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                               ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   
      

Πρόσληψης προσωπικού ορισμένου χρόνου προς αντικατάσταση προσωπικού που τέθηκε σε 
καθεστώς αναστολής καθηκόντων για επιτακτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 207 του Ν. 4820/2021 (ΦΕΚ Α’ 130) σε συνδυασμό με τις 
διατάξεις του άρθρου 36 του Ν. 4765/2021 (ΦΕΚ Α’6). 
  

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν.4109/2013 (ΦΕΚ 16 /Α΄) «Κατάργηση και συγχώνευση νομικών 

προσώπων του Δημοσίου και του ευρύτερου δημοσίου τομέα - Σύσταση Γενικής Γραμματείας για 

το συντονισμό του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις», όπως συμπληρώθηκε με τις 

διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 4275/2014 (ΦΕΚ 149/Α΄) και  του άρθρου 15 του Ν. 4312/2014 

(ΦΕΚ 260/Α΄) και ισχύει. 

2. Tην υπ’ αριθ. Δ1/52321/16986/18-11-2019, (ΦΕΚ 1005/τ. Υ.Ο.Δ.Δ.) Απόφαση του Υφυπουργού 

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Ορισμός μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του Κέντρου 

Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης». 

3. Την υπ’ αριθ. Θέμα 1ο 1/40ης Συνεδρίασης/5ης -12-2019 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 

του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης περί             

«Συγκρότησης σε Σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας 

Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας- Θράκης». 

4. Την υπ’ αριθ. Θέμα 1ο 3/40ης Συνεδρίασης /05-12-2019 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 

του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης περί 

«Καθορισμού αρμοδιοτήτων της Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου  σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 3329/2005. 
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5. Τις διατάξεις των άρθρων 205, 206 και 207 του Κεφ. Γ’ του Ν. 4820/2021 (ΦΕΚ 130/Α/23-07-

2021) «Επείγουσες ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19 ». 

6. Tις διατάξεις της υπ’ αριθ. Δ1α/Γ.Π.50933/13-08-2021 (ΦΕΚ 3794/Β) Απόφασης του Υπουργείου 

Υγείας «Περί Διαδικασίας και λόγοι απαλλαγής από την υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού». 

7. Τις διατάξεις της αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/176/οικ. 16259/16-08-2021 (ΑΔΑ: 94 Η846ΜΤΛ6-Γ4Τ) 56ης 

Εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, «περί Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης 

περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού». 

8. Την υπ’ αριθ. Θέμα  1ο 2/32ης Συνεδρίασης/18ης-08-2021 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 

του Κέντρου Κοινωνικής πρόνοιας Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας-Θράκης , «περί ενημέρωσης 

του Δ/κού Συμβουλίου σχετικά με τους ανεμβολίαστους υπαλλήλους των κλειστών δομών του 

Κέντρου που φιλοξενούν ηλικιωμένους και ΑμεΑ.-Λήψη σχετικής Απόφασης». 

9. Τις διατάξεις  του  άρθρου 36 του Ν. 4765/2021 «Εκσυγχρονισμός του συστήματος προσλήψεων 

στο δημόσιο τομέα και ενίσχυση του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) και 

λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 6/Α΄/15-1-2021), όπως ισχύει. 

10. Την με αριθ. Πρωτ. 676/25-01-2022, Απόφαση  της Προέδρου του Δ/κού Συμβουλίου του 

Κέντρου «περί επιβολής του διοικητικού μέτρου αναστολής καθηκόντων» σε μόνιμο υπάλληλο 

του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης του κλάδου 

ΔΕ Μαγείρων, για επιτακτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας και σύμφωνα με τις 

διατάξεις των άρθρων 205 και 206 του Ν. 4820/2021(ΦΕΚ 130/Α/23-07-2021). 

11. To με αριθμ. 592/21-1-2022 Αίτημά του Κ.Κ.Π.Π.-Α.Μ.Θ  προς στο Υπουργείο Εργασίας και 

Κοινωνικών Υποθέσεων για επιχορήγηση της  μισθοδοσίας προσωπικού που προσλήφθηκε ή θα 

προσληφθεί  γι’ αναπλήρωση   προσωπικού που τέθηκε σε αναστολή σύμφωνα με τις διατάξεις 

των άρθρων 205 και 206 του Ν. 4820/2021(ΦΕΚ 130/Α/23-07-2021). 

 

                                                                    ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ 

Την πρόσληψη ενός υπαλλήλου με σχέση εργασίας  ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ως εξής 

: 

 
                                                                                      ΠΙΝΑΚΑΣ Α. 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΘΕΣΗΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Αριθμός Ατόμων ΤΟΠΟΣ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

Διάρκεια 
Απασχόλησης 

101 

ΔΕ  
Μαγείρων  

1 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
XΡΟΝΙΩΝ 

ΠΑΘΗΣΕΩΝ 
ΔΡΑΜΑΣ 

 

Τρεις (3) μήνες από 
της προσλήψεως  με 
δυνατότητα 
παράτασης έως τρεις 
(3) μήνες ακόμη. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β. 

ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ: 

ΚΩΔΙΚΟΙ 
ΘΕΣΕΩΝ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΘΕΣΕΩΝ 

 
 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

 
101 

 
ΔΕ 

 
Μαγείρων  

 
1 

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 
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. 
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Οι κάτοχοι πτυχίων 
Βασικής Εκπαίδευσης του Οργανισμού 
Τουριστικής Εκπαίδευσης και 
Κατάρτισης (ΟΤΕΚ) του τμήματος του 
β.δ. 151/1971 (Α ́ 52) 
Μαγειρικής Τέχνης διετούς κύκλου 
σπουδών υποχρεούνται να 
προσκομίσουν και 
απολυτήριο τίτλο τουλάχιστον Γ’ 
Γυμνασίου. 
ΠΙΝΑΚΑΣ Α΄ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ  
Σε περίπτωση που οι θέσεις δεν 
καλυφθoύν από υποψήφιους/ 
ες με τους τίτλους σπουδών με κωδικό 
τίτλου 101 θα καλυφθούν από υποψηφί-
ους/ες που κατέχουν έναν από τους 
κατωτέρω τίτλους: 
Με ομώνυμο ή αντίστοιχο, απολυτήριο 
τίτλο αναγνωρισμένης κατώτερης 
τεχνικής σχολής της ημεδαπής ή ισότιμο 
και αντίστοιχο τίτλο σχολής της 
αλλοδαπής 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β΄ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ 
Σε περίπτωση που οι θέσεις  δεν 
καλυφθούν από υποψήφιους/ες 
με τους τίτλους σπουδών με κωδικό 
τίτλου  101 θα καλυφθούν από 
υποψηφίους που κατέχουν έναν από 
τους κατωτέρω τίτλους: 
Απολυτήριο τίτλο 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. 
2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος 
ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και 
αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τριών 
(3) ετών  

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ: 

1.  Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες κρατών μελών της Ε.Ε. (Ν.2431/1996). Για τους πολίτες 

κρατών μελών της Ε.Ε. απαιτείται η γνώση της ελληνικής γλώσσας, η οποία αποδεικνύεται με 

πιστοποιητικό ελληνομάθειας (Ν.2413/1996, άρθρο 10, παρ.1). Για την κατηγορία ΔΕ μη 

διοικητικού προσωπικού, πιστοποιητικό γλωσσομάθειας επιπέδου Β1. 

2. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και δεν έχουν υπερβεί 

το 65ο έτος. 

3. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλόλητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των 

καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν. 

4. Οι άνδρες, μέχρι την ημερομηνία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης  να έχουν εκπληρώσει τις 

στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές. 

5. Δεν απαιτείται εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων: 

α) Για τους πολίτες κράτους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τους οποίους δεν προβλέπεται στη χώρα 

τους τέτοια υποχρέωση και έχουν πολιτογραφηθεί ως Έλληνες πολίτες. 

6. 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 
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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.Τ.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 

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. 

Σημείωση: Η ανικανότητα προς πρόσληψη αίρεται μόνο με την έκδοση του κατά το άρθρο 47 παρ. 

1 του Συντάγματος διατάγματος που αίρει τις συνέπειες της ποινής. 

7. Υποβάλουν εντός της προθεσμίας υποβολής την αίτηση συμμετοχής στην Προκήρυξη. 

8.  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 υπόψη. 

   ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

 
Σύμφωνα με την αριθ. πρωτ: ΔΙΔΑΔ/Φ.69/176/οικ.16259/16-8-2021 Εγκύκλιο 56 του Υπουργείου 

Εσωτερικών με θέμα: «Μέτρα & ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς 

του κορωνοϊού», ως κύριο κριτήριο πέρα των απαιτούμενων κατά τις κείμενες διατάξεις τυπικών 

προσόντων, βάσει του οποίου θα γίνει η πρόσληψη του εν λόγω προσωπικού καθορίζεται η 

Εμπειρία σε συναφή με το αντικείμενο των προς πλήρωση θέσεων. 



 

Σελίδα 6 από 8 

Μεταξύ ισοβαθμούντων υποψηφίων ανά φορέα προηγείται ο/η υποψήφιος/υποψήφια που έχει  

περισσότερες μονάδες στο ως άνω κύριο κριτήριο κατάταξης.  

Μόνο στην περίπτωση που βάσει του κύριου κριτηρίου κατάταξης της εμπειρίας δεν προκύπτει  

προσληπτέος υπάλληλος, ιδίως γιατί όλοι οι υποψήφιοι διαθέτουν τον ίδιο χρόνο συναφούς  

εμπειρίας, θα πρέπει ακολούθως να ληφθούν υπόψη τα τυπικά προσόντα, οπότε και  

προτάσσονται οι υποψήφιοι που έχουν αυξημένα τυπικά προσόντα ως εξής: 

α) Μεταξύ των λοιπών η σειρά κατάταξης καθορίζεται από το βαθμό του τίτλου σπουδών, 

εφαρμοζόμενων, επίσης, κατά  τα  λοιπά, αναλόγως, των οριζόμενων στην ανωτέρω 

περίπτωση α’.  

ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των  

λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά όλα τα  

απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση και το «Παράρτημα Ανακοινώσεων Συμβάσεων  

Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης «10-06-2021» του διαδικτυακού  

τόπου του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα 

«ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του Κεφαλαίου Ι του ανωτέρω  

Παραρτήματος. 

Ως εμπειρία που θα ληφθεί υπόψη νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση 

έργου στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργα συναφή με 

το αντικείμενο των προς πλήρωση θέσεων    

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ: 

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικά: 

1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας. 

2. Αντίγραφα τίτλων σπουδών σύμφωνα με την ειδικότητα και τα απαιτούμενα ως άνω 

δικαιολογητικά ανά περίπτωση. 

3. Τα απαιτούμενα στο παράρτημα για την απόδειξη της εμπειρίας δικαιολογητικά ανά 

περίπτωση. 

4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του 

Υπαλληλικού Κώδικα, τα κωλύματα του Π.Δ. 164/2004, του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994 και του 

άρθρου 206 του Ν.3584/2007. 

5. Το προσωπικό που προσλαμβάνεται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 207 του Ν. 4820/21 (ΦΕΚ 

130/23.07.2021 τεύχος Α'), οφείλει κατά τον χρόνο πρόσληψης να προσκομίσει: 
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    α) είτε Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID-19 της Ε.Ε. (EU Digital COVID Certificate - EUDCC) του 

Κανονισμού (ΕΕ) 2021/953 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 

2021 και του άρθρου πρώτου της από 30.5.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 87), η 

οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4806/2021 (Α’ 95) με πληροφορίες σχετικά με την 

κατάσταση του φυσικού προσώπου-κατόχου του όσον αφορά στον εμβολιασμό κατά του 

κορωνοϊού COVID-19 ή βεβαίωση εμβολιασμού της παρ. 5 του άρθρου 55 του ν. 4764/2020 (Α’ 

256), ή ισοδύναμο πιστοποιητικό ή βεβαίωση τρίτης χώρας. 

    β) είτε Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID-19 της Ε.Ε. (EU Digital COVID Certificate - EUDCC) του 

Κανονισμού (ΕΕ) 2021/953 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 

2021 και του άρθρου πρώτου της από 30.5.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία 

κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4806/2021 με πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του 

φυσικού προσώπου-κατόχου του όσον αφορά στη νόσηση από τον κορωνοϊό COVID-19 ή 

βεβαίωση θετικού διαγνωστικού ελέγχου της παρ. 1 του άρθρου 5 της υπ’ αρ. 2650/10.4.2020 

(Β’ 1298) κοινής απόφασης των Υπουργών Υγείας και Επικρατείας ή ισοδύναμο πιστοποιητικό ή 

βεβαίωση τρίτης χώρας, από όπου προκύπτει η παρέλευση δεκατεσσάρων (14) ημερών από την 

ημερομηνία της θετικής διάγνωσης.  

Χωρίς την ως άνω κατά περίπτωση βεβαίωση ή πιστοποιητικό δεν είναι δυνατή η πρόσληψη 

και η κατάρτιση της σχετικής σύμβασης. 

Αιτήσεις υποψηφίων – Διαδικασία υποβολής 

1. Η Προκήρυξη μαζί με το έντυπο της Αίτησης είναι αναρτημένες  στην ιστοσελίδα τoυ Κέντρου 

www.kkppamth.gr. και στους Πίνακες Ανακοινώσεων των έξι (6) Παραρτημάτων του Κέντρου. 

2. Η Αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά μαζί με τα συνημμένα δικαιολογητικά (σκαναρισμένα) στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση kpronamth@1188.syzefxis.gov.gr από τη Τετάρτη 26-1-2022 έως  και την   

Παρασκευή  28-1-2022 στις 24.00’ .  

3. 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. 

4. 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. 

http://www.kkppamth.gr/
mailto:kpronamth@1188.syzefxis.gov.gr
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5. 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. 

Πρόσληψη  προσωπικού 

Οι σχετικώς συναπτόμενες συμβάσεις Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου θα έχουν διάρκεια τρεις 

(3) μήνες από της προσλήψεως , με δυνατότητα παράτασης έως τρεις (3) μήνες ακόμα. Στο σημείο 

αυτό διευκρινίζεται ότι η διάρκεια της  ως άνω συμβάσεως  δεν επηρεάζεται στην περίπτωση άρσης 

της αναστολής καθηκόντων του υπαλλήλου/εργαζομένου, σε αντικατάσταση του οποίου έχει 

προσληφθεί ο υπάλληλος με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρ. 207 του 

ν. 4820/2021. Ωστόσο, σε περίπτωση άρσης της αναστολής καθηκόντων, δεν δικαιολογείται η 

παράταση της αντίστοιχης σύμβασης εργασίας του προσληφθέντα δυνάμει των ως άνω διατάξεων.                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                         Η Πρόεδρος του   

                                                                                                                        Δ/κού Συμβουλίου 

 

                              

                           ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Κ. ΤΖΑΜΠΑΖΛΗ 

 

 


