔΤΟΞ8Ψ-Η2Σ
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ΠΙΝΑΚΑ Β:  ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (αλΪ θσδηθό ζΫζεο) 

Κσδηθόο ζΫζεο 
Σέηινο ζπνπδώλ  

θαη  
ινηπΪ απαηηνύκελα (ηππηθΪ & ηπρόλ πξόζζεηα) πξνζόληα 

θχθινπ ζπνπδψλ ή Δληαίνπ Πνιπθιαδηθνχ Λπθείνπ ή Σερληθνχ Δπαγγεικαηηθνχ 
Λπθείνπ ή Δπαγγεικαηηθήο ρνιήο ή Σερληθήο Δπαγγεικαηηθήο ρνιήο 
δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ή ζρνιήο καζεηείαο ηνπ ΟΑΔΓ ηνπ λ. 1346/1983 ή 
λ.3475/2006 ή άιινο ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιηθήο κνλάδαο ηεο εκεδαπήο ή 
αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο, 

β) Άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο βνεζνχ λνζειεπηή ή βεβαίσζε εθδηδφκελε απφ 
αξκφδηα δηνηθεηηθή αξρή φηη πιεξνί φιεο ηηο λφκηκεο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ 
άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο βνεζνχ λνζειεπηή. 

103 

Πηπρίν ή δίπισκα ή απνιπηήξηνο ηίηινοεηδηθφηεηαο Μαγεηξηθήο Σέρλεο ή 
Σερληθφο Μαγεηξηθήο Σέρλεο ή Σερλίηεο Μαγεηξηθήο Σέρλεο ή Σερληθφο 
Μαγεηξηθήο ηέρλεο - Αξρηκάγεηξαο (chef) ή αληίζηνηρν πηπρίν ή δίπισκα ή 
απνιπηήξηνο ηίηινο ησλ παξαθάησ ζρνιηθψλ κνλάδσλ: ΙΔΚ ή Δπαγγεικαηηθνχ 
Λπθείνπ ή Σερληθνχ Δπαγγεικαηηθνχ Δθπαηδεπηεξίνπ Α΄ ή Β΄ θχθινπ ζπνπδψλ ή 
Δληαίνπ Πνιπθιαδηθνχ Λπθείνπ ή Σερληθνχ Δπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ ή 
Δπαγγεικαηηθήο ρνιήο ή Σερληθήο Δπαγγεικαηηθήο ρνιήο δεπηεξνβάζκηαο 
εθπαίδεπζεο ή ζρνιήο καζεηείαο ηνπ ΟΑΔΓ ηνπ λ. 1346/1983 ή λ. 3475/2006 ή 
άιινο ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιηθήο κνλάδαο ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, 
αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο 

ά 
Απνιπηήξηνο ηίηινο ηνπιάρηζηνλ ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο (απνιπηήξην 
ηξηηαμίνπ γπκλαζίνπ ή γηα ππνςεθίνπο πνπ έρνπλ απνθνηηήζεη κέρξη θαη ην 
1980απνιπηήξην δεκνηηθνχ ζρνιείνπ) ή ηζνδχλακν απνιπηήξην ηίηιν θαηψηεξεο 
Σερληθήο ρνιήο ηνπ Ν.Γ. 580/1970 ή απνιπηήξην ηίηιν Δξγαζηεξίσλ Δηδηθήο 
Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 2817/2000 
ηεο εκεδαπήο ή άιινο ηζφηηκνο ηίηινο ηεο αιινδαπήο θαη αληίζηνηρε εκπεηξία 
ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ (3) εηψλ. 
 
ΔΠΙΗΜΑΝΗ: Οη θάηνρνη πηπρίσλ Βαζηθήο Δθπαίδεπζεο ηνπ Οξγαληζκνχ 
Σνπξηζηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο (ΟΣΔΚ) ηνπ ηκήκαηνο ηνπ β.δ. 
151/1971 (ΦΔΚ 52 Α΄) Μαγεηξηθήο Σέρλεο δηεηνχο θχθινπ ζπνπδψλ 
ππνρξενχληαη λα πξνζθνκίζνπλ θαη απνιπηήξην ηίηιν ηνπιάρηζηνλ Γ΄ Γπκλαζίνπ. 

 

Οη ππνςήθηνη/εο φισλ ησλ εηδηθνηήησλ πξέπεη λα είλαη ειηθίαο απφ 18 έσο 65 εηψλ. 

 
 

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΙΟΓΟΣΗΗ ΑΤΣΧΝ 

Η ζεηξά θαηάηαμεο κεηαμχ ησλ ππνςεθίσλ θαζνξίδεηαη κε βάζε ηα αθφινπζα θξηηήξηα, 
ζχκθσλα κε ην άξζξν 4 ηεο ππ’ αξηζκ. Γ1/νηθ.43102/14387 ΚΤΑ (Φ.Δ.Κ. 3706/η.Β΄/04-10-
2019) «Καζνξηζκφο δηαδηθαζίαο πξφζιεςεο επηθνπξηθνχ πξνζσπηθνχ»: 

 

1. Πξνυπεξεζία / Δκπεηξία (ζπλνιηθφο ρξφλνο απαζρφιεζεο έσο 60 κήλεο) 

2. Δηδηθή πξνυπεξεζία / εκπεηξία ζε θνξείο πξφλνηαο (κε αλψηαην φξην ηνπο 48 κήλεο) 

3. Υξφλνο αλεξγίαο (απφ 4 έσο 48 κήλεο) 

4. Αξηζκφο αλειίθσλ ηέθλσλ ππνςεθίνπ/αο 

5. Αξηζκφο ηέθλσλ πνιχηεθλεο νηθνγέλεηαο 

6. Αξηζκφο ηέθλσλ ηξίηεθλεο νηθνγέλεηαο 

7. Μνλνγνλετθέο νηθνγέλεηεο 
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8. Τπνςήθηνο/α κε πνζνζηφ αλαπεξίαο πάλσ απφ 67% ή πάλσ απφ 50% ζε πεξίπησζε 

λνεηηθήο ζηέξεζεο ή απηηζκνχ ή θψθσζεο. 

9. Τπνςήθηνο/α κε αλήιηθν ηέθλν ή επηκέιεηα αλειίθνπ ην νπνίν έρεη πνζνζηφ αλαπεξίαο 

67% θαη άλσ. 

 

Σα αλσηΫξσ θξηηάξηα κνξηνδνηνύληαη, όπσο αλαιπηηθΪ πεξηγξΪθεηαη ζηνλ 

παξαθΪησ πέλαθα βαζκνιόγεζάο ηνπο. 

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΗ ΚΡΙΣΗΡΙΧΝ 

Η ζεηξά θαηάηαμεο κεηαμχ ησλ ππνςεθίσλ θαζνξίδεηαη κε βάζε ηα αθφινπζα θξηηήξηα: 

 

 
 

ΠΙΝΑΚΑ ΜΟΡΙΟΓΟΣΗΗ ΚΡΙΣΗΡΙΧΝ 
 
 

1. ΔΜΠΔΙΡΙΑ (8 κνλΪδεο αλΪ κάλα εκπεηξέαο θαη Ϋσο 60 κάλεο) 

κήλεο 1 2 3 4 5 … 10 … 40 41 … 60 

κνλάδεο 8 16 24 32 40 … 80 … 320 328 … 480 
 

        2. ΔΙΓΙΚΗ ΠΡΟΩΠΗΡΔΙΑ / ΔΜΠΔΙΡΙΑ Δ ΦΟΡΔΑ ΠΡΟΝΟΙΑ (15 κνλΪδεο αλΪ κάλα γηα ηνπο πξώηνπο 24 κάλεο θαη 8 κνλΪδεο αλΪ κάλα γηα ηνπο 
ινηπνύο κάλεο, κε αλώηαην όξην ηνπο 48 κάλεο). 

κήλεο 1 2 3 4 5 6 … 24 25 26 … 48 

κνλάδεο 15 30 45 60 75 90 … 360 368 376 … 552 

 
        3. ΥΡΟΝΟ ΑΝΔΡΓΙΑ (12 κνλΪδεο γηα θΪζε Ϋλαλ από ηνπο πξώηνπο 4 κάλεο θαη 8 κνλΪδεο γηα θΪζε κάλα από ηνπο ππόινηπνπο κάλεο, κε 

αλώηαην όξην ηνπο 48 κάλεο). 

κήλεο 1 2 3 4 5 6 7 … 45 46 47 48 

κνλάδεο 12 24 36 48 56 64 72 … 376 384 392 400 

 
        4. ΑΝΗΛΙΚΑ ΣΔΚΝΑ (30 κνλΪδεο γηα θΪζε αλάιηθν ηΫθλν) 
 
        5. ΑΡΙΘΜΟ ΣΔΚΝΧΝ ΠΟΛΤΣΔΚΝΗ ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΑ (70 κνλΪδεο γηα θΪζε πνιύηεθλν ππνςάθην ά ηΫθλν πνιύηεθλεο νηθνγΫλεηαο) 

αξηζκφο ηέθλσλ 3* 4 5 6 7 …. 

κνλάδεο 210 280 350 420 490 …. 

   *αθνξά κόλν ηηο εηδηθέο πεξηπηψζεηο πνιπηεθλέαο κε ηξία (3) ηέθλα     

 
        6. ΑΡΙΘΜΟ ΣΔΚΝΧΝ ΣΡΙΣΔΚΝΗ ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΑ (50 κνλΪδεο γηα θΪζε ππνςάθην ά ηΫθλν ηξέηεθλεο νηθνγΫλεηαο) 

αξηζκφο ηέθλσλ 3           

κνλάδεο 150           

 

        7. ΜΟΝΟΓΟΝΔΨΚΔ ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΔ (100 κνλΪδεο γηα ππνςάθην γνλΫα κνλνγνλετθάο νηθνγΫλεηαο) 
 
        8. ΤΠΟΦΗΦΙΟ/Α ΜΔ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΠΑΝΧ ΑΠΟ 67% ά ΣΟΤΛΑΥΙΣΟΝ 50% ΓΙΑ ΤΠΟΦΗΦΙΟΤ/Δ ΠΟΤ ΠΑΥΟΤΝ ΑΠΟ ΝΟΗΣΙΚΗ ΣΔΡΗΗ ά 

ΑΤΣΙΜΟ ά ΚΧΦΧΗ (100 κνλΪδεο) 

 
        9. ΤΠΟΦΗΦΙΟ/Α ΜΔ ΑΝΗΛΙΚΟ ΣΔΚΝΟ ά ΔΠΙΜΔΛΔΙΑ ΑΝΗΛΙΚΟΤ ΣΟ ΟΠΟΙΟ ΔΥΔΙ ΠΟΟΣΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 67% ΚΑΙ ΑΝΧ (100 κνλΪδεο) 

 

 
ΔΜΠΔΙΡΙΑ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΤΜΔΝΗ ΔΜΠΔΙΡΙΑ ΤΠΟΦΗΦΙΧΝ ΚΑΣΗΓΟΡΙΧΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ 
(ΣΔ),ΚΑΙ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ (ΓΔ) ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ 

Χο βαζκνινγνχκελε εκπεηξέα ιακβάλεηαη ππφςε ε απαζρφιεζε κε ζρέζε εξγαζίαο ή ζχκβαζε έξγνπ 
ζην δεκφζην ή ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα ή άζθεζε επαγγέικαηνο ζε θαζήθνληα ή έξγα ζπλαθή κε ην 
αληηθείκελν ησλ πξνο πιήξσζε ζέζεσλ θαη κέρξη 60 κήλεο. 

Χο βαζκνινγνχκελε εηδηθά εκπεηξέα ιακβάλεηαη ππφςε ε απαζρφιεζε κε ζρέζε εξγαζίαο ή ζχκβαζε 
έξγνπ ζην δεκφζην ή ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα ζε Φνξέα Πξφλνηαο θαη κέρξη 48 κήλεο. 

ΚΧΓΙΚΟΙ ΘΔΔΧΝ ΔΜΠΔΙΡΙΑ ΚΑΙ ΣΡΟΠΟ ΑΠΟΓΔΙΞΗ 
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101, 102 

Η εκπεηξία ή ε εηδηθή εκπεηξία ιακβάλεηαη ππφςε κεηά ηελ απφθηεζε 
ηεο δεηνχκελεο, θαηά πεξίπησζε, απφ ηελ παξνχζα πξνθήξπμε άδεηαο 
άζθεζεο επαγγέικαηνο ή Βεβαίσζεο πιήξσζεο ησλ λνκίκσλ 
πξνυπνζέζεσλ άζθεζεο ηνπ αληίζηνηρνπ επαγγέικαηνο. 
 
Γηα ηελ απφδεημε ηεο εκπεηξίαο απηήο  ή ηεο εηδηθήο εκπεηξίαο βι. 
ΑΠΟΓΔΙΚΣΙΚΑ ζει. 43390-43391 ηεο ππ’ αξηζκ. 
Γ1/νηθ.43102/14387/27-9-2019 ΚΤΑ (ΦΔΚ 3706/η.Β’/04-10-2019) 
«Καζνξηζκφο δηαδηθαζίαο πξφζιεςεο επηθνπξηθνχ πξνζσπηθνχ». 

103 

Η εκπεηξία ή ε εηδηθή εκπεηξία ιακβάλεηαη ππφςε κεηά ηε ιήςε ηνπ 
βαζηθνχ ηίηινπ ζπνπδψλ κε ηνλ νπνίν νη ππνςήθηνη/εο κεηέρνπλ ζηε 
δηαδηθαζία επηινγήο. 
 
Γηα ηελ απφδεημε ηεο εκπεηξίαο απηήο  ή ηεο εηδηθήο εκπεηξίαο βι. 
ΑΠΟΓΔΙΚΣΙΚΑ ζει. 43390-43391 ηεο ππ’ αξηζκ. 
Γ1/νηθ.43102/14387/27-9-2019 ΚΤΑ (ΦΔΚ 3706/η.Β’/04-10-2019) 
«Καζνξηζκφο δηαδηθαζίαο πξφζιεςεο επηθνπξηθνχ πξνζσπηθνχ». 

 

 

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ 

Οη ππνςήθηνη/εο γηα ηελ απφδεημε ησλ απαηηνχκελσλ πξνζφλησλ (βι. Πίλαθα Β), ησλ ινηπψλ 
ηδηνηήησλ ηνπο, ηεο εκπεηξίαο θαη ηεο εηδηθήο εκπεηξίαο ηνπο, νθείινπλ λα ππνβάιινπλ φια ηα 
απαηηνχκελα απφ ηελ παξνχζα πξνθήξπμε ζχκθσλα κε ην άξζξν 3 ηεο ππ’ αξηζκ. 
Γ1/νηθ.43102/14387/27-9-2019 ΚΤΑ (ΦΔΚ 3706/η.Β’/04-10-2019) «Καζνξηζκφο δηαδηθαζίαο 
πξφζιεςεο επηθνπξηθνχ πξνζσπηθνχ», δηθαηνινγεηηθά. 
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Η θαηάηαμε ησλ ππνςεθίσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ ελ ιφγσ δηαδηθαζία πξφζιεςεο 
θαζνξίδεηαη απφ ηα θξηηήξηα πνπ αλαγξάθνληαη αλσηέξσ ζηελ ελφηεηα ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΚΑΙ 
ΜΟΡΙΟΓΟΣΗΗ ΑΤΣΧΝ ηεο παξνχζαο Πξνθήξπμεο. 
 
 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΧΣΟ: Γεκνζέεπζε ηεο πξνθάξπμεο 
 

Οιόθιεξε ε πξνθάξπμε καδέ κε ηελ ππ’ αξηζκ. Γ1/νηθ.43102/14387/27-9-2019 ΚΤΑ 
(ΦΔΚ 3706/η.Β’/04-10-2019) «Καζνξηζκόο δηαδηθαζέαο πξόζιεςεο επηθνπξηθνύ 
πξνζσπηθνύ» λα αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ππεξεζίαο καο (https://kkppstereas.gr/) 
θαη λα ελεκεξσζεέ απζεκεξόλ ην ΑΔΠ ζην e-mail: sox@asep.gr πξνθεηκέλνπ λα ηελ 
αλαξηήζεη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ. 

Πεξέιεςε ηεο πξνθάξπμεο, ε νπνία πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηνλ αξηζκφ ησλ ζέζεσλ, ηα 
απαηηνχκελα πξνζφληα, ηα φξηα ειηθίαο θαη ηελ πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ, λα 
δεκνζηεπζεέ ζε δύν (2) ηνπιΪρηζηνλ εθεκεξέδεο παλειιαδηθάο θπθινθνξέαο. 

ΑλΪξηεζε ηεο πξνθήξπμεο καδί κε ηελ ππ’ αξηζκ. Γ1/νηθ.43102/14387/27-9-2019 ΚΤΑ 
(ΦΔΚ 3706/η.Β’/04-10-2019) «Καζνξηζκφο δηαδηθαζίαο πξφζιεςεο επηθνπξηθνχ 
πξνζσπηθνχ» λα γίλεη ζηελ έδξα ηεο Τπεξεζίαο καο θαη ζην παξάξηεκα απηήο φπνπ 
πξνθεξχζζνληαη νη αλσηέξσ ζέζεηο. Θα ζσνηατθεί και ζτεηικω πρακηικω ανάρηηζης ζηην 
σπηρεζία μας (ζϊμθφνα με ηην παρ. 2 ηοσ άρθροσ 41 ηοσ Ν. 4765/2021, ωπφς ιζτϊει), ηο 
οποίο θα αποζηαλεί αυθημερόν ζηο ΑΣΕΠ ζηο e-mail: sox @asep.gr . 

 
ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΓΔΤΣΔΡΟ: Τπνβνιά αηηάζεσλ ζπκκεηνράο 

Οη ελδηαθεξφκελνη θαινχληαη λα ζπκπιεξψζνπλ ηελ αίηεζε κε θσδηθφ ΔΝΣΤΠΟ ΑΔΠ 
ΟΥ.11 θαη λα ηελ ππνβΪινπλ καδέ κε ηα απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθΪ, είηε 
απηνπξνζώπσο, είηε κε άιιν εμνπζηνδνηεκέλν απφ απηνχο πξφζσπν, εθφζνλ ε 

• Σα πηζηνπνηεηηθά ηεο Αλψηαηεο πλνκνζπνλδίαο Πνιπηέθλσλ Διιάδαο (Α..Π.Δ.), γηα φζνπο 
ππνςήθηνπο επηθαινχληαη Πνιπηεθληθή ηδηφηεηα ππνβΪιινληαη ζε επθξηλή θσηναληίγξαθα 
ρσξέο επηθύξσζε από δηθεγόξν ά ζεώξεζε από δεκόζηα ππεξεζέα. 

 • Σίηινη, πηζηνπνηεηηθά θαη βεβαηψζεηο ηεο αιινδαπάο, πνπ απαηηνχληαη απφ ηελ Πξνθήξπμε, 
ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζην Ϊξζξν 3 ηεο ππ’ αξηζκ. Γ1/νηθ.43102/14387/27-9-2019 ΚΤΑ 
(ΦΔΚ 3706/η.Β’/04-10-2019) «Καζνξηζκόο δηαδηθαζέαο πξόζιεςεο επηθνπξηθνύ 
πξνζσπηθνύ», πξΫπεη απαξαηηήησο λα ζπλνδεύνληαη απφ επέζεκε κεηΪθξαζά ζηελ 
ειιεληθή γιψζζα. Η επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο γίλεηαη απφ αξκφδηα θαηά λφκν αξρή ηνπ 
Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ (φπσο ίζρπε έσο 31/8/2021) ή ηελ Πξεζβεία ή ην Πξνμελείν ηεο μέλεο 
ρψξαο ζηελ Διιάδα ή απφ δηθεγφξν. εκεηψλεηαη φηη απφ 1.9.2021 (θαηάξγεζε κεηαθξαζηηθήο 
ππεξεζίαο Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ 31/8/2021- άξζξν 478 παξ. 6 λ. 4781/2021), νη ππνςήθηνη 
κπνξνχλ λα αλαδεηνχλ θαη λα επηιέγνπλ κεηαθξαζηή ζηε δηεχζπλζε 
metafraseis.services.gov.gr ή κΫζσ ηεο εθαξκνγάο «ΠηζηνπνηεκΫλνη ΜεηαθξαζηΫο» ηεο 
Δληαέαο Φεθηαθάο Πύιεο gov.gr. πγθεθξηκέλα, ε πξφζβαζε ζηελ εθαξκνγή ζα γίλεηαη 
αθνινπζψληαο ηα εμήο βήκαηα: πιεθηξνιφγεζε ηεο δηεχζπλζεο www.gov.gr, επηινγή ηεο 
θαηεγνξίαο Πνιίηεο θαη θαζεκεξηλφηεηα, θαη ζηε ζπλέρεηα επηινγή Μεηαθξάζεηο, Αλαδήηεζε 
πηζηνπνηεκέλνπ κεηαθξαζηή, Δίζνδνο ζηελ ππεξεζία.   

•  Οη Ϊδεηεο Ϊζθεζεο επαγγΫικαηνο ά Ϊιιεο επαγγεικαηηθΫο Ϊδεηεο ά βεβαηώζεηο ά 
πηζηνπνηεηηθΪ πξΫπεη λα εέλαη ζε ηζρύ ηόζν θαηΪ ηνλ ρξόλν ππνβνιάο ηεο αέηεζεο 
ζπκκεηνράο θαη ηεο ιάμεο ηεο πξνζεζκέαο ππνβνιάο απηάο, όζν θαη θαηΪ ηνλ ρξόλν 
πξόζιεςεο.  

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα ζην Ϊξζξν 3 ηεο ππ’ αξηζκ. Γ1/νηθ.43102/14387/27-9-
2019 ΚΤΑ (ΦΔΚ 3706/η.Β’/04-10-2019) «Καζνξηζκόο δηαδηθαζέαο πξόζιεςεο επηθνπξηθνύ 
πξνζσπηθνύ».   

https://kkppstereas.gr/
mailto:sox@asep.gr
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εμνπζηνδφηεζε θέξεη ηελ ππνγξαθή ηνπο ζεσξεκέλε απφ δεκφζηα αξρή, εέηε 
ηαρπδξνκηθΪ κε ζπζηεκΫλε επηζηνιά ζηα γξαθεία ηεο ππεξεζίαο καο ζηελ αθφινπζε 
δηεχζπλζε: 
 

ΚΔΝΣΡΟ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ, κχξλεο 25, 
ΣΚ:35132, Λακία (απεπζχλνληαο ηελ ζηε Γηεχζπλζε Γηνηθεηηθνχ θαη κε ηελ επηζήκαλζε: 
ΑΙΣΗΗ ΚΑΙ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΦΗ ΔΠΙΚΟΤΡΙΚΟΤ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ 
ΣΟ Κ.Κ.Π.Π..Δ), ππφςε θαο Μειέηε Παξαζθεπήο (πιεξνθνξίεο ζην ηειέθσλν: 22313 
51110 & 22313 51114). 
 

Σν εκπξφζεζκν ησλ αηηήζεσλ θξίλεηαη κε βάζε ηελ εκεξνκελία πνπ θέξεη ν θάθεινο 
απνζηνιήο, ν νπνίνο κεηά ηελ απνζθξάγηζή ηνπ επηζπλάπηεηαη ζηελ αίηεζε ησλ 
ππνςεθίσλ. 

Η αέηεζε ζπκκεηνράο επΫρεη ζΫζε ππεύζπλεο δάισζεο θαη ε επζύλε ηεο νξζάο 
ζπκπιάξσζάο ηεο εέλαη απνθιεηζηηθΪ ηνπ ππνςεθένπ. 

Κάζε ππνςήθηνο δηθαηνχηαη λα ππνβάιεη κέα κόλν αέηεζε θαη γηα ζέζεηο κέαο κόλν 
θαηεγνξέαο πξνζσπηθνχ (ΣΔ ά ΓΔ). Η ζψξεπζε ζέζεσλ δηαθνξεηηθψλ θαηεγνξηψλ 
πξνζσπηθνχ ζε κία  ή πεξηζζφηεξεο αηηήζεηο ζπλεπάγεηαη απηνδηθαίσο ζε θάζε 
πεξίπησζε αθύξσζε φισλ ησλ αηηήζεσλ θαη απνθιεηζκό ηνπ ππνςεθίνπ απφ ηελ 
πεξαηηέξσ δηαδηθαζία.  

Η πξνζεζκέα ππνβνιάο ησλ αηηάζεσλ εέλαη δΫθα (10) εκΫξεο (ππνινγηδφκελεο 
εκεξνινγηαθά) θαη αξρίδεη απφ ηελ επφκελε εκέξα ηεο ηειεπηαίαο δεκνζίεπζεο ηεο 
παξνχζαο ζηηο εθεκεξίδεο παλειιαδηθήο θπθινθνξίαο ή ηεο αλάξηεζήο ηεο ζηελ 
ηζηνζειίδα ηεο ππεξεζίαο καο θαη ηνπ ΑΔΠ, εθφζνλ ε αλάξηεζε είλαη ηπρφλ 
κεηαγελέζηεξε ηεο δεκνζίεπζεο ζηηο εθεκεξίδεο. Η αλσηέξσ πξνζεζκία ιήγεη κε ηελ 
παξέιεπζε νιφθιεξεο ηεο ηειεπηαίαο εκέξαο θαη εάλ απηή είλαη, θαηά λφκν, εμαηξεηέα 
(δεκφζηα αξγία) ή κε εξγάζηκε, ηφηε ε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο κεηαηίζεηαη ηελ επφκελε 
εξγάζηκε εκέξα. 

Οη ππνςήθηνη κπνξνύλ λα αλαδεηάζνπλ ηα Ϋληππα ησλ αηηήζεσλ: α)ζην δηθηπαθφ ηφπν 
ηεο ππεξεζίαο καο(www.kkppstereas.gr),β)ζην δηθηπαθφ ηφπν ηνπ ΑΔΠ (www.asep.gr) 
θαη ζπγθεθξηκέλα αθνινπζψληαο απφ ηελ θεληξηθή ζειίδα ηε δηαδξνκή: Πνιέηεο  
Έληππα – Γηαδηθαζέεο  Γηαγσληζκώλ ΦνξΫσλ Οξ. Υξόλνπ ΟΥ,  β) ζηα θαηά 
ηφπνπο Κέληξα Δμππεξέηεζεο Πνιηηψλ (ΚΔΠ) αιιά θαη ζηελ ειεθηξνληθή ηνπο δηεχζπλζε 
(www.kep.gov.gr), απ' φπνπ κέζσ ηεο δηαδξνκήο: ύλδεζκνη  ΑλεμΪξηεηεο θαη Ϊιιεο 
αξρΫο  ΑΔΠ ζα νδεγεζνχλ ζηελ θεληξηθή ζειίδα ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ ηνπ ΑΔΠ θαη 
απφ εθεί ζα έρνπλ πξφζβαζε ζηα έληππα κέζσ ηεο δηαδξνκήο: Πνιέηεο  Έληππα – 
Γηαδηθαζέεο  Γηαγσληζκώλ ΦνξΫσλ Οξ. Υξόλνπ ΟΥ. 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΣΡΙΣΟ:  ΚαηΪηαμε ππνςεθέσλ 

Η θαηΪηαμε ησλ ππνςεθίσλ πνπ έρνπλ ηα ίδηα πξνζφληα, βάζεη ηεο νπνίαο ζα γίλεη ε 
ηειηθά επηινγά γηα ηελ πξφζιεςε κε ζχκβαζε εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ, 
πξαγκαηνπνηείηαη σο εμήο:  

1. Η θαηάηαμε κεηαμχ ησλ ππνςεθίσλ γίλεηαη θαηά θζίλνπζα ζεηξά κε βάζε ηε ζπλνιηθά 
βαζκνινγέα πνπ ζπγθεληξψλνπλ απφ ηα βαζκνινγνχκελα θξηηήξηα θαηάηαμεο 
(προψπηρεζία/εμπειρία, ειδική προψπηρεζία/εμπειρία ζε θορέα πρωνοιας, τρωνος 
ανεργίας, αριθμως ανήλικφν ηέκνφν σπουηθίοσ/ας, αριθμως ηέκνφν πολϊηεκνης 
οικογένειας, αριθμως ηέκνφν ηρίηεκνης οικογένειας, μονογονεχκές οικογένειες, σπουήθιος/α 
με ποζοζηω αναπηρίας πάνφ απω 67%, σπουήθιος/α με ανήλικο ηέκνο ή επιμέλεια 
ανηλίκοσ ηο οποίο έτει ποζοζηω αναπηρίας 67% και άνφ).  

http://www.kkppstereas.gr/
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2. ηελ πεξίπησζε ηζνβαζκέαο ππνςεθίσλ ζηε ζπλνιηθή βαζκνινγία πξνεγείηαη απηφο 
πνπ έρεη ηηο πεξηζζφηεξεο κνλάδεο ζην πξψην βαζκνινγνχκελν θξηηήξην (εμπειρία) θαη, αλ 
απηέο ζπκπίπηνπλ, απηφο πνπ έρεη ηηο πεξηζζφηεξεο κνλάδεο ζην δεχηεξν θξηηήξην (ειδική 
προψπηρεζία/εμπειρία ζε θορέα πρωνοιας) θαη νχησ θαζεμήο.  

Δπέ ηζνβαζκέαο γηα ππνςάθηνπο/εο θαηεγνξέαο ΣΔ, ΓΔ αλ εμαληιεζνχλ φια ηα 
θξηηήξηα, πξνεγείηαη ν/ε κεγαιχηεξνο/ε ζηελ ειηθία κε βάζε ηελ εκεξνκελία γέλλεζήο 
ηνπ/ηεο θαη αλ ζπκπίπηεη θαη απηή, ε κεηαμχ ηνπο ζεηξά θαζνξίδεηαη κε δεκφζηα θιήξσζε. 

Δπέ ηζνβαζκέαο γηα ππνςάθηνπο/εο θαηεγνξέαο ΤΔ αλ εμαληιεζνχλ φια ηα θξηηήξηα 
ρσξίο λα θαηαζηεί δπλαηφο ν θαζνξηζκφο ηεο ζεηξάο κεηαμχ ησλ ηζνβαζκνχλησλ, 
πξνεγείηαη ν/ε ππνςήθηνο/α πνπ είλαη θάηνρνο απνιπηεξίνπ ηξηηάμηνπ γπκλαζίνπ θαη 
κεηαμχ απηψλ, ν/ε ππνςήθηνο/α πνπ έρεη ην κεγαιχηεξν βαζκφ. 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΣΔΣΑΡΣΟ: ΑλΪξηεζε πηλΪθσλ θαη ππνβνιά ελζηΪζεσλ 

Με απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ ΚΫληξνπ Κνηλσληθάο Πξόλνηαο 
ΠεξηθΫξεηαο ηεξεΪο ΔιιΪδαο(Κ.Κ.Π.Π..Δ.) νξίδνληαη νη ππάιιεινη πνπ ειέγρνπλ ηηο 
αηηήζεηο θαη ηα δηθαηνινγεηηθά ησλ ππνςεθίσλ. Οη ππνςήθηνη/εο, θαηαηάζζνληαη αλά 
θαηεγνξία θαη εηδηθφηεηα ζε πξνζσξηλνχο πίλαθεο θαηάηαμεο, πξνζιεπηέσλ θαη 
απνξξηπηέσλ. Κξίζηκνο ρξφλνο ζπλδξνκήο ηφζν ησλ πξνυπνζέζεσλ ζπκκεηνρήο θαη ησλ 
πξνζφλησλ πξφζιεςεο, φζν θαη ησλ θξηηεξίσλ θαηάηαμεο είλαη ν ρξφλνο ιήμεο ηεο 
πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο. ηνλ πίλαθα απνξξηπηέσλ εγγξάθνληαη 
φζνη δελ πιεξνχλ θάπνηα απφ ηηο πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ζχκθσλα κε ην άξζξν 2 ηεο 
ππ’ αξηζκ. Γ1/νηθ.43102/14387/27-9-2019 ΚΤΑ (ΦΔΚ 3706/η.Β’/04-10-2019) «Καζνξηζκφο 
δηαδηθαζίαο πξφζιεςεο επηθνπξηθνχ πξνζσπηθνχ» ή δελ δηαζέηνπλ ηα απαηηνχκελα 
πξνζφληα πξφζιεςεο ζχκθσλα κε ην άξζξν 3 ηεο ππ’ αξηζκ. Γ1/νηθ.43102/14387/27-9-
2019 ΚΤΑ (ΦΔΚ 3706/η.Β’/04-10-2019) «Καζνξηζκφο δηαδηθαζίαο πξφζιεςεο επηθνπξηθνχ 
πξνζσπηθνχ». Οη πξνζσξηλνί πίλαθεο θαηάηαμεο πεξηιακβάλνπλ ηα ζηνηρεία ηεο αίηεζεο 
(αξηζκφο πξσηνθφιινπ αίηεζεο) ηνπ/ηεο ππνςεθίνπ/αο, ηελ αλαιπηηθή θαη ζπλνιηθή 
κνξηνδφηεζε θαη ηηο ζέζεηο επηινγήο ηνπ/ηεο. Οη πίλαθεο απηνί δεκνζηεχνληαη ζηελ 
ηζηνζειίδα ηνπ θνξέα καο θαη απνζηέιινληαη ζην ΑΔΠ, καδί κε ηα απαξαίηεηα 
δηθαηνινγεηηθά, γηα έιεγρν λνκηκφηεηαο. 

Καηά ησλ πηλάθσλ απηψλ, επηηξέπεηαη ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο ε άζθεζε Ϋλζηαζεο, κέζα 
ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκέα δΫθα (10) εκεξώλ (ππνινγηδόκελεο εκεξνινγηαθΪ), ε 
νπνία αξρίδεη απφ ηελ επφκελε εκέξα ηεο αλάξηεζήο ηνπο. Η έλζηαζε ππνβΪιιεηαη 
απνθιεηζηηθΪ κε ειεθηξνληθό ηξόπν ζην ΑΔΠ ζηε δηεύζπλζε ειεθηξνληθνύ 
ηαρπδξνκεένπ (prosl.enstasi@asep.gr) θαη, γηα λα εμεηαζηεί, πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ 
απνδεηθηηθφ θαηαβνιήο παξαβόινπ εέθνζη επξώ (20 €), πνπ έρεη εθδνζεί εέηε κέζσ ηεο 
εθαξκνγήο ηνπ ειεθηξνληθνχ παξαβφινπ (e-παξάβνιν), βι. ινγφηππν «ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ 
ΠΑΡΑΒΟΛΟ» ζηνλ δηαδηθηπαθφ ηφπν ηνπ ΑΔΠ (www.asep.gr), εέηε απφ Γεκφζηα 
Οηθνλνκηθή Τπεξεζία (Γ.Ο.Τ.). Ο ππνςήθηνο πξέπεηλα αλαγξάςεη ηνλ θσδηθφ/αξηζκφ ηνπ 
παξαβφινπ ζηελ έλζηαζε θαη λα θαηαβάιεη ην αληίηηκν ηνπ ειεθηξνληθνχ παξαβφινπ κέρξη 
ηε ιήμε πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ ελζηάζεσλ. ε πεξίπησζε  πνπ ε ππνβιεζείζα 
έλζηαζε γίλεη δεθηή, ην θαηαβιεζέλ πνζφ επηζηξέθεηαη ζηνλ εληζηάκελν. 

Η ππεξεζία νθείιεη λα απνζηείιεη Ϊκεζα ζην ΑΔΠ θσηναληίγξαθα ησλ αηηήζεσλ θαη ησλ 
δηθαηνινγεηηθψλ ησλ ππνςεθίσλ πνπ έρνπλ ππνβάιεη έλζηαζε θαηά ησλ πηλάθσλ 
θαηάηαμεο. 

Σν ΑΔΠ δηελεξγεί ηνλ έιεγρν λνκηκφηεηαο θαη ηνλ θαη’ έλζηαζε έιεγρν κέζα ζε έλα (1) 
κήλα απφ ηελ πάξνδν ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ ελζηάζεσλ. Η απφθαζε ηνπ ΑΔΠ 
θνηλνπνηείηαη ζην θνξέα πξνθεηκέλνπ λα θαηαξηίζεη ηνλ νξηζηηθφ πίλαθα πξνζιεπηέσλ. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΔΜΠΣΟ: Πξόζιεςε Δπηθνπξηθνύ Πξνζσπηθνύ 

Η ππεξεζία πξνζιακβάλεη ην πξνζσπηθφ κε ζχκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ 
νξηζκέλνπ ρξφλνπ από ηελ ππνγξαθά ηεο ζύκβαζεο κεηΪ ηελ θαηάξηηζε ησλ 
πξνζσξηλψλ πηλάθσλ πξνζιεπηέσλ γηα δέθα (10) κήλεο. 

Σo επηθνπξηθφ πξνζσπηθφ, θαηά ην ρξφλν απαζρφιεζήο ηνπ, ακείβεηαη ζχκθσλα κε ηηο 
δηαηάμεηο πνπ ηζρχνπλ γηα ην πξνζσπηθφ κε ζχκβαζε εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ ησλ 
ίδησλ θνξέσλ. Η δαπάλε γηα ηελ ακνηβή ηνπ βαξχλεη ηηο πηζηψζεηο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ 
ηνπ θνξέα, ζηνλ νπνίν εξγάδνληαη. 

Ο θνξέαο δχλαηαη λα πξνζιακβάλεη πξνζσπηθφ κε ζχκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ 
νξηζκέλνπρξφλνπαπφηνποπξνζσξηλνχοπίλαθεο.Ηκεαπνδνρήεθκέξνποηνπππνςεθίνπλα 
αλαιάβεη θαζήθνληα κέρξη ηελ έθδνζε ηνπ νξηζηηθνχ πίλαθα πξνζιεπηέσλ νπδεκία επηξξνή 
αζθεί ζηελ θαηάηαμή ηνπ ζηνλ νξηζηηθφ πίλαθα πξνζιεπηέσλ. Σπρφλ αλακφξθσζε ησλ 
πηλάθσλ βάζεη ηνπ ειέγρνπ ηνπ ΑΔΠ πνπ ζπλεπάγεηαη αλαθαηάηαμε ησλ ππνςεθίσλ 
εθηειείηαη ππνρξεσηηθά απφ ηνλ νηθείν θνξέα θαη νη κε δηθαηνχκελνη λα πξνζιεθζνχλ, βάζεη 
ηεο λέαο θαηάηαμεο, απνιχνληαη. Οη απνιπφκελνη ιακβάλνπλ ηηο απνδνρέο πνπ 
πξνβιέπνληαη γηα ηελ απαζρφιεζή ηνπο έσο ηελ εκέξα ηεο απφιπζεο, ρσξίο νπνηαδήπνηε 
απνδεκίσζε απφ ηελ αηηία απηή. ε θάζε πεξίπησζε, ν θνξέαο ππνρξενχηαη λα πξνβεί 
άκεζα ζηελ πξφζιεςε ησλ ππνςεθίσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνπο νξηζηηθνχο 
πίλαθεοπξνζιεπηέσλ. 

ε πεξίπησζε κε απνδνρήο ηεο ζέζεο απαζρφιεζεο απφ ηνλ πξνζιεπηέν, βάζεη ησλ 
νξηζηηθψλ πηλάθσλ ή απνρψξεζεο ηνπ πξνζιεθζέληνο ππνςεθίνπ γηα νπνηαδήπνηε αηηία, 
ν θνξέαο πξφζιεςεο δηαγξάθεη ηνλ ελ ιφγσ ππνςήθην απφ ηνλ πίλαθα πξνζιεπηέσλ θαη 
ελ ζπλερεία δχλαηαη λα πξνβαίλεη ζηελ αλαπιήξσζή ηνπ πξνζιακβάλνληαο ηνλ επφκελν 
αδηάζεην ππνςήθην απφ ηνλ πίλαθα πξνζιεπηέσλ. Οη πξνζιεπηένη πνπ πξνζιακβάλνληαη 
ζε αλαπιήξσζε άιισλ ππνςεθίσλ απαζρνινχληαη γηα ην ππνιεηπφκελν, θαηά πεξίπησζε, 
ρξνληθφ δηάζηεκα θαη κέρξη ζπκπιεξψζεσο ηεο εγθεθξηκέλεο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο 
εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ. 

 

 

                                    O Πξόεδξνο ηνπ Κ.Κ.Π. ΠεξηθΫξεηαο ηεξεΪο ΔιιΪδαο 
 

                                                       Γεκάηξηνο Ν. ΓξαθΪθεο 

 
 

ΑΝΑΠΟΠΑΣΟ ΣΜΗΜΑ ηεο παξνύζαο πξνθάξπμεο απνηειεέ θαη ε ππ’ αξηζκ. 
Γ1/νηθ.43102/14387/27-9-2019 ΚΤΑ (ΦΔΚ 3706/η.Β’/04-10-2019) «Καζνξηζκόο δηαδηθαζέαο 
πξόζιεςεο επηθνπξηθνύ πξνζσπηθνύ» ζύκθσλα κε ηηο δηαηΪμεηο ηνπ Ϊξζξνπ 88 ηνπ Ν. 
4611/2019 (ΦΔΚ 73/η.Α’/17.5.2019), όπνπ θαζνξέδνληαη α) νη εηδηθόηεηεο πξνζσπηθνύ – 
απνδεθηνέ ηέηινη ζπνπδώλ θαη πξόζζεηα πξνζόληα θαηεγνξέαο ΠΔ, ΣΔ, ΓΔ θαη ΤΔ, 
ζύκθσλα κε ην ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ηεο αλσηΫξσ ΚΤΑ, β) ηα θξηηάξηα επηινγάο θαη ε 
κνξηνδόηεζε απηώλ, γ) ν ηξόπνο ππνβνιάο ησλ αηηάζεσλ ησλ ππνςεθέσλ θαη δ) ηα 
απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθΪ. ηελ ελ ιόγσ ΚΤΑ πξΫπεη λα αλαηξΫμνπλ νη ελδηαθεξόκελνη 
γηα ηελ νξζά ζπκπιάξσζε ηεο αέηεζεο ΟΥ.11 θαη γηα ηελ ππνβνιά όισλ ησλ 
απαηηνύκελσλδηθαηνινγεηηθώλ. 

ΑΔΑ: 6ΨΔΤΟΞ8Ψ-Η2Σ
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