
Σελίδα 1 από 11 

 

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ  

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

 Γιάννουλη 01-06-2022 

Αρ.Πρωτ.:Γ.Π.οικ. 1382 
 

 

 

 
 

  

  
 

  

                    Ταχ. Δ/νση: Παπάγου 49, 

                      Τ.Κ.  41500- Γιάννουλη 

Παπάγου 49,  

, Γιάννουλ 

  

Τηλέφωνο:2413--503900 
 

FAX: 2410-592053 
 

E-mail: kkpthessaly@1033.syzefxis.gov.gr 
 

Website: http://kkpthessaly.gr/ 
 

 

 

                         

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ  1/2022 
για την πρόσληψη Επικουρικού Προσωπικού Προνοιακών Φορέων 

(ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ) 

 

 

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Θεσσαλίας 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 4611/2019 «Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς 
Κοινωνικής Ασφάλισης, τη Φορολογική Διοίκηση και τους Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, Συνταξιοδοτικές 
Ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές διατάξεις, ενίσχυση της 
προστασίας των εργαζομένων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ  73/τ.Α’ /17.5.2019), όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει. 

2. Την υπ’ αριθμ. Δ1/οικ.43102/14387 (Φ.Ε.Κ. 3706/Β΄/04-10-2019) Υπουργική Απόφαση των 
Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Εσωτερικών: 
«Καθορισμός διαδικασίας πρόσληψης επικουρικού προσωπικού». 

3. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.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. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α΄ «Ανασυγκρότηση του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης» του Ν. 4025/2011 (Φ.Ε.Κ. 228/Α΄/02-11-2011) «Ανασυγκρότηση Φορέων 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση Ε.Σ.Υ και άλλες 
διατάξεις». 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν.4109/2013 «Κατάργηση και συγχώνευση νομικών 
προσώπων του Δημοσίου και του ευρύτερου δημοσίου τομέα» (ΦΕΚ Α’ 16), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 
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6. Τις διατάξεις του άρθρου 20 «Αποκλειστική προθεσμία για τη σύναψη συμβάσεων εκτάκτου 
προσωπικού» του Ν. 4305/2014 (ΦΕΚ 237/Α΄/31-10-2014), όπως αντικαταστάθηκε από το 
άρθρο 52 του Ν. 4554/2018, όπως ισχύει. 

7. Τις διατάξεις του άρθρου δεύτερου του Ν. 4528/2018 (ΦΕΚ 50 Α΄) «Κύρωση Σύμβασης για τη 
λειτουργία Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ και άλλες διατάξεις». 

8. Τις διατάξεις του Ν. 4765/2021 «Εκσυγχρονισμός του συστήματος προσλήψεων στον 
δημόσιο τομέα και ενίσχυση του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) και 
λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 6/τ.Α’/15-1-2021). 

9. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 4820/2021 «Οργανικός Νόμος του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου και άλλες ρυθμίσεις» (ΦΕΚ 130/τ. Α΄/23-7-2021). 

10. Τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν.4829/2021 «Ενίσχυση διαφάνειας  και λογοδοσίας σε 
θεσμικούς φορείς της Πολιτείας, αποκατάσταση της ακεραιότητας του Ενιαίου Συστήματος 
Κινητικότητας και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 166 Α΄). 

11. Την υπ’ αριθ. Δ1/52108/16913/08-01-2020 (ΦΕΚ 14/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./13-01-2020) απόφαση της 
Υφυπουργού Πρόνοιας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης περί ορισμού μελών στο Διοικητικό 
Συμβούλιο του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Θεσσαλίας.  

12. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./50/6644/05-05-2022 Εγκριτική Απόφαση της 
Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ: 33/2006 (Αναστολή διορισμών και 
προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα, ΦΕΚ 280 Α΄), όπως  ισχύει. 

13. Το απόσπασμα πρακτικών της υπ’ αριθμ. 17/26-05-2022  Συνεδρίασης του  Διοικητικού 
Συμβουλίου του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Θεσσαλίας με θέμα: «Περί 
έγκρισης πρόσληψης αριθμού εννέα (9) ατόμων Επικουρικού προσωπικού στο Κ.Κ.Π.Π. 
Θεσσαλίας».  

14. Το απόσπασμα πρακτικών της υπ’ αριθμ. 18/01-06-2022 (ΑΔΑ: 9ΥΩΙΟΞΝ2-ΡΞ9) 
Συνεδρίασης του  Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας 
Θεσσαλίας με θέμα: «Περί έγκρισης σχεδίου Προκήρυξης πρόσληψης Επικουρικού 
προσωπικού του Κ.Κ.Π.Π. Θεσσαλίας».  

15. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 1742/22-06-2022 έγγραφο της Υπεύθυνης Λογιστηρίου του Κέντρου 
Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Θεσσαλίας, σχετικά με την ύπαρξη πιστώσεων για την 
κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του υπό πρόσληψη προσωπικού για τα έτη 2022-2023 και 
της δημοσίευσης στον τύπο της παρούσας Προκήρυξης. 

 

Προκηρύσσει 
 

Την πρόσληψη επικουρικού προσωπικού, συνολικά εννέα (9) ατόμων για την 
κάλυψη επιτακτικών αναγκών του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας 
Θεσσαλίας (ΚΚΠΠΘ) που εδρεύει στη Λάρισα της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, 
και συγκεκριμένα τα εξής, ανά υπηρεσία, τόπο απασχόλησης, ειδικότητα και 
διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα 
(τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β): 

 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α:  ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός 
θέσης 

Υπηρεσία Τόπος απασχόλησης Ειδικότητα 
Διάρκεια 

σύμβασης 
Αριθμός 
ατόμων 

 

101 

Κέντρο 
Κοινωνικής 
Πρόνοιας 

Περιφέρειας 
Θεσσαλίας 

Παράρτημα 
Αποθεραπείας και 
Αποκατάστασης 

παιδιών με Αναπηρίες 
Καρδίτσας 

 
 

ΤΕ 
Φυσικοθεραπείας 

 
Από την 

ημερομηνία 
υπογραφής της 

σύμβασης 

1 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Α:  ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός 
θέσης 

Υπηρεσία Τόπος απασχόλησης Ειδικότητα 
Διάρκεια 

σύμβασης 
Αριθμός 
ατόμων 

(Δ. Καρδίτσας) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ  

και για ένα (1) έτος 

 

102 

Κέντρο 
Κοινωνικής 
Πρόνοιας 

Περιφέρειας 
Θεσσαλίας 

Παράρτημα 
Αποθεραπείας και 
Αποκατάστασης 

παιδιών με Αναπηρίες 
Καρδίτσας 

(Δ. Καρδίτσας)   

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ               

 
ΔΕ 

Αδελφών 
Νοσοκόμων 

 
Από την 

ημερομηνία 
υπογραφής της 

σύμβασης 
και για ένα (1) έτος 

 

1 

 

103 

Κέντρο 
Κοινωνικής 
Πρόνοιας 

Περιφέρειας 
Θεσσαλίας 

Παράρτημα 
Αποθεραπείας και 
Αποκατάστασης 

παιδιών με Αναπηρίες 
Καρδίτσας 

(Δ. Καρδίτσας) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ                  

 
 

ΔΕ 
Μαγείρων 

 
Από την 

ημερομηνία 
υπογραφής της 

σύμβασης 
και για ένα (1) έτος 

1 

 

104 

Κέντρο 
Κοινωνικής 
Πρόνοιας 

Περιφέρειας 
Θεσσαλίας 

 

Παράρτημα ΑμεΑ 
Λάρισας -                             

Ο Αριστεύς Λάρισας 

(Δ. Λάρισας) 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ                     

 
ΠΕ 

Διοικητικού- 
Λογιστικού 

 

 
Από την 

ημερομηνία 
υπογραφής της 

σύμβασης 
και για ένα (1) έτος 

 

1 

    105 

Κέντρο 
Κοινωνικής 
Πρόνοιας 

Περιφέρειας 
Θεσσαλίας 

Παράρτημα ΑμεΑ 
Λάρισας -                             

Ο Αριστεύς Λάρισας 

(Δ. Τυρνάβου) 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ 

 
ΔΕ 

Αδελφών 
Νοσοκόμων 

Από την 
ημερομηνία 

υπογραφής της 
σύμβασης 

και για ένα (1) έτος 

 

 

1 

 
 

106 

Κέντρο 
Κοινωνικής 
Πρόνοιας 

Περιφέρειας 
Θεσσαλίας 

Παράρτημα ΑμεΑ 
Λάρισας -                             

Ο Αριστεύς Λάρισας 

(Δ. Τυρνάβου)   

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ                     

 
 

ΔΕ 
Οδηγών 

 

Από την 
ημερομηνία 

υπογραφής της 
σύμβασης 

και για ένα (1) έτος 

 

1 

 

107 

Κέντρο 
Κοινωνικής 
Πρόνοιας 

Περιφέρειας 
Θεσσαλίας 

Παράρτημα ΑμεΑ 
Τρικάλων 

(Δ. Τρικκαίων) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ                      

 
ΠΕ 

Φυσικής 
Αγωγής 

Από την 
ημερομηνία 

υπογραφής της 
σύμβασης 

και για ένα (1) έτος 

 

1 

 

108 

Κέντρο 
Κοινωνικής 
Πρόνοιας 

Περιφέρειας 

Παράρτημα ΑμεΑ 
Τρικάλων 

(Δ. Τρικκαίων) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 

 
ΔΕ 

Αδελφών 
Νοσοκόμων 

Από την 
ημερομηνία 

υπογραφής της 
σύμβασης 

1 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Α:  ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός 
θέσης 

Υπηρεσία Τόπος απασχόλησης Ειδικότητα 
Διάρκεια 

σύμβασης 
Αριθμός 
ατόμων 

Θεσσαλίας ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ                      και για ένα (1) έτος 

 

109 

Κέντρο 
Κοινωνικής 
Πρόνοιας 

Περιφέρειας 
Θεσσαλίας 

Παράρτημα ΑμεΑ 
Τρικάλων 

(Δ. Τρικκαίων) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ                      

 
ΔΕ 

Μαγείρων 

Από την 
ημερομηνία 

υπογραφής της 
σύμβασης 

και για ένα (1) έτος 

 

1 

 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός θέσης 
Τίτλος σπουδών  

και  
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

101 

α) Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Φυσικοθεραπείας ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή 
δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά 
ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) 
ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, 
αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ 
ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.  

β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Φυσιοθεραπευτή ή βεβαίωση ότι πληροί όλες τις 
νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος Φυσιοθεραπευτή.  

γ) Ταυτότητα μέλους του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσιοθεραπευτών (Π.Σ.Φ.), η 
οποία να είναι σε ισχύ μέχρι το τέλος Φεβρουάριου του επόμενου έτους από την 
έκδοσή της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του ν. 3599/2007 ή Βεβαίωση 
εγγραφής στον Π.Σ.Φ για όσους εγγράφονται για πρώτη φορά, η οποία ισχύει 
μέχρι το τέλος του έτους που εκδόθηκε ή Βεβαίωση ανανέωσης εγγραφής στον 
Π.Σ.Φ. του τρέχοντος έτους. 

102, 105, 108 

α) Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος Μέσης Τεχνικής Επαγγελματικής 
Νοσηλευτικής Σχολής (ΜΤΕΝΣ) ή ειδικοτήτων Βοηθών Νοσηλευτών ή Βοηθών 
Νοσοκόμων ή Νοσηλευτικής ή Νοσηλευτικής Τραυματολογίας ή Βοηθός 
Τραυματολογίας ορθοπεδικής ή Νοσηλευτικής Χειρουργείου ή Νοσηλευτικής 
Ογκολογικών Παθήσεων ή Ειδικής Νοσηλευτικής ή Νοσηλευτικής Μονάδων 
Εντατικής Θεραπείας ή Νοσηλευτικής Ατόμων με Ψυχικές Παθήσεις ή Βοηθός 
Νοσηλευτικής Μαιευτικής ή Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας ή Βοηθός 
Νοσηλευτικής Τραυματολογίας ή Βοηθός Νοσηλευτικής Χειρουργείου ή Βοηθός 
Νοσηλευτικής Ογκολογικών παθήσεων ή Βοηθός Νοσηλευτικής Μονάδων 
Εντατικής Θεραπείας ή Βοηθός Νοσηλευτικής Ατόμων με Ειδικές παθήσεις ή 
Βοηθών Γενικής Νοσηλείας ή Βοηθός Νοσηλευτή ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα 
ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων: ΙΕΚ ή Επαγγελματικού 
Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών ή 
Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή 
Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν. 1346/1983 ή ν. 3475/2006 ή 
άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης 
ειδικότητας. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός θέσης 
Τίτλος σπουδών  

και  
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος βοηθού νοσηλευτή ή βεβαίωση εκδιδόμενη από 
αρμόδια διοικητική αρχή ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την 
άσκηση του επαγγέλματος βοηθού νοσηλευτή. 

 
 

103, 109 

Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Μαγειρικής Τέχνης ή Τεχνικός 
Μαγειρικής Τέχνης ή Τεχνίτης Μαγειρικής Τέχνης ή Τεχνικός Μαγειρικής τέχνης - 
Αρχιμάγειρας (chef) ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των 
παρακάτω σχολικών μονάδων: ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού 
Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου 
Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Σχολής 
Επαγγελματικής Κατάρτισης ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικής 
Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του 
ΟΑΕΔ του ν. 1346/1983 ή ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας 
της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. 
 

ή 
Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο 
τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 
απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμο απολυτήριο τίτλο κατώτερης 
Τεχνικής Σχολής του ν.δ. 580/1970 ή απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής 
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του ν. 2817/200 της 
ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και σχετική εμπειρία 
τουλάχιστον τριών (3) ετών. 
 
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Οι κάτοχοι πτυχίων Βασικής Εκπαίδευσης του Οργανισμού 
Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΟΤΕΚ) του τμήματος του β.δ 151/1971 
(ΦΕΚ 52 Α’) Μαγειρικής Τέχνης διετούς κύκλου σπουδών υποχρεούνται να 
προσκομίσουν και απολυτήριο τίτλο τουλάχιστον Γ’ Γυμνασίου. 
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α) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού 
Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της 
ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής. 

β) Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) 
υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου. 
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α) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ΄ ή C΄ ή  Δ΄ ή D΄ κατηγορίας (π.δ. 51/2012 όπως 
ισχύει).  
β) Οποιοσδήποτε απολυτήριος τίτλος σχολικής μονάδας Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής  

ή 
Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου 
ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο 
δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμο απολυτήριο τίτλο κατώτερης Τεχνικής Σχολής 
του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής 
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/20θ0 της ημεδαπής ή 
άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τριών 
(3) ετών, μετά την απόκτηση της παραπάνω άδειας οδήγησης αυτοκινήτου, 
γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ). 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός θέσης 
Τίτλος σπουδών  

και  
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 
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Πτυχίο ή Δίπλωμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού ΑΕΙ ή το ομώνυμο 
πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) ΑΕΙ ή 
Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος 
σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. 

 
 

Οι υποψήφιοι/ες όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών. 

 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΑΥΤΩΝ 

Η σειρά κατάταξης μεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια, 
σύμφωνα με το άρθρο 4 της υπ’ αριθμ. Δ1/οικ.43102/14387 ΚΥΑ (Φ.Ε.Κ. 3706/τ.Β΄/04-10-
2019) «Καθορισμός διαδικασίας πρόσληψης επικουρικού προσωπικού»: 

 

1. Προϋπηρεσία / Εμπειρία (συνολικός χρόνος απασχόλησης έως 60 μήνες) 

2. Ειδική προϋπηρεσία / εμπειρία σε φορείς πρόνοιας (με ανώτατο όριο τους 48 μήνες) 

3. Χρόνος ανεργίας (από 4 έως 48 μήνες) 

4. Αριθμός ανηλίκων τέκνων υποψηφίου/ας 

5. Αριθμός τέκνων πολύτεκνης οικογένειας 

6. Αριθμός τέκνων τρίτεκνης οικογένειας 

7. Μονογονεϊκές οικογένειες 

8. Υποψήφιος/α με ποσοστό αναπηρίας πάνω από 67% ή πάνω από 50% σε περίπτωση 

νοητικής στέρησης ή αυτισμού ή κώφωσης. 

9. Υποψήφιος/α με ανήλικο τέκνο ή επιμέλεια ανηλίκου το οποίο έχει ποσοστό αναπηρίας 

67% και άνω. 

 

Τα ανωτέρω κριτήρια μοριοδοτούνται, όπως αναλυτικά περιγράφεται στον 

παρακάτω πίνακα βαθμολόγησής τους. 

 

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

Η σειρά κατάταξης μεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια: 

 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
 
 

  1. ΕΜΠΕΙΡΙΑ (8 μονάδες ανά μήνα εμπειρίας και έως 60 μήνες) 

μήνες 1 2 3 4 5 … 10 … 40 41 … 60 

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

        2. ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ / ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ ΦΟΡΕΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ (15 μονάδες ανά μήνα για τους πρώτους 24 μήνες και 8 μονάδες ανά μήνα για τους 
λοιπούς μήνες, με ανώτατο όριο τους 48 μήνες). 

μήνες 1 2 3 4 5 6 … 24 25 26 … 48 

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

 
        3. ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ (12 μονάδες για κάθε έναν από τους πρώτους 4 μήνες και 8 μονάδες για κάθε μήνα από τους υπόλοιπους μήνες, με 

ανώτατο όριο τους 48 μήνες). 

μήνες 1 2 3 4 5 6 7 … 45 46 47 48 

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

 
        4. ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ (30 μονάδες για κάθε ανήλικο τέκνο) 
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        5. ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΕΚΝΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (70 μονάδες για κάθε πολύτεκνο υποψήφιο ή τέκνο πολύτεκνης οικογένειας) 

αριθμός τέκνων 3* 4 5 6 7 …. 

μονάδες 210 280 350 420 490 …. 

   *αφορά μόνο τις ειδικές περιπτώσεις πολυτεκνίας με τρία (3) τέκνα     

 
        6. ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΕΚΝΩΝ ΤΡΙΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (50 μονάδες για κάθε υποψήφιο ή τέκνο τρίτεκνης οικογένειας) 

αριθμός τέκνων 3           

μονάδες 150           

 

        7. ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ (100 μονάδες για υποψήφιο γονέα μονογονεϊκής οικογένειας) 
 
        8. ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ/Α ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 67% ή ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 50% ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ/ΕΣ ΠΟΥ ΠΑΣΧΟΥΝ ΑΠΟ ΝΟΗΤΙΚΗ ΣΤΕΡΗΣΗ ή 

ΑΥΤΙΣΜΟ ή ΚΩΦΩΣΗ (100 μονάδες) 

 
        9. ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ/Α ΜΕ ΑΝΗΛΙΚΟ ΤΕΚΝΟ ή ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΑΝΗΛΙΚΟΥ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΧΕΙ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ 67% ΚΑΙ ΑΝΩ (100 μονάδες) 

 

 

 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ (ΠΕ),  
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ (ΤΕ) ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ (ΔΕ) ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

 Ως βαθμολογούμενη εμπειρία λαμβάνεται υπόψη 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 των 
προς πλήρωση θέσεων και μέχρι 60 μήνες. 

Ως βαθμολογούμενη ειδική εμπειρία λαμβάνεται υπόψη η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση 
έργου στο δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα σε Φορέα Πρόνοιας και μέχρι 48 μήνες. 

ΚΩΔΙΚΟΙ ΘΕΣΕΩΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ 

101, 102, 105, 106, 108 

Η εμπειρία ή η ειδική εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά την απόκτηση 
της ζητούμενης, κατά περίπτωση, από την παρούσα προκήρυξη άδειας 
άσκησης επαγγέλματος ή Βεβαίωσης πλήρωσης των νομίμων 
προϋποθέσεων άσκησης του αντίστοιχου επαγγέλματος ή 
επαγγελματικής άδειας οδήγησης .   
 
Για την απόδειξη της εμπειρίας αυτής  ή της ειδικής εμπειρίας βλ. 
ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ σελ. 43390-43391 της υπ’ αριθμ. 
Δ1/οικ.43102/14387/27-9-2019 ΚΥΑ (ΦΕΚ 3706/τ.Β’/04-10-2019) 
«Καθορισμός διαδικασίας πρόσληψης επικουρικού προσωπικού». 

103, 104, 107,109 

Η εμπειρία ή η ειδική εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά τη λήψη του 
βασικού τίτλου σπουδών με τον οποίο οι υποψήφιοι/ες μετέχουν στη 
διαδικασία επιλογής. 
 
Για την απόδειξη της εμπειρίας αυτής  ή της ειδικής εμπειρίας βλ. 
ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ σελ. 43390-43391 της υπ’ αριθμ. 
Δ1/οικ.43102/14387/27-9-2019 ΚΥΑ (ΦΕΚ 3706/τ.Β’/04-10-2019) 
«Καθορισμός διαδικασίας πρόσληψης επικουρικού προσωπικού». 

 
 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

Οι υποψήφιοι/ες για την απόδειξη των απαιτούμενων προσόντων (βλ. Πίνακα Β), των λοιπών 
ιδιοτήτων τους, της εμπειρίας και της ειδικής εμπειρίας τους, οφείλουν να υποβάλλουν  όλα τα 
απαιτούμενα από την παρούσα προκήρυξη σύμφωνα με το άρθρο 3 της υπ’ αριθμ. 
Δ1/οικ.43102/14387/27-9-2019 ΚΥΑ (ΦΕΚ 3706/τ.Β’/04-10-2019) «Καθορισμός διαδικασίας 
πρόσληψης επικουρικού προσωπικού», δικαιολογητικά. 
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Η κατάταξη των υποψηφίων που συμμετέχουν στην εν λόγω διαδικασία πρόσληψης 
καθορίζεται από τα κριτήρια που αναγράφονται ανωτέρω στην ενότητα ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ 
ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΑΥΤΩΝ της παρούσας Προκήρυξης. 
 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Δημοσίευση της προκήρυξης 
 

Ολόκληρη η προκήρυξη μαζί με την υπ’ αριθμ. Δ1/οικ.43102/14387/27-9-2019 ΚΥΑ 
(ΦΕΚ 3706/τ.Β’/04-10-2019) «Καθορισμός διαδικασίας πρόσληψης επικουρικού 
προσωπικού» να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της υπηρεσίας μας (kkpthessaly.gr) και να 
ενημερωθεί αυθημερόν το ΑΣΕΠ στο e-mail: sox@asep.gr προκειμένου να την 
αναρτήσει στην ιστοσελίδα του. 

Περίληψη της προκήρυξης, η οποία πρέπει να περιλαμβάνει τον αριθμό των θέσεων, τα 
απαιτούμενα προσόντα, τα όρια ηλικίας και την προθεσμία υποβολής των αιτήσεων, να 
δημοσιευθεί σε δύο (2) τουλάχιστον εφημερίδες πανελλαδικής κυκλοφορίας. 

Ανάρτηση της προκήρυξης μαζί με την υπ’ αριθμ. Δ1/οικ.43102/14387/27-9-2019 ΚΥΑ 
(ΦΕΚ 3706/τ.Β’/04-10-2019) «Καθορισμός διαδικασίας πρόσληψης επικουρικού 
προσωπικού» και το ειδικό Παράρτημα του ΑΣΕΠ (Α1) Απόδειξης Χειρισμού Η/Υ με 
σήμανση έκδοσης «14-03-2022» να γίνει στην έδρα της Υπηρεσίας μας και στα 

• Τα πιστοποιητικά της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδας (Α.Σ.Π.Ε.), για 
όσους υποψήφιους επικαλούνται Πολυτεκνική ιδιότητα υποβάλλονται σε ευκρινή 
φωτοαντίγραφα χωρίς επικύρωση από δικηγόρο ή θεώρηση από δημόσια 
υπηρεσία. 

 • Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής, που απαιτούνται από την 
Προκήρυξη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 της υπ’ αριθμ. 
Δ1/οικ.43102/14387/27-9-2019 ΚΥΑ (ΦΕΚ 3706/τ.Β’/04-10-2019) «Καθορισμός 
διαδικασίας πρόσληψης επικουρικού προσωπικού», πρέπει απαραιτήτως να 
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή στην ελληνική γλώσσα. Η επίσημη 
μετάφρασή τους γίνεται από αρμόδια κατά νόμο αρχή του Υπουργείου Εξωτερικών 
(όπως ίσχυε έως 31/8/2021) ή την Πρεσβεία ή το Προξενείο της ξένης χώρας στην 
Ελλάδα ή από δικηγόρο. Σημειώνεται ότι από 1.9.2021 (κατάργηση μεταφραστικής 
υπηρεσίας Υπουργείου Εξωτερικών 31/8/2021- άρθρο 478 παρ. 6 ν. 4781/2021), οι 
υποψήφιοι μπορούν να αναζητούν και να επιλέγουν μεταφραστή στη διεύθυνση 
metafraseis.services.gov.gr ή μέσω της εφαρμογής «Πιστοποιημένοι 
Μεταφραστές» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης gov.gr. Συγκεκριμένα, η πρόσβαση 
στην εφαρμογή θα γίνεται ακολουθώντας τα εξής βήματα: πληκτρολόγηση της 
διεύθυνσης www.gov.gr, επιλογή της κατηγορίας Πολίτης και καθημερινότητα, και στη 
συνέχεια επιλογή Μεταφράσεις, Αναζήτηση πιστοποιημένου μεταφραστή, Είσοδος στην 
υπηρεσία.   

•  Οι άδειες άσκησης επαγγέλματος ή άλλες επαγγελματικές άδειες ή βεβαιώσεις 
ή πιστοποιητικά πρέπει να είναι σε ισχύ τόσο κατά τον χρόνο υποβολής της 
αίτησης συμμετοχής και της λήξης της προθεσμίας υποβολής αυτής, όσο και 
κατά τον χρόνο πρόσληψης.  

•  Φωτοαντίγραφα πιστοποιητικών και βεβαιώσεων απόδειξης γνώσης Η/Υ 
γίνονται αποδεκτά χωρίς επικύρωση από δικηγόρο ή θεώρηση από δημόσια 
υπηρεσία. 

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 3 της υπ’ αριθμ. 
Δ1/οικ.43102/14387/27-9-2019 ΚΥΑ (ΦΕΚ 3706/τ.Β’/04-10-2019) «Καθορισμός 
διαδικασίας πρόσληψης επικουρικού προσωπικού».   

mailto:kkpthessaly.gr
mailto:sox@asep.gr
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καταστήματα αυτής όπου προκηρύσσονται οι ανωτέρω θέσεις. Θα συνταχθεί και σχετικό 
πρακτικό ανάρτησης στην υπηρεσία μας (σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 41 του Ν. 
4765/2021, όπως ισχύει), το οποίο θα αποσταλεί αυθημερόν στο ΑΣΕΠ στο e-mail: sox 
@asep.gr . 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ 
ΣΟΧ.11 και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, αποκλειστικά 
ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην 
ακόλουθη διεύθυνση:  

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Παπάγου 49, 
Γιάννουλη-Λάρισα, Τ.Κ. 41500, απευθύνοντας την στη Γραμματεία και με την 
επισήμανση: ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟ ΚΚΠΠΘ, υπόψη κας Μπούλιαρη Αικατερίνη (πληροφορίες στο 
τηλέφωνο: 24313 50917)  

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. 

Η αίτηση συμμετοχής επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης και η ευθύνη της ορθής 
συμπλήρωσής της είναι αποκλειστικά του υποψηφίου. 

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο 
κατηγορίας προσωπικού (ΤΕ ή ΔΕ). 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.  

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες 
ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της 
παρούσας στις εφημερίδες πανελλαδικής κυκλοφορίας ή της ανάρτησής της στην 
ιστοσελίδα της υπηρεσίας μας και του ΑΣΕΠ, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν 
μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την 
παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα 
(δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη 
εργάσιμη ημέρα. 

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στο δικτυακό τόπο 
της υπηρεσίας μας (https://kkpthessaly.gr), β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) 
και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Πολίτες → 
Έντυπα – Διαδικασίες → Διαγωνισμών Φορέων → Ορ. Χρόνου ΣΟΧ,  γ) στα κατά 
τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση 
(www.kep.gov.gr), απ' όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι → Ανεξάρτητες και άλλες 
αρχές → ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και 
από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Πολίτες → Έντυπα – 
Διαδικασίες → Διαγωνισμών Φορέων → Ορ. Χρόνου ΣΟΧ. 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ:  Κατάταξη υποψηφίων 

Η κατάταξη των υποψηφίων που έχουν τα ίδια προσόντα, βάσει της οποίας θα γίνει η 
τελική επιλογή για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, 
πραγματοποιείται ως εξής:  

1. Η κατάταξη μεταξύ των υποψηφίων γίνεται κατά φθίνουσα σειρά με βάση τη συνολική 
βαθμολογία που συγκεντρώνουν από τα βαθμολογούμενα κριτήρια κατάταξης 

https://kkpthessaly.gr/
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(προϋπηρεσία/εμπειρία, ειδική προϋπηρεσία/εμπειρία σε φορέα πρόνοιας, χρόνος 
ανεργίας, αριθμός ανήλικων τέκνων υποψηφίου/ας, αριθμός τέκνων πολύτεκνης 
οικογένειας, αριθμός τέκνων τρίτεκνης οικογένειας, μονογονεϊκές οικογένειες, υποψήφιος/α 
με ποσοστό αναπηρίας πάνω από 67%, υποψήφιος/α με ανήλικο τέκνο ή επιμέλεια 
ανηλίκου το οποίο έχει ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω).  

2. Στην περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων στη συνολική βαθμολογία προηγείται αυτός 
που έχει τις περισσότερες μονάδες στο πρώτο βαθμολογούμενο κριτήριο (εμπειρία) και, αν 
αυτές συμπίπτουν, αυτός που έχει τις περισσότερες μονάδες στο δεύτερο κριτήριο (ειδική 
προϋπηρεσία/εμπειρία σε φορέα πρόνοιας) και ούτω καθεξής.  

Επί ισοβαθμίας για υποψήφιους/ες κατηγορίας ΤΕ, ΔΕ αν εξαντληθούν όλα τα 
κριτήρια, προηγείται ο/η μεγαλύτερος/η στην ηλικία με βάση την ημερομηνία γέννησής 
του/της και αν συμπίπτει και αυτή, η μεταξύ τους σειρά καθορίζεται με δημόσια κλήρωση. 
 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: Ανάρτηση πινάκων και υποβολή ενστάσεων 

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας 
Περιφέρειας Θεσσαλίας ορίζονται οι υπάλληλοι που ελέγχουν τις αιτήσεις και τα 
δικαιολογητικά των υποψηφίων. Οι υποψήφιοι/ες, κατατάσσονται ανά κατηγορία και 
ειδικότητα σε προσωρινούς 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. Στον πίνακα απορριπτέων εγγράφονται όσοι δεν πληρούν κάποια 
από τις προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με το άρθρο 2 της υπ’ αριθμ. 
Δ1/οικ.43102/14387/27-9-2019 ΚΥΑ (ΦΕΚ 3706/τ.Β’/04-10-2019) «Καθορισμός διαδικασίας 
πρόσληψης επικουρικού προσωπικού» ή δεν διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα 
πρόσληψης σύμφωνα με το άρθρο 3 της υπ’ αριθμ. Δ1/οικ.43102/14387/27-9-2019 ΚΥΑ 
(ΦΕΚ 3706/τ.Β’/04-10-2019) «Καθορισμός διαδικασίας πρόσληψης επικουρικού 
προσωπικού». Οι προσωρινοί 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 φορέα μας και αποστέλλονται στο ΑΣΕΠ, μαζί με τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά, για έλεγχο νομιμότητας. 

Κατά των πινάκων αυτών, επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης, μέσα 
σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά), η 
οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους. Η ένσταση υποβάλλεται 
αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο στο ΑΣΕΠ στη διεύθυνση ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου (prosl.enstasi@asep.gr) και, για να εξεταστεί, πρέπει να συνοδεύεται από 
αποδεικτικό καταβολής παραβόλου είκοσι ευρώ (20 €), που έχει εκδοθεί είτε μέσω της 
εφαρμογής του ηλεκτρονικού παραβόλου (e-παράβολο), βλ. λογότυπο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ 
ΠΑΡΑΒΟΛΟ» στον διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr), είτε από Δημόσια 
Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.). Ο υποψήφιος πρέπει να αναγράψει τον κωδικό/αριθμό του 
παραβόλου στην ένσταση και να καταβάλει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παραβόλου μέχρι 
τη λήξη προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων. Σε περίπτωση  που η υποβληθείσα 
ένσταση γίνει δεκτή, το καταβληθέν ποσό επιστρέφεται στον ενιστάμενο. 

Η υπηρεσία οφείλει να αποστείλει άμεσα στο ΑΣΕΠ φωτοαντίγραφα των αιτήσεων και των 
δικαιολογητικών των υποψηφίων που έχουν υποβάλει ένσταση κατά των πινάκων 
κατάταξης. 

Το ΑΣΕΠ διενεργεί τον έλεγχο νομιμότητας και τον κατ’ ένσταση έλεγχο μέσα σε ένα (1) 
μήνα από την πάροδο της προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων. Η απόφαση του ΑΣΕΠ 
κοινοποιείται στο φορέα προκειμένου να καταρτίσει τον οριστικό πίνακα προσληπτέων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ: Πρόσληψη Επικουρικού Προσωπικού 

Η υπηρεσία προσλαμβάνει το προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
ορισμένου χρόνου από την υπογραφή της σύμβασης μετά την κατάρτιση των 
προσωρινών πινάκων προσληπτέων για ένα (1) έτος. 

To επικουρικό προσωπικό, κατά το χρόνο απασχόλησής του, αμείβεται σύμφωνα με τις 
διατάξεις που ισχύουν για το προσωπικό με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου των 
ίδιων φορέων. Η δαπάνη για την αμοιβή του βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού 
του φορέα, στον οποίο εργάζονται. 

Ο φορέας δύναται να προσλαμβάνει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
ορισμένου χρόνου από τους προσωρινούς πίνακες. Η μη αποδοχή εκ μέρους του 
υποψηφίου να αναλάβει καθήκοντα μέχρι την έκδοση του οριστικού πίνακα προσληπτέων 
ουδεμία επιρροή ασκεί στην κατάταξή του στον οριστικό πίνακα προσληπτέων. Τυχόν 
αναμόρφωση των πινάκων βάσει του ελέγχου του ΑΣΕΠ που συνεπάγεται ανακατάταξη 
των υποψηφίων εκτελείται υποχρεωτικά από τον οικείο φορέα και οι μη δικαιούμενοι να 
προσληφθούν, βάσει της νέας κατάταξης, απολύονται. Οι απολυόμενοι λαμβάνουν τις 
αποδοχές που προβλέπονται για την απασχόλησή τους έως την ημέρα της απόλυσης, 
χωρίς οποιαδήποτε αποζημίωση από την αιτία αυτή. Σε κάθε περίπτωση, ο φορέας 
υποχρεούται να προβεί άμεσα στην πρόσληψη των υποψηφίων που περιλαμβάνονται 
στους οριστικούς πίνακες προσληπτέων. 

Σε περίπτωση μη αποδοχής της θέσης απασχόλησης από τον προσληπτέο, βάσει των 
οριστικών πινάκων 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. 

                                                                                                                     

      

 
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΤΟΥ 

Κ.Κ.Π.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

 

Δήμητρα Παππά 

ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ της παρούσας προκήρυξης αποτελεί και η υπ’ αριθμ. 
Δ1/οικ.43102/14387/27-9-2019 ΚΥΑ (ΦΕΚ 3706/τ.Β’/04-10-2019) «Καθορισμός διαδικασίας 
πρόσληψης επικουρικού προσωπικού» σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 
4611/2019 (ΦΕΚ 73/τ.Α’/17.5.2019), όπου καθορίζονται α) οι ειδικότητες προσωπικού – 
αποδεκτοί τίτλοι σπουδών και πρόσθετα προσόντα κατηγορίας ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ, 
σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της ανωτέρω ΚΥΑ, β) τα κριτήρια επιλογής και η 
μοριοδότηση αυτών, γ) ο τρόπος υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων και δ) τα 
απαιτούμενα δικαιολογητικά. Στην εν λόγω ΚΥΑ πρέπει να ανατρέξουν οι ενδιαφερόμενοι 
για την ορθή συμπλήρωση της αίτησης ΣΟΧ.11 και για την υποβολή όλων των 
απαιτούμενων δικαιολογητικών. Για την απόδειξη της γνώσης χειρισμού Η/Υ οι υποψήφιοι 
πρέπει να ανατρέξουν στο Παράρτημα (Α1) του ΑΣΕΠ με σήμανση έκδοσης «14-03-2022» 
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