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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
Της υπ’ άριθμ. 868/06-07-2020 προκήρυξης για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ
ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ πρόσληψης ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ πέντε (5)
υπαλλήλων.
Το Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων Ευρυτανίας έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Π.Δ 252/90 «Σύσταση Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία ¨Ίδρυμα Κοινωνικής Πρόνοιας
Ευρυτανίας ¨ και έγκριση του Οργανισμού Διοίκησης και λειτουργίας του» (ΦΕΚ 103/Α΄/31-7-1990).
2. Τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 18 του Ν.4302/2014 (ΦΕΚ Α΄225).
3. Την αριθ. Δ1/οικ. 58756/19024/13-12-2019 (ΦΕΚ 1070/17-12-2019 τ. ΥΟΔΔ) Απόφαση της
Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Διορισμός Διοικητή στο Θεραπευτήριο
Χρόνιων Παθήσεων Ευρυτανίας».
4. Τις διατάξεις της υπ’ αρίθμ. Δ1/οικ. 43102/14387/27-09-2019 Απόφασης «Καθορισμός
διαδικασίας πρόσληψης επικουρικού προσωπικού» (ΦΕΚ Β’3706).
5. Την αριθμ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/108/οικ.7874/12-3-2020 (ΑΔΑ:ΩΦΠΩ46ΜΤΛ6-87Χ) εγκύκλιο
του Υπουργείου Εσωτερικών «Επείγοντα μέτρα για την πρόληψη και την προστασία από τον
κορωνοϊό».
6. Τις διατάξεις του άρθρου εικοστού πρώτου (21ου) της από 14/03/2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου (ΦΕΚ 64/14-03-2020 τ. Α’) η οποία κυρώθηκε με τον Νόμο 4682/2020 (ΦΕΚ Α'
76/03-04-2020).
7. Την υπ’ αρίθμ. οικ.12549/4426/16-03-2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ B΄ 868/16-032020 ) «Καθορισμός διαδικασίας έκτακτης πρόσληψης επικουρικού προσωπικού για την αντιμετώπιση
έκτακτων αναγκών από την εμφάνιση και διάδοση του κορωναϊού COVID – 19».
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8. Την

Αρίθμ.οικ.21597/Δ1/7339 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ B΄ 2480/22-06-2020)

«Τροποποίηση της υπ’ αρ. οικ. 12549/4426/ 16-3-2020 κοινής απόφασης των Υπουργών
Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Εσωτερικών «Καθορισμός διαδικασίας
έκτακτης πρόσληψης επικουρικού προσωπικού για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από την
εμφάνιση και διάδοση του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 868), όπως ισχύει.».
9. Την

αριθμ.

44/3-1-2020

(ΑΔΑ:ΩΛΚ0465ΙΨ4-ΕΝΦ)

απόφαση

έγκρισης

ανάληψης

υποχρέωσης.
10. Την αριθμ. πρωτ. 814/25-6-2020 οικονομοτεχνική μελέτη της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης
Διοικητικού.
11. Την αριθμ. πρωτ. 818/29-6-2020 (ΑΔΑ: ΨΤ5Ι465ΙΨ4-Τ64) Απόφαση του Διοικητή
Θεραπευτηρίου

«Έκδοση

του

Προκήρυξης πρόσληψης Επικουρικού προσωπικού, ειδικότητας ΤΕ

Κοινωνικής Εργασίας, ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού και ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού
Εστίασης για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από την εμφάνιση του κορωναϊού COVID-19».
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
Τη σύναψη σύμβασης ΙΔΟΧ με συνολικά πέντε (5) άτομα για την έκτακτη πρόσληψη
επικουρικού προσωπικού στο Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων Ευρυτανίας το οποίο εδρεύει
στο Καρπενήσι, για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών από την εμφάνιση και διάδοση
του κορωναϊού COVID-19, συνολικής διάρκειας έως 30/09/2020. Στο πλαίσιο της προκήρυξης
αυτής, θα απασχοληθεί ανά τόπο εκτέλεσης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης ο εξής αριθμός
ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα)
προσόντα:
ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ανά κωδικό Απασχόλησης)
Κωδικός
Απασχόλησης

201

Τόπος εκτέλεσης

ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΧΡΟΝΙΩΝ
ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
(Καρπενήσι, Νομός Ευρυτανίας)

401

ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΧΡΟΝΙΩΝ
ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
(Καρπενήσι, Νομός Ευρυτανίας)

Ειδικότητα

ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διάρκεια
σύμβασης

Αριθμός
ατόμων

Έως
30/09/2020

1

Έως
30/09/2020

2
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ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ανά κωδικό Απασχόλησης)
Κωδικός

Τόπος εκτέλεσης

Ειδικότητα

ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΧΡΟΝΙΩΝ
ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΕΣΤΙΑΣΗΣ

Απασχόλησης

402

(Καρπενήσι, Νομός Ευρυτανίας)

Διάρκεια
σύμβασης
Έως
30/09/2020

Αριθμός
ατόμων

2

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 ως 65 ετών.
Στον πίνακα Β’ που ακολουθεί αναφέρονται συνολικά τα απαιτούμενα κατά κατηγορία και
ειδικότητα πιστοποιητικά και βεβαιώσεις.
ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ –
ΑΠΟΔΕΚΤΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Τ.Ε ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Α/Α

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
201

1

401

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΤΕ

ΥΕ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Κοινωνικών
Λειτουργών
- Κοινωνικής
Εργασίας

Βοηθητικού
Υγειονομικού
Προσωπικού

ΠΡΟΣΟΝΤΑ

α) Πτυχίο ή δίπλωμα Τμήματος
Κοινωνικής Εργασίας Τ.Ε.Ι. ή το
ομώνυμο
πτυχίο
ή
δίπλωμα
προγραμμάτων σπουδών επιλογής
(Π.Σ.Ε.) Τ.Ε.Ι. ή αντίστοιχο κατά
ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα Τ.Ε.Ι.
ή προγραμμάτων σπουδών επιλογής
(Π.Σ.Ε.) Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή
ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής
ή αλλοδαπής, αντίστοιχης
ειδικότητας
ή
το
ομώνυμο
ή
αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο
Κ.Α.Τ.Ε.Ε. ή ισότιμος τίτλος της
ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης
ειδικότητας.
β) Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
κοινωνικού λειτουργού ή κοινωνικής
εργασίας (ΤΕ) ή βεβαίωση ότι πληροί
όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την
άσκηση
του
επαγγέλματος
του
κοινωνικού λειτουργού ή κοινωνικής
εργασίας.
Απολυτήριος
τίτλος
τουλάχιστον
Υποχρεωτικής
Εκπαίδευσης
(Απολυτήριος
τίτλος
Τριταξίου
Γυμνασίου ή για όσους έχουν
αποφοιτήσει μέχρι και το 1980
απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου), ή
ισοδύναμος
απολυτήριος
τίτλος
κατώτερης Τεχνικής Σχολής του ν.δ.
580/1970 ή απολυτήριος τίτλος

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΣΥΜΗΜΜΕΝΩΝ
ΕΓΓΡΑΦΩΝ/
ΠΤΥΧΙΑ/
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ/
ΑΔΕΙΕΣ

2

1
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1

402

ΥΕ

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΕΣΤΙΑΣΗΣ

Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του
άρθρου 1 του ν. 2817/2000 της
ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της
αλλοδαπής. Απολυτήριοι τίτλοι Γ’
Γυμνασίου των σχολικών περιόδων
1976-1977 έως και 1979-1980 γίνονται
δεκτοί.
Απολυτήριος
τίτλος
τουλάχιστον
Υποχρεωτικής
Εκπαίδευσης
(Απολυτήριος
τίτλος
Τριταξίου
Γυμνασίου ή για όσους έχουν
αποφοιτήσει μέχρι και το 1980
απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου), ή
ισοδύναμος
απολυτήριος
τίτλος
κατώτερης Τεχνικής Σχολής του ν.δ.
580/1970 ή απολυτήριος τίτλος
Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του
άρθρου 1 του ν. 2817/2000 της
ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της
αλλοδαπής. Απολυτήριοι τίτλοι Γ’
Γυμνασίου των σχολικών περιόδων
1976-1977 έως και 1979-1980 γίνονται
δεκτοί.

1

1. Η αίτηση
υποβάλλεται ηλεκτρονικά μαζί με τα συνημμένα δικαιολογητικά
σκαναρισμένα, αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά στο e-mail του Θεραπευτηρίου
Χρονίων Παθήσεων Ευρυτανίας: ikp-gramm@jmc.gr από την Πέμπτη 9-7-2020 έως και
την Δευτέρα 13-7-2020 και ώρα 23:59.
2. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι τρεις (3) ημέρες και αρχίζει από την
επόμενη ημέρα της ανάρτησης της περίληψης της προκήρυξης στην ιστοσελίδα του
Θεραπευτηρίου Χρονίων Παθήσεων Ευρυτανίας www.thevrytanias.gr .
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.
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.
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν την Προκήρυξη και το έντυπο της αίτησης στην
ιστοσελίδα του Θεραπευτηρίου Χρόνιων Παθήσεων Ευρυτανίας, στη διεύθυνση
www.thevrytanias.gr .

Σελίδα 4 από 5

Συνοπτικός Κατάλογος Απαιτούμενων Δικαιολογητικών
Για την διευκόλυνση των υποψηφίων παρατίθεται συνοπτικός κατάλογος των απαραίτητων
δικαιολογητικών τα οποία οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν μαζί με την αίτησή τους
ηλεκτρονικά στο e-mail: ikp-gramm@jmc.gr
1. Αστυνομική Ταυτότητα ή άλλο δημόσιο έγγραφο από το οποίο να προκύπτουν τα
στοιχεία της ταυτότητας.
2. Βασικό τίτλο σπουδών
3. Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος κοινωνικού λειτουργού ή κοινωνικής εργασίας (ΤΕ) ή
βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος του
κοινωνικού λειτουργού ή κοινωνικής εργασίας. (όπου απαιτείται).
4. Υπεύθυνη δήλωση για τους άντρες υποψηφίους ότι μέχρι την ημερομηνία υποβολής
της ηλεκτρονικής αίτησης έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή έχουν
απαλλαγεί νόμιμα από αυτές ή η εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων έχει
νομίμως αναβληθεί μέχρι ημερομηνία που έπεται της 30ης.09.2020 εκτός αν δεν απαιτείται
εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ.3 της παρούσας
προκήρυξης.
5. Δικαιολογητικά για την απόδειξη της προϋπηρεσίας/εμπειρίας: σύμφωνα με την
παράγραφο 3 της προκήρυξης.

Ο Διοικητής του
Θεραπευτηρίου Χρονίων Παθήσεων Ευρυτανίας

Λάππας Κλεομένης
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