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       Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η  Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Σ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΠΛΗΡΩΣΗΣ 

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 

ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ.  

 

 

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 9 , παρ6, του Ν.4109/2013(ΦΕΚ16/Α/23

Κατάργηση και συγχώνευση νομικών προσώπων  του δημοσίου και του 

ευρύτερου δημόσιου τομέα

συντονισμό  του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις»

2. Την με υπ’ αριθμ. οικ. Δ30/34828/1060/25
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6. Τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 56 του Ν. 4075 (ΦΕΚ 89/Α΄/12)
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Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η  Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Σ

 

ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΝΕΑ (39)

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 

Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 

Τις διατάξεις του άρθρου 9 , παρ6, του Ν.4109/2013(ΦΕΚ16/Α/23

συγχώνευση νομικών προσώπων  του δημοσίου και του 

ευρύτερου δημόσιου τομέα- Σύσταση Γενικής Γραμματείας  για το 

συντονισμό  του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις» 

Την με υπ’ αριθμ. οικ. Δ30/34828/1060/25-10-2013 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 548/07

2013) Απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 

Πρόνοιας περί διορισμού Προέδρου και Δ.Σ του Κέντρου Κοινωνικής  

Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 

Τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν 3329/2005 (ΦΕΚ 81/Α΄4-4-

σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις»

Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει μετά τις 

τροποποιήσεις και συμπληρώσεις των Ν. 2225/1994, 2247/1994, 2266/1994, 

2394/1995, 2527/1997, 2738/1999, 3051/2002, 3146/2003, 3174/2003, 

3200/2003, 3260/2004 και 3320/2005.  

Τις διατάξεις του άρθρου 45 του Ν.3918 (ΦΕΚ 31/Α΄/11) 

Τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 56 του Ν. 4075 (ΦΕΚ 89/Α΄/12)

την με αρ. πρωτ.: Δ9/28258/7898/4-12-2015 εγκριτική απόφαση του 

Υπουργείου Εργασίας Κοιν. Ασφάλισης & Πρόνοιας, Γενική Δ

Τμήμα Προσωπικού Φορέων Πρόνοιας, σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκαν 

  

 

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

09 /03/2016 
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Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η  Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Σ 

ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΝΕΑ (39) ΘΕΣΕΩΝ 

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 

  

Τις διατάξεις του άρθρου 9 , παρ6, του Ν.4109/2013(ΦΕΚ16/Α/23-01-2013 « 

συγχώνευση νομικών προσώπων  του δημοσίου και του 

Σύσταση Γενικής Γραμματείας  για το 

2013 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 548/07-11-

πουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 

Πρόνοιας περί διορισμού Προέδρου και Δ.Σ του Κέντρου Κοινωνικής  

-2005) « Εθνικό 

ηλεγγύης και λοιπές διατάξεις» 

Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει μετά τις 

τροποποιήσεις και συμπληρώσεις των Ν. 2225/1994, 2247/1994, 2266/1994, 

2394/1995, 2527/1997, 2738/1999, 3051/2002, 3146/2003, 3174/2003, 

Τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 56 του Ν. 4075 (ΦΕΚ 89/Α΄/12) 

2015 εγκριτική απόφαση του 

Υπουργείου Εργασίας Κοιν. Ασφάλισης & Πρόνοιας, Γενική Δ/νση Πρόνοιας, 

Τμήμα Προσωπικού Φορέων Πρόνοιας, σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκαν 

ΑΔΑ: Ω7ΟΜΟΞΧΣ-ΦΟΔ



(39) θέσεις επικουρικού προσωπικού  συνολικά, στο Κέντρο Κοινωνικής 

Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας . 

8. τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/τ. Α’/2010) περί ενίσχυσης της 

διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των 

κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοίκητων οργάνων στο διαδίκτυο,  

Πρόγραμμα "Διαύγεια"  και άλλες διατάξεις. 

9. τις διατάξεις του Ν. 4052/2012 (ΦΕΚ 41/τ. Α/01.03.2012) περί υπαγωγής των 

Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας στον έλεγχο και την εποπτεία του 

Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και των 

Διατάξεων του Π.Δ. 85/2012 (ΦΕΚ 141/τ. Α/21.06.2012 περί ίδρυσης και 

μετονομασίας Υπουργείων, μεταφοράς και κατάρτισης υπηρεσιών. 

10. Το απόσπασμα πρακτικού της με αριθμ 9
η
/02-03-2016 (θέμα 4

ο
) συνεδρίασης 

του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας 

Κεντρικής Μακεδονίας  περί έγκρισης πρόσληψης επικουρικού προσωπικού 

με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, στα Παραρτήματα 

του Κέντρου. 

11. Την με αρ. πρωτ. Δ9/41614/11446 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 

2952/31-12-2015 τ. Β΄) «Πρόσληψη επικουρικού προσωπικού στο Κέντρο 

Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας». 

 

 

 

Ανακοινώνει 

 

την κατάρτιση καταλόγων επικουρικού προσωπικού, συνολικού αριθμού τριάντα 

εννέα (39) ατόμων, για την κάλυψη των αναγκών των Παραρτημάτων του 

Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας κατά 

αριθμό ατόμων, κατά κατηγορία, με τα αντίστοιχα τυπικά προσόντα και την 

αντίστοιχη χρονική περίοδο: 

 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΤΟΜΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

 

ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΧΡΟΝΙΩΝ 

ΠΑΘΗΣΕΩΝ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

« Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» 

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ 

ΔΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ 

ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 

ΤΕ ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΩΝ 

ΠΕ ή ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 

ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ 

18 

2 

2 

1 

1 

1 

12 ΜΗΝΕΣ 

12ΜΗΝΕΣ 

12 ΜΗΝΕΣ 

12 ΜΗΝΕΣ 

12 ΜΗΝΕΣ 

12 ΜΗΝΕΣ 

ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ & 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ 

ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ 

ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ  

 

 

10 

1 

 

12 ΜΗΝΕΣ 

12 ΜΗΝΕΣ 

ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ & 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ 

ΜΕ  ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΣΕΡΡΩΝ  

 

 

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ 

 

 

1 

 

 

12 ΜΗΝΕΣ 

 

ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ & 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ 

ΜΕ  ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΣΕΡΡΩΝ  

(ΚΕΠΕΠ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ)    

 

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ 

 

2 

 

 

12 ΜΗΝΕΣ 

 

 

 

 

ΑΔΑ: Ω7ΟΜΟΞΧΣ-ΦΟΔ



 

 
    ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

Τίτλος σπουδών 

και λοιπά απαιτούμενα  (τυπικά & τυχόν πρόσθετα )  

προσόντα 
 

ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών 

 

 

Α)Πτυχίο ή δίπλωμα Κοινωνικής Εργασίας ΑΕΙ ή Κοινωνικής Διοίκησης 

με κατεύθυνση Κοινωνικής Εργασία ΑΕΙ  ή Προγραμμάτων Σπουδών 

Επιλογής (ΠΣΕ) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τιτλος σχολών της 

ημεδαπής ή αλλοδαπής, , αντίστοιχης ειδικότητας,  

Β) Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος Κοιν. Λειτουργού . 

 

 

ΠΕ  Μηχανολόγων 

 

1)Πτυχίο ΑΕΙ τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών της ημεδαπής ή 

ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας  σχολών της  αλλοδαπής  

αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ. 

2)Αποδεδειγμένη γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα : α) 

επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων,  γ) υπηρεσιών 

διαδικτύου και δ )autocad 

3) Άδεια άσκησης επαγγέλματος μηχανολόγων μηχανικών αντίστοιχης 

ειδικότητας του τίτλου σπουδών.  

∙Στην περίπτωση που η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο ΠΕ, τη 

θέση καταλαμβάνει υποψήφιος ΤΕ 

 

ΤΕ  Διατροφολόγων 

 

 

(περιλαμβάνεται και η ειδικότητα τεχνολόγων τροφίμων) 

Προσόν διορισμού ορίζεται το ομώνυμο ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο 

ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμων τίτλων 

σπουδών αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής. 

 

ΤΕ  Νοσηλευτικής 

 

α)Πτυχίο ΤΕΙ τμήματος Νοσηλευτικής της ημεδαπής ή αλλοδαπής 

αντίστοιχης ειδικότητας 

β) Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Νοσηλευτή 

γ) Βεβαίωση εγγραφής στην Ε.Ν. 

 

 

ΔΕ  Κοινωνικών Επιμελητών 

 

Πτυχίο Κοινωνικών Φροντιστών 2ου Κύκλου Σπουδών του Τομέα 

Υγείας των Τεχνικών Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων ή Απολυτήριο 

τίτλο Επιμελητών Πρόνοιας του κλάδου Κοινωνικής Πρόνοιας των 

Ενιαίων Πολυκλαδικών Λυκείων ή πτυχίο Κοινωνικών Φροντιστών 1ου 

Κύκλου Σπουδών του Τομέα Υγείας των Τεχνικών Επαγγελματικών 

Εκπαιδευτηρίων. ή  Δίπλωμα Προσχολικής Αγωγής, Ημερήσιας 

Φροντίδας Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες του Τομέα Υγείας-

Αισθητικής-Κοινωνικών Υπηρεσιών των Ινστιτούτων Επαγγελματικής 

Κατάρτισης, πιστοποιημένο από τον Ο.Ε.Ε.Κ. 

  
 

 

ΔΕ  Νοσηλευτών 

 

α)Για τον κλάδο ΔΕ Νοσοκόμων και Νοσηλευτών, θα απαιτείται πτυχίο 

ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος Μέσης Τεχνικής Επαγγελματικής 

Νοσηλευτικής Σχολής (ΜΤΕΝΣ) ή ειδικοτήτων Βοηθών Νοσηλευτών ή 

Βοηθών Νοσοκόμων ή Νοσηλευτικής ή Νοσηλευτικής Τραυματολογίας 

(Βοηθός Τραυματολογίας Ορθοπεδικής) ή Νοσηλευτικής Χειρουργείου ή 

Νοσηλευτικής Ογκολογικών Παθήσεων (Ειδικής Νοσηλευτικής) ή 

Νοσηλευτικής Μονάδων Εντατικής Θεραπείας ή Νοσηλευτικής Ατόμων 

με Ψυχικές Παθήσεις δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή 

αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας.  

β) Άδεια ασκήσεως  επαγγέλματος  βοηθού Νοσηλευτή 

ΑΔΑ: Ω7ΟΜΟΞΧΣ-ΦΟΔ



 

 

Υπενθυμίζεται ότι : 

■Για την πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού λαμβάνεται υπόψη η ανεργία σε ποσοστό 40% και η 

εμπειρία σε ποσοστό 60%. Η προτεραιότητα μεταξύ των ανέργων καθορίζεται από τη σειρά εγγραφής 

τους στα μητρώα επιδοτούμενων ανέργων του ΟΑΕΔ.  

Ως ημερομηνία εγγραφής στον Ο.Α.Ε.Δ. ανέργου πτυχιούχου, θεωρείται η ημερομηνία που έπεται της 

κτήσης του τίτλου σπουδών, βάσει του οποίου επιτρέπεται η άσκηση του συγκεκριμένου 

επαγγέλματος. 

Η εμπειρία αποδεικνύεται με βεβαίωση υπηρεσίας του οικείου φορέα, εφόσον έχει προσφερθεί στο 

Δημόσιο Τομέα , σε Ν.Π.Δ.Δ. ή σε φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα, από βεβαίωση του 

εργοδότη με κατάθεση των αντίστοιχων ενσήμων εργασίας του οικείου ασφαλιστικού φορέα εφόσον 

έχει προσφερθεί στον ιδιωτικό τομέα 

Για τους ελεύθερους επαγγελματίες: 

• Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, στην οποία να αναγράφεται η διάρκεια της 

ασφάλισης. 

• Στην Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση, πρέπει να δηλώνεται, ότι πραγματοποίησε συγκεκριμένες 

εργασίες, μελέτες και έργα σχετικά με το αντικείμενο της εμπειρίας, και 

• Υποβολή μίας τουλάχιστον σχετικής σύμβασης ή δελτίων παροχής υπηρεσιών, που 

καλύπτουν ενδεικτικώς τη διάρκεια και το είδος της εμπειρίας. 

Ειδικές περιπτώσεις 

1. Έρευνα ή συμμετοχή σε ερευνητικά κέντρα ή προγράμματα. 

Η έρευνα ή η συμμετοχή σε ερευνητικά κέντρα ή προγράμματα μπορεί να ληφθεί ως χρόνος 

εμπειρίας υπό την απαραίτητη προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος προσκομίζει: 

(α) Βεβαίωση του διοικητικού υπευθύνου (του Γραμματέα ή Προέδρου της Επιτροπής Ερευνών) 

στην οποία θα αναφέρονται, για κάθε ερευνητικό πρόγραμμα ή έργο, ο τίτλος και η διάρκειά του, 

ο χρόνος συμμετοχής του υποψηφίου, η συμβατική σχέση με την οποία συνδεόταν ο υποψήφιος με 

το φορέα και ο επιστημονικός υπεύθυνος και  

(β) Βεβαίωση του επιστημονικού υπευθύνου στην οποία θα αναφέρονται, για κάθε ερευνητικό 

πρόγραμμα, το αντικείμενο της έρευνας, ο χρόνος συμμετοχής του υποψηφίου και η ιδιαίτερη 

συμβολή του στην εκπόνηση ή ολοκλήρωση του έργου. 

Είναι αυτονόητο ότι τα ανωτέρω ισχύουν εφόσον ο υποψήφιος κατά τη διάρκεια της συμμετοχής 

του κατείχε τον απαιτούμενο από την προκήρυξη βασικό τίτλο σπουδών. 

2. Διδακτική εμπειρία 

Οι υποψήφιοι που επικαλούνται ως εμπειρία διδακτική απασχόληση στην τριτοβάθμια, 

δευτεροβάθμια, μεταδευτεροβάθμια ή και πρωτοβάθμια εκπαίδευση στην ημεδαπή, πρέπει 

υποχρεωτικά να προσκομίσουν: 

(α) Βεβαίωση του εκπαιδευτικού ιδρύματος ή φορέα, στην οποία να αναφέρονται 

οπωσδήποτε: η σχέση εργασίας, η ακριβής ιδιότητα με την οποία παρασχέθηκε το διδακτικό 

έργο, το διδαχθέν / τα διδαχθέντα μαθήματα, η διάρκεια, το είδος της διδακτικής 

απασχόλησης (πλήρης ή μερική) και τα συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα αυτής (ώρες ανά 

εβδομάδα για χ εβδομάδες ή μήνες και σύνολο ωρών διδασκαλίας), καθώς και το πλήρες 

ωράριο εβδομαδιαίας διδακτικής απασχόλησης που ίσχυε κατά τον χρόνο που παρασχέθηκε 

το διδακτικό έργο, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.  Το πλήρες ωράριο εβδομαδιαίας 
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διδακτικής απασχόλησης πρέπει να αναφέρεται στη βεβαίωση ακόμη και όταν προκύπτει με 

ανάλογη εφαρμογή διάταξης, κατ’ αντιστοιχία προς άλλη βαθμίδα εκπαίδευσης. 

(β) Επικυρωμέν αντίγραφο της σχετικής σύμβασης ή πράξης πρόσληψης. 

(γ) Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, στην οποία να αναγράφεται η διάρκεια της 

ασφάλισης. 

Οι υποψήφιοι που επικαλούνται διδακτική εμπειρία  αποκτηθείσα στην αλλοδαπή οφείλουν 

να προσκομίσουν τα αντίστοιχα δικαιολογητικά σε επίσημη μετάφραση. 

3. Στρατιωτική θητεία 

Ως χρόνος εμπειρίας αναγνωρίζεται και η απασχόληση που προκύπτει κατά τη διάρκεια της 

στρατιωτικής θητείας.  Η βεβαίωση των αρμοδίων αρχών πρέπει να αναφέρει το είδος και τη 

διάρκεια της απασχόλησης. Στην περίπτωση αυτή η σχετική ειδικότητα πρέπει να αποκτηθεί πριν 

την κατάταξη του υποψηφίου, ενώ στην περίπτωση που η ειδικότητα αποκτάται κατά τη διάρκεια 

της θητείας, η σχετική εμπειρία αναγνωρίζεται από την απόκτησή της και μετά. 

4. Προγράμματα STAGE 

Ως χρόνος εμπειρίας θεωρείται και η συμμετοχή στα προγράμματα απόκτησης εργασιακής 

εμπειρίας STAGE του Ο.Α.Ε.Δ. (παρ. 8 άρθρο 24 Ν.3200/2003). Η σχετική βεβαίωση εκδίδεται 

από τον ΟΑΕΔ – Τοπική Υπηρεσία Προγραμμάτων STAGE (Λεωφ. Τατοΐου 125 & Λύρα 140, 

Κηφισιά) από την οποία πρέπει να προκύπτει το είδος και η χρονική διάρκεια του ρπογράμματος. 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Ως φορείς του Δημοσίου νοούνται: Οι Υπηρεσίες του Δημοσίου, τα Ν.Π.Δ.Δ., 

οι Ο.Τ.Α. πρώτου και δευτέρου βαθμού, τα Ν.Π.Ι.Δ. του δημόσιου τομέα της παρ. 1 του άρθρου 

14 του Ν.2190/1994, όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του με το Ν.3812/2009.  

■Το επικουρικό προσωπικό, κατά το χρόνο απασχόλησής του, είναι πλήρους και αποκλειστικής 

απασχόλησης. Ο χρόνος αυτός υπολογίζεται ως χρόνος προϋπηρεσίας και θεωρείται προσόν όταν 

θέτουν υποψηφιότητα για την κατάληψη μόνιμης θέσης σε αντίστοιχο κλάδο στο Δημόσιο Τομέα. 

■ Το χρονικό διάστημα της απασχόλησης του ανωτέρω προσωπικού ορίζεται στη σύμβαση που 

συνάπτει με το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 

■ Το απασχολούμενο επικουρικό προσωπικό αμείβεται σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για το 

προσωπικό με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας 

Κεντρικής Μακεδονίας 

Την αίτηση θα συνοδεύουν απαραίτητα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά νομίμως επικυρωμένα: 

1. Βεβαίωση ανεργίας του Ο.Α.Ε.Δ. από την οποία να προκύπτει το χρονικό διάστημα κατά το οποίο ο 

υποψήφιος είναι εγγεγραμμένος στο μητρώο επιδοτούμενων ανέργων του ΟΑΕΔ  

2. Βεβαίωση προϋπηρεσίας  (όπως αναφέρεται αναλυτικότερα παραπάνω). 

3. Φωτοαντίγραφο δύο όψεων της  ταυτότητας (για τους Έλληνες πολίτες και τους πολίτες άλλου 

κράτους μέλους της Ε.Ε.) 

Ταυτότητα Ομογενούς ( για τους Έλληνες ομογενείς) 

Άδεια διαμονής σε ισχύ (για τους αλλοδαπούς τρίτων χωρών)  

4. Φωτοαντίγραφα του τίτλου σπουδών (όπου απαιτείται) 

5. Φωτοαντίγραφο της άδειας άσκησης επαγγέλματος (όπου απαιτείται) 
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6. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα 

: 

- ότι δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργημα ή σε οποιαδήποτε άλλη ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση, 

καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος καθ’ υποτροπή, συκοφαντική 

δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής 

εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. 

- ότι δεν είναι υπόδικοι και δεν έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για 

πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε. 

- ότι δεν έχουν, λόγω καταδίκης, στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η 

στέρηση αυτή, ότι δεν τελούν υπό δικαστική συμπαράσταση. 

7. Βιογραφικό σημείωμα (προαιρετικό) 

8. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης πρόσφατης  έκδοσης για υποψηφίους που έχουν ανήλικα 

τέκνα,  καθώς και για τους υποψηφίους που είναι πολύτεκνοι ή τέκνα πολυτέκνων οικογενειών. 

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν  την αίτησή τους ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή 

προς το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Παπαρηγοπούλου 7 

Θεσσαλονίκης  Τ.Κ. 54630 Θεσσαλονίκη, ή προσωπικά στα γραφεία του Διοικητικού Τμήματος 

του Κέντρου  στην ίδια διεύθυνση. 

Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο 

οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου. 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι είκοσι  (20) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και 

αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή 

της ανάρτησης στα γραφεία του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 

Παπαρηγοπούλου 7 Τ.Κ. 546300 Θεσσαλονίκη,, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερης της 

δημοσίευσης στις εφημερίδες. 

Οι υποψήφιοι μπορούν να επικοινωνούν για πληροφορίες  στο γραφείο Διοικητικής Διεύθυνσης  

τηλέφωνα 2313054852  έως και 856  ( εσωτ. 116 για κο  Στέργιο Ρέκκα) &  ( εσωτ. 132 γιακα Ελπίδα 

Γκέτσου). 

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων  

α) γραφεία του Διοικητικού Τμήματος του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής 

Μακεδονίας 

β) στις  ιστοσελίδες του Κέντρου και των Παραρτημάτων του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας 

Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας : 

- Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 

www.kkp-km.gr 

-   Παράρτημα Θ.Χ.Π. Θεσσαλονίκης «ο Αγ. Παντελεήμων»  

www.agios-panteleimonas.gr 

  -  Παράρτημα  Αποθεραπείας & Αποκατάστασης Παιδιών με Αναπηρία Θεσσαλονίκης 

www.kepep@otenet.gr 
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-  Παράρτημα Αποθεραπείας & Αποκατάστασης Ατόμων με Αναπηρία Σερρών 

www.kaameaser.gr 

Δημοσίευση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος να δημοσιευθεί σε μία (1) ημερήσια και σε μία (1) 

εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα, που εκδίδεται στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης 

Ανάρτηση της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος να γίνει: 

- στα γραφεία του Διοικητικού Τμήματος του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής 

Μακεδονίας  

- στα Παραρτήματα του Κ.Κ.Π.Π.Κ.Μ. 

- στις ιστοσελίδες των Παραρτημάτων 

Ανάρτηση  καταλόγων επικουρικό προσωπικό κατά κλάδο 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 45 του Ν.3918/2011, αρμόδια για τον έλεγχο των 

δικαιολογητικών και την κατάρτιση των καταλόγων είναι τριμελής Eπιτροπή που αποτελείται από τον 

Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και τον 

προϊστάμενο της Διεύθυνσης Προσωπικού ή αν αυτή δεν υπάρχει του Διοικητικού Τομέα του οικείου 

Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου. 

Στα γραφεία του Διοικητικού Τμήματος του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής 

Μακεδονίας, επί της οδού Παπαρηγοπούλου 7 ΤΚ.Κ. 54630 Θεσσαλονίκη, αναρτώνται σε έντυπη 

μορφή, οι πίνακες κατάταξης του επικουρικού προσωπικού, με αναγραφή της μοριοδότησης που 

αντιστοιχεί σε καθένα βαθμολογούμενο κριτήριο. Οι σχετικοί πίνακες αναρτώνται σε ηλεκτρονική 

μορφή στις ιστοσελίδες του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 

Η πρόσληψη επικουρικού προσωπικού εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Κέντρου 

Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας  και πραγματοποιείται με κοινή απόφαση 

των Υπουργών Οικονομικών  και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.                                                    

 Η Πρόεδρος του Δ.Σ.                                                                                 

                                                                                                                        Συλβάνα Καρασαββίδου 

                           

 
 
 
 
 

ΑΙΤΗΣΗ- ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ 

ΕΠΩΝΥΜΟ:                                                                   

ΟΝΟΜΑ: 

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ: 

ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ: 

                       ΠΡΟΣ    
       ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 
      ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 
 
                                            
Παρακαλώ να µε συµπεριλάβετε στον 
κατάλογο επικουρικού προσωπικού για 
θέση κλάδου 
……………………………………του φορέα 
σας. 
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ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 

ΚΑΤΟΙΚΟΣ: 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ: 

Τ.Κ.: 

ΤΗΛ. ΣΤΑΘΕΡΟ: 

ΤΗΛ. ΚΙΝΗΤΟ: 

∆/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡ.                                                        

ΤΑΧΥ∆ΡΟΜ (Email): 

 
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: 

Φωτ/φο  της αστυν. ταυτότητας. □ 
Φωτ/φο του τίτλου σπουδών. □ 
Βεβαίωση επιδοτούµενης ανεργίας από ΟΑΕ∆ 
Σύνολο µηνών:……..  □ 
Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν.1599/86 □ 
Βεβαίωση εµπειρίας Σύνολο µηνών:…….. □ 

 
 
 

 
Με την παρούσα υποβάλλω τα 
απαιτούµενα δικαιολογητικά. 
 
 
 

 
Ο ΑΙΤ/ΩΝ & ∆ΗΛΩΝ 

 
                                   
 
 
 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:……………….. 
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