
Σελίδα 1 από 18 

 

   

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ  

ΚΑΙ ΚΟΙΝΧΝΙΚΧΝ ΤΠΟΘΔΔΧΝ 

 

Λαμία 17/03/2020 

 

  Απ. Ππωη.   473  

ΚΕΝΣΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 

           
 

  

Ταχ. Δ/νση: Σμύρνης 25, ΤΚ 35100 
  

Τηλέφωνο: 22313 – 51110  
E-mail: gramma@1035.syzefxis.gov.gr   

Website: http://kkppstereas.gr/    
 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  

Για τη σύναψη ΤΜΒΑΕΩΝ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ ΟΡΙΜΕΝΟΤ ΧΡΟΝΟΤ πρόσληψης 

ΕΠΙΚΟΤΡΙΚΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ δεκαέξι (16) ατόμων. 

Σο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας τερεάς  Ελλάδος έχοντας υπόψη: 

1.  Σις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 4109/13 (ΥΕΚ 16/Α’/23-01-2013) «Κατάργηση και 

συγχώνευση νομικών προσώπων του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα - 

ύσταση Γενικής Γραμματείας για το συντονισμό του κυβερνητικού έργου και άλλες 

διατάξεις» 

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) 

3. Σις διατάξεις της υπ’ αρίθμ. Δ1/οικ. 43102/14387/27-09-2019 Απόφασης «Καθορισμός 

διαδικασίας πρόσληψης επικουρικού προσωπικού» (Β’3706) 

4. Σις διατάξεις του άρθρου εικοστού πρώτου της από 14/03/2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου (ΥΕΚ 64/14-03-2020 τ. Α’) 

5. Σην υπ’ αρίθμ. οικ.12549/4426/16-03-2020 Κοινή Τπουργική Απόφαση (ΥΕΚ 868/16-03-2020 

τ. Β΄) «Καθορισμός διαδικασίας έκτακτης πρόσληψης επικουρικού προσωπικού για την αντιμετώπιση 

έκτακτων αναγκών από την εμφάνιση και διάδοση του κορωναϊού COVID – 19» 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ 
 

Σην σύναψη σύμβασης ΙΔΟΧ με συνολικά δεκαέξι (16) άτομα για την έκτακτη πρόσληψη 

επικουρικού προσωπικού στα Παραρτήματα του Κ.Κ.Π. Περιφέρειας τερεάς Ελλάδας το 

οποίο εδρεύει στη Λαμία, για την αντιμετώπιση  των έκτακτων αναγκών από την εμφάνιση 

και διάδοση του κορωναϊού COVID-19, συνολικής διάρκειας έως 30/09/2020. το πλαίσιο του 

έργου αυτού θα απασχοληθεί ανά τόπο εκτέλεσης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης ο εξής 

αριθμός ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) 

προσόντα: 

mailto:dioikitiko@1035.syzefxis.gov.gr
http://kkppstereas.gr/
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ΠΙΝΑΚΑ Α: ΕΠΙΛΟΓΕ ΑΠΑΧΟΛΗΗ (ανά κφδικό Απαζτόληζης) 

Κφδικός  

Απαζτόληζης 
Σόπος εκηέλεζης Ειδικόηηηα 

Διάρκεια 

ζύμβαζης 

Αριθμός 

αηόμφν 

101 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΜΔΑ ΔΤΒΟΙΑ 

ΒΑΘΤ ΑΤΛΙΓΑ 

(Γήμορ Υαλκιδέυν, Ν. Δςβοίαρ) 

ΓΔ ΜΑΓΔΙΡΩΝ 
Έυρ 

30/09/2020 
2 

102 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΜΔΑ ΔΤΒΟΙΑ 

ΒΑΘΤ ΑΤΛΙΓΑ 

(Γήμορ Υαλκιδέυν, Ν. Δςβοίαρ) 

ΤΔ ΒΟΗΘΗΣΙΚΟΤ 

ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ 

ΔΣΙΑΗ 

Έυρ 

30/09/2020 
1 

103 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΜΔΑ ΔΤΒΟΙΑ 

ΒΑΘΤ ΑΤΛΙΓΑ 

(Γήμορ Υαλκιδέυν, Ν. Δςβοίαρ) 

ΓΔ ΒΟΗΘΩΝ 

ΝΟΟΚΟΜΩΝ/ 

ΒΟΗΘΩΝ 

ΝΟΗΛΔΤΣΩΝ 

Έυρ 

30/09/2020 
3 

104 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΜΔΑ ΔΤΒΟΙΑ 

ΒΑΘΤ ΑΤΛΙΓΑ 

(Γήμορ Υαλκιδέυν, Ν. Δςβοίαρ) 

ΤΔ ΒΟΗΘΗΣΙΚΟΤ 

ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΟΤ 

ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ 

Έυρ 

30/09/2020 
1 

105 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΜΔΑ ΦΘΙΩΣΙΓΑ 

ΓΟΜΟΚΟ 

(Γήμορ Γομοκού, Ν. Φθιώηιδαρ) 

ΣΔ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ 

Έυρ 

30/09/2020 
1 

106 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΜΔΑ ΦΘΙΩΣΙΓΑ 

ΓΟΜΟΚΟ 

(Γήμορ Γομοκού, Ν. Φθιώηιδαρ) 

ΓΔ ΒΟΗΘΩΝ 

ΝΟΟΚΟΜΩΝ/ 

ΒΟΗΘΩΝ 

ΝΟΗΛΔΤΣΩΝ 

Έυρ 

30/09/2020 
2 

107 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΜΔΑ ΦΘΙΩΣΙΓΑ 

ΓΟΜΟΚΟ 

(Γήμορ Γομοκού, Ν. Φθιώηιδαρ) 

ΤΔ ΒΟΗΘΗΣΙΚΟΤ 

ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΟΤ 

ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ 

Έυρ 

30/09/2020 
1 

108 
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΠΡΟΣΑΙΑ 

ΠΑΙΓΙΟΤ ΦΘΙΩΣΙΓΑ ΛΑΜΙΑ 
ΓΔ ΜΑΓΔΙΡΩΝ 

Έυρ 

30/09/2020 
1 

109 
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΠΡΟΣΑΙΑ 

ΠΑΙΓΙΟΤ ΦΘΙΩΣΙΓΑ ΛΑΜΙΑ 

Διοικητικός 
Επιμελητών 
Παιδιών/ 
Επιμελητών/Επι-
μελητών 
Κοινωνικής 
Πρόνοιας/Επιμε-
λητών 

Έυρ 

30/09/2020 

2 
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ΠΙΝΑΚΑ Α: ΕΠΙΛΟΓΕ ΑΠΑΧΟΛΗΗ (ανά κφδικό Απαζτόληζης) 

Κφδικός  

Απαζτόληζης 
Σόπος εκηέλεζης Ειδικόηηηα 

Διάρκεια 

ζύμβαζης 

Αριθμός 

αηόμφν 

Πρόνοιας/Κοινω-
νικών 
Επιμελητών/Κοι-
νωνικών 
Επιμελητών-
Υροντιστών 
Παιδιών/Κοινωνι
κών Υροντιστών   

110 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΠΡΟΣΑΙΑ 

ΠΑΙΓΙΟΤ ΦΘΙΩΣΙΓΑ ΛΑΜΙΑ 

(Γήμορ Λαμιέυν, Ν. Φθιώηιδαρ) 

ΓΔ ΒΟΗΘΩΝ 

ΠΑΙΓΑΓΩΓΩΝ 

 

Έυρ 

30/09/2020 

1 

111 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΠΡΟΣΑΙΑ 

ΠΑΙΓΙΟΤ ΦΘΙΩΣΙΓΑ ΛΑΜΙΑ 

(Γήμορ Λαμιέυν, Ν. Φθιώηιδαρ) 

ΣΔ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ 

Έυρ 

30/09/2020 
1 

 

1. Προϋποθέσεις συμμετοχής σε προκήρυξη για κάλυψη θέσεων επικουρικού προσωπικού 
 
Δικαίωμα συμμετοχής στην προκήρυξη για πρόσληψη επικουρικού προσωπικού έχουν όλοι όσοι 
πληρούν σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 
 
1. Έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και δεν έχουν υπερβεί το 65ο έτος. 
 
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. 
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• 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, 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 που έπεται της 
30ης.09.2020. 
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 
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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 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 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. 
 

2. Προσόντα πρόσληψης επικουρικού προσωπικού 
 
Τποχρεωτικά Προσόντα 
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 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 που ζητούνται. 
 
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. 
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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 προκύπτει ο μέσος όρος της βαθμολογίας τους στο θεωρητικό μέρος των 
εξετάσεων πιστοποίησης και η ακριβής ημερομηνία κατά την οποία ο ενδιαφερόμενος κατέστη 
διπλωματούχος. Ως 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 
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(ΔΙ.Π.Ο.Δ.Ε.) της Κ.Τ. του Τπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ή από τις κατά τόπους 
Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής. 
 
Επισημαίνεται ότι για τις θέσεις της ειδικότητας ΔΕ Μαγείρων, οι κάτοχοι πτυχίων Βασικής 
Εκπαίδευσης του Οργανισμού Σουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Σ.Ε.Κ.) των τμημάτων 
του β.δ. 151/1971 (ΥΕΚ 52 Α΄/1971) Μαγειρικής Σέχνης και Ξενοδοχειακών Επισιτιστικών 
Επιχειρήσεων διετούς κύκλου σπουδών, υποχρεούνται να προσκομίσουν και απολυτήριο τίτλο Γ΄ 
Γυμνασίου. 
 
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) Σο υμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (.Α.Ε.Π.) του άρθρου 55 του π.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 φορά ή  
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 Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων», 
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). 
 
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 
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απαιτείται από την προκήρυξη, προκειμένου να προσμετρηθεί το κριτήριο της εμπειρίας από τη 
λήψη αυτών. 
 
Γ. Πιστοποιητικά - Βεβαιώσεις 
 
τους πίνακες Β’ της παρούσας αναφέρονται συνολικά τα απαιτούμενα κατά κατηγορία και 
ειδικότητα πιστοποιητικά και βεβαιώσεις. 
 
ημειώνεται ότι οι υποψήφιοι της κατηγορίας ΠΕ και 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 1’: ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΔ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ – 
ΑΠΟΓΔΚΣΟΙ ΣΙΣΛΟΙ ΠΟΤΓΧΝ ΚΑΙ ΠΡΟΘΔΣΑ ΠΡΟΟΝΣΑ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΣΔ ΑΝΑ ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ 

Α/Α 
ΚΧΓΙΚΟ 
ΑΠΑΥΟ-

ΛΗΗ 
ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ ΠΡΟΟΝΣΑ 

ΑΡΙΘΜΟ 
ΤΜΗΜΜΔΝΧΝ 

ΔΓΓΡΑΦΧΝ/ 
ΠΣΤΥΙΑ/ 

ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΑ/ 
ΑΓΔΙΔ 

1 105, 111 ΤΔ Ννζειεπηώλ 
 

α) Πηπρίν ή δίπισκα 
ηκήκαηνο Ννζειεπηηθήο ΤΔΙ ή 

ην νκώλπκν πηπρίν ή 

δίπισκα Πξνγξακκάησλ 
Σπνπδώλ Δπηινγήο (Π.Σ.Δ.) 

ΤΔΙ ή αληίζηνηρν θαηά 
εηδηθόηεηα πηπρίν ή δίπισκα 

ΤΔΙ ή Πξνγξακκάησλ 
Σπνπδώλ Δπηινγήο (Π.Σ.Δ.) 

ΤΔΙ ηεο εκεδαπήο ή ηζόηηκνο 

ηίηινο ζρνιώλ ηεο εκεδαπήο 
ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο 

εηδηθόηεηαο ή ην νκώλπκν ή 
αληίζηνηρν θαηά εηδηθόηεηα 

πηπρίν ΚΑΤΔΔ ή ηζόηηκνο 

ηίηινο ηεο εκεδαπήο ή 
αιινδαπήο, αληίζηνηρεο 

εηδηθόηεηαο.  
β) Άδεηα άζθεζεο 

επαγγέικαηνο Ννζειεπηή- 

Ννζειεύηξηαο ή βεβαίσζε όηη 
πιεξνί όιεο ηηο λόκηκεο 

πξνϋπνζέζεηο γηα ηελ άζθεζε 
ηνπ επαγγέικαηνο 

Ννζειεπηή- Ννζειεύηξηαο 
θαη  

γ) Ταπηόηεηα 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 
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Έλσζε Ννζειεπηώλ Διιάδαο 

(ΔΝΔ), γηα όζνπο 
εγγξάθνληαη γηα 

πξώηε θνξά, ε νπνία είλαη ζε 

ηζρύ κέρξη ην ηέινο 
Φεβξνπαξίνπ ηνπ επόκελνπ 

έηνπο από ηελ έθδνζή ηεο, 
ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα 

ζην άξζξν 4, παξ. 5 ηνπ 
λ.3252/2004. 

 
 

ΠΙΝΑΚΑ Β2’: ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΔ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ – 
ΑΠΟΓΔΚΣΟΙ ΣΙΣΛΟΙ ΠΟΤΓΧΝ ΚΑΙ ΠΡΟΘΔΣΑ ΠΡΟΟΝΣΑ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΓΔ ΑΝΑ ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ 

Α/Α 

 

ΚΧΓΙΚΟ 
ΑΠΑΥΟ-

ΛΗΗ 
ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ ΠΡΟΟΝΣΑ 

ΑΡΙΘΜΟ 

ΤΜΗΜΜΔΝΧΝ 
ΔΓΓΡΑΦΧΝ/ 

ΠΣΤΥΙΑ/ 
ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΑ/ 

ΑΓΔΙΔ 

1 103,106 ΓΔ Αδειθώλ 
Ννζνθόκσλ  

 

α) Πηπρίν ή δίπισκα ή απνιπηήξηνο 
ηίηινο Μέζεο Τερληθήο 

Δπαγγεικαηηθήο Ννζειεπηηθήο 
Σρνιήο (ΜΤΔΝΣ) ή εηδηθνηήησλ 

Βνεζώλ Ννζειεπηώλ ή Βνεζώλ 

Ννζνθόκσλ ή Ννζειεπηηθήο ή 
Ννζειεπηηθήο Τξαπκαηνινγίαο ή 

Βνεζόο Τξαπκαηνινγίαο 
νξζνπεδηθήο ή Ννζειεπηηθήο 

Φεηξνπξγείνπ ή Ννζειεπηηθήο 

Ογθνινγηθώλ Παζήζεσλ ή Δηδηθήο 
Ννζειεπηηθήο ή Ννζειεπηηθήο 

Μνλάδσλ Δληαηηθήο Θεξαπείαο ή 
Ννζειεπηηθήο Αηόκσλ κε Χπρηθέο 

Παζήζεηο ή Βνεζόο Ννζειεπηηθήο 
Μαηεπηηθήο ή Βνεζόο Ννζειεπηηθήο 

Γεληθήο Ννζειείαο ή Βνεζόο 

Ννζειεπηηθήο Τξαπκαηνινγίαο ή 
Βνεζόο Ννζειεπηηθήο Φεηξνπξγείνπ 

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 πηπρίν ή 

δίπισκα ή απνιπηήξηνο ηίηινο ησλ 
παξαθάησ ζρνιηθώλ κνλάδσλ: ΙΔΚ ή 

Δπαγγεικαηηθνύ Λπθείνπ ή Τερληθνύ 

Δπαγγεικαηηθνύ Δθπαηδεπηεξίνπ Α΄ 
ή Β θύθινπ ζπνπδώλ ή Δληαίνπ 

Πνιπθιαδηθνύ Λπθείνπ ή Τερληθνύ 
Δπαγγεικαηηθνύ Λπθείνπ ή Σρνιήο 

Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο ή 

Δπαγγεικαηηθήο Σρνιήο ή Τερληθήο 
Δπαγγεικαηηθήο Σρνιήο 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ή 
ζρνιήο καζεηείαο ηνπ ΟΑΔΓ ηνπ λ. 

1346/1983 ή λ. 3475/2006 ή άιινο 
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ηζόηηκνο ηίηινο ζρνιηθήο κνλάδαο 

ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, 
αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο.  

β) Άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο 

βνεζνύ λνζειεπηή ή βεβαίσζε 
εθδηδόκελε από αξκόδηα δηνηθεηηθή 

αξρή όηη πιεξνί όιεο ηηο λόκηκεο 
πξνϋπνζέζεηο γηα ηελ άζθεζε ηνπ 

επαγγέικαηνο βνεζνύ λνζειεπηή. 

2 109 ΓΔ Κνηλσληθώλ 
Φξνληηζηώλ ή 

Δπηκειεηώλ 
Πξόλνηαο 

 

Πηπρίν ή δίπισκα ή απνιπηήξηνο 
ηίηινο εηδηθόηεηαο Δπηκειεηώλ 

Πξόλνηαο ή Κνηλσληθώλ Φξνληηζηώλ 
ή Πξνζρνιηθήο Αγσγήο Ηκεξήζηαο 

Φξνληίδαο Παηδηώλ κε Δηδηθέο 

Αλάγθεο ή Πξνζρνιηθήο Αγσγήο 
Γξαζηεξηνηήησλ Γεκηνπξγίαο θαη 

Έθθξαζεο ή Βνεζώλ 
Βξεθνλεπηνθόκσλ-Παηδνθόκσλ ή 

αληίζηνηρν πηπρίν ή δίπισκα ή 
απνιπηήξηνο ηίηινο ησλ παξαθάησ 

ζρνιηθώλ κνλάδσλ: ΙΔΚ ή Τερληθνύ 

Δπαγγεικαηηθνύ Δθπαηδεπηεξίνπ Α’ ή 
Β’ θύθινπ ζπνπδώλ ή Δληαίνπ 

Πνιπθιαδηθνύ Λπθείνπ ή Τερληθνύ 
Δπαγγεικαηηθνύ Λπθείνπ ή Τερληθήο 

Δπαγγεικαηηθήο Σρνιήο 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ή 
ζρνιήο καζεηείαο ηνπ ΟΑΔΓ ηνπ Ν. 

1346/1983 ή άιινο ηζόηηκνο ηίηινο 
ζρνιηθήο κνλάδαο ηεο εκεδαπήο ή 

αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο. 
 

 
 

 
 

 

1 

3 101, 108 ΓΔ Μαγείξσλ Πηπρίν ή δίπισκα ή απνιπηήξηνο 

ηίηινο 
εηδηθόηεηαο Μαγεηξηθήο Τέρλεο ή 

Τερληθόο Μαγεηξηθήο Τέρλεο ή 

Τερλίηεο Μαγεηξηθήο Τέρλεο ή 
Τερληθόο Μαγεηξηθήο ηέρλεο - 

Αξρηκάγεηξαο (chef) ή αληίζηνηρν 
πηπρίν ή δίπισκα ή απνιπηήξηνο 

ηίηινο ησλ παξαθάησ ζρνιηθώλ 

κνλάδσλ: ΙΔΚ ή Δπαγγεικαηηθνύ 
Λπθείνπ ή Τερληθνύ Δπαγγεικαηηθνύ 

Δθπαηδεπηεξίνπ Α’ ή Β’ θύθινπ 
ζπνπδώλ ή Δληαίνπ Πνιπθιαδηθνύ 

Λπθείνπ ή Τερληθνύ Δπαγγεικαηηθνύ 
Λπθείνπ ή Σρνιήο Δπαγγεικαηηθήο 

Καηάξηηζεο ή Δπαγγεικαηηθήο 

Σρνιήο ή Τερληθήο Δπαγγεικαηηθήο 
Σρνιήο 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. 

ή 
Απνιπηήξηνο ηίηινο ηνπιάρηζηνλ 

ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο 
(απνιπηήξην ηξηηαμίνπ γπκλαζίνπ ή 

γηα ππνςεθίνπο πνπ έρνπλ 

 

1 έσο 2 
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απνθνηηήζεη κέρξη θαη ην 1980 

απνιπηήξην δεκνηηθνύ ζρνιείνπ) ή 
ηζνδύλακν απνιπηήξην ηίηιν 

θαηώηεξεο Τερληθήο Σρνιήο ηνπ λ.δ. 

580/1970 ή απνιπηήξην ηίηιν 
Δξγαζηεξίσλ Δηδηθήο 

Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη 
Καηάξηηζεο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 

2817/200 ηεο εκεδαπήο ή άιινο 
ηζόηηκνο ηίηινο ηεο αιινδαπήο θαη 

ζρεηηθή εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ 

(3) εηώλ. 
ΔΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Οη θάηνρνη πηπρίσλ 

Βαζηθήο Δθπαίδεπζεο ηνπ 
Οξγαληζκνύ Τνπξηζηηθήο 

Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο (ΟΤΔΚ) 

ηνπ ηκήκαηνο ηνπ β.δ 151/1971 
(ΦΔΚ 52 Α’) Μαγεηξηθήο Τέρλεο 

δηεηνύο θύθινπ ζπνπδώλ 
ππνρξενύληαη λα πξνζθνκίζνπλ θαη 

απνιπηήξην ηίηιν ηνπιάρηζηνλ Γ’ 
Γπκλαζίνπ. 

4 110 ΓΔ Βνεζώλ 

Παηδαγσγώλ  

Πηπρίν ή δίπισκα ή απνιπηήξηνο 

ηίηινο εηδηθόηεηαο Βνεζώλ 
Βξεθνλεπηνθόκσλ-Παηδνθόκσλ ή 

Βνεζώλ Βξεθνθόκσλ ή Βνεζώλ 

Βξεθνλεπηνθόκσλ ή Βνεζώλ 
Βξεθνθόκσλ Παηδνθόκσλ ή 

Πξνζρνιηθήο Αγσγήο 
Γξαζηεξηνηήησλ Γεκηνπξγίαο θαη 

Έθθξαζεο ή Δπηκειεηώλ Πξόλνηαο ή 
Κνηλσληθώλ Φξνληηζηώλ ή 

Πξνζρνιηθήο Αγσγήο Ηκεξήζηαο 

Φξνληίδαο Παηδηώλ κε Δηδηθέο 
Αλάγθεο ή Βνεζώλ Γεληθήο 

Βξεθνλεπηνθνκίαο ή Βνεζόο 
Βξεθνλεπηνθόκσλ ή αληίζηνηρν 

πηπρίν ή δίπισκα ή απνιπηήξηνο 

ηίηινο ησλ παξαθάησ ζρνιηθώλ 
κνλάδσλ: ΙΔΚ ή Δπαγγεικαηηθνύ 

Λπθείνπ ή Τερληθνύ Δπαγγεικαηηθνύ 
Δθπαηδεπηεξίνπ Α΄ ή Β΄ θύθινπ 

ζπνπδώλ ή Δληαίνπ Πνιπθιαδηθνύ 

Λπθείνπ ή Τερληθνύ Δπαγγεικαηηθνύ 
Λπθείνπ ή Δπαγγεικαηηθήο Σρνιήο ή 

Τερληθήο Δπαγγεικαηηθήο Σρνιήο 
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. 
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ΠΙΝΑΚΑ Β3’: ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΔ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ – 
ΑΠΟΓΔΚΣΟΙ ΣΙΣΛΟΙ ΠΟΤΓΧΝ ΚΑΙ ΠΡΟΘΔΣΑ ΠΡΟΟΝΣΑ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΤΔ ΑΝΑ ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ 

Α/Α 
ΚΧΓΙΚΟ 
ΑΠΑΥΟ-

ΛΗΗ 
ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ ΠΡΟΟΝΣΑ 

ΑΡΙΘΜΟ 
ΤΜΗΜΜΔΝΧΝ 

ΔΓΓΡΑΦΧΝ/ 
ΠΣΤΥΙΑ/ 

ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΑ/ 
ΑΓΔΙΔ 

1 104, 107 ΥΔ Βνεζεηηθνύ 
Υγεηνλνκηθνύ 
Πξνζσπηθνύ 

 

Απνιπηήξηνο ηίηινο 

ηνπιάρηζηνλ Υπνρξεσηηθήο 

Δθπαίδεπζεο (Απνιπηήξηνο 
ηίηινο Τξηηαμίνπ 

Γπκλαζίνπ ή γηα όζνπο 
έρνπλ απνθνηηήζεη κέρξη 

θαη ην 1980 απνιπηήξην 

Γεκνηηθνύ Σρνιείνπ), 
ή ηζνδύλακνο απνιπηήξηνο 

ηίηινο θαηώηεξεο Τερληθήο 
Σρνιήο 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 

2 102 ΥΔ Βνεζεηηθό 
Πξνζσπηθό 
Δζηίαζεο 

Απνιπηήξηνο ηίηινο 
ηνπιάρηζηνλ Υπνρξεσηηθήο 

Δθπαίδεπζεο (Απνιπηήξηνο 
ηίηινο Τξηηαμίνπ 

Γπκλαζίνπ ή γηα όζνπο 

έρνπλ απνθνηηήζεη κέρξη 
θαη ην 1980 απνιπηήξην 

Γεκνηηθνύ Σρνιείνπ), 
ή ηζνδύλακνο απνιπηήξηνο 

ηίηινο θαηώηεξεο Τερληθήο 

Σρνιήο 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 
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3. Κριτήρια και πίνακας μοριοδότησης 
 
Σα κριτήρια για την πρόσληψη επικουρικού προσωπικού και η μοριοδότηση τους αποτυπώνονται 
στον παρακάτω πίνακα: 
 

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΜΟΡΙΟΔΟΣΗΗ ΑΠΟΔΕΙΚΣΙΚΑ 

ΠΡΟΫΠΗΡΕΙΑ 
/ ΕΜΠΕΙΡΙΑ  

Επτά (7) μονάδες ανά 
μήνα και έως εξήντα 
(60) μήνες (έως και 420 
μονάδες). 

Ως εμπειρία θεωρείται η απασχόληση με σχέση 
εργασίας ή σύμβαση έργου στο δημόσιο ή τον 
ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος σε 
καθήκοντα ή έργα συναφή με το αντικείμενο της 
προς πλήρωση θέσης, μετά την απόκτηση του 
απαιτούμενου βασικού τίτλου σπουδών και ως 
προς τις περιπτώσεις για τις οποίες απαιτείται 
άδεια άσκησης επαγγέλματος, μετά τη λήψη της 
άδειας. 
Για την απόδειξη της προϋπηρεσίας/εμπειρίας οι 
υποψήφιοι/υποψήφιες θα πρέπει να καταθέσουν 
βεβαίωση προϋπηρεσίας από τον ασφαλιστικό 
φορέα και τον εργοδότη τους. 

 
4. Κριτήρια επί ισοβαθμίας 

 
Για τους υποψηφίους/υποψήφιες ΠΕ, ΣΕ, ΔΕ 
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 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 Πανεπιστημιακής (Π.Ε.), 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. 
 
 

5. Αιτήσεις Τποψηφίων - Διαδικασία υποβολής Αιτήσεων  
1. Η αίτηση με συνημμένα όλα τα δικαιολογητικά θα υποβληθεί αποκλειστικά και μόνο 

ηλεκτρονικά στο e-mail του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας τερεάς 

Ελλάδας gramma@1035.syzefxis.gov.gr   

2. Κάθε υποψήφιος δύναται να σημειώσει στην αίτησή του μία ή περισσότερες ειδικότητες της 
αυτής κατηγορίας, εφόσον διαθέτει τα απαιτούμενα από την προκήρυξη προσόντα. 

3. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι τρεις (3) ημέρες και αρχίζει από την 

επόμενη ημέρα της ανάρτησης της περίληψης της προκήρυξης στην ιστοσελίδα του 

mailto:gramma@1035.syzefxis.gov.gr
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Κ.Κ.Π. Περιφέρειας τερεάς Ελλάδας www.kkppstereas.gr, ήτοι μέχρι Παρασκευή 

20/03/2020 και ώρα 23:59.  

4. Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν.1599/1986 (Α΄75) για τα 

στοιχεία που διαλαμβάνονται σε αυτήν. Η ανακρίβεια των στοιχείων που δηλώνονται στην 

αίτηση επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις. 

5. Η αίτηση επέχει θέσης έγγραφης συναίνεσης των υποψηφίων για τη λήψη και επεξεργασία 

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

πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων του ΚΚΠ Περιφέρειας τερεάς Ελλάδας.  

6. 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. 

7. 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. 
 

6. Έλεγχος Δικαιολογητικών – Ανάρτηση πινάκων 

Ο έλεγχος των αιτήσεων και των δικαιολογητικών των υποψηφίων πραγματοποιείται από τριμελή 
επιτροπή υπαλλήλων του ΚΚΠ Περιφέρειας τερεάς Ελλάδας.  Οι υποψήφιοι/ες, κατατάσσονται 
ανά κατηγορία και ειδικότητα σε  πίνακες κατάταξης προσληπτέων και απορριπτέων. 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 εκάστοτε προκήρυξη. τον πίνακα απορριπτέων εγγράφονται όσοι δεν πληρούν 
κάποια από τις προϋποθέσεις συμμετοχής στην προκήρυξη για κάλυψη θέσεων επικουρικού 
προσωπικού 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 Κ.Κ.Π. Περιφέρειας 
τερεάς Ελλάδας.  

7. Πρόσληψη Επικουρικού Προσωπικού 
 

1. Σο επικουρικό προσωπικό προσλαμβάνεται με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
ορισμένου χρόνου, η οποία λήγει στις 30.09.2020.   

2. Σο 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.  

3. ε περίπτωση μη αποδοχής της θέσης απασχόλησης από τον προσληπτέο υποψήφιο ή 
αποχώρησης του προσληφθέντος υποψηφίου για οποιαδήποτε αιτία, ο φορέας πρόσληψης 
διαγράφει τον εν λόγω υποψήφιο από τον πίνακα προσληπτέων και εν συνεχεία δύναται 
να προβαίνει στην αναπλήρωσή του προσλαμβάνοντας τον επόμενο αδιάθετο υποψήφιο 
από τον πίνακα προσληπτέων. Οι προσληπτέοι που προσλαμβάνονται σε αναπλήρωση 
άλλων υποψηφίων απασχολούνται για το υπολειπόμενο, κατά περίπτωση, χρονικό 
διάστημα και μέχρι συμπληρώσεως της εγκεκριμένης διάρκειας της σύμβασης εργασίας 
ορισμένου χρόνου. 

http://www.kkppstereas.gr/
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4. ε περίπτωση που μετά την κατά τα ανωτέρω έκτακτη πρόσληψη προσωπικού και εντός 
τριών μηνών από τη δημοσίευση της υπ’ αρίθμ. οικ.12549/4426/16-03-2020 Κοινής 
Τπουργικής Απόφασης (ΥΕΚ 868/16-03-2020 τ. Β΄) ανακύψουν στους προνοιακούς φορείς 
πρόσθετες προς αντιμετώπιση έκτακτες ανάγκες από την εμφάνιση και διάδοση του 
κορωνοϊού COVID-19, ο αριθμός και οι κατηγορίες και ειδικότητες των προς κάλυψη 
θέσεων ανά φορέα καθορίζονται με απόφαση του Τπουργού Εργασίας και Κοινωνικών 
Τποθέσεων, προσλαμβάνονται δε οι επιλαχόντες υποψήφιοι από τους πίνακες κατάταξης 
προσληπτέων της παραγράφου 6, χωρίς να απαιτείται η δημοσίευση σχετικής προκήρυξης. 
Αν οι επιλαχόντες των ανωτέρω πινάκων δεν αρκούν, τηρείται εκ νέου η διαδικασία.  
 

   
8. υνοπτικός Κατάλογος Απαιτούμενων Δικαιολογητικών 

Για την διευκόλυνση των υποψηφίων παρατίθεται συνοπτικός κατάλογος των απαραίτητων 
δικαιολογητικών τα οποία οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν μαζί με την αίτησή τους 
ηλεκτρονικά στο e-mail: gramma@1035.syzefxis.gov.gr    

1. Σαυτότητα ή άλλο δημόσιο έγγραφο από το οποίο να προκύπτουν τα στοιχεία της 
ταυτότητας. 
2. Βασικό τίτλο σπουδών (για υποψήφιο που συμμετέχει στις κατηγορίες ΠΕ, ΣΕ και ΔΕ 
ενώ για την κατηγορία ΤΕ, μόνο αν ζητείται από την ανακοίνωση) 
3. Άδεια άσκησης επαγγέλματος σε ισχύ ή λοιπές βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά ή 
επαγγελματικές ταυτότητες που προβλέπονται από την ανακοίνωση (μόνο για τις 
ειδικότητες που απαιτούνται) 
4. Τπεύθυνη δήλωση για τους άντρες υποψηφίους  ότι 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 που έπεται της 30ης.09.2020. 
5. Βεβαίωση για την απόδειξη της προϋπηρεσίας/εμπειρίας από τον ασφαλιστικό φορέα 
και τον εργοδότη τους. 

 
 

Ο Πρόεδρος του Κ.Κ.Π. 
Περιφέρειας τερεάς Ελλάδας 

 
 

Δημήτριος Ν. Δρακάκης 
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ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΔΥΘΥΝΗ ΓΗΛΨΣΗ  

ΓΙΑ ΔΚΣΑΚΣΗ ΠΡΟΛΗΦΗ ΔΠΙΚΟΤΡΙΚΟΤ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ ΣΟ Κ.Κ.Π.  

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ ΜΔ ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ 

ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ  

 

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

 

Απιθ. ππωη/λος αίηηζηρ 

[ζπκπιεξώλεηαη 

από ην θνξέα αλάζεζεο] 

 

Α. ΦΟΡΔΑ ΑΝΑΘΔΗ  [ζπκπιεξώζηε κε θεθαιαία γξάκκαηα ηελ επσλπκία ηνπ θοπέα ζηον οποίο απεςθύνεηε ηην αίηηζη] 

 

 

Β. ΣΟΙΥΔΙΑ ΤΠΟΦΗΦΙΟΤ  [ζπκπιεξώζηε θαηάιιεια (κε θεθαιαία γξάκκαηα, αξηζκνύο ή ην ζεκείν Υ) ηα αηνκηθά ζαο ζηνηρεία] 

1. Δπώνςμο:  2. Όνομα:  3. Όν. παηέπα:  

4. Όν. μηηέπαρ:  5. Ημ/νία γέννηζηρ:  /  /   6. Φύλο: Α   Γ   

 
 

 
 7. Α.Γ.Σ.:  8. ΑΜΚΑ: 9. Σόπορ καηοικίαρ:   

10. Οδόρ:  11. Απιθ.:  12. Σ.Κ.:   

13. Σηλέθυνο (με κυδικό):  14. Κινηηό:  15. e-mail:   

 

Γ.  ΣΙΣΛΟ ΠΟΤΓΧΝ [γηα ηηο εηδηθόηεηεο θαηεγνξίαο ΠΔ ή ΣΔ ή ΓΔ θαηαγξάςηε ηελ νλνκαζία ηνπ ηίηινπ ζπνπδώλ ζαο (ζηήιε α.), ην βαζκό 

ηνπ ηίηινπ απηνύ είηε ζηε ζηήιε β. είηε ζηε ζηήιε γ., αλάινγα κε ην αλ ν βαζκόο είλαη ζε κνξθή δεθαδηθή (π.ρ., 7,54) ή θιαζκαηηθή (π.ρ., 18 

7/10), θαη ην έηνο θηήζεο ηνπ (ζηήιε δ.)· γηα ηηο εηδηθόηεηεο θαηεγνξίαο ΤΔ ζπκπιεξώζηε μόνο ηε ζηήιε α. εθόζον απαηηείηαη ζπγθεθξηκέλνο 

ηίηινο ζπνπδώλ από ηελ αλαθνίλσζε] 

α/α α. ονομαζία ηίηλος 

β. βαθμόρ ηίηλος 

(ζε δεκαδική μοπθή) 

γ. βαθμόρ ηίηλος 

(ζε κλαζμαηική μοπθή) δ. έηορ 

κηήζηρ 

ακέπαιορ δεκαδικόρ ακέπαιορ απιθμηη. 
παπονομ

. 

1.        

2.        

 

Γ.  ΛΟΙΠΑ ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ (ηςπικά & ηςσόν ππόζθεηα) ΠΡΟΟΝΣΑ  [ζπκπιεξώζηε κόλν εθόζνλ γηα ηηο επηινγέο απαζρόιεζεο 

ηεο εηδηθόηεηάο ζαο απαηηνύληαη από ηελ αλαθνίλσζε θαη άιια πξνζόληα πέξα από ηνλ ηίηιν ζπνπδώλ (π.ρ., άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο, γλώζε 

μέλεο γιώζζαο, ρεηξηζκόο Η/Υ)] 

1. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .  4. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .  

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

3. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .  6. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .  
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Δ.  ΔΠΙΓΙΧΚΟΜΔΝΔ ΔΠΙΛΟΓΔ ΑΠΑΥΟΛΗΗ ΚΑΣΑ ΔΙΡΑ ΠΡΟΣΙΜΗΗ [δειώζηε πνηεο από ηηο επηινγέο απαζρόιεζεο ηεο 

αλαθνίλσζεο επηδηώθεηε θαηά ζεηξά πξνηίκεζεο (πεδίο α.) θαη θαηαγξάςηε γηα θαζεκία από ηηο πξνηηκήζεηο ζαο, ζύκθσλα κε όζα νξίδνληαη ζηελ 

αλαθνίλσζε, αλ δηαζέηεηε εληνπηόηεηα (πεδίν β.), αλ θαηέρεηε ηα θύξηα πξνζόληα επηινγήο ή ηπρόλ επηθνπξηθά θαη ζε πνην βαζκό επηθνπξίαο 

(πεδίν γ.) θαζώο θαη πόζνπο κήλεο εκπεηξίαο δηαζέηεηε (πεδίν δ.)] 

ΕΙΡΑ ΠΡΟΣΙΜΗΗ: 1
η
 επιλογή 2

η
 επιλογή 3

η
 επιλογή 4

η
 επιλογή 5

η
 επιλογή 

α. Κφδικός Θέζης [αναγπάτηε για κάθε πποηίμηζή ζαρ  

ηον ανηίζηοισο κφδικό απαζτόληζης από ηην ανακοίνυζη] 
     

β. Εμπειρία [αναγπάτηε ηον αριθμό μηνών εμπειπίαρ πος διαθέηεηε 

για καθεμία από ηιρ πποηιμήζειρ ζαρ] 
     

 

ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΤΝΗΜΜΔΝΧΝ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΧΝ  

 

[αριθμήζηε ζε εμθανές ζημείο καθένα από ηα ζςνςποβαλλόμενα δικαιολογηηικά και ηα ςπόλοιπα έγγπαθα πος επιζςνάπηεηε  

για ηην ςποζηήπιξη ηηρ ςποτηθιόηηηάρ ζαρ και καηαγπάτηε ηα εδώ, ακολοσθώνηας ηην ίδια ζειρά αρίθμηζης]  

1. .................................................................................... 

 

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

2. .................................................................................... 8. .....................................................................................  

3. .................................................................................... 9. .....................................................................................  

4. .................................................................................... 10. .....................................................................................  

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

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

 
ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΧΗ  

 
Η αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ αλαθέξνληαη ζε απηή ηελ αίηεζε-δήισζε κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην αξρείν άιισλ ππεξεζηώλ 

(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. Δπίζεο 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 

θσδηθό 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.  Έρσ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηε δηαδηθαζία επηινγήο θαζόηη δελ έρσ (κε ηελ επηθύιαμε ηεο επόκελεο παξαγξάθνπ) 

κώλςμα θαηά ην άπθπο 8 ηος Τπαλληλικού Κώδικα, ζύκθσλα κε ην νπνίν δελ κπνξεί λα επηιεγεί όπνηνο: α) έρεη καηαδικαζηεί 

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

δηθεγόξνπ, δσξνδνθία, θαηαπίεζε, απηζηία πεξί ηελ ππεξεζία, παξάβαζε θαζήθνληνο θαζ' ππνηξνπή, ζπθνθαληηθή δπζθήκηζε, θαζώο 

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

ςπόδικορ θαη έρεη παξαπεκθζεί κε ηειεζίδηθν βνύιεπκα γηα θαθνύξγεκα ή γηα πιεκκέιεκα ηεο πξνεγνύκελεο πεξίπησζεο, έζησ θαη 

αλ ην αδίθεκα παξαγξάθεθε· γ) έρεη, ιόγσ θαηαδίθεο, ζηεπηθεί ηα πολιηικά ηος δικαιώμαηα θαη γηα όζν ρξόλν δηαξθεί ε ζηέξεζε 

απηή· δ) ηειεί ςπό ζηεπηηική  δικαζηική ζςμπαπάζηαζη (πιήξε ή κεξηθή), ππό επηθνπξηθή δηθαζηηθή ζπκπαξάζηαζε (πιήξε ή 

κεξηθή) θαη ππό ηηο δύν απηέο θαηαζηάζεηο, ε) έρεη απολςθεί από ζέζε δεκόζηαο ππεξεζίαο ή Ο.Τ.Α. ή άιινπ Ννκηθνύ Πξνζώπνπ ηνπ 

δεκόζηνπ ηνκέα, ιόγσ επηβνιήο ηεο πεηζαξρηθήο πνηλήο ηεο νξηζηηθήο παύζεσο ή ιόγσ θαηαγγειίαο ηεο ζύκβαζεο εξγαζίαο γηα 

ζπνπδαίν ιόγν, νθεηιόκελν ζε ππαηηηόηεηα ηνπ εξγαδνκέλνπ, αλ δελ παξέιζεη πεληαεηία από ηελ απόιπζε. Πξνθεηκέλνπ γηα ζέζεηο 

βνεζεηηθνύ ή αλεηδίθεπηνπ πξνζσπηθνύ, εξαιπούμαι από ην θώιπκα ηεο πξνεγνύκελεο παξαγξάθνπ, επεηδή έρσ εθηίζεη ηελ πνηλή 

κνπ ή επεηδή έρνπλ αξζεί ηα κέηξα αζθαιείαο πνπ κνπ έρνπλ επηβιεζεί ή επεηδή έρσ απνιπζεί ππό όξνπο (άξζξ. 4 παξ. 6 

Ν. 2207/1994). 
 

 

 Ημερομηνία :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ο/Η σπου ήθ ι . . . .   

  

 Ονομαηεπώνσμο:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  [ςπογπαθή]  
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