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Τ.Κ 35100 ΛΑΜΙΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΠΑΡΔΑΛΗ ΟΛΓΑ
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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ
ΚΠΑ2 ΛΑΜΙΑΣ
Έχοντας υπόψη :
1. Τον ν.2643/1998 «Μέριμνα για την απασχόληση προσώπων ειδικών
κατηγοριών και άλλες διατάξεις» (Α’ 220) και ιδίως το άρθρο 3 όπως
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του ν.4611/2019 (Α’ 73).
2. Την παρ. 1 του άρθρου 11 του ν.2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα
Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 45).
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3. Το άρθρο 31 του ν.2956/2001 «Αναδιάρθρωση Ο.Α.Ε.Δ. και άλλες
διατάξεις» (Α’ 258).
4. Το άρθρο 11 του ν.3227/2004 «Μέτρα για την αντιμετώπιση της
ανεργίας και άλλες διατάξεις» (Α΄31).
5. Την περ. α της παρ. 4 του άρθρου 1 και το άρθρο 3 του ν.3454/2006
«Ενίσχυση της οικογένειας και λοιπές διατάξεις» (Α’ 75), το άρθρο 19
του ν.4368/2016 «Επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες
διατάξεις» (Α΄ 21) και το άρθρο δέκατο όγδοο του ν.4411/2016
«Κύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για το έγκλημα
στον Κυβερνοχώρο και του Προσθέτου Πρωτοκόλλου της, σχετικά με
την ποινικοποίηση πράξεων ρατσιστικής και ξενοφοβικής φύσης, που
διαπράττονται μέσω Συστημάτων Υπολογιστών - Μεταφορά στο
ελληνικό

δίκαιο

της

Οδηγίας

2013/40/ΕΕ

του

Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις επιθέσεις κατά συστημάτων
πληροφοριών και την αντικατάσταση της απόφασης – πλαισίου
2005/222/ΔΕΥ

του

Συμβουλίου,

ρυθμίσεις

σωφρονιστικής

και

αντεγκληματικής πολιτικής και άλλες διατάξεις» (Α΄ 142).
6. Την παρ. 3 του άρθρου 6 του ν.3863/2010 «Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα
και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις» (Α΄ 115).
7. Το άρθρο 30 του ν.4144/2013 «Αντιμετώπιση της παραβατικότητας
στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές
διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας» (Α΄ 88).
8. Το άρθρο 1 του ν.4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις –
Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του
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Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄ 161)
και λοιπές ρυθμίσεις» (Α΄ 74).
9. Τα άρθρα 75 και 76 του ν.4611/2019 «Ρύθμιση οφειλών προς τους
Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, τη Φορολογική Διοίκηση και τους
Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, Συνταξιοδοτικές Ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές
ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας
των εργαζομένων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 73).
10.Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και
διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της
κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (A΄133).΄133).
11.Την παρ.7 του άρθρου 58 και την περ. β της παρ. 2 του άρθρου 61 του
ν.4765/2021 «Εκσυγχρονισμός του συστήματος προσλήψεων στον
δημόσιο τομέα και ενίσχυση του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής
Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 6).
12.Το άρθρο 35 του ν.4778/2021 «Μισθολόγιο, ζητήματα ανθρώπινου
δυναμικού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και άλλες
επείγουσες διατάξεις» (Α΄ 26) που τροποποίησε την περ. γ της παρ.1
του άρθρου 1 του ν.2943/1998 (Α΄220).
13.Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ.
63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
κυβερνητικά όργανα» (Α’ 98) και διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22
του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (A΄133).΄133).
14.Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α΄ 168).
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15.Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση
Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά
υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119).
16.Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και
Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄
123).
17.Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄ 2).
18.Την υπό στοιχεία Φ.80100/οικ.41847/2496/2-08-2018 υπουργική
απόφαση «Πίνακας Χρόνιων Σωματικών ή Πνευματικών ή Ψυχικών
Παθήσεων ή Βλαβών που ταυτόχρονα επιφέρουν περιορισμένες
δυνατότητες για επαγγελματική απασχόληση, αποκλειστικά για τις
ανάγκες του ν.2643/1998 (Α΄220)» (Β΄ 3451).
19. Την υπ’ αρ. 49362/12-07-2021 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης
Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων.
20.Την υπ’ αρ. 52310/18-07-2021 υπουργική απόφαση «Καθορισμός των
δικαιολογητικών και της ειδικής αίτησης - υπεύθυνης δήλωσης που
καταθέτουν οι προστατευόμενοι του ν. 2643/1998 (Α΄ 220) στην
Επιτροπή του άρθρου 9 του ίδιου νόμου, εφόσον υποβάλλουν
υποψηφιότητα για διορισμό σε θέσεις εργασίας δημοσίων υπηρεσιών,
Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α. και Ν.Π.Ι.Δ.» (Β’ 3362).
21.Την ανάγκη προσαρμογής του τρόπου υποβολής των δικαιολογητικών
από τους υποψηφίους σε προκηρύξεις του ν.2643/1998 για διορισμό ή
πρόσληψη σε θέσεις εργασίας για την αποφυγή της δια ζώσης
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παρουσίας των υποψηφίων σε Υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.Δ.

ένεκα του

σοβαρού κινδύνου της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο
σύνολο της Επικράτειας

Προκηρύσσει την πλήρωση των κάτωθι θέσεων του άρθρου 3 του
ν.2643/1998 (Δημόσιες Υπηρεσίες, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. και Ο.Τ.Α.) :

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ
ΚΩΔ.
ΘΕΣΗΣ

ΝΟΜΟΣ /
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ

1

ΕΥΒΟΙΑΣ

2

ΒΟΙΩΤΙΑΣ

3

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

4

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

5

ΕΥΒΟΙΑΣ

6

ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΣ
ΔΙΑΘΕΣΗ
(τωρινή ονομασία φορέα)

ΚΛΑΔΟΣΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
(τωρινή ονομασία)

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΘΕΣΕΩΝ

ΤΥΠΙΚΑ
ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Φ.Ε.Κ. αντίστοιχης
προκήρυξης του
Α.Σ.Ε.Π. /
Παρατηρήσεις
ΑΣΕΠ 10/3-03-2017

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ
ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ

ΠΕ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ

1

ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

1

ΑΣΕΠ 15/18-05-2020
Πρόγραμμα "Βοήθεια
στο Σπίτι"

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΛΑΜΙΑΣ
(Ψυχιατρικό Τμήμα
Ενηλίκων)
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΛΑΜΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ ΑΙΔΗΨΟΥ

ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

1

ΑΣΕΠ 146/2-05-2006

ΤΕ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ

1

ΑΣΕΠ 7/28-03-2019

ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

1

ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

1

7

ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ
(ΓΥΝΑΙΚΑ)

1

8

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

ΑΣΕΠ 7/28-03-2019

ΕΥΒΟΙΑΣ

ΔΕ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ
ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ
ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ
(ΒΟΗΘΩΝ

1

9

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΕΛΑΙΩΝΑ ΘΗΒΩΝ
ΠΕΔΥ – ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

ΑΣΕΠ 15/18-05-2020
Πρόγραμμα "Βοήθεια
στο Σπίτι"
ΑΣΕΠ 15/18-05-2020
Πρόγραμμα "Βοήθεια
στο Σπίτι"
ΑΣΕΠ 470/16-09-2008

1

ΑΣΕΠ 15/18-05-2020
Πρόγραμμα "Βοήθεια
στο Σπίτι"

5

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ
ΚΩΔ.
ΘΕΣΗΣ

ΝΟΜΟΣ /
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ

ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΣ
ΔΙΑΘΕΣΗ
(τωρινή ονομασία φορέα)

10

ΦΩΚΙΔΑΣ

11

ΕΥΒΟΙΑΣ

12

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΚΡΑΤΗΣΗΣ
ΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣΑΙΔΗΨΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

13

ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

14

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ

ΚΛΑΔΟΣΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
(τωρινή ονομασία)

ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ
ΦΡΟΥΡΗΣΗΣ (ΑΝΔΡΑΣ)
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΝΟΔΟΙ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ
ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ
ΒΟΗΘΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΘΕΣΕΩΝ

1

ΤΥΠΙΚΑ
ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Φ.Ε.Κ. αντίστοιχης
προκήρυξης του
Α.Σ.Ε.Π. /
Παρατηρήσεις
ΦΕΚ τ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
80/2006

1

ΑΣΕΠ 4/2-02-2018

1

ΑΣΕΠ 4/2-02-2018

1

ΑΣΕΠ 4/2-02-2018

1

ΑΣΕΠ 15/18-05-2020
Πρόγραμμα "Βοήθεια
στο Σπίτι"

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑμεΑ
ΚΩΔ.
ΘΕΣΗΣ

ΝΟΜΟΣ /
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ

ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΣ
ΔΙΑΘΕΣΗ
(τωρινή ονομασία φορέα)

ΚΛΑΔΟΣΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
(τωρινή ονομασία)

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΘΕΣΕΩΝ

ΤΥΠΙΚΑ
ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΔΟΜΟΚΟΥ

ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ (ειδικότητας
Παθολογίας)
ΠΕ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΟΥ
ΕΝΗΛΙΚΩΝ

1

Φ.Ε.Κ. αντίστοιχης
προκήρυξης του
Α.Σ.Ε.Π. /
Παρατηρήσεις
ΑΣΕΠ 15/6-11-2014

1

ΑΣΕΠ 17/22-05-2018

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΛΑΜΙΑΣ

ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

1

ΑΣΕΠ 7/28-03-2019

18

ΦΩΚΙΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ

1

19

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΛΑΜΙΑΣ

ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

1

ΑΣΕΠ 15/18-05-2020
Πρόγραμμα "Βοήθεια
στο Σπίτι"
ΑΣΕΠ 7/28-03-2019

20

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

1

21

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΛΑΜΙΑΣ

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

1

15

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

16

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

17

ΑΣΕΠ 15/18-05-2020
Πρόγραμμα "Βοήθεια
στο Σπίτι"
ΑΣΕΠ 457/29-12-2009
--- Ονομασία κλάδου
/ειδικότητας την
περίοδο της
παρακράτησης:
ΔΕ Νοσηλευτικής

6

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑμεΑ
ΚΩΔ.
ΘΕΣΗΣ

ΝΟΜΟΣ /
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ

ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΣ
ΔΙΑΘΕΣΗ
(τωρινή ονομασία φορέα)

22

ΒΟΙΩΤΙΑΣ

23

ΕΥΒΟΙΑΣ

24

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

ΕΚΑΒ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΑΘΗΝΩΝ - Τομέας
Λειβαδειάς
ΕΚΑΒ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΑΘΗΝΩΝ - Τομέας
Ιστιαίας
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

25

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ

26

27

ΕΥΒΟΙΑΣ

ΕΥΒΟΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣΑΙΔΗΨΟΥ

ΚΛΑΔΟΣΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
(τωρινή ονομασία)

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΘΕΣΕΩΝ

ΤΥΠΙΚΑ
ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΔΕ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ
ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ

1

Φ.Ε.Κ. αντίστοιχης
προκήρυξης του
Α.Σ.Ε.Π. /
Παρατηρήσεις
ΑΣΕΠ 18/27-01-2009

ΔΕ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ
ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ

1

ΑΣΕΠ 18/27-01-2009

ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

1

ΑΣΕΠ 4/2-02-2018

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

1

ΑΣΕΠ 15/18-05-2020

ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ /
ΒΟΗΘΩΝ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

1

Πρόγραμμα "Βοήθεια
στο Σπίτι"
ΑΣΕΠ 15/18-05-2020

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

1

Πρόγραμμα "Βοήθεια
στο Σπίτι"
ΑΣΕΠ 4/2-02-2018

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΜΜΕΣΗ ΑμεΑ
ΚΩΔ.
ΘΕΣΗΣ

ΝΟΜΟΣ /
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ

ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΣ
ΔΙΑΘΕΣΗ
(τωρινή ονομασία φορέα)

ΚΛΑΔΟΣ-ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
(τωρινή ονομασία)

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΘΕΣΕΩΝ

28

ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ

1

29

ΕΥΒΟΙΑΣ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ

1

ΤΥΠΙΚΑ
ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Φ.Ε.Κ. αντίστοιχης
προκήρυξης του
Α.Σ.Ε.Π. /
Παρατηρήσεις
ΑΣΕΠ 3/14-05-2015
Κωδ. Θέσης: 371
Ονομασία Φορέα την
περίοδο παρακράτησης:
Υπουργείο
Οικονομικών (Γενική
Γραμματεία Δημοσίων
Εσόδων)
ΑΣΕΠ 40/1-12-2017
Κωδ. Θέσης: 286 μόνο
με πτυχία του κωδικού
102

7

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΜΜΕΣΗ ΑμεΑ
ΚΩΔ.
ΘΕΣΗΣ

ΝΟΜΟΣ /
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ

30

ΒΟΙΩΤΙΑΣ

31

ΦΩΚΙΔΑΣ

32

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

33

ΒΟΙΩΤΙΑΣ

34

ΒΟΙΩΤΙΑΣ

35

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΣ
ΔΙΑΘΕΣΗ
(τωρινή ονομασία φορέα)

ΚΕΝΤΡΟ
ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΗΣ
ΤΟΞΙΚΟΜΑΝΩΝ
ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ
ΕΛΑΙΩΝΑ ΘΗΒΩΝ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΚΡΑΤΗΣΗΣ
ΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟΥ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΚΕΝΤΡΟ
ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΗΣ
ΤΟΞΙΚΟΜΑΝΩΝ
ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ
ΕΛΑΙΩΝΑ ΘΗΒΩΝ
ΕΚΑΒ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΑΘΗΝΩΝ - Τομέας
Λειβαδειάς
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΛΑΜΙΑΣ

ΚΛΑΔΟΣ-ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
(τωρινή ονομασία)

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΘΕΣΕΩΝ

ΤΥΠΙΚΑ
ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Φ.Ε.Κ. αντίστοιχης
προκήρυξης του
Α.Σ.Ε.Π. /
Παρατηρήσεις
ΦΕΚ τ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
80/2006

ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ
ΦΡΟΥΡΗΣΗΣ (ΑΝΔΡΑΣ)

1

ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ
ΦΡΟΥΡΗΣΗΣ (ΑΝΔΡΑΣ)
ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ (ΑΝΔΡΑΣ)

1

ΦΕΚ τ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
80/2006

1

ΑΣΕΠ 64/5-04-2008

ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ
(ΓΥΝΑΙΚΑ)

1

ΑΣΕΠ 64/5-04-2007

ΔΕ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ
ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ

1

ΑΣΕΠ 732/17-12-2003

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

1

ΑΣΕΠ 28/6-08-2020

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕΚΝΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ
ΚΩΔ.
ΘΕΣΗΣ

36

ΝΟΜΟΣ /
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ

ΒΟΙΩΤΙΑΣ

37

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

38

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

39

ΦΩΚΙΔΑΣ

ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΣ
ΔΙΑΘΕΣΗ
(τωρινή ονομασία φορέα)

ΚΛΑΔΟΣ-ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
(τωρινή ονομασία)

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΘΕΣΕΩΝ

ΤΥΠΙΚΑ
ΠΡΟΣΟΝΤΑ

1

Φ.Ε.Κ. αντίστοιχης
προκήρυξης του
Α.Σ.Ε.Π. /
Παρατηρήσεις
ΑΣΕΠ 15/18-05-2020

ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

1

Πρόγραμμα "Βοήθεια
στο Σπίτι"
ΑΣΕΠ 14/30-12-2016

ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

1

ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ (ΑΝΔΡΑΣ)

1

ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ –
ΑΡΑΧΩΒΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ

ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΛΑΜΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΚΡΑΤΗΣΗΣ
ΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟΥ

ΑΣΕΠ 15/18-05-2020
Πρόγραμμα "Βοήθεια
στο Σπίτι"
ΦΕΚ τ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
133/2006

8

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕΚΝΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ
ΚΩΔ.
ΘΕΣΗΣ

ΝΟΜΟΣ /
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ

ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΣ
ΔΙΑΘΕΣΗ
(τωρινή ονομασία φορέα)

40

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΚΕΝΤΡΟ
ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΗΣ
ΤΟΞΙΚΟΜΑΝΩΝ
ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ
ΕΛΑΙΩΝΑ ΘΗΒΩΝ
ΚΕΝΤΡΟ
ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΗΣ
ΤΟΞΙΚΟΜΑΝΩΝ
ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ
ΕΛΑΙΩΝΑ ΘΗΒΩΝ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΔΟΜΟΚΟΥ

41

ΒΟΙΩΤΙΑΣ

42

ΒΟΙΩΤΙΑΣ

43

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

44

ΒΟΙΩΤΙΑΣ

45

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

46

ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΕΛΑΙΩΝΑ ΘΗΒΩΝ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ

47

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

48

ΦΩΚΙΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

49

ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ

50

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

51

ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

ΚΛΑΔΟΣ-ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
(τωρινή ονομασία)

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΘΕΣΕΩΝ

ΤΥΠΙΚΑ
ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ (ΑΝΔΡΑΣ)

1

Φ.Ε.Κ. αντίστοιχης
προκήρυξης του
Α.Σ.Ε.Π. /
Παρατηρήσεις
ΑΣΕΠ 64/5-04-2007

ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ
(ΓΥΝΑΙΚΑ)

1

ΑΣΕΠ 64/5-04-2007

ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ
ΦΡΟΥΡΗΣΗΣ (ΑΝΔΡΑΣ)

1

ΑΣΕΠ 164/8-06-2007

ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ
ΦΡΟΥΡΗΣΗΣ (ΑΝΔΡΑΣ)
ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ
(ΓΥΝΑΙΚΑ)

1

ΑΣΕΠ 164/8-06-2007

1

ΑΣΕΠ 17/22-05-2018

ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ (ΑΝΔΡΑΣ)

1

ΑΣΕΠ 17/22-05-2018

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ
(ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ)
ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

1
1

ΑΣΕΠ 4/2-02-2018
Κωδ. Θέσης: 2970
ΑΣΕΠ 4/2-02-2018

1

ΑΣΕΠ 15/18-05-2020

1

Πρόγραμμα "Βοήθεια
στο Σπίτι"
ΑΣΕΠ 4/2-02-2018

1

ΑΣΕΠ 4/2-02-2018

1

ΑΣΕΠ 15/18-05-2020
Πρόγραμμα "Βοήθεια
στο Σπίτι"

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
(ΣΥΝΟΔΟΙ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ)
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ
ΒΟΗΘΩΝ

9

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΠΟΛΕΜΟΥ, ΤΕΚΝΩΝ ΤΟΥΣ
ΚΩΔ.
ΘΕΣΗΣ

ΝΟΜΟΣ /
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ

52

ΒΟΙΩΤΙΑΣ

53

ΦΩΚΙΔΑΣ

54

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

55

ΒΟΙΩΤΙΑΣ

56

ΕΥΒΟΙΑΣ

57

ΦΩΚΙΔΑΣ

58

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

59

ΒΟΙΩΤΙΑΣ

60

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

61
62

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΣ
ΔΙΑΘΕΣΗ
(τωρινή ονομασία φορέα)

ΚΕΝΤΡΟ
ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΗΣ
ΤΟΞΙΚΟΜΑΝΩΝ
ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ
ΕΛΑΙΩΝΑ ΘΗΒΩΝ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΚΡΑΤΗΣΗΣ
ΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟΥ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΚΕΝΤΡΟ
ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΗΣ
ΤΟΞΙΚΟΜΑΝΩΝ
ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ
ΕΛΑΙΩΝΑ ΘΗΒΩΝ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΚΡΑΤΗΣΗΣ
ΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΛΑΜΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥΑΡΑΧΩΒΑΣΑΝΤΙΚΥΡΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΛΑΜΙΑΣ

ΚΛΑΔΟΣ-ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
(τωρινή ονομασία)

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΘΕΣΕΩΝ

ΤΥΠΙΚΑ
ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Φ.Ε.Κ. αντίστοιχης
προκήρυξης του
Α.Σ.Ε.Π. /
Παρατηρήσεις
ΦΕΚ τ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
80/2006

ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ
ΦΡΟΥΡΗΣΗΣ (ΑΝΔΡΑΣ)

1

ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ (ΑΝΔΡΑΣ)

1

ΦΕΚ τ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
133/2006

ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ (ΑΝΔΡΑΣ)

1

ΑΣΕΠ 64/5-04-2007

ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ
(ΓΥΝΑΙΚΑ)

1

ΑΣΕΠ 64/5-04-2007

ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ
ΦΡΟΥΡΗΣΗΣ (ΑΝΔΡΑΣ)
ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ (ΑΝΔΡΑΣ)

1

ΑΣΕΠ 164/8-06-2007

1

ΑΣΕΠ 470/16-09-2008

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

1

ΑΣΕΠ 294/22-08-2005

1

ΑΣΕΠ 4/2-02-2018

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ

1

ΑΣΕΠ 4/2-02-2018

ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΒΟΗΘΩΝ
ΘΑΛΑΜΟΥ

1
1

Κωδ. Θέσης: 3138
ΑΣΕΠ 4/2-02-2018
ΑΣΕΠ 457/29-12-2009

10

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ
ΚΩΔ.
ΘΕΣΗΣ

63

ΝΟΜΟΣ /
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ

ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΣ
ΔΙΑΘΕΣΗ
(τωρινή ονομασία φορέα)

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΚΛΑΔΟΣ-ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
(τωρινή ονομασία)

ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΘΕΣΕΩΝ

1

ΤΥΠΙΚΑ
ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Φ.Ε.Κ. αντίστοιχης
προκήρυξης του
Α.Σ.Ε.Π. /
Παρατηρήσεις
ΑΣΕΠ 3/14-05-2015
Κωδ. Θέσης: 322

64

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

65

ΕΥΒΟΙΑΣ

66

ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ
ΛΑΜΙΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΦΟΡΕΙΑ
ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΥΒΟΙΑΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΠΕ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ

1

Ονομασία Φορέα την
περίοδο παρακράτησης:
Υπουργείο
Οικονομικών (Γενική
Γραμματεία Δημοσίων
Εσόδων)
ΑΣΕΠ 10/3-03-2017

ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ

1

ΑΣΕΠ 41/1-12-2017

ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ

1

ΑΣΕΠ 40/1-12-2017

67

ΕΥΒΟΙΑΣ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ

1

Κωδ. Θέσης: 286 μόνο
με πτυχία του κωδικού
102
ΑΣΕΠ 40/1-12-2017

68

ΕΥΒΟΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ

ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ

1

Κωδ. Θέσης: 218
ΑΣΕΠ 15/18-05-2020

69

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΔΟΜΟΚΟΥ

ΤΕ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ,
ειδ. ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

1

Πρόγραμμα "Βοήθεια
στο Σπίτι"
ΑΣΕΠ 64/5-04-2009

70

ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

ΑΣΕΠ 34/20-10-2017

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ –
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΙ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΕΡΓΩΝ
ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (Με
Πτυχίο Πολιτικού Μηχ/κού,
Μηχανικών έργων
Υποδομής ή συναφών
ειδικοτήτων)

1

71

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΛΑΜΙΑΣ

1

ΑΣΕΠ 8/10-03-2020

ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

1

με τίτλο του κωδικού
208 και απαραίτητο
πρόσθετο προσόν το
001
ΑΣΕΠ 7/28-03-2019

72

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΛΑΜΙΑΣ

11

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ
ΚΩΔ.
ΘΕΣΗΣ

ΝΟΜΟΣ /
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ

73

ΕΥΒΟΙΑΣ

74

ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

75

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΣ
ΔΙΑΘΕΣΗ
(τωρινή ονομασία φορέα)

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ

ΚΛΑΔΟΣ-ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
(τωρινή ονομασία)

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΘΕΣΕΩΝ

ΤΥΠΙΚΑ
ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

1

Φ.Ε.Κ. αντίστοιχης
προκήρυξης του
Α.Σ.Ε.Π. /
Παρατηρήσεις
ΑΣΕΠ 28/6-08-2020

ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

1

ΑΣΕΠ 15/18-05-2020

1

Πρόγραμμα "Βοήθεια
στο Σπίτι"
ΑΣΕΠ 15/18-05-2020

ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

Πρόγραμμα "Βοήθεια
στο Σπίτι"
76

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

77

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

78

ΕΥΒΟΙΑΣ

79

ΒΟΙΩΤΙΑΣ

80

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

81

ΒΟΙΩΤΙΑΣ

82

ΕΥΒΟΙΑΣ

83

ΦΩΚΙΔΑΣ

84

ΕΥΒΟΙΑΣ

85

ΕΥΒΟΙΑΣ

86

ΦΩΚΙΔΑΣ

87

ΕΥΒΟΙΑΣ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΛΑΜΙΑΣ
ΕΚΑΒ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΑΘΗΝΩΝ - Τομέας
Χαλκίδας
ΕΚΑΒ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΑΘΗΝΩΝ - Τομέας
Θήβας
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΛΑΜΙΑΣ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΕΛΑΙΩΝΑ ΘΗΒΩΝ

ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ (ΑΝΔΡΕΣ)

2

ΑΣΕΠ 64/5-04-2007

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
ΔΕ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ
ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ

1

ΑΣΕΠ 457/29-12-2009

1

ΑΣΕΠ 30/21-03-2003

ΔΕ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ
ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ

1

ΑΣΕΠ 18/27-01-2009

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ
(ΓΥΝΑΙΚΑ)

1

ΑΣΕΠ 14/30-12-2016

1

ΑΣΕΠ 17/22-05-2018

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ

ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ (ΑΝΔΡΑΣ)

1

ΑΣΕΠ 17/22-05-2018

ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ (ΑΝΔΡΑΣ)

1

ΑΣΕΠ 17/22-05-2018

ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ

1

ΑΣΕΠ 4/2-02-2018

ΠΕΔΥ – ΚΕΝΤΡΟ
ΥΓΕΙΑΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ

ΔΕ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ
ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ
ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ /
ΤΡΙΩΝ

1

ΑΣΕΠ 7/28-03-2019

1

ΑΣΕΠ 15/18-05-2020

1

Πρόγραμμα "Βοήθεια
στο Σπίτι"
ΑΣΕΠ 15/18-05-2020

ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ

ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

Πρόγραμμα "Βοήθεια
στο Σπίτι"

12

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ
ΚΩΔ.
ΘΕΣΗΣ

ΝΟΜΟΣ /
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ

ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΣ
ΔΙΑΘΕΣΗ
(τωρινή ονομασία φορέα)

88

ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ

89

ΕΥΒΟΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ

90

ΕΥΒΟΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ
– ΛΙΜΝΗΣ – ΑΓΙΑΣ
ΑΝΝΑΣ

ΚΛΑΔΟΣ-ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
(τωρινή ονομασία)

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΘΕΣΕΩΝ

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
(ΣΥΝΟΔΟΙ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ)
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΝΟΔΟΙ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ
ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ
ΒΟΗΘΩΝ

ΤΥΠΙΚΑ
ΠΡΟΣΟΝΤΑ

1

Φ.Ε.Κ. αντίστοιχης
προκήρυξης του
Α.Σ.Ε.Π. /
Παρατηρήσεις
ΑΣΕΠ 4/2-02-2018

1

ΑΣΕΠ 4/2-02-2018

1

ΑΣΕΠ 15/18-05-2020
Πρόγραμμα "Βοήθεια
στο Σπίτι"

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ
Οι υποψήφιοι πρέπει :
1. Να έχουν γεννηθεί έως και το έτος 2000.
Ειδικά οι υποψήφιοι των κλάδων ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ
ΦΡΟΥΡΗΣΗΣ και ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ στα Καταστήματα Κράτησης πρέπει να
έχουν γεννηθεί από το έτος 1989 έως και το έτος 2000.

2. Να μην έχουν κώλυμα διορισμού.

3. Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να
έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές.
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4. Να μπορούν να εκτελέσουν τα καθήκοντα που θα τους ανατεθούν.
Ειδικά οι υποψήφιοι των κλάδων ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ
ΦΡΟΥΡΗΣΗΣ και ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ στα Καταστήματα Κράτησης πρέπει
- Να έχουν το ανάστημα που απαιτείται στις αντίστοιχες προκηρύξεις του
ΑΣΕΠ
- Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα, καθώς και υψηλό
βαθμό ετοιμότητας, ψυχραιμίας και αντίληψης.

Τα προσόντα αυτά

διαπιστώνονται από Επιτροπές που συγκροτούνται από το καθ’υλην
αρμόδιο για τα Καταστήματα Κράτησης Υπουργείο.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Για αναλυτικές κατευθύνσεις και οδηγίες οι ενδιαφερόμενοι
παραπέμπονται στα αναγραφόμενα στην υπ’αρ. 52310/18-072021 σχετική Υπουργική Απόφαση με τίτλο «Καθορισμός των
δικαιολογητικών και της ειδικής αίτησης - υπεύθυνης δήλωσης
που καταθέτουν οι προστατευόμενοι του ν. 2643/1998 (Α΄ 220)
στην Επιτροπή του άρθρου 9 του ίδιου νόμου, εφόσον
υποβάλλουν υποψηφιότητα για διορισμό σε θέσεις εργασίας
δημοσίων υπηρεσιών, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α. και Ν.Π.Ι.Δ.»
(δημοσιευμένη στο Β΄ τεύχος ΦΕΚ με αρ.3362/28-07-2021)

Συνοπτικά, οι αιτούντες θα πρέπει να γνωρίζουν τα ακόλουθα
(τονίζεται ότι οι παρακάτω οδηγίες σε καμία περίπτωση δεν αναπληρώνουν τα
προβλεπόμενα στην προαναφερθείσα Υπουργική Απόφαση στην οποία και θα
πρέπει να ανατρέξουν)
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1. Υποβολή της αίτησης:
Οι υποψήφιοι για διορισμό στις θέσεις της προκήρυξης, συμπληρώνουν και
υποβάλλουν ηλεκτρονικά την ειδική αίτηση - υπεύθυνη δήλωση,
αποκλειστικά στην ηλεκτρονική πλατφόρμα 2643.yeka.gr, στην οποία
δηλώνουν όλα τα στοιχεία που απαιτούνται για την εφαρμογή του άρθρου 4
και για τη με βάση αυτά μοριοδότηση, ως και τις συγκεκριμένες θέσεις της
προκήρυξης στις οποίες επιθυμούν να διορισθούν, κατά σειρά προτίμησης.
Οι

αιτήσεις-υπεύθυνες

δηλώσεις

των

υποψηφίων,

υποβάλλονται

ηλεκτρονικά μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα πέντε (35) ημερών
η οποία αρχίζει από την επομένη της ανάρτησης της παρούσας
προκήρυξης στο κατάστημα ΟΑΕΔ ΚΠΑ2 ΛΑΜΙΑΣ, Στυλίδος 93
Μεγάλη Βρύση Τ.Κ 35100 Λαμία. και στην ιστοσελίδα του Ο.Α.Ε.Δ.
Η ευθύνη της ορθής συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής αίτησης ανήκει
αποκλειστικά στον υποψήφιο.
Η δήλωση ανακριβών στοιχείων στην αίτηση - υπεύθυνη δήλωση
συνεπάγεται την απώλεια της προστασίας του ν.2643/1998.
Ανάκληση, τροποποίηση ή συμπλήρωση της ειδικής αίτησης-υπεύθυνης
δήλωσης δεν επιτρέπεται μετά το πέρας της αποκλειστικής προθεσμίας
υποβολής της.

1α. Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης σε μία (1)
Επιτροπή του άρθρου 9 του Ν.2643/98. Η υποβολή περισσότερων της μίας
(1) αιτήσεων, επιφέρει ακύρωση όλων των αιτήσεων που έχει υποβάλει ο
προστατευόμενος.
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1β. Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης για θέσεις από
μία (1) μόνο κατηγορία προσωπικού (Π.Ε., Τ.Ε., Δ.Ε., Υ.Ε.). Η σώρευση
στην αίτηση – υπεύθυνη δήλωση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών
προσωπικού (Π.Ε., Τ.Ε., Δ.Ε., Υ.Ε.) συνεπάγεται τον αποκλεισμό του
υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

1γ.

Οι

υποψήφιοι

έχουν

δικαίωμα

υποβολής

αίτησης

για

προκηρυχθείσες θέσεις για μία (1) μόνο κατηγορία προστασίας.
Η σώρευση στην αίτηση – υπεύθυνη δήλωση θέσεων από διαφορετικές
κατηγορίες προστασίας του ν.2643/1998 συνεπάγεται τον αποκλεισμό του
υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.
Εάν ένας υποψήφιος ανήκει σε περισσότερες από μία κατηγορίες προστασίας
(«ΑμεΑ»,

«Πολυτέκνων»,

«Τέκνων

αγωνιστών

εθνικής

αντίστασης»,

«Έμμεσης ΑμεΑ», «Αναπήρων πολέμου, τέκνων τους», «Τριτέκνων»),
επιλέγει τη μία κατηγορία προστασίας ως κύρια, βάσει της οποίας δηλώνει τις
θέσεις που επιθυμεί.
Εφόσον δεν συντρέχουν λόγοι ακυρότητας, η μοριοδότηση του υποψηφίου
θα γίνει, βάσει της κατηγορίας προστασίας που επέλεξε ως κύρια, και η
δεύτερη κατηγορία προστασίας θα προσαυξήσει τα μόρια που συγκέντρωσε
από την κύρια κατηγορία προστασίας σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο
άρθρο 4 του ν.2643/1998 όπως ισχύει σήμερα.
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1δ. Ειδικότερα όσον αφορά τους υποψηφίους της κατηγορίας
προστασίας «Πολυτέκνων» (είτε την έχουν δηλώσει ως πρώτη είτε ως
δεύτερη κατηγορία προστασίας), επισημαίνονται τα ακόλουθα:
Εάν μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας σύνταξης του οριστικού πίνακα
μοριοδότησης ανά κατηγορία προστασίας (παρ. 5 του άρθρου 3 του
ν.2643/1998 όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του με την παρ.1 του
άρθρου 79 του ν.4611/2019, ΦΕΚ 73/τ.Α’), εξακολουθούν να υφίστανται
κενές θέσεις βάσει της παρούσας προκήρυξης, αυτές οι θέσεις, ανεξαρτήτως
της κατηγορίας προστασίας για την οποία προκηρύχθηκαν, καλύπτονται
αποκλειστικά από υποψηφίους της κατηγορίας προστασίας «πολυτέκνων»
(πολύτεκνοι γονείς με τέσσερα (4) ζώντα τέκνα και άνω ή τέκνα πολύτεκνης
οικογένειας με τέσσερα (4) ζώντα τέκνα και άνω), οι οποίοι (υποψήφιοι) δεν
εμφανίζονται ως επιτυχόντες στον οριστικό πίνακα.
Η διαδικασία κάλυψης του συνόλου των εν λόγω κενών θέσεων της παρούσας
προκήρυξης λαμβάνει χώρα ως εξής: Εφόσον η αίτηση των προαναφερθέντων
υποψηφίων της κατηγορίας προστασίας «πολυτέκνων» έχει κριθεί ως
έγκυρη από την αρμόδια υπηρεσία του ΟΑΕΔ, καλούνται με πρόσκληση του
Οργανισμού να δηλώσουν, κατά σειρά προτίμησης, τις θέσεις οι οποίες
έχουν παραμείνει κενές και για τις οποίες κατέχουν τα απαιτούμενα
τυπικά προσόντα (άρθρο 74 ν.4611/2019, ΦΕΚ Α΄ 73).

Εν συνεχεία,

εφαρμόζεται για αυτούς τους υποψηφίους της κατηγορίας προστασίας
«πολυτέκνων» η διαδικασία στο παρ. 5 του άρθρου 3 του ν.2643/1998 όπως
ισχύει.
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2. Δικαιολογητικά:
2α. Τα δικαιολογητικά πρέπει να έχουν εκδοθεί και συνταχθεί μέχρι τη
λήξη της αποκλειστικής προθεσμίας των τριάντα πέντε (35) ημερών η
οποία ισχύει για την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων – υπεύθυνων
δηλώσεων και όχι πέραν αυτής. Από αυτήν την προθεσμία έκδοσης των
δικαιολογητικών εξαιρούνται αποκλειστικά:
(i) Η απόφαση υγειονομικής επιτροπής του Κέντρου Πιστοποίησης
Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) εφόσον συντρέχουν τεκμηριωμένα οι λόγοι για
κίνηση της διαδικασίας που περιγράφεται στις περιπτώσεις Β.1.β,
Β.1.γ (κατηγορία προστασίας ΑμεΑ) και Γ.1.β, Γ.1.γ (κατηγορία
προστασίας Έμμεση ΑμεΑ) του άρθρου 4 της υπ’αρ. 52310/18-072021 Υπουργικής Απόφασης
(ii) Η βεβαίωση Επιτροπής του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας
(ΓΕΕΘΑ/ΔΕΠΑΘΑ), από την οποία να προκύπτει ότι ο αιτών ανήκει
στην κατηγορία αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης (κατηγορία γ' της
παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 2643/1998 όπως έχει τροποποιηθεί με το
άρθρο 35 του ν.4778/2021, ΦΕΚ 26 /τ.Α΄), εφόσον συντρέχουν
τεκμηριωμένα οι αναφερόμενες περιπτώσεις στο σημείο Δ.1 του
άρθρου 4 της υπ’αρ. 52310/18-07-2021 Υπουργικής Απόφασης.
Επισημαίνεται επίσης ότι τα πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης
πρέπει να έχουν εκδοθεί μετά την 01-08-2021.
Η μη έκδοση και σύνταξη των δικαιολογητικών σύμφωνα με τις ως άνω
οριζόμενες προθεσμίες και εξαιρέσεις, καθιστά απαράδεκτη την αίτηση του
υποψηφίου.
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Τα γεγονότα που πιστοποιούνται στα δικαιολογητικά (όπως ενδεικτικά η
ανεργία, η οικογενειακή κατάσταση, το ποσοστό αναπηρίας) θα πρέπει
επίσης να βεβαιώνονται στην ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση του
αιτούντος ότι είναι αληθή και ακριβή κατά την ημερομηνία υποβολής της
ηλεκτρονικής αίτησης.

2β. Μετά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης – υπεύθυνης δήλωσής
του στο 2643.yeka.gr, ο υποψήφιος υποβάλλει στην αρμόδια Πρωτοβάθμια
Επιτροπή του άρθρου 9 του ν.2643/1998 του Ο.Α.Ε.Δ., μέσα σε κλειστό
φάκελο επί του

οποίου έχει αναγράψει τον αριθμό πρωτοκόλλου της

αίτησης – υπεύθυνης δήλωσής του, τα εξής:
(α)

Εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής αίτησης – υπεύθυνης

δήλωσης, με ορθά συμπληρωμένα όλα τα απαραίτητα πεδία (δεν χρειάζεται
υπογραφή).
(β)

Τα αναφερόμενα δικαιολογητικά στα άρθρα 3 και 4 της υπ’αρ.

52310/18-07-2021 Υπουργικής

Απόφασης, με τα οποία τεκμηριώνεται η

αλήθεια και ακρίβεια των δηλουμένων στοιχείων.
(γ)

Έντυπο «Κατάλογος συνημμένων δικαιολογητικών», το οποίο

περιέχεται στο παράρτημα Γ΄ της υπ’αρ.

52310/18-07-2021 Υπουργικής

Απόφασης, της οποίας αποτελεί αναπόσπαστο μέρος, συμπληρωμένο
σύμφωνα με τις αναφερόμενες σε αυτό οδηγίες.

Η ως άνω υποβολή του φακέλου υποψηφιότητας πρέπει να γίνει εντός
αποκλειστικής προθεσμίας σαράντα (40) ημερών, η οποία αρχίζει από την
επομένη της ημερομηνίας ανάρτησης της παρούσας προκήρυξης στο
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κατάστημα ΟΑΕΔ ΚΠΑ2 ΛΑΜΙΑΣ, Στυλίδος 93 Μεγάλη Βρύση Τ.Κ
35100 Λαμία. και στην ιστοσελίδα του Ο.Α.Ε.Δ.
Από την ανωτέρω αποκλειστική προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών
εντός 40 ημερών, εξαιρούνται τα δικαιολογητικά που αναφέρθηκαν στα
σημεία 2α.(i) και 2α.(ii) της παρούσας προκήρυξης, εφόσον συντρέχουν
τεκμηριωμένα οι στα σημεία αυτά αναφερόμενοι λόγοι και περιπτώσεις

Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται από τον υποψήφιο με τους εξής τρόπους
- Με ταχυδρομική αποστολή με απόδειξη, μέσα σε κλειστό φάκελο
στον οποίο θα έχει αναγράψει τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης –
υπεύθυνης δήλωσής του, με παραλήπτη ΟΑΕΔ ΚΠΑ2 ΛΑΜΙΑΣ,
Πρωτοβάθμια Επιτροπή του άρθρου 9 του ν.2643/1998 Στερεάς
Ελλάδας, στην ταχυδρομική διεύθυνση Στυλίδος 93 Μεγάλη Βρύση
Τ.Κ 35100 Λαμία.
Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής των δικαιολογητικών
από

τους

υποψηφίους,

το

εμπρόθεσμο

της

υποβολής

στην

Πρωτοβάθμια Επιτροπή του άρθρου 9 του ν.2643/1998 κρίνεται με
βάση την ημερομηνία της ταχυδρομικής σήμανσης.
είτε
- Με δια ζώσης προσκόμιση, μέσα σε κλειστό φάκελο στον οποίο θα
έχει αναγράψει τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης – υπεύθυνης
δήλωσής του, αποκλειστικά κατόπιν ραντεβού με την αρμόδια
Πρωτοβάθμια Επιτροπή του άρθρου 9 του ν.2643/1998 του Ο.Α.Ε.Δ.
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Ως παραλήπτης του φακέλου θα αναγράφεται ΟΑΕΔ ΚΠΑ2
ΛΑΜΙΑΣ, Πρωτοβάθμια Επιτροπή του άρθρου 9 του ν.2643/1998
Στερεάς Ελλάδας.
Όσοι υποψήφιοι επιθυμούν να προσκομιστούν τα δικαιολογητικά
τους δια ζώσης, θα πρέπει να υποβάλουν αίτημα για ραντεβού στην
ηλεκτρονική διεύθυνση auth.oaed.gr/2643.aspx επιλέγοντας την
αρμόδια Πρωτοβάθμια Επιτροπή του άρθρου 9 του ν.2643/1998,
δηλαδή την “Α’Βάθμια Επιτροπή του άρ.9 του Ν.2643/1998
Στερεάς Ελλάδας (ΚΠΑ2 ΛΑΜΙΑΣ)”. Μετά την υποβολή του
αιτήματος

για

ραντεβού,

οι

υποψήφιοι

λαμβάνουν

μήνυμα

ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email) ή τηλεφωνική κλήση και
καλούνται για προσέλευση σε συγκεκριμένη ημέρα και ώρα.
Η μη ταχυδρομική αποστολή με απόδειξη ή η μη δια ζώσης προσκόμιση των
δικαιολογητικών αποδεδειγμένα εντός της παραπάνω προθεσμίας καθιστά
απαράδεκτη την αίτηση-υπεύθυνη δήλωση.

3. Σύνοψη προθεσμιών
Συνοψίζοντας, προς διευκόλυνση των υποψηφίων, στο ακόλουθο διάγραμμα
αποτυπώνονται

σχηματικά

οι

προθεσμίες

υποβολής

αιτήσεων

και

δικαιολογητικών:
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4. Οι υποψήφιοι πρέπει να τεκμηριώνουν τις προϋποθέσεις υπαγωγής τους
στην προστασία του ν.2643/1998, καθώς και την εγκυρότητα της αίτησής
τους στην παρούσα προκήρυξη, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 2,
3 και 4 της υπ’αρ. 52310/18-07-2021 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 3362/2807-2021, τεύχος Β).
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Επισημαίνονται τα ακόλουθα:
4α. Αποδεκτή μορφή με την οποία πρέπει να κατατεθούν τα
δικαιολογητικά είναι κατά περίπτωση η εξής:
(i) Τα έγγραφα που έχουν εκδοθεί από υπηρεσίες και φορείς του
ελληνικού δημοσίου και ευρύτερου δημόσιου τομέα:
Υποβάλλονται και γίνονται αποδεκτά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα
των πρωτοτύπων εγγράφων ή των ακριβών αντιγράφων τους. Οι
υπηρεσίες

και

οι

φορείς

της

παρούσας

περίπτωσης

συμπεριλαμβάνουν τις υπηρεσίες και τους φορείς του ελληνικού
δημοσίου, τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), τα
νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), τα Δικαστήρια
όλων των βαθμών της ημεδαπής, τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού
δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) που ανήκουν στο ελληνικό κράτος ή
επιχορηγούνται τακτικώς, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, από
κρατικούς

πόρους

κατά

50%

τουλάχιστον

του

ετήσιου

προϋπολογισμού τους, τις δημόσιες επιχειρήσεις και τους
οργανισμούς της ημεδαπής που προβλέπονται στο άρθρο 1 του
ν.3429/2005 (Α΄ 314), καθώς και τα νομικά πρόσωπα και τις
επιχειρήσεις των Ο.Τ.Α.
(ii) Τα πιστοποιητικά και οι βεβαιώσεις απόδειξης γνώσης Η/Υ της
ημεδαπής :
Υποβάλλονται και γίνονται αποδεκτά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα
χωρίς επικύρωση από δικηγόρο ή θεώρηση από δημόσια
υπηρεσία.
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(iii) Τα έγγραφα που έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς της
ημεδαπής (ήτοι αυτά που δεν έχουν εκδοθεί από φορείς του
ελληνικού δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως
αναφέρονται στην περίπτωση (i)) εξαιρουμένων των εγγράφων
της ανωτέρω περίπτωσης (ii):
Υποβάλλονται

και

γίνονται

αποδεκτά

σε

ευκρινή

φωτοαντίγραφα, είτε από αντίγραφα εγγράφων (φωτοαντίγραφα)
τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, είτε από πρωτότυπα
ιδιωτικών εγγράφων τα οποία φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες
και φορείς της προηγούμενης περίπτωσης (α) (όπως απολυτήριο
ιδιωτικού
Διεύθυνσης

λυκείου

που

φέρει

Δευτεροβάθμιας

τη

θεώρηση

Εκπαίδευσης

της

του

αρμόδιας

Υπουργείου

Παιδείας και Θρησκευμάτων, ιατρική γνωμάτευση που φέρει
θεώρηση από αρμόδιο ελεγκτή ιατρό).
(iv) Τα έγγραφα που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές :
Υποβάλλονται

και

γίνονται

αποδεκτά

σε

ευκρινή

φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί
από

αλλοδαπές

αρχές

και

έχουν

επικυρωθεί

(τα

φωτοαντίγραφα) από δικηγόρο [άρθρο 1, ν.4250/2014 (Α΄ 74)].
Τα εν λόγω ξενόγλωσσα έγγραφα θα πρέπει να συνοδεύονται από
επίσημη μετάφραση στην Ελληνική γλώσσα.

Η επίσημη

μετάφρασή τους γίνεται από αρμόδια κατά νόμο αρχή του
Υπουργείου Εξωτερικών ή την Πρεσβεία ή το Προξενείο της
ξένης χώρας στην Ελλάδα ή από δικηγόρο.
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4β. Αναφορικά με το εκκαθαριστικό σημείωμα που πρέπει να υποβληθεί,
εφιστάται η προσοχή των υποψηφίων στα εξής:
o Υποβάλλεται αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος έτους 2021
της οικείας Δ.Ο.Υ. για το φορολογικό έτος 2020 (εισοδήματα έτους
2020).
o Σε περίπτωση εγγάμου: Ως οικογενειακό εισόδημα του αιτούντος
νοείται αυτό που περιλαμβάνει το ετήσιο φορολογητέο εισόδημα και
των δύο συζύγων, καθώς και το ετήσιο φορολογητέο εισόδημα των
ανηλίκων τέκνων τους.
Για την αποτύπωση του οικογενειακού εισοδήματος του εγγάμου
αιτούντος, είτε υποβάλλεται αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος
στο οποίο εμφανίζονται τα φορολογητέα εισοδήματα και των δύο (2)
συζύγων (ή μερών του συμφώνου συμβίωσης), είτε υποβάλλονται
αντίγραφα των δύο (2) ατομικών εκκαθαριστικών σημειωμάτων
του/της αιτούντος, καθώς και της/του συζύγου / μέρους του
συμφώνου συμβίωσης).
o Σε περίπτωση που ο υποψήφιος απαλλάσσεται από την υποχρέωση
υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος: Υποβάλλεται υπεύθυνη
δήλωση του άρθρου 8 του ν.1599/1986 (Α΄ 75), στην οποία ο
υποψήφιος βεβαιώνει ότι: δεν υποχρεούται σε υποβολή ατομικής
φορολογικής δήλωσης και ότι δεν εμφανίζεται ως προστατευόμενο μέλος
σε φορολογική δήλωση της πατρικής του οικογένειας.
o Στην περίπτωση που ο υποψήφιος εμφανίζεται στη φορολογική δήλωση
της πατρικής του οικογένειας ως προστατευόμενο μέλος: Υποβάλλεται
εκκαθαριστικό σημείωμα της πατρικής οικογένειας του υποψηφίου,

25

σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 3 της υπ’αρ. 52310/18-072021 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 3362/28-07-2021, τεύχος Β),
προκειμένου να υπολογισθεί ο αριθμός των μορίων του υποψηφίου
βάσει της οικονομικής κατάστασης της πατρικής του οικογένειας.

4γ. Αναφορικά, με τις υπεύθυνες δηλώσεις που απαιτούνται από τους
υποψηφίους για θέσεις κατηγορίας προστασίας «ΑμεΑ», «Έμμεση ΑμεΑ»,
«Πολυτέκνων» και «Τριτέκνων», οι υποψήφιοι παραπέμπονται στην
αντίστοιχη, ανά κατηγορία προστασίας, ενότητα του άρθρου 4 της υπ’αρ.
52310/18-07-2021 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 3362/28-07-2021, τεύχος Β).
Για τις ακόλουθες ειδικές περιπτώσεις, διευκρινίζεται:
o Εφόσον ο αιτών /η αιτούσα είναι διαζευγμένος -η , υποβάλλει σχετική
υπεύθυνη δήλωση και της /του πρώην συζύγου κατά τα προβλεπόμενα
στο άρθρο 4 της υπ’αρ. 52310/18-07-2021 Υπουργικής Απόφασης.
o Εφόσον ο υποψήφιος έχει δηλώσει τις κατηγορίες προστασίας «ΑμεΑ»
ή «Έμμεση ΑμεΑ», οι αναφερόμενες υπεύθυνες δηλώσεις στα σημεία
Β.3 (για τους υποψηφίους σε θέσεις της κατηγορίας προστασίας
«ΑμεΑ») και Γ.3 (για τους υποψηφίους σε θέσεις της κατηγορίας
προστασίας «Έμμεση ΑμεΑ») συμπληρώνονται και υποβάλλονται και
στην περίπτωση που το ποσοστό αναπηρίας είναι μεταξύ 50% και 67%.
o Εφόσον δεν βρίσκεται εν ζωή κάποιο πρόσωπο , από τα αναφερόμενα
στα σημεία Α.2 (για τους υποψηφίους σε θέσεις της κατηγορίας
προστασίας «Πολυτέκνων»), Β.3 (για τους υποψηφίους σε θέσεις της
κατηγορίας προστασίας «ΑμεΑ»), Γ.3 (για τους υποψηφίους σε θέσεις
της κατηγορίας προστασίας «Έμμεση ΑμεΑ») ή ΣΤ.2 (για τους
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υποψηφίους σε θέσεις της κατηγορίας προστασίας «Τριτέκνων»), το
οποίο θα μπορούσε να έχει ασκήσει στο παρελθόν το δικαίωμα
υποχρεωτικής πρόσληψης σε θέση εργασίας κάνοντας χρήση των
προστατευτικών διατάξεων του ν.2643/1998, ο αιτών συμπληρώνει και
υποβάλλει ο ίδιος υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν.1599/1986 (Α΄
75) στην οποία βεβαιώνεται από τον αιτούντα ότι δεν υπήρξε άσκηση
του δικαιώματος της υποχρεωτικής πρόσληψης σε θέση εργασίας από
το θανόν πρόσωπο.
o Δεν απαιτούνται υπεύθυνες δηλώσεις από τα ανήλικα μέλη των
οικογενειών.

4δ. Οι υποψήφιοι οφείλουν να διαθέτουν τους τίτλους σπουδών και όλα
τα λοιπά προσόντα που απαιτούν οι αντίστοιχες προκηρύξεις του ΑΣΕΠ
που αναφέρονται παραπλεύρως της θέσης, και να τα αποδεικνύουν όπως
αυτές ορίζουν.
Για τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για κάθε θέση της προκήρυξης,
προκειμένου να αποδεικνύεται η ύπαρξη των απαραίτητων ανά θέση
τυπικών προσόντων, οι υποψήφιοι πρέπει να ανατρέξουν στο αντίστοιχο
Φ.Ε.Κ. προκηρύξεων του Α.Σ.Ε.Π. όπως αναφέρεται για κάθε θέση της
παρούσας προκήρυξης, με τον ακόλουθο τρόπο:
- Εφόσον η αναγραφή του σχετικού Φ.Ε.Κ. Α.Σ.Ε.Π. για τα τυπικά προσόντα
δεν συνοδεύεται από περαιτέρω παρατηρήσεις, οι υποψήφιοι ανατρέχουν στον
κωδικό θέσης του εν λόγω Φ.Ε.Κ. όπου αναφέρεται ο Φορέας / Υπηρεσία
και ο κλάδος / ειδικότητα της θέσης που αιτούνται.
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- Εφόσον, σε συγκεκριμένες θέσεις της προκήρυξης, η αναγραφή του
σχετικού ΦΕΚ ΑΣΕΠ συνοδεύεται από παρατηρήσεις, εφιστάται η
προσοχή των υποψηφίων προκειμένου να εντοπισθούν ορθά τα απαιτούμενα
τυπικά

προσόντα

ακολουθώντας

αυτές

τις

παρατηρήσεις

(όπως,

ενδεικτικά, σε ποιον συγκεκριμένο κωδ. θέσης του ΦΕΚ ΑΣΕΠ πρέπει να
ανατρέξουν οι υποψήφιοι, η διαφορετική ονομασία του Φορέα ή του
κλάδου/ειδικότητας όπως αναφερόταν στο σχετικό ΦΕΚ ΑΣΕΠ σε σχέση με
τις τωρινές ονομασίες κ.λπ.).
- Επισημαίνεται ότι για τις διαδικασίες του ν.2643/1998 το κριτήριο της
εντοπιότητας δεν λαμβάνεται υπόψη.
4ε. Ειδικά για την πιστοποίηση γνώσης Η/Υ, δεκτά γίνονται, επιπλέον όσων
αναφέρονται στην υπ’ αρ. 52310/18-07-2021 υπουργική απόφαση (Β’ 3362)
και τα εξής δικαιολογητικά:
- «INNOV - INK ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΙΚΕ» με
διακριτικό τίτλο PROGRA΄133).MS QUA΄133).LIFICA΄133).TION REA΄133).D-PQR»
(ΔΠ/12126/12.04.2021 απόφαση του ΕΟΠΠΕΠ):
PROGRA΄133).MS QUA΄133).LIFICA΄133).TION REA΄133).D-PQR
ELIC Professional Certificate
ELIC Professional Certificate Plus
ELIC Professional Certificate 360
5. Η πλήρωση των θέσεων της παρούσας προκήρυξης θα γίνει με βάση
ξεχωριστούς πίνακες ανά κατηγορία προστασίας, σύμφωνα με τον αριθμό των
μορίων που συγκεντρώνουν τα προστατευόμενα πρόσωπα βάσει του άρθρου 4
του ν.2643/1998 όπως ισχύει, τις ειδικότερες προϋποθέσεις που ορίζονται
στην κάθε προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π. σε συνδυασμό και με τη σειρά
προτίμησης που έχουν αναγράψει οι υποψήφιοι στη δήλωσή τους (παρ. 3α του
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του ν.2643/1998 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του

ν.4611/2019, Α’ 73).
Για την έκδοση των αποτελεσμάτων, ακολουθείται η αναφερόμενη διαδικασία
στην παράγραφο 5γ του άρθρου 3 του ν.2643/1998 όπως αντικαταστάθηκε με
το άρθρο 74 του ν.4611/2019 (Α’ 73).

6. Οι διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 10 του ν.2690/1999 «Κύρωση του
Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 45 Α)
εφαρμόζονται και εν προκειμένω.

7.

Η παρούσα προκήρυξη (α) θα κοινοποιηθεί στην Επιτροπή του άρθρου

9 του ν.2643/98 Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με έδρα την Λαμία και
(β) θα τοιχοκολληθεί στο κατάστημα του ΟΑΕΔ ΚΠΑ2 ΛΑΜΙΑΣ.
Η προκήρυξη θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ.

Δελτίο τύπου

σχετικά με τη δημοσίευση της προκήρυξης θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα και
θα αποσταλεί στον ημερήσιο τύπο, όπως ορίζει ο νόμος.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ
ΟΑΕΔ ΚΠΑ2 ΛΑΜΙΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
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