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    ΔΝΙΑΙΑ ΚΟΙΝΧΦΔΛΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ                      Καξπελήζη, 17/09/2021         
  ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΠΑΙΓΔΙΑ ΠΡΟΣΑΙΑ                     Αξηζκ. Πξση.: 529 
ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ ΓΗΜΟΤ ΚΑΡΠΔΝΗΙΟΤ           
                Δ.Κ.Δ.Π.Π.Π.Α.ΓΗ.Κ. 
πλεδξηαθό Κέληξν Καξπελεζίνπ     ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ 
Γ. Παπαλδξένπ 1 
Σ.Κ. 36 100 ΚΑΡΠΔΝΗΙ 
Σει.: 2237021227 
Fax  :2237021307 
e-mail: ekeppadik@0716.syzefxis.gov.gr  
      

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ  

 
γηα ηελ πξόζιεςε πξνζσπηθνύ κε ζρέζε εξγαζίαο Ιδησηηθνύ Γηθαίνπ Οξηζκέλνπ Υξόλνπ 
πξνο αληηθαηάζηαζε πξνζσπηθνύ πνπ ηέζεθε ζε θαζεζηώο αλαζηνιήο θαζεθόλησλ γηα 
επηηαθηηθνύο ιόγνπο πξνζηαζίαο ηεο δεκόζηαο πγείαο θαη' εθαξκνγή ηεο πεξ. (α) ηεο παξ.6 
ηνπ άξζξνπ 206 ηνπ Ν. 4820/2021 

 
Η Δληαία Κνηλσθειήο Δπηρείξεζε Πνιηηηζκνύ Παηδείαο Πξνζηαζίαο 

Αιιειεγγύεο Γήκνπ Καξπελεζίνπ (Δ.Κ.Δ.Π.Π.Π.Α.ΓΗ.Κ.) 
 

1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ Ν. 4765/2021 (ΦΔΚ Α’6) γηα ηελ πξφζιεςε 

πξνζσπηθνχ κε ζρέζε εξγαζίαο ΗΓΟΥ γηα ηελ αληηκεηψπηζε απξφβιεπησλ θαη 

επεηγνπζψλ αλαγθψλ.  

2. Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 205, 206 θαη 207 ηνπ θεθ. Γ’ ηνπ Ν.4820/2021 (ΦΔΚ 130 / Α ‘/ 

23-07- 2021) «Οξγαληθφο Νφκνο ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ θαη άιιεο ξπζκίζεηο»  

3. Σελ κε αξηζκ. πξση. ΓΗΓΑΓ/Φ.69/172/νηθ.15287/28-07-2021 εγθχθιην ηνπ Τπνπξγείνπ 

Δζσηεξηθψλ. 

4. Σελ κε αξηζκ. πξση. 59589/11555/10-8-2021 εγθχθιην ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο θαη 

Κνηλσληθψλ Τπνζέζεσλ.  

5. Σελ ππ’ αξηζ. ΓΗΓΑΓ/Φ.69/176/νηθ.16259/16-08-2021 εγθχθιην ηνπ Τπνπξγείνπ 

Δζσηεξηθψλ  

6. Σελ αξηζ. 38/2021 (ΑΓΑ: Φ6ΚΦΟΚΒΜ-0ΚΦ) ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο 

ΔΚΔΠΠΠΑΓΖΚ, κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ε πξφζιεςε πξνζσπηθνχ κε ζχκβαζε 

εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 207 

ηνπ Ν. 4820/2021.  

7. Σνλ Δζσηεξηθφ Καλνληζκφ Τπεξεζηψλ ηεο Δληαίαο Κνηλσθεινχο Δπηρείξεζεο 

Πνιηηηζκνχ Παηδείαο Πξνζηαζίαο Αιιειεγγχεο Γήκνπ Καξπελεζίνπ 

(Δ.Κ.Δ.Π.Π.Π.Α.ΓΖ.Κ), ν νπνίνο εγθξίζεθε κε ηελ ππ’ αξηζκ. 503/24-10-2011 απφθαζε 

ηνπ Γ. Γήκνπ Καξπελεζίνπ. 
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8. Σνλ Οξγαληζκφ Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο (ΦΔΚ 111/η.Β΄/03-06-2011) ηεο Δληαίαο 

Κνηλσθεινχο Δπηρείξεζεο Πνιηηηζκνχ Παηδείαο Πξνζηαζίαο Αιιειεγγχεο Γήκνπ 

Καξπελεζίνπ, φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη (ΦΔΚ 1567/η.Β΄/27-06-2011, ΦΔΚ 

1902/η.Β΄/05-08-2013).   

 

9. Σελ ππ’ αξηζ. πξση. 528/16-09-2021 βεβαίσζε πηζηψζεσλ ηεο Πξνέδξνπ ηεο 

ΔΚΔΠΠΠΑΓΖΚ γηα ηελ θάιπςε ηεο δαπάλεο κηζζνδνζίαο ηνπ ππφ πξφζιεςε 

πξνζσπηθνχ ηεο παξνχζαο αλαθνίλσζεο. 

10. Σν γεγνλφο φηη γηα επηηαθηηθνχο ιφγνπο πξνζηαζίαο ηεο δεκφζηαο πγείαο θαη φπσο 

νξίδνπλ νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4820/21 (ΦΔΚ 130/23.07.2021 ηεχρνο Α'), 

εκβνιηάδεηαη ππνρξεσηηθά θαηά ηνπ θνξσλντνχ COVID-19 φιν ην πξνζσπηθφ ησλ 

ηδησηηθψλ, δεκφζησλ θαη δεκνηηθψλ θξνληίδαο ειηθησκέλσλ θαη θξνληίδαο αηφκσλ κε 

αλαπεξία θαη ζε πεξίπησζε κε ηήξεζεο ηεο ππνρξέσζεο απηήο θαη θαηά παξέθθιηζε 

θάζε άιιεο γεληθήο ή εηδηθήο δηάηαμεο, επηβάιιεηαη ην εηδηθφ δηνηθεηηθφ κέηξν ηεο 

αλαζηνιήο θαζεθφλησλ γηα επηηαθηηθνχο ιφγνπο πξνζηαζίαο ηεο δεκφζηαο πγείαο. 

 
ΑΝΑΚΟΙΝΧΝΔΙ 

 

Σελ πξόζιεςε, κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ, 
ζπλνιηθά ηεζζάξσλ (04) αηόκσλ γηα επηηαθηηθνύο ιόγνπο πξνζηαζίαο ηεο δεκόζηαο 
πγείαο, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ Ν. 4765/2021 (ΦΔΚ Α’6) θαη ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 207 ηνπ Ν. 4820/2021, θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπ εμήο, αλά 
ππεξεζία, ηόπν απαζρόιεζεο, εηδηθόηεηα θαη δηάξθεηα ζύκβαζεο, αξηζκνύ αηόκσλ 
(βι. ΠΙΝΑΚΑ Α), κε ηα αληίζηνηρα απαηηνύκελα (ηππηθά θαη ηπρόλ πξόζζεηα) 
πξνζόληα (βι. ΠΙΝΑΚΑ Β): 
 

ΠΙΝΑΚΑ Α: ΘΔΔΙ ΔΠΟΥΙΚΟΤ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ (αλά θσδηθό ζέζεο) 

Κσδηθόο 
Θέζεο 

Τπεξεζία 
Έδξα 

ππεξεζίαο 
Δηδηθόηεηα 

Γηάξθεηα 
ζύκβαζεο 

Αξηζκόο 
αηόκσλ 

100 

Δληαία Κνηλσθειήο Δπηρείξεζε 
Πνιηηηζκνχ Παηδείαο 

Πξνζηαζίαο Αιιειεγγχεο 
Γήκνπ Καξπελεζίνπ 

(Δ.Κ.Δ.Π.Π.Π.Α.ΓΖ.Κ.) 
( «Βνήζεηα ζην ζπίηη δνκή 

Πξνπζνχ » Γήκνπ 
Καξπελεζίνπ) 

Γήκνο 
Καξπελεζίνπ 

ΓΔ 
Ννζειεπηψλ 

3 κήλεο κε πιήξε 
απαζρφιεζε θαη κε 

δπλαηφηεηα 
παξάηαζεο έσο 
ηξεηο (3) κήλεο 

1 

101 

Δληαία Κνηλσθειήο Δπηρείξεζε 
Πνιηηηζκνχ Παηδείαο 

Πξνζηαζίαο Αιιειεγγχεο 
Γήκνπ Καξπελεζίνπ 

(Δ.Κ.Δ.Π.Π.Π.Α.ΓΖ.Κ.) 
(δνκή ΚΓΑΠ-ΜΔΑ) 

Γήκνο 
Καξπελεζίνπ 

ΠΔ 
Γπκλαζηψλ 

3 κήλεο κε πιήξε 
απαζρφιεζε θαη κε 

δπλαηφηεηα 
παξάηαζεο έσο 
ηξεηο (3) κήλεο 

1 

ΑΔΑ: ΩΓ0ΒΟΚΒΜ-2Β9
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ΠΙΝΑΚΑ Α: ΘΔΔΙ ΔΠΟΥΙΚΟΤ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ (αλά θσδηθό ζέζεο) 

Κσδηθόο 
Θέζεο 

Τπεξεζία 
Έδξα 

ππεξεζίαο 
Δηδηθόηεηα 

Γηάξθεηα 
ζύκβαζεο 

Αξηζκόο 
αηόκσλ 

102 

Δληαία Κνηλσθειήο Δπηρείξεζε 
Πνιηηηζκνχ Παηδείαο 

Πξνζηαζίαο Αιιειεγγχεο 
Γήκνπ Καξπελεζίνπ 

(Δ.Κ.Δ.Π.Π.Π.Α.ΓΖ.Κ.) 
(δνκή ΚΓΑΠ-ΜΔΑ) 

Γήκνο 
Καξπελεζίνπ 

ΠΔ ή ΣΔ 
Κνηλσληθφο 
Λεηηνπξγφο 

3 κήλεο κε πιήξε 
απαζρφιεζε θαη κε 

δπλαηφηεηα 
παξάηαζεο έσο 
ηξεηο (3) κήλεο 

1 

103 

Δληαία Κνηλσθειήο Δπηρείξεζε 
Πνιηηηζκνχ Παηδείαο 

Πξνζηαζίαο Αιιειεγγχεο 
Γήκνπ Καξπελεζίνπ 

(Δ.Κ.Δ.Π.Π.Π.Α.ΓΖ.Κ.) 
(δνκή ΚΓΑΠ-ΜΔΑ) 

Γήκνο 
Καξπελεζίνπ 

ΓΔ 
Δθπαηδεπηψλ 

Σερληθψλ 

3 κήλεο κε πιήξε 
απαζρφιεζε θαη κε 

δπλαηφηεηα 
παξάηαζεο έσο 
ηξεηο (3) κήλεο 

1 

 

 

                                  ΠΙΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (αλά θσδηθό ζέζεο) 

    Κσδηθόο ζέζεο 
                                   Σίηινο ζπνπδώλ  
                                            θαη  
          ινηπά απαηηνύκελα (ηππηθά & ηπρόλ πξόζζεηα) πξνζόληα 

100 

ΚΤΡΙΑ ΠΡΟΟΝΣΑ 

α) Πηπρίν ή δίπισκα ή απνιπηήξηνο ηίηινο Μέζεο Σερληθήο 
Δπαγγεικαηηθήο Ννζειεπηηθήο ρνιήο (ΜΣΔΝ) ή εηδηθνηήησλ 
Βνεζψλ Ννζειεπηψλ ή Βνεζψλ Ννζνθφκσλ ή Ννζειεπηηθήο ή 
Ννζειεπηηθήο Σξαπκαηνινγίαο ή Βνεζφο Σξαπκαηνινγίαο 
Οξζνπεδηθήο ή Ννζειεπηηθήο Υεηξνπξγείνπ ή Ννζειεπηηθήο 
Ογθνινγηθψλ Παζήζεσλ ή Δηδηθήο Ννζειεπηηθήο ή Ννζειεπηηθήο 
Μνλάδσλ Δληαηηθήο Θεξαπείαο ή Ννζειεπηηθήο Αηφκσλ κε 
Φπρηθέο Παζήζεηο ή Βνεζφο Ννζειεπηηθήο Μαηεπηηθήο ή Βνεζφο 
Ννζειεπηηθήο Γεληθήο Ννζειείαο ή Βνεζφο Ννζειεπηηθήο 
Σξαπκαηνινγίαο ή Βνεζφο Ννζειεπηηθήο Υεηξνπξγείνπ ή Βνεζφο 
Ννζειεπηηθήο Ογθνινγηθψλ Παζήζεσλ ή Βνεζφο Ννζειεπηηθήο 
Μνλάδσλ Δληαηηθήο Θεξαπείαο ή Βνεζφο Ννζειεπηηθήο Αηφκσλ κε 
Δηδηθέο Παζήζεηο ή Βνεζψλ Γεληθήο Ννζειείαο ή Βνεζφο 
Ννζειεπηή ή αληίζηνηρν πηπρίν ή δίπισκα ή απνιπηήξηνο ηίηινο 
ησλ παξαθάησ ζρνιηθψλ κνλάδσλ: ΗΔΚ ή Δπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ 
ή Σερληθνχ Δπαγγεικαηηθνχ Δθπαηδεπηεξίνπ Α' ή Β' θχθινπ 
ζπνπδψλ ή Δληαίνπ Πνιπθιαδηθνχ Λπθείνπ ή Σερληθνχ 
Δπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ ή Δπαγγεικαηηθήο ρνιήο ή Σερληθήο 
Δπαγγεικαηηθήο ρνιήο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ή ζρνιήο 
καζεηείαο ηνπ ΟΑΔΓ ηνπ λ. 1346/1983 ή λ. 3475/2006 ή άιινο 
ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιηθήο κνλάδαο ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, 
αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο θαη 

β) Άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο βνεζνχ λνζειεπηή ή Βεβαίσζε 
εθδηδφκελε απφ αξκφδηα δηνηθεηηθή αξρή φηη ν/ε ππνςήθηνο/α 
πιεξνί φιεο ηηο λφκηκεο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ άζθεζε ηνπ 
επαγγέικαηνο βνεζνχ λνζειεπηή. 

ΑΔΑ: ΩΓ0ΒΟΚΒΜ-2Β9
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                                  ΠΙΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (αλά θσδηθό ζέζεο) 

    Κσδηθόο ζέζεο 
                                   Σίηινο ζπνπδώλ  
                                            θαη  
          ινηπά απαηηνύκελα (ηππηθά & ηπρόλ πξόζζεηα) πξνζόληα 

101 

ΚΤΡΙΑ ΠΡΟΟΝΣΑ  
α) Πηπρίν ή δίπισκα Δπηζηήκεο Φπζηθήο Αγσγήο θαη Αζιεηηζκνχ 
ΑΔΗ ή ην νκψλπκν πηπρίν ή δίπισκα Διιεληθνχ Αλνηθηνχ 
Παλεπηζηεκίνπ (Δ.Α.Π) ΑΔΗ ή Πξνγξακκάησλ πνπδψλ Δπηινγήο 
(Π..Δ) ΑΔΗ ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιψλ ηεο εκεδαπήο 
ή αιινδαπήο κε θχξηα εηδηθφηεηα κε θχξηα εηδηθφηεηα ηελ «ΔΑΔ» ή 
ηελ «Δηδηθή Φπζηθή Αγσγή» ή ηελ «Δηδηθή Φπζηθή Αγσγή – 
Θεξαπεπηηθή Γπκλαζηηθή» ή ηελ «Πξνζαξκνζκέλε Φπζηθή Αγσγή» 
ή ηελ «Πξνζαξκνζκέλε Κηλεηηθή Αγσγή» ή ηελ «Άζθεζε ζε 
ρξφληεο παζήζεηο θαη Αλαπεξία». 

ΠΡΟΟΝΣΑ Α΄ ΔΠΙΚΟΤΡΙΑ 
(Δθόζνλ ε ζέζε δελ θαιπθζεί από ππνςήθην µε ηα αλσηέξσ 
πξνζόληα) 
 
Πηπρίν ή δίπισκα Φπζηθήο Αγσγήο ΑΔΗ ή ην νκψλπκν πηπρίν ή 
δίπισκα Διιεληθνχ Αλνηθηνχ Παλεπηζηεκίνπ (Δ.Α.Π.) ΑΔΗ ή 
Πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ επηινγήο (Π..Δ.) ΑΔΗ ηεο εκεδαπήο ή 
ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιψλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο 
εηδηθφηεηαο. 

102 

ΚΤΡΙΑ ΠΡΟΟΝΣΑ:  
α) Πηπρίν ή δίπισµα Κνηλσληθήο Δξγαζίαο ή Κνηλσληθήο ∆ηνίθεζεο 
µε θαηεχζπλζε Κνηλσληθήο Δξγαζίαο ή Κνηλσληθήο ∆ηνίθεζεο θαη 
Πνιηηηθήο Δπηζηήµεο - Κνηλσληθήο ∆ηνίθεζεο µε θαηεχζπλζε 
Κνηλσληθήο Δξγαζίαο ΑΔΗ ή ην νµψλπµν πηπρίν ή δίπισµα 
Διιεληθνχ Αλνηθηνχ Παλεπηζηεµίνπ (Δ.Α.Π) ΑΔΗ ή Πξνγξαµµάησλ 
πνπδψλ Δπηινγήο (Π..Δ) ΑΔΗ ηεο εµεδαπήο ή ηζφηηµνο ηίηινο 
ζρνιψλ ηεο εµεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο.  
 

β) Άδεηα άζθεζεο επαγγέιµαηνο Κνηλσληθνχ Λεηηνπξγνχ ή 
Κνηλσληθήο Δξγαζίαο ή βεβαίσζε φηη πιεξνί φιεο ηηο λφµηµεο 
πξνυπνζέζεηο γηα ηελ άζθεζε ηνπ επαγγέιµαηνο Κνηλσληθνχ 
Λεηηνπξγνχ.  
 

ΠΡΟΟΝΣΑ Α’ ΔΠΙΚΟΤΡΙΑ:  
(Δθόζνλ ε ζέζε δελ θαιπθζεί από ππνςήθην µε ηα αλσηέξσ 
πξνζόληα)  
α) Πηπρίν ή δίπισµα ηµήµαηνο Κνηλσληθήο Δξγαζίαο ΣΔΗ ή ην 
νµψλπµν πηπρίν ή δίπισµα Πξνγξαµµάησλ πνπδψλ Δπηινγήο 
(Π..Δ.) ΣΔΗ ή αληίζηνηρν θαηά εηδηθφηεηα πηπρίν ή δίπισµα ΣΔΗ ή 
Πξνγξαµµάησλ πνπδψλ Δπηινγήο (Π..Δ.) ΣΔΗ ηεο εµεδαπήο ή 
ηζφηηµνο ηίηινο ζρνιψλ ηεο εµεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο 
εηδηθφηεηαο ή ην νµψλπµν ή αληίζηνηρν θαηά εηδηθφηεηα πηπρίν 
ΚΑΣΔΔ ή ηζφηηµνο ηίηινο ηεο εµεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο 
εηδηθφηεηαο.  

ΑΔΑ: ΩΓ0ΒΟΚΒΜ-2Β9
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                                  ΠΙΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (αλά θσδηθό ζέζεο) 

    Κσδηθόο ζέζεο 
                                   Σίηινο ζπνπδώλ  
                                            θαη  
          ινηπά απαηηνύκελα (ηππηθά & ηπρόλ πξόζζεηα) πξνζόληα 

β) Άδεηα άζθεζεο επαγγέιµαηνο Κνηλσληθνχ Λεηηνπξγνχ ή 
Κνηλσληθήο Δξγαζίαο ή Βεβαίσζε φηη πιεξνί φιεο ηηο λφµηµεο 
πξνυπνζέζεηο γηα ηελ άζθεζε ηνπ επαγγέιµαηνο Κνηλσληθνχ 
Λεηηνπξγνχ. 

ΠΡΟΟΝΣΑ Β’ ΔΠΙΚΟΤΡΙΑ:  
(Δθόζνλ ε ζέζε δελ θαιπθζεί από ππνςήθην µε ηα αλσηέξσ 
πξνζόληα)  
α) Πηπρίν ή δίπισκα Φπρνινγίαο ή Φηινζνθίαο Παηδαγσγηθήο θαη 
Φπρνινγίαο κε εηδίθεπζε ζηελ Φπρνινγία ΑΔΗ ή ην νκψλπκν πηπρίν 
ή δίπισκα Διιεληθνχ Αλνηθηνχ Παλεπηζηεκίνπ (Δ.Α.Π) ΑΔΗ ή 
Πξνγξακκάησλ πνπδψλ Δπηινγήο (Π..Δ) ΑΔΗ ηεο εκεδαπήο ή 
ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιψλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο 
εηδηθφηεηαο, θαη  
 
β) Άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο Φπρνιφγνπ ή Βεβαίσζε φηη 
πιεξνί φιεο ηηο λφκηκεο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ άζθεζε ηνπ 
επαγγέικαηνο ηνπ Φπρνιφγνπ. 
 
ΠΡΟΟΝΣΑ Γ’ ΔΠΙΚΟΤΡΙΑ:  
(Δθόζνλ ε ζέζε δελ θαιπθζεί από ππνςήθην µε ηα αλσηέξσ 
πξνζόληα)  
α) Πηπρίν ή δίπισµα Σµήµαηνο Κνηλσληνινγίαο ή Κνηλσληθήο 
∆ηνίθεζεο ή Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο AEI ηεο εµεδαπήο ή ηνπ 
Διιεληθνχ Αλνηρηνχ Παλεπηζηεµίνπ (Δ.Α.Π) ή ησλ Πξνγξαµµάησλ 
πνπδψλ Δπηινγήο (Π..Δ.) Α.Δ.Η. ή άιινο ηζφηηµνο ηίηινο 
αληίζηνηρεο Δηδηθφηεηαο ζρνιψλ ηεο εµεδαπήο ή ηεο αιινδαπήο 
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ΚΤΡΙΑ ΠΡΟΟΝΣΑ  
Πηπρίν ή δίπισκα ή απνιπηήξηνο ηίηινο εηδηθφηεηαο Ξπινπξγψλ - 
Δπηπινπνηψλ ή Ξπινπξγφο ή Δπηπινπνηίαο ή Δπηπινπνηψλ ή 
Σερλίηεο Ξπινπξγηθήο θαη Δπηπινπνηίαο ή Σερλίηεο Ξπινγιππηηθήο 
ή Ξπινγιχπηεο ή Ξπινγιππηηθήο- Γηαθνζκεηηθήο επίπινπ ή 
Δπηπινπνηίαο ή Δπηπινπνηίαο - Ξπινγιππηηθήο ή αληίζηνηρν πηπρίν 
ή δίπισκα ή απνιπηήξηνο ηίηινο ησλ παξαθάησ ζρνιηθψλ 
κνλάδσλ: ΗΔΚ ή Δπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ ή Σερληθνχ 
Δπαγγεικαηηθνχ Δθπαηδεπηεξίνπ Α’ ή Β’ θχθινπ ζπνπδψλ ή 
Δληαίνπ Πνιπθιαδηθνχ Λπθείνπ ή Σερληθνχ Δπαγγεικαηηθνχ 
Λπθείνπ ή Δπαγγεικαηηθήο ρνιήο ή Σερληθήο Δπαγγεικαηηθήο 
ρνιήο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ή ζρνιήο καζεηείαο ηνπ 
ΟΑΔΓ ηνπ Ν. 1346/1983 ή Ν. 3475/2006 ή άιινο ηζφηηκνο ηίηινο 
ζρνιηθήο κνλάδαο ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο 
εηδηθφηεηαο.  
 
ΠΡΟΟΝΣΑ Α΄ ΔΠΙΚΟΤΡΙΑ:  
(Δθόζνλ ε ζέζε δελ θαιπθζεί από ππνςήθην/α κε ηα αλσηέξσ 
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                                  ΠΙΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (αλά θσδηθό ζέζεο) 

    Κσδηθόο ζέζεο 
                                   Σίηινο ζπνπδώλ  
                                            θαη  
          ινηπά απαηηνύκελα (ηππηθά & ηπρόλ πξόζζεηα) πξνζόληα 

πξνζόληα)  
Οπνηνζδήπνηε απνιπηήξηνο ηίηινο δεπηεξνβάζκηαο ή 
κεηαδεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ΗΔΚ εηδηθφηεηαο Μνπζηθήο ή 

Διεχζεξνπ ρεδίνπ θαη Εσγξαθηθήο ή Κεξακηθήο ή Πεινπιαζηηθήο, ή 
Δηθνλνγξαθίαο ή Δηθνλνγξαθίαο – θηηζνγξάθσο  ή Σερληθφο ρεδηαζκνχ 
Κνζκήκαηνο ή Σερληθφο Φεθηδνγξαθίαο – Ταινγξαθίαο (ΒΗΣΡΧ) ή 

Σερλίηεο Φεθηδσηψλ. 

 
Οη ππνςήθηνη φισλ ησλ εηδηθνηήησλ πξέπεη λα είλαη ειηθίαο απφ 18 έσο 65 εηψλ 
 
ΓΔΝΙΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ ΠΡΟΛΗΦΗ: 

1. Να είλαη Έιιελεο πνιίηεο ή πνιίηεο θξαηψλ κειψλ ηεο Δ.Δ. (Ν.2431/1996). Γηα ηνπο 
πνιίηεο θξαηψλ κειψλ ηεο Δ.Δ. απαηηείηαη ε γλψζε ηεο ειιεληθήο γιψζζαο, ε νπνία 
απνδεηθλχεηαη κε πηζηνπνηεηηθφ ειιελνκάζεηαο (Ν.2413/1996, άξζξν 10, παξ.1). Γηα ηελ 
θαηεγνξία Σερλνινγηθήο Δθπαίδεπζεο (Σ.Δ.) απαηηείηαη πηζηνπνηεηηθφ γισζζνκάζεηαο 
επηπέδνπ Β2. Γηα ηελ θαηεγνξία Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Γ.Δ.) απαηηείηαη 
πηζηνπνηεηηθφ γισζζνκάζεηαο επηπέδνπ Β1 θαη γηα ηελ Καηεγνξία Τπνρξεσηηθήο 
Δθπαίδεπζεο (Τ.Δ.) απαηηείηαη πηζηνπνηεηηθφ γισζζνκάζεηαο επηπέδνπ Α1. 
2. Οη ππνςήθηνη πξέπεη λα έρνπλ ειηθία απφ 18 εηψλ. 
3. Να έρνπλ ηελ πγεία θαη ηε θπζηθή θαηαιιειφηεηα πνπ ηνπο επηηξέπεη ηελ εθηέιεζε ησλ 
θαζεθφλησλ ηεο ζέζεσο πνπ επηιέγνπλ. 
4. Να κελ έρνπλ θψιπκα θαηά ην άξζξν 16 ηνπ Τπαιιειηθνχ Κψδηθα (θαηαδίθε, ππνδηθία, 
δηθαζηηθή ζπκπαξάζηαζε). 
 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΗ ΚΡΙΣΗΡΙΧΝ 
χκθσλα κε ηελ αξηζ. πξση: ΓΗΓΑΓ/Φ.69/176/νηθ.16259/16-8-2021 Δγθχθιην 56 ηνπ 
Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ κε ζέκα «Μέηξα & ξπζκίζεηο ζην πιαίζην ηεο αλάγθεο 
πεξηνξηζκνχ ηεο δηαζπνξάο ηνπ θνξσλντνχ», σο θχξην θξηηήξην θαηάηαμεο απνηειεί ε 
εκπεηξία ζε ζπλαθή κε ην αληηθείκελν ησλ πξνο πιήξσζε ζέζεσλ. Δπηθνπξηθά θαη κφλν 
ζηελ πεξίπησζε πνπ βάζεη ηνπ θχξηνπ θξηηεξίνπ θαηάηαμεο ηεο εκπεηξίαο δελ πξνθχπηεη 
πξνζιεπηένο ππάιιεινο, ηδίσο γηαηί φινη νη ππνςήθηνη δηαζέηνπλ ηνλ ίδην ρξφλν ζπλαθνχο 
εκπεηξίαο, ζα πξέπεη αθνινχζσο λα ιεθζνχλ ππφςε ηα ηππηθά πξνζφληα, νπφηε θαη 
πξνηάζζνληαη νη ππνςήθηνη πνπ έρνπλ απμεκέλα ηππηθά πξνζφληα σο εμήο: 

α) Πξνηάζζνληαη νη ππνςήθηνη πνπ έρνπλ ζπλαθέο δηδαθηνξηθφ δίπισκα ηεο 
εκεδαπήο ή ηζφηηκν ηεο αιινδαπήο, κεηαμχ απηψλ πξνεγνχληαη νη ππνςήθηνη πνπ έρνπλ 
κεγαιχηεξν βαζκφ ζην (βαζηθφ) πηπρίν ή δίπισκα. Μεηαμχ ησλ ερφλησλ ηνλ απηφ βαζκφ 
πξνεγνχληαη νη ππνςήθηνη πνπ έρνπλ ηνλ αξραηφηεξν, σο πξνο ηελ εκεξνκελία θηήζεσο, 
(βαζηθφ) ηίηιν ζπνπδψλ. 

β) Μεηαμχ ησλ ππνινίπσλ πξνηάζζνληαη νη ππνςήθηνη πνπ έρνπλ ζπλαθή 
κεηαπηπρηαθφ ηίηιν ζπνπδψλ. Γηα ηε κεηαμχ ηνπο ζεηξά θαηάηαμεο εθαξκφδνληαη αλαιφγσο 
ηα εθηηζέκελα ζηελ αλσηέξσ πεξίπησζε α'.  

γ) Μεηαμχ ησλ ινηπψλ ε ζεηξά θαηάηαμεο θαζνξίδεηαη απφ ην βαζκφ ηνπ ηίηινπ 
ζπνπδψλ, εθαξκνδνκέλσλ, επίζεο, θαηά ηα ινηπά, αλαιφγσο, ησλ νξηδνκέλσλ ζηελ 
αλσηέξσ πεξίπησζε α'. 
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ΔΜΠΔΙΡΙΑ 
Χο βαζκνινγνχκελε εκπεηξία γηα ηνπο παξαθάησ θσδηθνχο ζέζεσλ λνείηαη ε απαζρφιεζε 
κε ζρέζε εξγαζίαο ή ζχκβαζε έξγνπ ζην δεκφζην ή ηδησηηθφ ηνκέα ή άζθεζε επαγγέικαηνο 
ζε θαζήθνληα ή έξγα ζπλαθή κε ην αληηθείκελν ησλ πξνο πιήξσζε ζέζεσλ. Δηδηθφηεξα: 

 Γηα ηνπο θσδηθνχο 100 & 102, ε εκπεηξία ιακβάλεηαη ππφςε κεηά ηελ απφθηεζε ηεο 
δεηνχκελεο, απφ ηελ παξνχζα αλαθνίλσζε, απαξαίηεηεο άδεηεο άζθεζεο 
επαγγέικαηνο (Βνεζνχ Ννζειεπηή, Κνηλσληθνχ Λεηηνπξγνχ ή Φπρνιφγνπ) ή 
βεβαηψζεηο πιήξσζεο λνκίκσλ πξνυπνζέζεσλ γηα ηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο 
(Ννζειεπηή ή Κνηλσληθνχ Λεηηνπξγνχ ή Φπρνιφγνπ).  

Γηα ηελ απφδεημε ηεο εκπεηξίαο βι. δηθαηνινγεηηθά πεξίπησζε Α ή Δηδηθέο πεξηπηψζεηο 
απφδεημεο εκπεηξίαο ηνπ Παξαξηήκαηνο αλαθνηλψζεσλ πκβάζεσλ εξγαζίαο Οξηζκέλνπ 
Υξφλνπ – ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΗΗ., ζηνηρείν 12. ΔΜΠΔΗΡΗΑ. 
 
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ: 
Οη ελδηαθεξφκελνη καδί κε ηελ αίηεζή ηνπο, ζηελ νπνία δειψλνπλ κία θαη κφλν επηινγή 
ζέζεο, πξέπεη λα ππνβάινπλ ππνρξεσηηθά: 
• Φσηναληίγξαθν ησλ δχν φςεσλ ηεο αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο. 
• Αληίγξαθα ηίηισλ ζπνπδψλ ζχκθσλα κε ηελ εηδηθφηεηα θαη ηα απαηηνύκελα σο άλσ 

δηθαηνινγεηηθά αλά πεξίπησζε. 
• Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/86 ζηελ νπνία λα δειψλεηαη ε εθπιήξσζε ησλ 

ζηξαηησηηθψλ ππνρξεψζεσλ (κφλν γηα άλδξεο) ή ε λφκηκε απαιιαγή θαη ε αηηία 
απαιιαγήο. 

• Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/86 ζηελ νπνία λα δειψλεη ν ππνςήθηνο/ηα φηη: 
α. Γελ έρεη θαηαδηθαζηεί γηα θαθνχξγεκα θαη ζε νπνηαδήπνηε πνηλή γηα θινπή, 

ππεμαίξεζε (θνηλή θαη ζηελ ππεξεζία), απάηε, εθβίαζε, πιαζηνγξαθία, απηζηία 
δηθεγφξνπ, δσξνδνθία, θαηαπίεζε, απηζηία πεξί ηελ ππεξεζία, παξάβαζε 
θαζήθνληνο θαζ' ππνηξνπή, ζπθνθαληηθή δπζθήκηζε, θαζψο θαη γηα νπνηνδήπνηε 
έγθιεκα θαηά ηεο γελεηήζηαο ειεπζεξίαο ή νηθνλνκηθήο εθκεηάιιεπζεο ηεο 
γελεηήζηαο δσήο· 

β. Γελ είλαη ππφδηθνο θαη δελ έρεη παξαπεκθζεί κε ηειεζίδηθν βνχιεπκα γηα θαθνχξγεκα 
ή γηα πιεκκέιεκα ηεο πξνεγνχκελεο πεξίπησζεο, έζησ θαη αλ ην αδίθεκα 
παξαγξάθεθε  

γ. Γελ έρεη, ιφγσ θαηαδίθεο, ζηεξεζεί ηα πνιηηηθά ηνπ δηθαηψκαηα θαη γηα φζν ρξφλν 
δηαξθεί ε ζηέξεζε απηή· 

δ. Γελ ηειεί ππφ δηθαζηηθή ζπκπαξάζηαζε. 
• Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν 1599/86 ζηελ νπνία λα δειψλεηαη φηη έρεη δηαβάζεη ηελ 

πξνθήξπμε θαη απνδέρεηαη ηνπο φξνπο απηήο 
• Σν πξνζσπηθφ πνπ πξνζιακβάλεηαη θαη' εθαξκνγήλ ηνπ άξζξνπ 207 ηνπ Ν. 4820/21 

(ΦΔΚ 130/23.07.2021 ηεχρνο Α'), νθείιεη θαηά ηνλ ρξφλν πξφζιεςεο λα πξνζθνκίζεη: 

α) είηε Φεθηαθφ Πηζηνπνηεηηθφ COVID-19 ηεο Δ.Δ. (EU Digital COVID Certificate - 
EUDCC) ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) 2021/953 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 
πκβνπιίνπ ηεο 14εο Ηνπλίνπ 2021 θαη ηνπ άξζξνπ πξψηνπ ηεο απφ 30.5.2021 
Πξάμεο Ννκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ (Α' 87), ε νπνία θπξψζεθε κε ην άξζξν 1 ηνπ λ. 
4806/2021 (Α' 95) κε πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ θαηάζηαζε ηνπ θπζηθνχ 
πξνζψπνπ-θαηφρνπ ηνπ φζνλ αθνξά ζηνλ εκβνιηαζκφ θαηά ηνπ θνξσλντνχ 
COVID-19 ή βεβαίσζε εκβνιηαζκνχ ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 55 ηνπ λ. 4764/2020 (Α' 
256), ή ηζνδχλακν πηζηνπνηεηηθφ ή βεβαίσζε ηξίηεο ρψξαο, απφ φπνπ πξνθχπηεη ε 
ζπκπιήξσζε δεθαηεζζάξσλ εκεξψλ απφ ηελ νινθιήξσζε ηνπ εκβνιηαζκνχ, 

β) είηε Φεθηαθφ Πηζηνπνηεηηθφ COVID-19 ηεο Δ.Δ. (EU Digital COVID Certificate - 
EUDCC) ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) 2021/953 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 
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πκβνπιίνπ ηεο 14εο Ηνπλίνπ 2021 θαη ηνπ άξζξνπ πξψηνπ ηεο απφ 30.5.2021 
Πξάμεο Ννκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ, ε νπνία θπξψζεθε κε ην άξζξν 1 ηνπ λ. 
4806/2021 κε πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ θαηάζηαζε ηνπ θπζηθνχ 
πξνζψπνπ-θαηφρνπ ηνπ φζνλ αθνξά ζηε λφζεζε απφ ηνλ θνξσλντφ COVID-19 ή 
βεβαίσζε ζεηηθνχ δηαγλσζηηθνχ ειέγρνπ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 5 ηεο ππ' αξ. 
2650/10.4.2020 (Β' 1298) θνηλήο απφθαζεο ησλ Τπνπξγψλ Τγείαο θαη Δπηθξαηείαο ή 
ηζνδχλακν πηζηνπνηεηηθφ ή βεβαίσζε ηξίηεο ρψξαο, απφ φπνπ πξνθχπηεη ε 
παξέιεπζε ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο ζεηηθήο δηάγλσζεο. ηελ 
πεξίπησζε απηή ε ιήμε ηεο ζχκβαζεο νξηζκέλνπ ρξφλνπ δελ κπνξεί λα είλαη 
κεηαγελέζηεξε ησλ έμη (6) κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο ζεηηθήο δηάγλσζεο. 

 

Υσξίο ηελ σο άλσ θαηά πεξίπησζε βεβαίσζε ή πηζηνπνηεηηθό δελ είλαη δπλαηή ε 
πξόζιεςε θαη ε θαηάξηηζε ηεο ζρεηηθήο ζύκβαζεο. 
 
 
ΠΡΟΘΔΜΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΔΧΝ: 

Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα θαηαζέηνπλ ηηο αηηήζεηο ηνπο κε ηα απαηηνχκελα σο άλσ 
δηθαηνινγεηηθά από 20/9/2021 έσο θαη 22/9/2021 ειεθηξνληθά ζην e-mail 
ekeppadik@0716.syzefxis.gov.gr.  

Σν εκπξόζεζκν ησλ αηηήζεσλ θξίλεηαη κε βάζε ηελ εκεξνκελία ηεο ειεθηξνληθήο 
ππνβνιήο. 

Η αίηεζε ζπκκεηνρήο πνπ ζα ππνβιεζεί ειεθηξνληθά πξέπεη απαξαηηήησο λα 
εκθαλίδεηαη ππνγεγξακκέλε, κε θπζηθή ππνγξαθή. Αλππόγξαθεο αηηήζεηο δελ 
γίλνληαη δεθηέο. 

 
Η παξνύζα λα αλαξηεζεί νιόθιεξε ζηνλ πίλαθα αλαθνηλώζεσλ θαη ζηελ ηζηνζειίδα 
ηνπ Γήκνπ Καξπελεζίνπ. 
 

Η Πξόεδξνο ηεο ΔΚΔΠΠΠΑΓΗΚ 
 
 
 

Δπδνμία Κνληαβίηε 
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