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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
για την πρόσληψη προσωπικού με ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για επιτακτικούς 

λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 του 
Ν.4765/2021 και τις διατάξεις των άρθρων 206 και 207 του Ν.4820/2021. 

Ο Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Αθλητισμού, Παιδείας 
και Προσχολικής Αγωγής « Δήμου Βέροιας» (ΚΑΠΑ)

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α77-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις του Ν.3584/2007 «Κύρωση Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» 
(ΦΕΚ 143/τ.Α/28-6-2007).
3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 50/2001, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.  
4. Τις διατάξεις άρθρου 36 του Ν.4765/2021 «Εκσυγχρονισμός του συστήματος προσλήψεων στο 
δημόσιο τομέα και ενίσχυση του ΑΣΕΠ και λοιπές διατάξεις». (ΦΕΚ 6/τ.Α/15-01-2021).
5. Τις διατάξεις των άρθρων 205 , 206 και 207 του Ν.4820/2021 (ΦΕΚ 130/23.07.2021/τ.Α΄) : 
«Οργανικός Νόμος του Ελεγκτικού Συνεδρίου και άλλες ρυθμίσεις».
6. Την αριθ. πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.69/172/οικ.15287/28-7-2021 Εγκύκλιο 53 του Υπουργείου Εσωτερικών με 
θέμα «Μέτρα & Ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού».
7. 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».
8. Τον ΟΕΥ του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Αθλητισμού, Παιδείας και 
Προσχολικής Αγωγής «Δήμου Βέροιας» όπως ισχύει.
9. Την 257/2021 απόφαση Προέδρου περί αναστολής καθηκόντων υπαλλήλου που απασχολείται στο 
Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας ,Αλληλεγγύης, Εθελοντισμού και Υγείας, ειδικότητας ΔΕ Βοηθών 
Νοσηλευτών για επιτακτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας.
10. Τη βεβαίωση πιστώσεων από την Οικονομική Υπηρεσία.
11. Την υπ’αριθ.188/2021 (ΑΔΑ: ΨΧ6ΡΟΚΨΓ-ΔΝ1) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 
υπηρεσίας μας που αφορά την έγκριση πρόληψης προσωπικού ορισμένου χρόνου προς αντικατάσταση 
προσωπικού που τέθηκε σε καθεστώς αναστολής καθηκόντων για επιτακτικούς λόγους προστασίας της 
δημόσιας υγείας, κατ’εφαρμογή της περ. (α) της παρ.6 του άρθρου 206 του Ν.4820/2021.
12. Το γεγονός ότι για επιτακτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας και όπως ορίζουν οι 
σχετικές διατάξεις του Ν.4820/2021 ΦΕΚ (130/23.07..2021 τεύχος Α΄), εμβολιάζεται υποχρεωτικά κατά 
του κορωνοϊού COVID-19 , όλο το προσωπικό (ιατρικό, παραϊατρικό, νοσηλευτικό, διοικητικό και 
υποστηρικτικό) σε ιδιωτικές, δημόσιες και δημοτικές δομές υγείας (διαγνωστικά κέντρα, κέντρα 
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αποκατάστασης, κλινικές, νοσοκομεία, δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, μονάδες νοσηλέιας, 
Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας και Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας), καθώς και στα Κέντρα 
Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.). 
 

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, συνολικού αριθμού 
ενός (1) ατόμου, για τη λειτουργία του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, 
Αθλητισμού, Παιδείας και Προσχολικής Αγωγής « Δήμου Βέροιας» (ΚΑΠΑ) που εδρεύει στο 
Δήμο Βέροιας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν.4765/2021 και τις διατάξεις των 
άρθρων 206 και 207 του Ν.4820/2021 και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα 
και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά 
και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Κωδικός θέσης
Τίτλος σπουδών    και

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα
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ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

α) Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος Μέσης Τεχνικής Επαγγελματικής 
Νοσηλευτικής Σχολής (ΜΤΕΝΣ) ή ειδικοτήτων Βοηθών Νοσηλευτών ή Βοηθών 
Νοσοκόμων ή Νοσηλευτικής ή Νοσηλευτικής Τραυματολογίας ή Βοηθός 
Τραυματολογίας Ορθοπεδικής ή Νοσηλευτικής Χειρουργείου ή Νοσηλευτικής 
Ογκολογικών Παθήσεων ή Ειδικής Νοσηλευτικής ή Νοσηλευτικής Μονάδων 
Εντατικής Θεραπείας ή Νοσηλευτικής Ατόμων με Ψυχικές Παθήσεις ή Βοηθός 
Νοσηλευτικής Μαιευτικής ή Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας ή Βοηθός 
Νοσηλευτικής Τραυματολογίας ή Βοηθός Νοσηλευτικής Χειρουργείου ή Βοηθός 
Νοσηλευτικής Ογκολογικών Παθήσεων ή Βοηθός Νοσηλευτικής Μονάδων 
Εντατικής Θεραπείας ή Βοηθός Νοσηλευτικής Ατόμων με Ειδικές Παθήσεις ή 
Βοηθών Γενικής Νοσηλείας ή Βοηθός Νοσηλευτή 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 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός 
θέσης Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια 

σύμβασης
Αριθμός 
ατόμων
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Κέντρο Κοινωνικής 
Προστασίας, 
Αλληλεγγύης,

Αθλητισμού, Παιδείας 
και

Προσχολικής Αγωγής

Για τη στελέχωση του 
Τμήματος Κοινωνικής 

Προστασίας 
Αλληλεγγύης 

Εθελοντισμού και 
Υγείας – Γραφείο 

Ιατρικής 
Ψυχοκοινωνικής 

Στήριξης και Δημοτικού 
Ιατρείου

Δήμος 
Βέροιας

ΔΕ

Βοηθών

Νοσηλευτών

3 ΜΗΝΕΣ 
 (με δυνατότητα 
παράτασης έως 
τρεις μήνες ακόμα 
σε περίπτωση μη 
άρσης αναστολής 
καθηκόντων)

1
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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.

β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Βοηθού Νοσηλευτού- Νοσηλεύτριας ή βεβαίωση 
ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος 
Βοηθού Νοσηλευτού- Νοσηλεύτριας.  

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει  το 18ο έτος της ηλικίας τους και να μην έχουν υπερβεί το 
65ο έτος.
2.Να είναι Έλληνες πολίτες, ή πολίτες των άλλων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπό τους 
περιορισμούς του άρθρου 1 παρ. 1 του N.2431/1996. Για τους πολίτες κρατών μελών της Ε.Ε. απαιτείται η 
γνώση της ελληνικής γλώσσας, η οποία αποδεικνύεται με πιστοποιητικό ελληνομάθειας (Ν.2431/1996 άρθρο 
10, παρ.1). Για την κατηγορία ΔΕ μη Διοικητικού Προσωπικού, πιστοποιητικό γλωσσομάθειας επιπέδου Β1.
3.Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων τους.
4.Να μην έχουν κώλυμα πρόσληψης, ούτε κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, 
ούτε κατά το χρόνο της πρόσληψης, (άρθρο 8 του ν. 3528/2007   (Α΄ 26),    με    την    επιφύλαξη    της    
παρ. 6    του    άρθρου 4    του ν. 2207/1994),ήτοι:
α) να μην έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και 
στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, 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, β) να μην είναι 
υπόδικοι που έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της 
προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε, γ) να μην έχουν στερηθεί λόγω καταδίκης, 
τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή και δ) να μην τελούν υπό δικαστική 
συμπαράσταση.
5. Να υποβάλλουν εντός της προθεσμίας υποβολής  την αίτηση συμμετοχής  στη προκήρυξη.
6. Κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης να 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 
εφόσον τα τελευταία     αποκτήθηκαν στην αλλοδαπή.

 ΒΑΘΜΟΛΟΓHΣΗ 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 των οποίων θα γίνει η 
πρόσληψη του εν λόγω προσωπικού καθορίζεται η Εμπειρία σε συναφή με το αντικείμενο των προς 
πλήρωση θέσεων.
Επικουρικά και 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 
τυπικά προσόντα ως εξής:
Προτάσσονται οι υποψήφιοι που έχουν μεγαλύτερο βαθμό τίτλου σπουδών. Μεταξύ των εχόντων τον αυτό 
βαθμό προηγούνται οι υποψήφιοι που έχουν τον αρχαιότερο, ως προς την ημερομηνία κτήσεως, (βασικό) τίτλο 
σπουδών.
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ΕΜΠΕΙΡΙΑ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Ως βαθμολογούμενη εμπειρία για τον παρακάτω κωδικό θέσης 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 της προς πλήρωση θέσης.

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΘΕΣΗΣ

ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ 
ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ
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Η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά την απόκτηση της ζητούμενης, από την 
παρούσα ανακοίνωση άδειας άσκησης επαγγέλματος με τον οποίο οι 
υποψήφιοι μετέχουν στη διαδικασία επιλογής

Εμπειρία: Ως εμπειρία νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση μίσθωσης έργου στο δημόσιο ή τον 
ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργα συναφή με το γνωστικό αντικείμενο του τίτλου 
σπουδών ή με το αντικείμενο της προς πλήρωση θέσης, μετά την απόκτηση του βασικού τίτλου σπουδών 
με τον οποίο ο υποψήφιος μετέχει στη διαγωνιστική διαδικασία και για τις περιπτώσεις που απαιτείται άδεια 
άσκησης επαγγέλματος, μετά από τη λήψη αυτής και αποδεικνύεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ) του ΑΣΕΠ με 
ημερομηνία 10/6/2021, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

 Δημοσίευση της ανακοίνωσης

Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης πρόσληψης θα γίνει, στον πίνακα ανακοινώσεων του Νομικού 
Προσώπου (ΚΑΠΑ) Δήμου Βέροιας, Θ.Ζωγιοπούλου 5 (4oς Όροφος) , στην ιστοσελίδα του Νομικού Προσώπου 
(www.veriakapa.gr ) στο χώρο των ανακοινώσεων   του  δημοτικού καταστήματος του Δήμου Βέροιας και στο 
πρόγραμμα «Διαύγεια».
Για κάθε ανάρτηση που διενεργείται σε κατάστημα, θα συνταχθεί και σχετικό πρακτικό ανάρτησης (σύμφωνα με 
την παρ.2 του άρθρου 41 του Ν. 4765/2021, όπως ισχύει.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Στο πλαίσιο των μέτρων για τη πρόληψη και τη προστασία από τον κορωνοϊό οι υποψήφιοι καλούνται να 
συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (σκαναρισμένα)  , 
ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@veriakapa.gr  ή ταχυδρομικά με συστημένη 
επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας μας, στην ακόλουθη διεύθυνση: Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας, 
Αλληλεγγύης, Αθλητισμού, Παιδείας και Προσχολικής Αγωγής «Δήμου Βέροιας» (ΚΑΠΑ), Θ.Ζωγιοπούλου 
5, ΤΚ.59132, Βέροια, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού , τηλ.επικοινωνίας: 2331022178, από  22-12-
2021 έως και  31-12-2021 στις 24.00’.
Η αίτηση συμμετοχής που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται 
υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές.

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής και στην περίπτωση 
αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που 
φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Ο υποψήφιος φέρει την ευθύνη της πλήρους και ορθής συμπλήρωσης της αίτησης.

Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των απαιτούμενων προσόντων πρόσληψης και των κριτηρίων κατάταξης 
οφείλουν να προσκομίσουν τα κατά περίπτωση απαιτούμενα από τη προκήρυξη δικαιολογητικά.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από 
την επόμενη ημέρα της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο ανακοινώσεων του 
δημοτικού καταστήματος του Δήμου Βέροιας  και ήτοι από 22-12-21 έως και  31-12-2021.Η ανωτέρω προθεσμία 
λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή 
μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

http://www.veriakapa.gr/
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Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν την προκήρυξη και τα έντυπα των αιτήσεων :·στο 
διαδικτυακό τόπο του Νομικού Προσώπου, www.veriakapa.gr, στην ενότητα - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Επισημαίνεται: ότι σύμφωνα με το νέο Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 
2016/679 γνωστό ως GDPR, που ετέθη σε εφαρμογή τον Μάιο 2018, καθιερώνεται ενιαίο νομικό πλαίσιο 
για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ. Για το λόγο αυτό, η 
συμμετοχή των υποψηφίων στη διαδικασία πρόσληψης με την οικειοθελή υποβολή αίτησης με τα 
συνημμένα σε αυτή δικαιολογητικά προς τον Φορέα, συνεπάγεται τη συναίνεση του υποψηφίου για τη 
συλλογή και επεξεργασία των δεδομένωνπροσωπικού χαρακτήρα που τους αφορούν, καθώς και για την 
ασφαλή διατήρησή τους σε αρχείο (φυσικό ή ψηφιακό) για συγκεκριμένο σκοπό και για όσο χρόνο 
απαιτείται, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι νόμιμες διαδικασίες πρόσληψης. Οι φορείς οφείλουν να 
προστατεύουν τα προσωπικά στοιχεία των υποψηφίων από τυχόν υποκλοπή προκειμένου να 
επιτυγχάνεται η ασφαλής επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Οι υποψήφιοι 
διατηρούν το δικαίωμα ανάκλησης της συναίνεσής τους ανά πάσα στιγμή και κατόπιν υποβολής 
σχετικής αίτησης προς το Φορέα.

Κατάταξη υποψηφίων
Αφού η υπηρεσία μας με οριζόμενη τριμελή επιτροπή επεξεργαστεί τις αιτήσεις των υποψηφίων, τους κατατάσσει 
βάσει των κριτηρίων της    υπ` αριθμ. 56/16-8-2021 εγκυκλίου. 
Κύριο κριτήριο κατάταξης αποτελεί η εμπειρία.

Ανάρτηση πινάκων και υποβολή ενστάσεων
Μετά την κατάρτιση των πινάκων, η υπηρεσία μας θα αναρτήσει, το αργότερο μέσα σε είκοσι (20) ημέρες 
από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής, τους πίνακες κατάταξης των 
υποψηφίων στα καταστήματα των γραφείων μας, ενώ θα συνταχθεί και σχετικό πρακτικό ανάρτησης.

Πρόσληψη

Η υπηρεσία προσλαμβάνει το προσωπικό με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου 
υπαλλήλων έκτακτου προσωπικού  διάρκειας τριμήνου με δυνατότητα παράτασης ενός ακόμη τριμήνου βάσει του 
Άρθρου 207 του Ν.4820/2021.

Η υπηρεσία προσλαμβάνει το προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου από την 
υπογραφή της σύμβασης, μετά την κατάρτιση των πινάκων κατάταξης των υποψηφίων.   Τυχόν αναμόρφωση 
των που συνεπάγεται ανακατάταξη των υποψηφίων, εκτελείται υποχρεωτικά από το φορέα, ενώ απολύονται οι 
υποψήφιοι που δεν δικαιούνται πρόσληψης βάσει της νέας κατάταξης. Οι απολυόμενοι λαμβάνουν τις αποδοχές 
που προβλέπονται για την απασχόλησή τους έως την ημέρα της απόλυσης, χωρίς οποιαδήποτε αποζημίωση 
από την αιτία αυτή.
Προσληφθέντες οι οποίοι αποχωρούν πριν από τη λήξη της σύμβασής τους, αντικαθίστανται με άλλους από 
τους εγγεγραμμένους και διαθέσιμους στον πίνακα της οικείας ειδικότητας, κατά τη σειρά εγγραφής τους σε αυτόν.

Σε κάθε περίπτωση, οι υποψήφιοι που προσλαμβάνονται είτε κατόπιν αναμόρφωσης των πινάκων είτε λόγω 
αντικατάστασης αποχωρούντων  υποψηφίων, απασχολούνται για το υπολειπόμενο, κατά περίπτωση, χρονικό 
διάστημα και μέχρι συμπληρώσεως της εγκεκριμένης διάρκειας της σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου.

http://www.veriakapa.gr/
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Για τη διευκόλυνση των υποψηφίων παρατίθεται ένας συνοπτικός κατάλογος των απαραίτητων 
δικαιολογητικών, τα οποία οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν μαζί με την αίτησή τους:

1. Αίτηση
2. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας, ή άλλο δημόσιο έγγραφο από το οποίο να 
προκύπτουν τα στοιχεία της  ταυτότητας.

2.Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 για πιθανό κώλυμα υπέρβασης της 8μηνης απασχόλησης.

Η συγκεκριμένη υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται μόνο στην περίπτωση που ο υποψήφιος έχει απασχοληθεί με 
σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες του δημοσίου κατά τους τελευταίους δώδεκα (12) μήνες 
από την υποβολή της αιτήσεώς του. 

Σε περίπτωση πρόσληψης υποψηφίου, ο οποίος δεν έχει υποβάλει την ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση αλλά από 
τον έλεγχο των συνυποβληθέντων με την αίτησή του δικαιολογητικών (π.χ. βεβαίωση προϋπηρεσίας) προκύπτει 
ότι έχει κώλυμα πρόσληψης λόγω υπέρβασης της οκτάμηνης απασχόλησης, η σχετική απόφαση πρόσληψης 
ανακαλείται, εφόσον στον πίνακα κατάταξης εμπεριέχονται υποψήφιοι που στερούνται του ως άνω κωλύματος

3.Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας (μόνο για υποψήφιο χωρίς ελληνική ιθαγένεια).

4. Αντίγραφο βασικού τίτλου σπουδών.

5.Άδεια άσκησης επαγγέλματος σε ισχύ ή λοιπές βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά ή επαγγελματικές ταυτότητες που 
προβλέπονται από την ανακοίνωση. 

6.Τα απαιτούμενα στο παράρτημα κατά περίπτωση δικαιολογητικά απόδειξης εμπειρίας.

7.Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία να δηλώνει ο υποψήφιος/ια ότι:

α. Δεν έχει καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην 
υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την 
υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος καθ' υποτροπή, συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε 
έγκλημα κατά τηςγενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής,

β.Δεν είναι υπόδικος και δεν έχει παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της 
προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε.

γ. Δεν έχει, λόγω καταδίκης, στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώματα και για όσα χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή 

δ. Δεν τελεί υπό δικαστική συμπαράσταση.

8. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία να δηλώνεται ότι έχει διαβάσει την προκήρυξη και αποδέχεται 
τους όρους αυτής.

9.Το προσωπικό που προσλαμβάνεται κατ’ εφαρμογήν του παρόντος οφείλει κατά τον χρόνο 
πρόσληψης να προσκομίσει:

αα) είτε Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID-19 της Ε.Ε. (EU Digital COVIDCertificate 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 κατάτου 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, από όπου προκύπτει η συμπλήρωση 
δεκατεσσάρων ημερών από την ολοκλήρωση του εμβολιασμού,
αβ) είτε Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID-19 της Ε.Ε. (EU Digital COVIDCertificate 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 σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου που 
ισχύουν για την ημερομηνία λήξης αυτού.

https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/1063
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/1063
https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4806/year/2021/article/1
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/1065
https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4764/year/2020/article/55
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/1038
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/1063
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Χωρίς την ως άνω κατά περίπτωση βεβαίωση ή πιστοποιητικό δεν είναι δυνατή η πρόσληψη και η 
κατάρτιση της σχετικής σύμβασης.

10. Άδεια άσκησης επαγγέλματος ή άλλη επαγγελματική άδεια ή βεβαίωση εγγραφής ή βεβαίωση αναγγελίας 
(όπου προβλέπεται) ή βεβαίωση περί πλήρωσης όλων των προϋποθέσεων άσκησης του επαγγέλματος ή 
λοιπές βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά ή Επαγγελματικές Ταυτότητες, τα οποία οφείλει να προσκομίσει ο 
υποψήφιος προκειμένου να συμμετάσχει στη διαδικασία. Επισημαίνεται ότι όλα τα ανωτέρω πρέπει να είναι σε 
ισχύ τόσο κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης συμμετοχής και της λήξης     της  προθεσμίας υποβολής αυτής, 
όσο και κατά τον χρόνο πρόσληψης.

Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των λοιπών ιδιοτήτων τους 
και της εμπειρίας τους, οφείλουν να υποβάλουν όσα δικαιολογητικά επικαλούνται με την αίτησή τους, σε ευκρινή 
φωτοαντίγραφα καθώς επίσης και 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 1 του ανωτέρου 
παραρτήματος. 

ΠΡΟΣΟΧΗ:
Η αίτηση συμμετοχής που θα υποβληθεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο πρέπει απαραιτήτως να 
εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές.

                                                                       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του ΔΣ

                                                                   ΑΚΡΙΒΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ

http://www.asep.gr/
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