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ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ 

γηα έθηαθηε πξφζιεςε επηθνπξηθνχ πξνζσπηθνχ δπν (2) αηφκσλ κε ζχκβαζε εξγαζίαο 

ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ (Ι.Γ.Ο.Υ.).γηα ηελ αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ 

απφ ηελ εκθάληζε θαη δηάδνζε ηνπ θνξσλντνχ  COVID-19.   

 1.      Σν Κέληξν Κνηλσληθήο Πξφλνηαο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο έρνληαο ππφςε: 

α) Σελ κε Αξηζκ. νηθ. 21597/Γ1/7339 /22/6/2020 (ΦΔΚ 2480 η.Β) θνηλήο απφθαζεο ησλ 

Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ, Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθψλ Τπνζέζεσλ θαη Δζσηεξηθψλ 

«Σξνπνπνίεζε ηεο ππ’ αξ. νηθ. 12549/4426/ 16-3-2020 θνηλήο απφθαζεο ησλ Τπνπξγψλ 

Οηθνλνκηθψλ, Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθψλ Τπνζέζεσλ θαη Δζσηεξηθψλ «Καζνξηζκφο 

δηαδηθαζίαο έθηαθηεο πξφζιεςεο επηθνπξηθνχ πξνζσπηθνχ γηα ηελ αληηκεηψπηζε εθηάθησλ 

αλαγθψλ απφ ηελ εκθάληζε θαη δηάδνζε ηνπ θνξσλντνχ COVID-19» (Β’ 868), φπσο ηζρχεη».  

β)Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ εηθνζηνχ πξψηνπ ηεο απφ 14.3.2020 Πξάμεο Ννκνζεηηθνχ 

Πεξηερνκέλνπ «Καηεπείγνληα κέηξα αληηκεηψπηζεο ηεο αλάγθεο πεξηνξηζκνχ ηεο δηαζπνξάο 

ηνπ θνξσλντνχ COVID-19» (Α' 64),  

2) Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ λ.4109/2013 «Καηάξγεζε θαη ζπγρψλεπζε λνκηθψλ 

πξνζψπσλ ηνπ Γεκνζίνπ θαη ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα - χζηαζε Γεληθήο 

Γξακκαηείαο γηα ην ζπληνληζκφ ηνπ θπβεξλεηηθνχ έξγνπ θαη άιιεο δηαηάμεηο» (Α΄ 16), 

3)Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ Ν. 3329/2005 (ΦΔΚ 81/Α΄/2005) φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί 

κε ην ηξίην άξζξν ηνπ Ν. 3527/2007 (ΦΔΚ 25/Α΄/2007). 

4)ηνπ π.δ. 81/2019 «χζηαζε, ζπγρψλεπζε, κεηνλνκαζία θαη θαηάξγεζε Τπνπξγείσλ θαη 

θαζνξηζκφο ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο – Μεηαθνξά ππεξεζηψλ θαη αξκνδηνηήησλ κεηαμχ 

Τπνπξγείσλ» (Α΄ 119), 

5)ηνπ π.δ. 83/2019 «Γηνξηζκφο Αληηπξνέδξνπ ηεο Κπβέξλεζεο, Τπνπξγψλ, Αλαπιεξσηψλ 

Τπνπξγψλ θαη Τθππνπξγψλ» (Α΄ 121), 
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6)Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4052/2012 (Φ.Δ.Κ 41/1-3-2012 η. Α΄) « Νφκνο αξκνδηφηεηαο 

Τπνπξγείσλ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο 

γηα εθαξκνγή ηνπ λφκνπ « Έγθξηζε ησλ ρεδίσλ πκβάζεσλ Υξεκαηνδνηηθήο Γηεπθφιπλζεο 

κεηαμχ ηνπ Δπξσπατθνχ Σακείνπ Υξεκαηνπηζησηηθήο ηαζεξφηεηαο (Δ.Σ.Υ.), ηεο 

Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο θαη ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, ηνπ ρεδίνπ ηνπ Μλεκνλίνπ 

πλελλφεζεο κεηαμχ ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο, ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο θαη ηεο 

Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο θαη άιιεο επείγνπζεο δηαηάμεηο γηα ηε κείσζε ηνπ δεκνζίνπ ρξένπο 

θαη ηε δηάζσζε ηεο εζληθήο νηθνλνκίαο » θαη άιιεο δηαηάμεηο ». 

 7)Σελ ππ’ αξηζ. Γ1/46002/15195/19-12-2019 (ΦΔΚ 1103/27-12-2019 η. Τ.Ο.Γ.Γ.) απφθαζε 

ηεο Τθππνπξγνχ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθψλ Τπνζέζεσλ « Οξηζκφο κειψλ ζην Γηνηθεηηθφ 

πκβνχιην ηνπ Κέληξνπ Κνηλσληθήο Πξφλνηαο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο ». 

Αλαθνηλψλεη Σελ θαηάξηηζε θαηαιφγσλ επηθνπξηθνχ 

πξνζσπηθνχ θαηά θιάδν: 

 

ΚΩΓΙΚΟ 

ΚΛΑΓΟΤ/ 

ΔΙΓΙΚΟ- 

ΣΗΣΑ ΚΛΑΓΟ 

ΑΡΙΘΜΟ 

ΑΣΟΜΩΝ 

ΥΡΟΝΙΚΗ 

ΓΙΑΡΚΔΙΑ 

 ΠΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 

ΛΔΙΣΟΤΡΓΩΝ 

2 ΔΩ  

30/9/2020 

θαη θαιεί ηνπο ελδηαθεξφκελνπο λα ππνβάιινπλ απνθιεηζηηθά ειεθηξνληθή αίηεζε πξνο ην 

Κέληξν Κνηλσληθήο Πξφλνηαο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο,θαη ζηελ ειεθηξνληθή 

δηεχζπλζε kkppdmf@gmail.com. 

                      Πποϋποθέζειρ ζςμμεηοσήρ ζηη πποκήπςξη για κάλςτη θέζευν 

επικοςπικού πποζυπικού 

Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηελ πξνθήξπμε γηα πξφζιεςε επηθνπξηθνχ πξνζσπηθνχ έρνπλ φινη 

φζνη πιεξνχλ ζσξεπηηθά ηηο αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο: 

1. Έρνπλ ζπκπιεξψζεη ην 18
ν
 έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο θαη δελ έρνπλ ππεξβεί ην 65

ν
 έηνο. 

2. Δίλαη Έιιελεο πνιίηεο ή πνιίηεο θξαηψλ – κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ππφ ηνπο 

πεξηνξηζκνχο ηνπ άξζξνπ 1 παξ. 1 ηνπ λ. 2431/1996, ή Βνξεηνεπεηξψηεο, Κχπξηνη 

νκνγελείο θαη νκνγελείο αιινδαπνί πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε θαη απφ 

ηα λεζηά Ίκβξν θαη Σέλεδν θαη νκνγελείο εμ Αηγχπηνπ, ρσξίο λα απαηηείηαη πηζηνπνηεηηθφ 

ειιεληθήο ηζαγέλεηαο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ε ηδηφηεηά ηνπο σο Διιήλσλ, θαηά ην γέλνο 

θαη ηε ζπλείδεζε, απνδεηθλχεηαη κε άιινπο ηξφπνπο (λ.δ. 3832/1958). Γηα ηνπο 

ππνςεθίνπο ρσξίο ειιεληθή ηζαγέλεηα απαηηείηαη ε γλψζε ηεο ειιεληθήο γιψζζαο ζε 

βαζκφ επαξθή γηα ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηεο νηθείαο εηδηθφηεηαο. Γηα ηελ απφδεημε 

ηεο γλψζεο ηεο ειιεληθήο γιψζζαο απαηηείηαη πηζηνπνηεηηθφ ειιελνκάζεηαο (λ. 

4027/2011, άξζξν 9), πνπ ρνξεγείηαη απφ ην Κέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο: α) ΤΠ.Π.Δ.Θ 

Αλδξέα Παπαλδξένπ 37, Σ.Κ 151 80 Αζήλα, ηει. 2103443384 θαη 210-3442322 θαη β) 

Καξακανχλα 1, Πι. θξά, Σ.Κ. 55132 Θεζζαινλίθε, ηει.2313331540, ησλ θαησηέξσ 

επηπέδσλ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο: 
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  Γ ΔΠΙΠΔΓΟ ή Β2 ΔΠΙΠΔΓΟ: Γηα ηηο θαηεγνξίεο Παλεπηζηεκηαθήο (Π.Δ.) θαη 

Σερλνινγηθήο Δθπαίδεπζεο (Σ.Δ.) κε Γηνηθεηηθνχ Πξνζσπηθνχ θαη γηα ηελ 

Καηεγνξία Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο (Γ.Δ.) Γηνηθεηηθνχ Πξνζσπηθνχ. 

 Γ ΔΠΙΠΔΓΟ ή Γ1 ΔΠΙΠΔΓΟ: Γηα ηηο Καηεγνξίεο Παλεπηζηεκηαθήο (Π.Δ.) θαη 

Σερλνινγηθήο Δθπαίδεπζεο (Σ.Δ.) Γηνηθεηηθνχ Πξνζσπηθνχ. 

 

Δπίζεο, απνδεηθλχεηαη κε αληίζηνηρν πηζηνπνηεηηθφ ηνπ ρνιείνπ ηεο Διιεληθήο Γιψζζαο 

ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο (Παλεπηζηεκηνχπνιε, Θεζζαινλίθε, Σ.Κ. 

54006, ηει. 2310/997571−72−76), ην νπνίν ρνξεγείηαη χζηεξα απφ ζρεηηθή εμέηαζε ηνπ 

ππνςεθίνπ ή απφ άιιε ζρνιή ή ζρνιείν Διιεληθήο Γιψζζαο. 

Γελ απαηηείηαη ε απφδεημε γλψζεο ηεο ειιεληθήο γιψζζαο γηα Βνξεηνεπεηξψηεο, Κχπξηνπο 

νκνγελείο θαη νκνγελείο αιινδαπνχο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε θαη απφ 

ηα λεζηά Ίκβξν θαη Σέλεδν. 

3. Οη άλδξεο, κέρξη ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο ειεθηξνληθήο αίηεζεο έρνπλ 

εθπιεξψζεη ηηο ζηξαηησηηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο ή  έρνπλ απαιιαγεί λφκηκα απφ απηέο ή ε 

εθπιήξσζε ησλ ζηξαηησηηθψλ ηνπο ππνρξεψζεσλ έρεη λνκίκσο αλαβιεζεί κέρξη εκεξνκελία 

πνπ έπεηαη ηεο 30
εο

.09.2020. 

Γελ απαηηείηαη εθπιήξσζε ησλ ζηξαηησηηθψλ ππνρξεψζεσλ: 

β) Γηα ηνπο πνιίηεο θξάηνπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, γηα ηνπο νπνίνπο δελ πξνβιέπεηαη ζηε 

ρψξα ηνπο ηέηνηα ππνρξέσζε θαη έρνπλ πνιηηνγξαθεζεί σο Έιιελεο πνιίηεο. 

4. Γελ έρνπλ θψιπκα πξφζιεςεο (άξζξν 8 λ. 3528/2007), νχηε θαηά ην ρξφλν ιήμεο ηεο 

πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ, νχηε θαηά ην ρξφλν ηνπ δηνξηζκνχ, ήηνη: 

α) Γελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί γηα θαθνχξγεκα θαη ζε νπνηαδήπνηε πνηλή γηα θινπή, ππεμαίξεζε 

(θνηλή ή ζηελ ππεξεζία), απάηε, εθβίαζε, πιαζηνγξαθία, απηζηία δηθεγφξνπ, δσξνδνθία, 

θαηαπίεζε, απηζηία πεξί ηελ ππεξεζία, παξάβαζε θαζήθνληνο, θαζ’ ππνηξνπή ζπθνθαληηθή 

δπζθήκεζε, θαζψο θαη γηα νπνηνδήπνηε έγθιεκα θαηά ηεο γελεηήζηαο ειεπζεξίαο ή έγθιεκα 

νηθνλνκηθήο εθκεηάιιεπζεο ηεο γελεηήζηαο δσήο. 

β) Γελ είλαη ππφδηθνη πνπ έρνπλ παξαπεκθζεί κε ηειεζίδηθν βνχιεπκα ή θαη΄ άιινλ λφκηκν 

ηξφπν (άξζξν 43, λ. 4139/2013) γηα θαθνχξγεκα ή γηα πιεκκέιεκα ηεο πεξίπησζεο α, έζησ 

θαη αλ ην αδίθεκα απηφ έρεη παξαγξαθεί. 

γ) Γελ έρνπλ ζηεξεζεί ιφγσ θαηαδίθεο ηα πνιηηηθά ηνπο δηθαηψκαηα θαη γηα φζν ρξφλν 

δηαξθεί ε ζηέξεζε απηή. 

δ) Γελ ηεινχλ ππφ ζηεξεηηθή δηθαζηηθή ζπκπαξάζηαζε (πιήξε ή κεξηθή), ππφ επηθνπξηθή 

δηθαζηηθή ζπκπαξάζηαζε (πιήξε ή κεξηθή) θαη ππφ ηηο δχν απηέο θαηαζηάζεηο. 

ε) Γελ έρνπλ απνιπζεί απφ ζέζε δεκφζηαο ππεξεζίαο ή Ο.Σ.Α. ή άιινπ Ννκηθνχ Πξνζψπνπ 

ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, ιφγσ επηβνιήο ηεο πεηζαξρηθήο πνηλήο ηεο νξηζηηθήο παχζεσο ή ιφγσ 

θαηαγγειίαο ηεο ζχκβαζεο εξγαζίαο γηα ζπνπδαίν ιφγν, νθεηιφκελν ζε ππαηηηφηεηα ηνπ 

εξγαδνκέλνπ, αλ δελ παξέιζεη πεληαεηία απφ ηελ απφιπζε. Γηα ηε δηαπίζησζε ηνπ σο άλσ 

θσιχκαηνο δηνξηζκνχ ππνβάιιεηαη ππεχζπλε δήισζε απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν, ην αιεζέο 

πεξηερφκελν ηεο νπνίαο ειέγρεηαη απηεπαγγέιησο απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία δηνξηζκνχ κε 

βάζε ηα ζηνηρεία πνπ ηεξνχληαη ζην Μεηξψν Απνγξαθήο Διιεληθνχ Γεκνζίνπ. 

εκείσζε: Η αληθαλφηεηα πξνο πξφζιεςε αίξεηαη κφλν κε ηελ έθδνζε ηνπ θαηά ην άξζξν 

47 παξ. 1 ηνπ πληάγκαηνο δηαηάγκαηνο πνπ αίξεη ηηο ζπλέπεηεο ηεο πνηλήο. 

5. Τπνβάινπλ εληφο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ηελ αίηεζε ζπκκεηνρήο ζηελ πξνθήξπμε. 

6. Καηά ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο, θαηέρνπλ ηα ππνρξεσηηθά ηππηθά θαη 

πξφζζεηα πξνζφληα (π.ρ. ηίηιν ζπνπδψλ, θ.ιπ.), ηα κε ππνρξεσηηθά βαζκνινγνχκελα 

πξνζφληα, πνπ δειψλνπλ ζηελ αίηεζε - ππεχζπλε δήισζε, θαζψο θαη ηα απαηηνχκελα 
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πηζηνπνηεηηθά αλαγλψξηζεο θαη ηζνηηκίαο ησλ ηίηισλ ζπνπδψλ ηνπο εθφζνλ ηα ηειεπηαία 

απνθηήζεθαλ ζηελ αιινδαπή. 

Γηα ηελ απφδεημε ηεο ζπλδξνκήο ή κε ησλ αλαθεξνκέλσλ ζηηο αλσηέξσ παξαγξάθνπο νη 

ππνςήθηνη/ππνςήθηεο ππνρξενχληαη λα ππνβάιινπλ θαηά ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζήο ηνπο ηα 

απαηηνχκελα γηα ηνλ έιεγρν δηθαηνινγεηηθά άιισο δελ ιακβάλνληαη ππφςηλ. 

Πποζόνηα ππόζλητηρ επικοςπικού πποζυπικού 

ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ 

Α. Σίηλοι ζποςδών 

Γηα ηελ θαηεγνξία Παλεπηζηεκηαθήο ή Σερλνινγηθήο Δθπαίδεπζεο: 

Σίηινο ζπνπδψλ ζηνλ νπνίν λα αλαγξάθεηαη ε εκεξνκελία θαη ην έηνο θηήζεο απηνχ. Οη 

ππνςήθηνη/ππνςήθηεο Παλεπηζηεκηαθήο θαη Σερλνινγηθήο Δθπαίδεπζεο πνπ θαηέρνπλ 

ηίηινπο ζπνπδψλ, ζηνπο νπνίνπο δελ αλαγξάθεηαη ε θαηεχζπλζε ή εηδίθεπζε απηψλ, φπσο 

απηή νξίδεηαη κε ηελ παξνχζα, πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ πηζηνπνηεηηθφ ή βεβαίσζε ηνπ 

ηκήκαηνο πνπ ρνξήγεζε ηνλ ηίηιν ζπνπδψλ ηνπο, απφ ηα νπνία λα πξνθχπηεη φηη ν/ε 

ππνςήθηνο/ππνςήθηα παξαθνινχζεζε ηα καζήκαηα θχθινπ ζπνπδψλ ηεο θαηεχζπλζεο ή 

εηδίθεπζεο πνπ δεηνχληαη. 

Γηα ηνπο ηίηινπο Παλεπηζηεκηαθήο ή Σερλνινγηθήο Δθπαίδεπζεο, φπνπ ζηνλ ΠΙΝΑΚΑ 1 σο 

πξνζφλ δηνξηζκνχ νξίδεηαη, πηπρίν ή δίπισκα Α.Δ.Ι. ή Διιεληθνχ Αλνηθηνχ Παλεπηζηεκίνπ 

(Δ.Α.Π.) ή Πξνγξακκάησλ πνπδψλ Δπηινγήο (Π..Δ) Α.Δ.Ι. ηεο εκεδαπήο αληίζηνηρεο 

εηδηθφηεηαο ή πηπρίν ή δίπισκα Σ.Δ.Ι. ή Πξνγξακκάησλ πνπδψλ Δπηινγήο (Π..Δ.) Σ.Δ.Ι. 

ηεο εκεδαπήο αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο ή αληίζηνηρν θαηά εηδηθφηεηα ή αληίζηνηρν θαηά 

πεξηερφκελν εηδηθφηεηαο (π.δ. 50/2001 άξζ. 26 παξ. 2 φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 

κφλν ζηνηρείν 15 π.δ. 347/2003) κε ην δεηνχκελν απφ ηελ πξνθήξπμε, ππνρξενχληαη λα 

πξνζθνκίδνπλ ζπγρξφλσο βεβαίσζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ ηνπ Α.Δ.Ι. ή Διιεληθνχ 

Αλνηθηνχ Παλεπηζηεκίνπ (Δ.Α.Π.) ή Πξνγξακκάησλ πνπδψλ Δπηινγήο (Π..Δ) Α.Δ.Ι. ή ηνπ 

Σ.Δ.Ι. ή Πξνγξακκάησλ πνπδψλ Δπηινγήο (Π..Δ.) Σ.Δ.Ι., ζην νπνίν αλήθεη ην Σκήκα πνπ 

ρνξήγεζε ην ελ ιφγσ πηπρίν ή δίπισκα, πεξί ηνπ φηη ν ηίηινο απηφο ζηεξίδεηαη ζε ζπνπδέο 

πνπ θαιχπηνπλ κε πιήξε επάξθεηα ην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηνπ πηπρίνπ πνπ δεηείηαη απφ 

ηελ πξνθήξπμε (π.δ. 50/2001 άξζξν 26 παξ. 2, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κεηαγελέζηεξα) 

Δάλ ν ηίηινο έρεη απνθηεζεί ζηελ αιινδαπή απαηηείηαη: 

Πξάμε αλαγλψξηζεο απφ ην ΓΙ.Κ.Α.Σ..Α., ή ην Ι.Σ.Δ. γηα ηελ ηζνηηκία θαη αληηζηνηρία ηνπ 

ηίηινπ ή πηζηνπνηεηηθφ αλαγλψξηζεο απφ ηνλ Γηεπηζηεκνληθφ Οξγαληζκφ Αλαγλψξηζεο 

Σίηισλ Αθαδεκατθψλ θαη Πιεξνθφξεζεο (Γ.Ο.Α.Σ.Α.Π.) πεξί ηζνηηκίαο θαη αληηζηνηρίαο 

ησλ εκεδαπψλ ηίηισλ. 

Δηδηθά γηα ηα πηπρία ηεο Κχπξνπ: Γηα ηα πηπρία πνπ απνθηήζεθαλ πξηλ απφ ηελ πιήξε 

έληαμε ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε (1-5-2004) θαη αλαθέξνληαη 

ζην π.δ. 299/1997 δελ απαηηείηαη αληηζηνηρία. Γηα ηα ίδηα πηπρία θαζψο θαη γηα φια ηα 

ππφινηπα, ηα νπνία έρνπλ ρξφλν θηήζεο κεηά ηελ έληαμε ηεο ζηελ Δ.Δ. απαηηείηαη ηζνηηκία 

θαη αληηζηνηρία. 

Γηα ηνπο ΠΔ/ΣΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: 

ΑΔΑ: 6Τ99469ΗΜΦ-36Κ



Σαπηφηεηα κέινπο ηνπ πλδέζκνπ Κνηλσληθψλ Λεηηνπξγψλ Διιάδνο (ΚΛΔ), ε νπνία λα 

είλαη ζε ηζρχ ή Βεβαίσζε εγγξαθήο - ππνβνιήο εηήζηαο δήισζεο ζηνηρείσλ Κνηλσληθνχ 

Λεηηνπξγνχ ζηνλ ΚΛΔ (άξζξν 78θαη 110 ηνπ λ. 4488/2017 (Α΄ 137), ε νπνία λα είλαη ζε 

ηζρχ κέρξη ην ηέινο Φεβξνπαξίνπ ηνπ επφκελνπ έηνπο απφ ηελ έθδνζή ηεο. 

 

Β. Άδειερ άζκηζηρ επαγγέλμαηορ ή άλλερ επαγγελμαηικέρ άδειερ, βεβαιώζειρ - 

Πιζηοποιηηικά 

 Άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο (απαηηνχκελε θαηά πεξίπησζε ζχκθσλα κε ηνλ πίλαθα 

ηνπ παξαξηήκαηνο ηεο παξνχζαο) ή 

 Βεβαίσζε εθδηδφκελε απφ αξκφδηα δηνηθεηηθή αξρή φηη πιεξνί φιεο ηηο λφκηκεο 

πξνυπνζέζεηο γηα ηελ άζθεζε ηνπ αληίζηνηρνπ επαγγέικαηνο (λ. 3919/2011, φπσο 

ηζρχεη) ή 

 Βεβαίσζε Αλαγγειίαο (λ. 3982/2011, φπσο ηζρχεη)  

ηνπο θαηαιφγνπο εγγξάθνληαη φζνη θαηέρνπλ αληίζηνηρν ηίηιν ζπνπδψλ φπσο πξνβιέπεηαη 

απν ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία. Η εκπεηξία απνδεηθλχεηαη κε βεβαίσζε ππεξεζίαο ηνπ νηθείνπ 

θνξέα, εθφζνλ έρεη πξνζθεξζεί ζην δεκφζην ηνκέα, ζε Ν.Π.Γ.Γ. ή ζε θνξείο ηνπ επξχηεξνπ 

δεκφζηνπ ηνκέα, απφ βεβαίσζε εξγνδφηε κε θαηάζεζε ησλ αληίζηνηρσλ ελζήκσλ εξγαζίαο 

ηνπ νηθείνπ αζθαιηζηηθνχ θνξέα εθφζνλ έρεη πξνζθεξζεί ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα θαη απφ 

βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ αζθαιηζηηθνχ θνξέα εθφζνλ ν ελδηαθεξφκελνο έρεη ηδησηεχζεη. 

Σν επηθνπξηθφ πξνζσπηθφ, θαηά ην ρξφλν απαζρφιεζήο ηνπ, είλαη πιήξνπο θαη 

απνθιεηζηηθήο απαζρφιεζεο. Ο ρξφλνο απηφο ππνινγίδεηαη σο ρξφλνο πξνυπεξεζίαο θαη 

ζεσξείηαη πξνζφλ φηαλ ζέηνπλ ππνςεθηφηεηα γηα ηελ θαηάιεςε κφληκεο ζέζεο ζε 

αληίζηνηρν θιάδν ζην Γεκφζην Σνκέα. 

1. Σν ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο απαζρφιεζεο ηνπ αλσηέξσ πξνζσπηθνχ νξίδεηαη ζηε ζχκβαζε 

πνπ ζπλάπηεη κε ην Κέληξν θαη λήγει ζηιρ 30/09/2020. ε πεξίπησζε κε απνδνρήο ηεο ζέζεο 

απαζρφιεζεο απφ ηνλ πξνζιεπηέν ππνςήθην 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.   

Σν απαζρνινχκελν επηθνπξηθφ πξνζσπηθφ ακείβεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο πνπ ηζρχνπλ 

γηα ην πξνζσπηθφ κε ζχκβαζε εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ ηνπ Κέληξνπ. 

Οη αηηήζεηο πνπ ζα θαηαηεζνχλ ειεθηξνληθά ζην Κέληξν ζα πξέπεη απαξαίηεηα λα 

ζπλνδεχνληαη απφ ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά: 

1. Αζηπλνκηθή ηαπηφηεηα δχν φςεσλ (γηα ηνπο Έιιελεο πνιίηεο θαη ηνπο πνιίηεο άιινπ 

θξάηνπο κέινπο ηεο Δ.Δ.). 

2Σαπηφηεηα νκνγελνχο ( γηα ηνπο Έιιελεο νκνγελείο). 

3.Άδεηα δηακνλήο ζε ηζρχ (γηα ηνπο αιινδαπνχο ηξίησλ ρσξψλ). 

4  Σίηινο ζπνπδψλ  

5. Άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο.( απαηηείηαη) 

6. Σαπηφηεηα κέινπο ηνπ πλδέζκνπ Κνηλσληθψλ Λεηηνπξγψλ Διιάδνο (ΚΛΔ), ε 

νπνία λα είλαη ζε ηζρχ ή Βεβαίσζε εγγξαθήο - ππνβνιήο εηήζηαο δήισζεο ζηνηρείσλ 

Κνηλσληθνχ Λεηηνπξγνχ ζηνλ ΚΛΔ (άξζξν 78θαη 110 ηνπ λ. 4488/2017 (Α΄ 137), ε νπνία 

λα είλαη ζε ηζρχ κέρξη ην ηέινο Φεβξνπαξίνπ ηνπ επφκελνπ έηνπο απφ ηελ έθδνζή ηεο 

ΑΔΑ: 6Τ99469ΗΜΦ-36Κ



7.Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ Ν.1599/86 φηη δελ έρεη θψιπκα θαηά ην άξζξν 8 ηνπ Τπαιιειηθνχ 

Κψδηθα.  

8.Γηθαηνινγεηηθά πξνυπεξεζίαο, φπσο πξνβιέπνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ ΦΔΚ 

Σεχρνο B’ 3706/04.10.2019 θαη αλαθέξνληαη παξαπάλσ, 

Η πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ, πνπ ζα γίλεη απνθιεηζηηθά ειεθηξνληθά,  θαζνξίδεηαη 

ζε ηξεηο (3) εκεξνινγηαθέο εκέξεο θαη αξρίδεη απφ ηελ επνκέλε ηεο δεκνζίεπζεο ηεο 

αλαθνίλσζεο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Κέληξνπ 29/06/2020 www.kkppdm.gr ήηνη απφ 

30/06/2020 θαη ψξα 11:00 π.κ έσο 03/07/2020 θαη ψξα 11:00 π.κ. 

Αηηήζεηο πνπ ζα ππνβιεζνχλ κεηά ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο δελ ζα αμηνινγεζνχλ. 

Σν εκπξφζεζκν ηεο αίηεζεο θξίλεηαη κε βάζε ηελ εκεξνκελία πνπ θέξεη ν ειεθηξνληθφο 

θάθεινο απνζηνιήο ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε kkppdmf@gmail.com. Σα απαξαίηεηα 

δηθαηνινγεηηθά, φπσο θαη ε αίηεζε πξέπεη λα απνζηαινχλ κε έλα email. 

Η αίηεζε επέρεη ζέζε ππεχζπλεο δήισζεο ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ.1599/1986 (Α΄75) γηα ηα 

ζηνηρεία πνπ δηαιακβάλνληαη ζε απηήλ. Η αλαθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ δειψλνληαη ζηελ 

αίηεζε επηζχξεη ηηο πξνβιεπφκελεο πνηληθέο θαη δηνηθεηηθέο θπξψζεηο. 

Ο ππνςήθηνο θέξεη ηελ επζχλε ηεο πιήξνπο θαη νξζήο ζπκπιήξσζεο ηεο αίηεζεο. 

Δηδηθφηεξα, ππνρξενχηαη λα ζπκπιεξψζεη ηα νηθεία πεδία ησλ αηηήζεσλ κε ηα ζηνηρεία πνπ 

νξίδνληαη ζηελ πξνθήξπμε. Γηφξζσζε ή ηξνπνπνίεζε ή ζπκπιήξσζε ησλ αηηήζεσλ, 

ζπκπιήξσζε ηπρφλ ειιεηπφλησλ ζηνηρείσλ – δηθαηνινγεηηθψλ, έζησ θαη ζπκπιεξσκαηηθψλ 

ή δηεπθξηληζηηθψλ, επηηξέπεηαη κε λέεο αηηήζεηο νη νπνίεο ππνβάιινληαη, ζε αληηθαηάζηαζε 

ησλ πξνεγνπκέλσλ νη νπνίεο αθπξψλνληαη, έσο ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ 

αηηήζεσλ. 

Οη ππνςήθηνη κπνξνχλ λα αλαδεηήζνπλ ηα έληππα ησλ 

αηηήζεσλ: β) ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Κέληξνπ 

www.kkppdm.gr. 

Γημοζίεςζη ηηρ ανακοίνυζηρ 

Ανάπηηζη ηηρ παπούζαρ ανακοίνυζηρ θα 

γίνει: - ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Κέληξνπ 

www.kkppdm.gr. 

Κπιηήπια και πίνακαρ μοπιοδόηηζηρ 

Σα θξηηήξηα γηα ηελ πξφζιεςε επηθνπξηθνχ πξνζσπηθνχ θαη ε κνξηνδφηεζε ηνπο 

απνηππψλνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: 

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΜΟΡΙΟΓΟΣΗΗ ΑΠΟΓΔΙΚΣΙΚΑ 

 Δπηά (7) κνλάδεο αλά 

κήλα θαη έσο εμήληα (60) 

κήλεο (έσο θαη 420 

κνλάδεο). 

Ωο εκπεηξία ζεσξείηαη 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 ηεο πξνο 

πιήξσζε ζέζεο, κεηά ηελ απφθηεζε 

ηνπ απαηηνχκελνπ βαζηθνχ ηίηινπ 

ζπνπδψλ θαη σο πξνο ηηο πεξηπηψζεηο 

γηα ηηο νπνίεο απαηηείηαη άδεηα 

άζθεζεο επαγγέικαηνο, κεηά ηε 
ιήςε ηεο άδεηαο. 
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Γηα  ηελ  απφδεημε  ηεο 

πξνυπεξεζίαο/εκπεηξίαο  νη 

ππνςήθηνη/ππνςήθηεο ζα πξέπεη λα 

θαηαζέζνπλ βεβαίσζε 

πξνυπεξεζίαο απφ ηνλ αζθαιηζηηθφ 

θνξέα θαη ηνλ εξγνδφηε ηνπο. 

 

Κπιηήπια επί ιζοβαθμίαρ 

Γηα ηνπο ππνςεθίνπο/ππνςήθηεο ΠΔ, ΣΔ, ΓΔ 

Μεηαμχ ηζνβαζκνχλησλ ππνςεθίσλ αλά θνξέα πξνεγείηαη ν/ε ππνςήθηνο/ππνςήθηα πνπ 

έρεη πεξηζζφηεξεο κνλάδεο ζην σο άλσ θξηηήξην. Αλ δελ θαηαζηεί δπλαηφο ν θαζνξηζκφο ηεο 

ζεηξάο κεηαμχ ησλ ηζνβαζκνχλησλ, πξνεγείηαη απηφο πνπ έρεη ηνλ αξραηφηεξν ηίηιν 

ζπνπδψλ κε βάζε ην έηνο απφθηεζήο ηνπ θαη αλ απηφο ζπκπίπηεη, πξνεγείηαη ν κεγαιχηεξνο 

ζηελ ειηθία κε βάζε ηελ εκεξνκελία γέλλεζήο ηνπ ελψ αλ εμαληιεζνχλ φια ηα παξαπάλσ 

θξηηήξηα, ε κεηαμχ ηνπο ζεηξά θαζνξίδεηαη γηα ηνπο ππνςεθίνπο ηεο Παλεπηζηεκηαθήο 

(Π.Δ.), Σερλνινγηθήο (Σ.Δ.) θαη Γεπηεξνβάζκηαο (Γ.Δ.) Δθπαίδεπζεο ζε δεκφζηα θιήξσζε. 

Ανάπηηζη καηαλόγυν επικοςπικού πποζυπικού καηά κλάδο 

Αξκφδηα γηα ηνλ έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη ηελ θαηάξηηζε ησλ θαηαιφγσλ είλαη ε 

ηξηκειήο Δπηηξνπή ηνπ Κέληξνπ πνπ ζπζηάζεθε κε ηελ κε αξηζκ πξση Β1/493/17-3-2020 

(ΑΓΑ:9Ω0Σ469ΗΜΦ-ΥΒ)απφθαζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γ. . 

Οη πίλαθεο θαηάηαμεο ηνπ επηθνπξηθνχ πξνζσπηθνχ, κε αλαγξαθή ηεο κνξηνδφηεζεο ζα 

αλαξηεζνχλ ζε ειεθηξνληθή κνξθή ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Κέληξνπ Κνηλσληθήο Πξφλνηαο 

Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο www.kkppdm.gr. 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 ζηελ 

εθάζηνηε πξνθήξπμε. ηνλ πίλαθα απνξξηπηέσλ εγγξάθνληαη φζνη δελ πιεξνχλ θάπνηα απφ 

ηηο πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ή δελ δηαζέηνπλ ηα απαηηνχκελα πξνζφληα πξφζιεςεο. Οη  

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. 

Η πξφζιεςε ηνπ επηθνπξηθνχ πξνζσπηθνχ ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε απφθαζε ηνπ Πξφεδξνπ 

ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. 

Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο νη ππνςήθηνη κπνξνχλ λα απεπζχλνληαη ζηα γξαθεία ηνπ 

Κέληξνπ θαη ζηα ηειέθσλα 23853 50902 θαηά ηηο ψξεο 9.00 π.κ-11.00 κ.κ. 

                                                                                                            O Πξφεδξνο ηνπ Γ. 

                                                                                       

                                                                                                             

Ισάλλλεο  . Παξδάιεο 
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ΑΠΟΓΔΚΣΟΙ ΣΙΣΛΟΙ ΠΟΤΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΘΔΣΑ ΠΡΟΟΝΣΑ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 

ΠΔ ΚΙΝΩΝΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΔΙΣΟΤΡΓΩΝ 

 

Α/Α ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ ΠΡΟΟΝΣΑ 

ΑΡΙΘΜΟ  

ΤΜΗΜΜΔΝΩΝ  

ΔΓΓΡΑΦΩΝ/  

ΠΣΤΥΙΑ/  

ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΑ/ 

ΑΓΔΙΔ 

2 ΠΔ ΠΔ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΔΡΓΑΙΑ- 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 

ΛΔΙΣΟΤΡΓΩΝ 

α) Πηπρίν ή δίπισκα Κνηλσληθήο 

Δξγαζίαο ή Κνηλσληθήο 

Γηνίθεζεο κε θαηεχζπλζε 

Κνηλσληθήο Δξγαζίαο ή 

Κνηλσληθήο Γηνίθεζεο θαη 

Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο – 

Δηζαγσγηθή Καηεχζπλζε: 

Κνηλσληθήο Γηνίθεζεο κε 

θαηεχζπλζε Πξνρσξεκέλνπ 

Δμακήλνπ Κνηλσληθήο Δξγαζίαο 

Α.Δ.Ι. ή νκψλπκν πηπρίν ή 

δίπισκα Διιεληθνχ Αλνηθηνχ 

Παλεπηζηεκίνπ (Δ.Α.Π.) ΑΔΙ ή 

Πξνγξακκάησλ πνπδψλ 

Δπηινγήο (ΠΔ) ΑΔΙ ηεο 

εκεδαπήο ή ηζφηηκνο ηίηινο 

ζρνιψλ ηεο εκεδαπήο ή 

αιινδαπήο, αληίζηνηρεο 

εηδηθφηεηαο, β) Άδεηα αζθήζεσο 

επαγγέικαηνο Κνηλσληθήο 

Δξγαζίαο ή Κνηλσληθνχ 

Λεηηνπξγνχ ή βεβαίσζε φηη 

πιεξνί φιεο ηηο λφκηκεο 

πξνυπνζέζεηο γηα ηελ άζθεζε ηνπ 

επαγγέικαηνο ηνπ Κνηλσληθνχ 

Λεηηνπξγνχ. 
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