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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ̟ρόσληψης
ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ̟έντε (5) υ̟αλλήλων.
Το Θερα̟ευτήριο Χρόνιων Παθήσεων Ευρυτανίας έχοντας υ̟όψη:
1.

Τις διατάξεις του Π.∆ 252/90 «Σύσταση Ν.Π.∆.∆ µε την ε̟ωνυµία ¨Ίδρυµα Κοινωνικής Πρόνοιας
Ευρυτανίας ¨ και έγκριση του Οργανισµού ∆ιοίκησης και λειτουργίας του» (ΦΕΚ 103/Α΄/31-7-1990).

2. Τις διατάξεις της ̟αρ.5 του άρθρου 18 του Ν.4302/2014 (ΦΕΚ Α΄225).
3. Την αριθ. ∆1/οικ. 58756/19024/13-12-2019 (ΦΕΚ 1070/17-12-2019 τ. ΥΟ∆∆) Α̟όφαση της
Υφυ̟ουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υ̟οθέσεων «∆ιορισµός ∆ιοικητή στο Θερα̟ευτήριο
Χρόνιων Παθήσεων Ευρυτανίας».
4. Τις διατάξεις της υ̟’ αρίθµ. ∆1/οικ. 43102/14387/27-09-2019 Α̟όφασης «Καθορισµός
διαδικασίας ̟ρόσληψης ε̟ικουρικού ̟ροσω̟ικού» (ΦΕΚ Β’3706).
5. Την αριθµ. ̟ρωτ. ∆Ι∆Α∆/Φ.69/108/οικ.7874/12-3-2020 (Α∆Α:ΩΦΠΩ46ΜΤΛ6-87Χ) εγκύκλιο
του Υ̟ουργείου Εσωτερικών «Ε̟είγοντα µέτρα για την ̟ρόληψη και την ̟ροστασία α̟ό τον
κορωνοϊό».
6. Τις διατάξεις του άρθρου εικοστού ̟ρώτου (21ου) της α̟ό 14/03/2020 Πράξης Νοµοθετικού
Περιεχοµένου (ΦΕΚ 64/14-03-2020 τ. Α’) η ο̟οία κυρώθηκε µε τον Νόµο 4682/2020 (ΦΕΚ Α'
76/03-04-2020).
7. Την υ̟’ αρίθµ. οικ.12549/4426/16-03-2020 Κοινή Υ̟ουργική Α̟όφαση (ΦΕΚ B΄ 868/16-032020 ) «Καθορισµός διαδικασίας έκτακτης ̟ρόσληψης ε̟ικουρικού ̟ροσω̟ικού για την αντιµετώ̟ιση
έκτακτων αναγκών α̟ό την εµφάνιση και διάδοση του κορωναϊού COVID – 19».
8. Την

Αρίθµ.οικ.21597/∆1/7339 Κοινή Υ̟ουργική Α̟όφαση (ΦΕΚ B΄ 2480/22-06-2020)
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«Τρο̟ο̟οίηση της υ̟’ αρ. οικ. 12549/4426/ 16-3-2020 κοινής α̟όφασης των Υ̟ουργών
Οικονοµικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υ̟οθέσεων και Εσωτερικών «Καθορισµός διαδικασίας
έκτακτης ̟ρόσληψης ε̟ικουρικού ̟ροσω̟ικού για την αντιµετώ̟ιση εκτάκτων αναγκών α̟ό την
εµφάνιση και διάδοση του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 868), ό̟ως ισχύει.».
9. Την

αριθµ.

44/3-1-2020

(Α∆Α:ΩΛΚ0465ΙΨ4-ΕΝΦ)

α̟όφαση

έγκρισης

ανάληψης

υ̟οχρέωσης
10. Την αριθµ. ̟ρωτ. 814/25-6-2020 οικονοµοτεχνική µελέτη της Ανα̟ληρώτριας Προϊσταµένης
∆ιοικητικού.
11. Την αριθµ. ̟ρωτ. 818/29-6-2020 (Α∆Α: ΨΤ5Ι465ΙΨ4-Τ64) Α̟όφαση του ∆ιοικητή
Θερα̟ευτηρίου

«Έκδοση

του

Προκήρυξης ̟ρόσληψης Ε̟ικουρικού ̟ροσω̟ικού, ειδικότητας ΤΕ

Κοινωνικής Εργασίας, ΥΕ Βοηθητικού Υγειονοµικού Προσω̟ικού και ΥΕ Βοηθητικού Προσω̟ικού
Εστίασης για την αντιµετώ̟ιση εκτάκτων αναγκών α̟ό την εµφάνιση του κορωναϊού COVID-19».
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
Τη σύναψη σύµβασης Ι∆ΟΧ µε συνολικά ̟έντε (5) άτοµα για την έκτακτη ̟ρόσληψη
ε̟ικουρικού ̟ροσω̟ικού στο Θερα̟ευτήριο Χρόνιων Παθήσεων Ευρυτανίας το ο̟οίο εδρεύει
στο Καρ̟ενήσι, για την αντιµετώ̟ιση των έκτακτων αναγκών α̟ό την εµφάνιση και διάδοση
του κορωναϊού COVID-19, συνολικής διάρκειας έως 30/09/2020. Στο ̟λαίσιο της ̟ροκήρυξης
αυτής, θα α̟ασχοληθεί ανά τό̟ο εκτέλεσης, ειδικότητα και διάρκεια σύµβασης ο εξής αριθµός
ατόµων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), µε τα αντίστοιχα α̟αιτούµενα (τυ̟ικά και τυχόν ̟ρόσθετα)
̟ροσόντα:

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ανά κωδικό Απασχόλησης)
Κωδικός
Τόπος εκτέλεσης

Ειδικότητα

Απασχόλησης

201

ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΧΡΟΝΙΩΝ
ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Αριθµός

∆ιάρκεια
σύµβασης

ατόµων

Έως
30/09/2020

1

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Έως
30/09/2020

2

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΕΣΤΙΑΣΗΣ

Έως
30/09/2020

2

ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

(Καρπενήσι, Νοµός Ευρυτανίας)
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1. Προϋ̟οθέσεις συµµετοχής σε ̟ροκήρυξη για κάλυψη θέσεων ε̟ικουρικού ̟ροσω̟ικού
∆ικαίωµα συµµετοχής στην ̟ροκήρυξη για ̟ρόσληψη ε̟ικουρικού ̟ροσω̟ικού έχουν όλοι όσοι
̟ληρούν σωρευτικά τις ακόλουθες ̟ροϋ̟οθέσεις:
1. Έχουν συµ̟ληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και δεν έχουν υ̟ερβεί το 65ο έτος.
2. Είναι Έλληνες ̟ολίτες ή ̟ολίτες κρατών – µελών της Ευρω̟αϊκής Ένωσης, υ̟ό τους
̟εριορισµούς του άρθρου 1 ̟αρ. 1 του ν. 2431/1996, ή Βορειοη̟ειρώτες, Κύ̟ριοι οµογενείς και
οµογενείς αλλοδα̟οί ̟ου ̟ροέρχονται α̟ό την Κωνσταντινού̟ολη και α̟ό τα νησιά Ίµβρο και
Τένεδο και οµογενείς εξ Αιγύ̟του, χωρίς να α̟αιτείται ̟ιστο̟οιητικό ελληνικής ιθαγένειας, υ̟ό
την ̟ροϋ̟όθεση ότι η ιδιότητά τους ως Ελλήνων, κατά το γένος και τη συνείδηση, α̟οδεικνύεται
µε άλλους τρό̟ους (ν.δ. 3832/1958).
Για τους υ̟οψηφίους χωρίς ελληνική ιθαγένεια α̟αιτείται η γνώση της ελληνικής γλώσσας σε
βαθµό ε̟αρκή για την άσκηση των καθηκόντων της οικείας ειδικότητας. Για την α̟όδειξη της
γνώσης της ελληνικής γλώσσας α̟αιτείται ̟ιστο̟οιητικό ελληνοµάθειας (ν. 4027/2011, άρθρο 9),
̟ου χορηγείται α̟ό το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας: α) ΥΠ.Π.Ε.Θ Ανδρέα Πα̟ανδρέου 37, Τ.Κ 151
80 Αθήνα, τηλ. 210-3443384 και 210-3442322 και β) Καραµαούνα 1, Πλ. Σκρά, Τ.Κ. 55132
Θεσσαλονίκη, τηλ.2313331540, των κατωτέρω ε̟ι̟έδων του Συµβουλίου της Ευρώ̟ης:
• Β ΕΠΙΠΕ∆Ο ή Β1 ΕΠΙΠΕ∆Ο: Για την κατηγορία ∆ευτεροβάθµιας Εκ̟αίδευσης (∆.Ε.) µη
∆ιοικητικού Προσω̟ικού.
• Γ ΕΠΙΠΕ∆Ο ή Β2 ΕΠΙΠΕ∆Ο: Για τις κατηγορίες Πανε̟ιστηµιακής (Π.Ε.) και Τεχνολογικής
Εκ̟αίδευσης (Τ.Ε.) µη ∆ιοικητικού Προσω̟ικού και για την Κατηγορία ∆ευτεροβάθµιας
Εκ̟αίδευσης (∆.Ε.) ∆ιοικητικού Προσω̟ικού.
• ∆ ΕΠΙΠΕ∆Ο ή Γ1 ΕΠΙΠΕ∆Ο: Για τις Κατηγορίες Πανε̟ιστηµιακής (Π.Ε.) και Τεχνολογικής
Εκ̟αίδευσης (Τ.Ε.) ∆ιοικητικού Προσω̟ικού.
Το ανωτέρω Πιστο̟οιητικό Ελληνοµάθειας δεν χρειάζεται να ̟ροσκοµίζουν οι οµογενείς και
αλλογενείς, οι ο̟οίοι ̟αρακολουθούν ή έχουν ̟αρακολουθήσει ̟ρογράµµατα ή µαθήµατα της
ελληνικής γλώσσας εντός του οργανωµένου ελληνικού εκ̟αιδευτικού συστήµατος τόσο στην
Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.
Ε̟ίσης, α̟οδεικνύεται µε αντίστοιχο ̟ιστο̟οιητικό του Σχολείου της Ελληνικής Γλώσσας του
Αριστοτελείου Πανε̟ιστηµίου Θεσσαλονίκης (Πανε̟ιστηµιού̟ολη, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54006, τηλ.
2310/997571−72−76), το ο̟οίο χορηγείται ύστερα α̟ό σχετική εξέταση του υ̟οψηφίου ή α̟ό άλλη
σχολή ή σχολείο Ελληνικής Γλώσσας.
∆εν α̟αιτείται η α̟όδειξη γνώσης της ελληνικής γλώσσας για Βορειοη̟ειρώτες, Κύ̟ριους
οµογενείς και οµογενείς αλλοδα̟ούς ̟ου ̟ροέρχονται α̟ό την Κωνσταντινού̟ολη και α̟ό τα
νησιά Ίµβρο και Τένεδο.
3. Οι άνδρες, µέχρι την ηµεροµηνία υ̟οβολής της ηλεκτρονικής αίτησης έχουν εκ̟ληρώσει τις
στρατιωτικές τους υ̟οχρεώσεις ή έχουν α̟αλλαγεί νόµιµα α̟ό αυτές ή η εκ̟λήρωση των
στρατιωτικών τους υ̟οχρεώσεων έχει νοµίµως αναβληθεί µέχρι ηµεροµηνία ̟ου έ̟εται της
30ης.09.2020.
∆εν α̟αιτείται εκ̟λήρωση των στρατιωτικών υ̟οχρεώσεων:
Για τους ̟ολίτες κράτους της Ευρω̟αϊκής Ένωσης, για τους ο̟οίους δεν ̟ροβλέ̟εται στη χώρα
τους τέτοια υ̟οχρέωση και έχουν ̟ολιτογραφηθεί ως Έλληνες ̟ολίτες.
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4. ∆εν έχουν κώλυµα ̟ρόσληψης (άρθρο 8 ν. 3528/2007), ούτε κατά το χρόνο λήξης της
̟ροθεσµίας υ̟οβολής των αιτήσεων, ούτε κατά το χρόνο του διορισµού, ήτοι:
α) ∆εν έχουν καταδικαστεί για κακούργηµα και σε ο̟οιαδή̟οτε ̟οινή για κλο̟ή, υ̟εξαίρεση
(κοινή ή στην υ̟ηρεσία), α̟άτη, εκβίαση, ̟λαστογραφία, α̟ιστία δικηγόρου, δωροδοκία,
κατα̟ίεση, α̟ιστία ̟ερί την υ̟ηρεσία, ̟αράβαση καθήκοντος, καθ’ υ̟οτρο̟ή
συκοφαντική δυσφήµηση, καθώς και για ο̟οιοδή̟οτε έγκληµα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή
έγκληµα οικονοµικής εκµετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.
β) ∆εν είναι υ̟όδικοι ̟ου έχουν ̟αρα̟εµφθεί µε τελεσίδικο βούλευµα ή κατ΄ άλλον νόµιµο τρό̟ο
(άρθρο 43, ν. 4139/2013) για κακούργηµα ή για ̟ληµµέληµα της ̟ερί̟τωσης α, έστω και αν το
αδίκηµα αυτό έχει ̟αραγραφεί.
γ) ∆εν έχουν στερηθεί λόγω καταδίκης τα ̟ολιτικά τους δικαιώµατα και για όσο χρόνο διαρκεί η
στέρηση αυτή.
δ) ∆εν τελούν υ̟ό στερητική δικαστική συµ̟αράσταση (̟λήρη ή µερική), υ̟ό ε̟ικουρική
δικαστική συµ̟αράσταση (̟λήρη ή µερική) και υ̟ό τις δύο αυτές καταστάσεις.
ε) ∆εν έχουν α̟ολυθεί α̟ό θέση δηµόσιας υ̟ηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου Νοµικού Προσώ̟ου του
δηµόσιου τοµέα, λόγω ε̟ιβολής της ̟ειθαρχικής ̟οινής της οριστικής ̟αύσεως ή λόγω
καταγγελίας της σύµβασης εργασίας για σ̟ουδαίο λόγο, οφειλόµενο σε υ̟αιτιότητα του
εργαζοµένου, αν δεν ̟αρέλθει ̟ενταετία α̟ό την α̟όλυση. Για τη δια̟ίστωση του ως άνω
κωλύµατος διορισµού υ̟οβάλλεται υ̟εύθυνη δήλωση α̟ό τον ενδιαφερόµενο, το αληθές
̟εριεχόµενο της ο̟οίας ελέγχεται αυτε̟αγγέλτως α̟ό την αρµόδια υ̟ηρεσία διορισµού µε βάση
τα στοιχεία ̟ου τηρούνται στο Μητρώο Α̟ογραφής Ελληνικού ∆ηµοσίου.
Σηµείωση: Η ανικανότητα ̟ρος ̟ρόσληψη αίρεται µόνο µε την έκδοση του κατά το άρθρο 47 ̟αρ.
1 του Συντάγµατος διατάγµατος ̟ου αίρει τις συνέ̟ειες της ̟οινής.
5. Υ̟οβάλουν εντός της ̟ροθεσµίας υ̟οβολής την αίτηση συµµετοχής στην ̟ροκήρυξη.
6. Κατά την ηµεροµηνία υ̟οβολής της αίτησης, κατέχουν τα υ̟οχρεωτικά τυ̟ικά και ̟ρόσθετα
̟ροσόντα (̟.χ. τίτλο σ̟ουδών, κ.λ̟.), τα µη υ̟οχρεωτικά βαθµολογούµενα ̟ροσόντα, ̟ου
δηλώνουν στην αίτηση - υ̟εύθυνη δήλωση, καθώς και τα α̟αιτούµενα ̟ιστο̟οιητικά
αναγνώρισης και ισοτιµίας των τίτλων σ̟ουδών τους εφόσον τα τελευταία α̟οκτήθηκαν στην
αλλοδα̟ή.
Για την α̟όδειξη της συνδροµής ή µη των αναφεροµένων στις ανωτέρω ̟αραγράφους οι
υ̟οψήφιοι/υ̟οψήφιες υ̟οχρεούνται να υ̟οβάλλουν κατά την υ̟οβολή της αίτησής τους τα
α̟αιτούµενα για τον έλεγχο δικαιολογητικά άλλως δεν λαµβάνονται υ̟όψιν.
2. Προσόντα ̟ρόσληψης ε̟ικουρικού ̟ροσω̟ικού
Υ̟οχρεωτικά Προσόντα
Α. Τίτλοι σ̟ουδών
αα. Για την κατηγορία Τεχνολογικής Εκ̟αίδευσης:
Τίτλος σ̟ουδών στον ο̟οίο να αναγράφεται η ηµεροµηνία και το έτος κτήσης αυτού.
Για τους κατόχους τίτλων Κ.Α.Τ.Ε.Ε. αντιστοίχων ειδικοτήτων των τίτλων Τ.Ε.Ι. ̟ου ορίζονται µε
την ̟αρούσα ως ̟ροσόντα διορισµού (βλ. ̟ίνακας του ̟αραρτήµατος) α̟αιτείται βεβαίωση του
αρµοδίου οργάνου Τ.Ε.Ι. α̟ό την ο̟οία να ̟ροκύ̟τει η αντιστοιχία του τίτλου σ̟ουδών τους, µε
το ζητούµενο, ̟λην των ειδικοτήτων για τις ο̟οίες, εκ του νόµου, α̟αιτείται άδεια ή βεβαίωση
άσκησης ε̟αγγέλµατος.
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Οι υ̟οψήφιοι/υ̟οψήφιες Τεχνολογικής Εκ̟αίδευσης ̟ου κατέχουν τίτλους σ̟ουδών, στους
ο̟οίους δεν αναγράφεται η κατεύθυνση ή ειδίκευση αυτών, ό̟ως αυτή ορίζεται µε την ̟αρούσα,
̟ρέ̟ει να ̟ροσκοµίσουν ̟ιστο̟οιητικό ή βεβαίωση του τµήµατος ̟ου χορήγησε τον τίτλο
σ̟ουδών τους, α̟ό τα ο̟οία να ̟ροκύ̟τει ότι ο/η υ̟οψήφιος/υ̟οψήφια ̟αρακολούθησε τα
µαθήµατα κύκλου σ̟ουδών της κατεύθυνσης ή ειδίκευσης ̟ου ζητούνται.
Εάν ο τίτλος έχει α̟οκτηθεί στην αλλοδα̟ή α̟αιτείται:
Πράξη αναγνώρισης α̟ό το ∆Ι.Κ.Α.Τ.Σ.Α., ή το Ι.Τ.Ε. για την ισοτιµία και αντιστοιχία του τίτλου
ή ̟ιστο̟οιητικό αναγνώρισης α̟ό τον ∆ιε̟ιστηµονικό Οργανισµό Αναγνώρισης Τίτλων
Ακαδηµαϊκών και Πληροφόρησης (∆.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ̟ερί ισοτιµίας και αντιστοιχίας των ηµεδα̟ών
τίτλων.
Σε ̟ερί̟τωση ̟ου α̟ό την ̟ράξη ή το ̟ιστο̟οιητικό αναγνώρισης δεν ̟ροκύ̟τει το γνωστικό
αντικείµενο, α̟αιτείται βεβαίωση α̟ό το Εκ̟αιδευτικό Ίδρυµα ̟ου χορήγησε τον τίτλο, η ο̟οία
να καθορίζει το γνωστικό αντικείµενο, καθώς και ε̟ίσηµη µετάφρασή της.
Οι υ̟οψήφιοι/υ̟οψήφιες ̟ου είναι κάτοχοι ̟τυχίων Νοσηλευτικής και Μαιευτικής, το ο̟οίο έχει
χορηγηθεί α̟ό Κράτη Μέλη της Ε.Ε., εφόσον τους έχει χορηγηθεί άδεια ασκήσεως ε̟αγγέλµατος
ή βεβαίωση ότι ̟ληρούν όλες τις νόµιµες ̟ροϋ̟οθέσεις για την άσκηση του ε̟αγγέλµατός τους,
σύµφωνα µε τα ̟ροβλε̟όµενα στις διατάξεις του Κεφαλαίου ΙΙΙ του Τίτλου ΙΙΙ του ̟.δ. 38/2010 ή
β) σύµφωνα µε όσα ̟ροβλέ̟ονταν στις διατάξεις των ̟.δ. 40/1986, ΦΕΚ 14/Α΄/1986 και 97/1986,
ΦΕΚ 35/Α΄/1986, εξαιρούνται α̟ό την υ̟οχρέωση ̟ροσκόµισης ̟ράξεως αναγνώρισης για την
ισοτιµία και την αντιστοιχία του τίτλου του ∆Ι.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή Ι.Τ.Ε. ή ∆.Ο.Α.Τ.Α.Π.
Ειδικά για τα ̟τυχία της Κύ̟ρου: Για τα ̟τυχία ̟ου α̟οκτήθηκαν ̟ριν α̟ό την ̟λήρη ένταξη
της Κυ̟ριακής ∆ηµοκρατίας στην Ευρω̟αϊκή Ένωση (1.5.2004) και αναφέρονται στο ̟.δ.
299/1997 δεν α̟αιτείται αντιστοιχία.
Για τα ίδια ̟τυχία καθώς και για όλα τα υ̟όλοι̟α, τα ο̟οία έχουν χρόνο κτήσης µετά την ένταξή
της στην Ε.Ε. α̟αιτείται ισοτιµία και αντιστοιχία.
Για την κατηγορία Υ̟οχρεωτικής Εκ̟αίδευσης:
Τίτλος σ̟ουδών στον ο̟οίο να αναγράφεται η ηµεροµηνία και το έτος κτήσης αυτού.
Εάν ο τίτλος έχει α̟οκτηθεί στην αλλοδα̟ή α̟αιτείται:
Για Υ̟οχρεωτική µη τεχνική ή µη ε̟αγγελµατική εκ̟αίδευση, βεβαίωση ισοτιµίας ή αντιστοιχίας
α̟ό τη ∆ιεύθυνση Παιδείας Οµογενών και ∆ια̟ολιτισµικής Εκ̟αίδευσης (∆Ι.Π.Ο.∆.Ε.) της Κ.Υ.
του Υ̟ουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων ή α̟ό τις κατά τό̟ους ∆ιευθύνσεις ∆ευτεροβάθµιας
Εκ̟αίδευσης της ηµεδα̟ής.
Εξαιρούνται α̟ό την υ̟οχρέωση ̟ροσκόµισης ̟ράξης αναγνώρισης για την ισοτιµία και την
αντιστοιχία των τίτλων σ̟ουδών ή των µετα̟τυχιακών τίτλων, όσοι υ̟οψήφιοι υ̟οβάλλουν
α̟οφάσεις αναγνώρισης ε̟αγγελµατικών ̟ροσόντων ή ε̟αγγελµατικής ισοδυναµίας τίτλων
αντίστοιχων κατηγοριών εκ̟αίδευσης οι ο̟οίες χορηγήθηκαν α̟ό:
i) Το Συµβούλιο Αναγνώρισης Ε̟αγγελµατικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.) του άρθρου 55 του ̟.δ.
38/2010 «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρω̟αϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 7ης Σε̟τεµβρίου 2005, σχετικά µε την αναγνώριση των
ε̟αγγελµατικών ̟ροσόντων» ό̟ως τρο̟ο̟οιήθηκε και ισχύει ή
ii) το Συµβούλιο Αναγνώρισης Ε̟αγγελµατικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.) του άρθρου 55 του ̟.δ.
38/2010 για την αναγνώριση της ε̟αγγελµατικής ισοδυναµίας, βάσει της ̟αρ. 2, του αρ. 1 του
̟.δ. 38/2010, ό̟ως ισχύει κάθε φορά ή
Σελίδα 5 από 10

ΑΔΑ: 9792465ΙΨ4-Η2Τ
iii) το Συµβούλιο Αναγνώρισης Ε̟αγγελµατικής Ισοτιµίας Τίτλων Τριτοβάθµιας Εκ̟αίδευσης
(Σ.Α.Ε.Ι.Τ.Τ.Ε.) του άρθρου 10 του ̟.δ. 165/2000 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας µε ένα
γενικό σύστηµα αναγνώρισης των δι̟λωµάτων τριτοβάθµιας εκ̟αίδευσης ̟ου ̟ιστο̟οιούν
ε̟αγγελµατική εκ̟αίδευση ελάχιστης διάρκειας τριών ετών, σύµφωνα µε την οδηγία 89/48/ΕΟΚ
του Συµβουλίου των Ευρω̟αϊκών Κοινοτήτων» ή
iv) το Συµβούλιο Ε̟αγγελµατικής Αναγνώρισης Τίτλων Εκ̟αίδευσης και Κατάρτισης
(Σ.Ε.Α.Τ.Ε.Κ.) του άρθρου 14 του ̟.δ. 231/1998 «∆εύτερο γενικό σύστηµα αναγνώρισης της
ε̟αγγελµατικής εκ̟αίδευσης, το ο̟οίο συµ̟ληρώνει την οδηγία 89/48/ΕΟΚ, σύµφωνα µε τις
οδηγίες 92/51/ΕΟΚ του Συµβουλίου των Ευρω̟αϊκών Κοινοτήτων, 94/38/ΕΚ και 95/43/ΕΚ της
Ε̟ιτρο̟ής των Ευρω̟αϊκών Κοινοτήτων»,
v) κάτοχοι δι̟λωµάτων, ̟ιστο̟οιητικών και άλλων τίτλων ̟ου έχουν α̟οκτηθεί σε χώρες µέλη
της Ευρω̟αϊκής Ένωσης, στους ο̟οίους έχει χορηγηθεί, βάσει του συστήµατος αυτόµατης
αναγνώρισης δι̟λωµάτων, άδεια άσκησης ε̟αγγέλµατος α̟ό τις κατά ̟ερί̟τωση αρµόδιες
εθνικές αρχές, σύµφωνα µε τα ̟ροεδρικά διατάγµατα 40/1986 (Α΄ 14), 84/1986, (Α΄ 31), 97/1986
(Α΄ 35), 98/1986, (Α΄ 35), 53/2004 (Α΄ 43), 40/2006 (Α΄ 43) και την υ̟ουργική α̟όφαση
Α4/5226/1987 (Β΄ 613).
Β. Πιστο̟οιητικά - Βεβαιώσεις
Στον ̟ίνακα Β’ της ̟αρούσας αναφέρονται συνολικά τα α̟αιτούµενα κατά κατηγορία και
ειδικότητα ̟ιστο̟οιητικά και βεβαιώσεις.
ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ –
ΑΠΟ∆ΕΚΤΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Τ.Ε ΑΝΑ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ

Α/Α

ΚΩ∆ΙΚΟΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

201

1

401

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΤΕ

ΥΕ

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ

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

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΣΥΜΗΜΜΕΝΩΝ
ΕΓΓΡΑΦΩΝ/
ΠΤΥΧΙΑ/
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ/
Α∆ΕΙΕΣ

2
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1

402

ΥΕ

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΕΣΤΙΑΣΗΣ

Γυµνασίου ή για όσους έχουν
αποφοιτήσει µέχρι και το 1980
απολυτήριο ∆ηµοτικού 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.
Απολυτήριος
τίτλος
τουλάχιστον
Υποχρεωτικής
Εκπαίδευσης
(Απολυτήριος
τίτλος
Τριταξίου
Γυµνασίου ή για όσους έχουν
αποφοιτήσει µέχρι και το 1980
απολυτήριο ∆ηµοτικού 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

3. Κριτήρια και ̟ίνακας µοριοδότησης
Τα κριτήρια για την ̟ρόσληψη ε̟ικουρικού ̟ροσω̟ικού και η µοριοδότηση τους α̟οτυ̟ώνονται
στον ̟αρακάτω ̟ίνακα:
ΚΡΙΤΗΡΙΑ
ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ
/ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

ΜΟΡΙΟ∆ΟΤΗΣΗ
Ε̟τά (7) µονάδες ανά
µήνα και έως εξήντα
(60) µήνες (έως και 420
µονάδες).

ΑΠΟ∆ΕΙΚΤΙΚΑ
Ως εµ̟ειρία θεωρείται η α̟ασχόληση µε σχέση
εργασίας ή σύµβαση έργου στο δηµόσιο ή τον
ιδιωτικό τοµέα ή άσκηση ε̟αγγέλµατος σε
καθήκοντα ή έργα συναφή µε το αντικείµενο της
̟ρος ̟λήρωση θέσης, µετά την α̟όκτηση του
α̟αιτούµενου βασικού τίτλου σ̟ουδών και ως ̟ρος
τις ̟ερι̟τώσεις για τις ο̟οίες α̟αιτείται άδεια
άσκησης ε̟αγγέλµατος, µετά τη λήψη της άδειας.
Για την α̟όδειξη της ̟ροϋ̟ηρεσίας/εµ̟ειρίας οι
υ̟οψήφιοι/υ̟οψήφιες θα ̟ρέ̟ει να καταθέσουν
βεβαίωση ̟ροϋ̟ηρεσίας α̟ό τον ασφαλιστικό φορέα
και τον εργοδότη τους.

Για την α̟όδειξη της ̟ροϋ̟ηρεσίας/εµ̟ειρίας οι υ̟οψήφιοι/υ̟οψήφιες θα ̟ρέ̟ει να
καταθέσουν βεβαίωση ̟ροϋ̟ηρεσίας α̟ό τον ασφαλιστικό φορέα και τον εργοδότη τους ή λόγω
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αδυναµίας ευρέσεως βεβαίωσης ̟ροϋ̟ηρεσίας εργοδότη, θα ̟ρέ̟ει να έχει υ̟οβληθεί σχετική
υ̟εύθυνη δήλωση (άρθρο 8 ν. 1599/1986) µε το είδος της εµ̟ειρίας ̟ου ̟ροσφέρθηκε.
Η εµ̟ειρία είτε ως α̟αιτούµενο ̟ροσόν είτε ως µοριοδοτούµενο κριτήριο α̟οδεικνύεται ε̟ίσης :
(1)Για τους µισθωτούς του δηµοσίου τοµέα:
• Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, α̟ό την ο̟οία να ̟ροκύ̟τει η χρονική διάρκεια
της ασφάλισης. Οι µισθωτοί του δηµοσίου τοµέα µ̟ορούν, εναλλακτικά, αντί της βεβαίωσης του
ασφαλιστικού φορέα, να ̟ροσκοµίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δηµοσίου τοµέα, α̟ό την
ο̟οία να ̟ροκύ̟τει το είδος και η χρονική διάρκεια της εµ̟ειρίας.
(2) Για τους ελεύθερους ε̟αγγελµατίες:
• Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, στην ο̟οία να αναγράφεται η χρονική διάρκεια της
ασφάλισης.
• Αίτηση - Υ̟εύθυνη δήλωση στην ο̟οία ̟ρέ̟ει να δηλώνεται, ότι ̟ραγµατο̟οίησε
συγκεκριµένες εργασίες, µελέτες και έργα σχετικά µε το αντικείµενο της εµ̟ειρίας, και
• Mια τουλάχιστον σχετική σύµβαση ή δελτία ̟αροχής υ̟ηρεσιών, ̟ου να καλύ̟τουν
ενδεικτικώς τη χρονική διάρκεια και το είδος της εµ̟ειρίας.
Ειδικές Περι̟τώσεις:
(1) ∆ικαστική Α̟όφαση: Η εµ̟ειρία α̟οδεικνύεται και µε τυχόν υ̟άρχουσα δικαστική α̟όφαση,
α̟ό την ο̟οία να ̟ροκύ̟τει το είδος της ̟αρασχεθείσης εργασίας και η χρονική διάρκεια της
̟αροχής της.
(2) Προγράµµατα STAGE: Ως χρόνος εµ̟ειρίας θεωρείται και η συµµετοχή στα ̟ρογράµµατα
α̟όκτησης εργασιακής εµ̟ειρίας STAGE του Ο.Α.Ε.∆. (̟αρ. 8 άρθρο 24 ν. 3200/2003). Η σχετική
βεβαίωση εκδίδεται α̟ό τον ΟΑΕ∆ - Το̟ική Υ̟ηρεσία Προγραµµάτων STAGE α̟ό την ο̟οία
̟ρέ̟ει να ̟ροκύ̟τει το είδος και η χρονική διάρκεια του ̟ρογράµµατος.

4. Κριτήρια ε̟ί ισοβαθµίας
Για τους υ̟οψηφίους/υ̟οψήφιες ΤΕ,
Μεταξύ ισοβαθµούντων υ̟οψηφίων ανά φορέα ̟ροηγείται ο/η υ̟οψήφιος/υ̟οψήφια ̟ου έχει
̟ερισσότερες µονάδες στο ως άνω κριτήριο. Αν δεν καταστεί δυνατός ο καθορισµός της σειράς
µεταξύ των ισοβαθµούντων, ̟ροηγείται αυτός ̟ου έχει τον αρχαιότερο τίτλο σ̟ουδών µε βάση το
έτος α̟όκτησής του και αν αυτός συµ̟ί̟τει, ̟ροηγείται ο µεγαλύτερος στην ηλικία µε βάση την
ηµεροµηνία γέννησής του ενώ αν εξαντληθούν όλα τα ̟αρα̟άνω κριτήρια, η µεταξύ τους σειρά
καθορίζεται για τους υ̟οψηφίους Τεχνολογικής (Τ.Ε.) Εκ̟αίδευσης σε δηµόσια κλήρωση.
Για τους υ̟οψηφίους/υ̟οψήφιες Υ.Ε.
Μεταξύ ισοβαθµούντων υ̟οψηφίων ανά φορέα ̟ροηγείται ο/η υ̟οψήφιος/υ̟οψήφια ̟ου έχει
̟ερισσότερες µονάδες στο ως άνω κριτήριο. Αν δεν καταστεί δυνατός ο καθορισµός της σειράς
µεταξύ των ισοβαθµούντων, ̟ροηγείται ο/η υ̟οψήφιος/υ̟οψήφια ̟ου έχει α̟ολυτήριο
γυµνασίου και µεταξύ αυτών ̟ροηγείται ο/η υ̟οψήφιος/υ̟οψήφια ̟ου έχει µεγαλύτερο βαθµό
και αν αυτός συµ̟ί̟τει, ̟ροηγείται ο µεγαλύτερος στην ηλικία µε βάση την ηµεροµηνία γέννησής
του, ενώ, αν εξαντληθούν όλα τα ̟αρα̟άνω κριτήρια, η µεταξύ τους σειρά καθορίζεται µε
δηµόσια κλήρωση, η ο̟οία διενεργείται ̟ριν α̟ό την κατάρτιση των οριστικών ̟ινάκων.

5. Αιτήσεις Υ̟οψηφίων - ∆ιαδικασία υ̟οβολής Αιτήσεων

υ̟οβάλλεται ηλεκτρονικά µαζί µε τα συνηµµένα δικαιολογητικά
1. Η αίτηση
σκαναρισµένα, α̟οκλειστικά και µόνο ηλεκτρονικά στο e-mail του Θερα̟ευτηρίου
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2.

3.

4.

5.

Χρονίων Παθήσεων Ευρυτανίας: ikp-gramm@jmc.gr α̟ό την Πέµ̟τη 9-7-2020 έως και
την ∆ευτέρα 13-7-2020 και ώρα 23:59.
Η ̟ροθεσµία υ̟οβολής των αιτήσεων είναι τρεις (3) ηµέρες και αρχίζει α̟ό την
ε̟όµενη ηµέρα της ανάρτησης της ̟ερίληψης της ̟ροκήρυξης στην ιστοσελίδα του
Θερα̟ευτηρίου Χρονίων Παθήσεων Ευρυτανίας www.thevrytanias.gr .
Η αίτηση ε̟έχει θέση υ̟εύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν.1599/1986 (Α΄75) για τα
στοιχεία ̟ου διαλαµβάνονται σε αυτήν. Η ανακρίβεια των στοιχείων ̟ου δηλώνονται στην
αίτηση ε̟ισύρει τις ̟ροβλε̟όµενες ̟οινικές και διοικητικές κυρώσεις.
Ο υ̟οψήφιος φέρει την ευθύνη της ̟λήρους και ορθής συµ̟λήρωσης της αίτησης.
Ειδικότερα, υ̟οχρεούται να συµ̟ληρώσει τα οικεία ̟εδία των αιτήσεων µε τα στοιχεία ̟ου
ορίζονται στην ̟ροκήρυξη. ∆ιόρθωση ή τρο̟ο̟οίηση ή συµ̟λήρωση των αιτήσεων,
συµ̟λήρωση τυχόν ελλει̟όντων στοιχείων – δικαιολογητικών, έστω και συµ̟ληρωµατικών
ή διευκρινιστικών, ε̟ιτρέ̟εται µε νέες αιτήσεις οι ο̟οίες υ̟οβάλλονται, σε αντικατάσταση
των ̟ροηγουµένων οι ο̟οίες ακυρώνονται, έως τη λήξη της ̟ροθεσµίας υ̟οβολής των
αιτήσεων.
Οι υ̟οψήφιοι για την α̟όδειξη των α̟αιτούµενων ̟ροσόντων ̟ρόσληψης και των
κριτηρίων κατάταξής τους οφείλουν να ̟ροσκοµίσουν τα κατά ̟ερί̟τωση α̟αιτούµενα
α̟ό την ̟ροκήρυξη δικαιολογητικά.

6. Έλεγχος ∆ικαιολογητικών – Ανάρτηση ̟ινάκων
Ο έλεγχος των αιτήσεων και των δικαιολογητικών των υ̟οψηφίων ̟ραγµατο̟οιείται α̟ό
τριµελή ε̟ιτρο̟ή υ̟αλλήλων του Θερα̟ευτηρίου Χρόνιων Παθήσεων Ευρυτανίας.
Οι
υ̟οψήφιοι/ες, κατατάσσονται σε ̟ίνακες κατάταξης ̟ροσλη̟τέων και α̟ορρι̟τέων. Κρίσιµος
χρόνος συνδροµής τόσο των ̟ροϋ̟οθέσεων συµµετοχής και των ̟ροσόντων ̟ρόσληψης, όσο και
των κριτηρίων κατάταξης είναι ο χρόνος λήξης της ̟ροθεσµίας υ̟οβολής των αιτήσεων
συµµετοχής. Στον ̟ίνακα α̟ορρι̟τέων εγγράφονται όσοι δεν ̟ληρούν κά̟οια α̟ό τις
̟ροϋ̟οθέσεις συµµετοχής σύµφωνα µε την ̟αράγραφο 1 της ̟αρούσας ή δεν διαθέτουν τα
α̟αιτούµενα ̟ροσόντα ̟ρόσληψης σύµφωνα µε την ̟αράγραφο 2 της ̟αρούσας. Οι ̟ίνακες
κατάταξης ̟εριλαµβάνουν τα στοιχεία της αίτησης (αριθµός ̟ρωτοκόλλου αίτησης) του/της
υ̟οψηφίου/ας, την αναλυτική και συνολική µοριοδότηση και τις θέσεις ε̟ιλογής του/της. Οι
̟ίνακες αυτοί δηµοσιεύονται στην ιστοσελίδα Θερα̟ευτηρίου Χρόνιων Παθήσεων Ευρυτανίας.

7. Πρόσληψη Ε̟ικουρικού Προσω̟ικού
1. Το ε̟ικουρικό ̟ροσω̟ικό ̟ροσλαµβάνεται µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισµένου χρόνου, η ο̟οία λήγει στις 30.09.2020.
2. Το ε̟ικουρικό ̟ροσω̟ικό, κατά το χρόνο α̟ασχόλησής του, αµείβεται σύµφωνα µε τις
διατάξεις ̟ου ισχύουν για το ̟ροσω̟ικό µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου των
ίδιων φορέων.
3. Σε ̟ερί̟τωση µη α̟οδοχής της θέσης α̟ασχόλησης α̟ό τον ̟ροσλη̟τέο υ̟οψήφιο ή
α̟οχώρησης του ̟ροσληφθέντος υ̟οψηφίου για ο̟οιαδή̟οτε αιτία, ο φορέας ̟ρόσληψης
διαγράφει τον εν λόγω υ̟οψήφιο α̟ό τον ̟ίνακα ̟ροσλη̟τέων και εν συνεχεία δύναται
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να ̟ροβαίνει στην ανα̟λήρωσή του ̟ροσλαµβάνοντας τον ε̟όµενο αδιάθετο υ̟οψήφιο
α̟ό τον ̟ίνακα ̟ροσλη̟τέων. Οι ̟ροσλη̟τέοι ̟ου ̟ροσλαµβάνονται σε ανα̟λήρωση
άλλων υ̟οψηφίων α̟ασχολούνται για το υ̟ολει̟όµενο, κατά ̟ερί̟τωση, χρονικό
διάστηµα και µέχρι συµ̟ληρώσεως της εγκεκριµένης διάρκειας της σύµβασης εργασίας
ορισµένου χρόνου.

8. Συνο̟τικός Κατάλογος Α̟αιτούµενων ∆ικαιολογητικών
Για την διευκόλυνση των υ̟οψηφίων ̟αρατίθεται συνο̟τικός κατάλογος των α̟αραίτητων
δικαιολογητικών τα ο̟οία οι υ̟οψήφιοι θα ̟ρέ̟ει να υ̟οβάλουν µαζί µε την αίτησή τους
ηλεκτρονικά στο e-mail: ikp-gramm@jmc.gr
1. Αστυνοµική Ταυτότητα ή άλλο δηµόσιο έγγραφο α̟ό το ο̟οίο να ̟ροκύ̟τουν τα
στοιχεία της ταυτότητας.
2. Βασικό τίτλο σ̟ουδών
3. Άδεια ασκήσεως ε̟αγγέλµατος κοινωνικού λειτουργού ή κοινωνικής εργασίας (ΤΕ) ή
βεβαίωση ότι ̟ληροί όλες τις νόµιµες ̟ροϋ̟οθέσεις για την άσκηση του ε̟αγγέλµατος του
κοινωνικού λειτουργού ή κοινωνικής εργασίας. (ό̟ου α̟αιτείται).
4. Υ̟εύθυνη δήλωση για τους άντρες υ̟οψηφίους ότι µέχρι την ηµεροµηνία υ̟οβολής
της ηλεκτρονικής αίτησης έχουν εκ̟ληρώσει τις στρατιωτικές τους υ̟οχρεώσεις ή έχουν
α̟αλλαγεί νόµιµα α̟ό αυτές ή η εκ̟λήρωση των στρατιωτικών τους υ̟οχρεώσεων έχει
νοµίµως αναβληθεί µέχρι ηµεροµηνία ̟ου έ̟εται της 30ης.09.2020 εκτός αν δεν α̟αιτείται
εκ̟λήρωση των στρατιωτικών υ̟οχρεώσεων σύµφωνα µε το άρθρο 1 ̟αρ.3 της ̟αρούσας
̟ροκήρυξης.
5. ∆ικαιολογητικά για την α̟όδειξη της ̟ροϋ̟ηρεσίας/εµ̟ειρίας: σύµφωνα µε την
̟αράγραφο 3 της ̟αρούσας ̟ροκήρυξης.

Ο ∆ιοικητής του
Θερα̟ευτηρίου Χρονίων Παθήσεων Ευρυτανίας

Λά̟̟ας Κλεοµένης
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