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ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΙΔΟΧ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΕΞΟΧΗΣ
ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ

Το Κέντρο Κοινωνικής
Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις των παρ. 4 και 6 του
2. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (

υποχρεωτική ανάρτηση νόμων
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο

3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 «Αποκλειστική
προσωπικού» του ν. 4305/2014 

4. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου
Αλληλεγγύης» του Ν.4025/2011 (
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέντρα

5. Τις διατάξεις του άρθρου 9 
προσώπων του Δημοσίου και
τροποποιήθηκε και ισχύει.  

6. Τις διατάξεις του άρθρου 206 
εμβολιασμού». 

7. Τις διατάξεις του εδαφ. ιε’ της παρ
συστήματος προσλήψεων στον
Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ

8. Τις διατάξεις του Μέρους Α
«Πρόληψη και αντιμετώπιση
Πρόγραμμα «Κυψέλη» για την
βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και
αναδοχής και της υιοθεσίας
διατάξεις». 

9. Tο Φ.Ε.Κ. 973/Υ.Ο.Δ.Δ./19-11
του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας

10. Τη με αριθμ. 29749/29.3.2022 
και λειτουργίας της Παιδικής Εξοχής
Προγράμματος στο ΚΚΠΠΚΜ

1 

 

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             

ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ                                               Θεσ νίκη
Κ. 54630                                                                  Αριθμ

Γούτσιος Ιωάννης 
7  

@n3.syzefxis.gov.gr  
 kataskinosi2022@gmail.com  

ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ
ΧΡΟΝΟΥ ΙΔΟΧ) ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΥΟ (2) ΜΗΝΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΕΞΟΧΗΣ – ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2022 ΤΟΥ ΚΚΠΠΚΜ

 
ρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

παρ και 6 του Ν. 2646/1998 (ΦΕΚ 236/Α’/1998), όπως ισχύουν
. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010) «Ενίσχυση της

ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών
οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις
άρθρου 20 «Αποκλειστική προθεσμία για τη σύναψη συμβάσεων

. 4305/2014 (ΦΕΚ 237 Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
Κεφαλαίου Α΄ «Ανασυγκρότηση του Εθνικού Συστήματος
Ν.4025/2011 (Φ.Ε.Κ. 228/Α΄/02-11-2011) «Ανασυγκρότηση

Αλληλεγγύης Κέντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση Ε.Σ.Υ και
άρθρου 9 του Ν.4109/2013 «Κατάργηση και συγχώνευση

Δημοσίου και του ευρύτερου δημοσίου τομέα» (ΦΕΚ

άρθρου 206 του Ν. 4820/2021 (ΦΕΚ Α 130)

εδαφ ιε’ της παρ. 2 του άρθρου 2 του Ν. 4765/2021 
προσλήψεων στον δημόσιο τομέα και ενίσχυση του Ανώτατου

Προσωπικού ΑΣΕΠ) και και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 6/τ.Α’/15-
Μέρους Α’  - άρθρα 1 – 12 – του N. 4837/2021 (ΦΕΚ
αντιμετώπιση περιστατικών κακοποίησης και παραμέλησης

Κυψέλη για την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων
εφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, διατάξεις για την

υιοθεσίας, «Προσωπικός Βοηθός για τα Άτομα με Αναπηρία

11-2019, σχετικά με τον «Ορισμό Μελών στο Διοικητικό
Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας». 
. 29749/29.3.2022 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β 1545) για την ανάθεση και ρύθμιση

Παιδικής Εξοχής – Κατασκήνωσης Λεπτοκαρυάς Πιερίας
ΚΚΠΠΚΜ.  

 

Θεσ/νίκη : 24/6/2022 
Αριθμ. Πρωτ.: 4553 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ 

ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
ΚΚΠΠΚΜ  

Κεντρικής Μακεδονίας  

όπως ισχύουν.  
Ενίσχυση της διαφάνειας με την 

κυβερνητικών, διοικητικών και 
και άλλες διατάξεις”». 
σύναψη συμβάσεων εκτάκτου 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 
Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής 

Ανασυγκρότηση Φορέων 
θρωση Ε Σ.Υ και άλλες διατάξεις». 

Κατάργηση και συγχώνευση νομικών 
τομέα» (ΦΕΚ Α’ 16), όπως 

Α 130), «Υποχρεωτικότητα 

«Εκσυγχρονισμός του 
ενίσχυση του Ανώτατου Συμβουλίου 

-1-2021). 
 N. 4837/2021 (ΦΕΚ Α 178/1.10.2021) 

και παραμέλησης ανηλίκων, 
παρεχόμενων υπηρεσιών σε 

διατάξεις για την προώθηση της 
Άτομα με Αναπηρία» και άλλες 

Μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο 
Μακεδονίας».  

ανάθεση και ρύθμιση οργάνωσης 
Λεπτοκαρυάς Πιερίας του Κρατικού 

ΑΔΑ: 6ΤΓΘΟΞΧΣ-ΡΡ2



2 

 

11. Το απόσπασμα πρακτικού της υπ’ αριθμ. 16ης/21-4-2022 συνεδρίασης του Δ.Σ. του Κέντρου 
Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας  -  Θέμα 6ο: «Καθορισμός αναγκών 
για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού για την οργάνωση και λειτουργία της Παιδικής 
Εξοχής – Κατασκήνωσης Λεπτοκαρυάς Πιερίας, του Κρατικού Προγράμματος, που ανατέθηκε 
στο ΚΚΠΠΚΜ για το έτος 2022».  

12.  Την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./70/9239/22-6-2022 Εγκριτική Απόφαση της 

Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ: 33/2006 – Θέμα: Έγκριση για την κίνηση 

διαδικασιών πρόσληψης δεκαέξι (16) ατόμων ως εποχικό προσωπικό, για χρονικό διάστημα 

δύο (μηνών, για την οργάνωση και λειτουργία παιδικής εξοχής – κατασκήνωσης του κρατικού 

προγράμματος Λεπτοκαρυάς Πιερίας έτους 2022 του ΚΚΠΠΚΜ. 

13. Τη με αριθμ. πρωτ. 57446/17.6.2022 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων – Γενική Διεύθυνση Κοινωνικής Αλληλεγγύης/Διεύθυνση Προστασίας Παιδιού και 

Οικογένειας, με θέμα: Οδηγίες για τη λειτουργία κατασκηνώσεων φιλοξενίας: – παιδιών ηλικίας 

6 – 16 ετών, - Ατόμων με Αναπηρίες, - Ηλικιωμένων Ατόμων και Μέτρα Πρόληψης και 

Αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID – 19  

(ΑΔΑ: 9ΒΨΥ46ΜΤΛΚ-1ΧΚ). 

14. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 4545/24.6.2022 Βεβαίωση της Οικονομικής Δ/ντριας του ΚΚΠΠΚΜ 

σχετικά με την πρόβλεψη πιστώσεων στον προϋπολογισμό έτους 2022 για την κάλυψη της 

δαπάνης πρόσληψης του προσωπικού της παρούσας ανακοίνωσης. 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ 
Την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ), 
διάρκειας δύο (2) μηνών, δεκαέξι (16) ατόμων για την κάλυψη των αναγκών οργάνωσης και 
λειτουργίας της παιδικής εξοχής – κατασκήνωσης του Κρατικού Προγράμματος 
Λεπτοκαρυάς Πιερίας Έτους 2022 του ΚΚΠΠΚΜ – Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων, ως ακολούθως: 

 
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ 
ΧΡΟΝΙΚO ΔΙΑΣΤΗΜΑ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ  

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ 1 Πτυχιούχος Ανώτατης 
ή Ανώτερης Σχολής  
Σε περίπτωση 
έλλειψης υποψηφίων 
με τα παραπάνω 
προσόντα, 
προτιμώνται απόφοιτοι 
Λυκείου με ευδόκιμη 
κατασκηνωτική 
εμπειρία.  

Δύο (2) μήνες  

 ΙΑΤΡΟΣ 1 Απόφοιτος ιατρικής 
Σχολής με άδεια 
άσκησης επαγ-
γέλματος και υποχρε-
ούται να βρίσκεται 
καθημερινά στους χώ-
ρους της κατασκή-
νωσης 

Δύο (2) μήνες  

ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ 1 Απόφοιτος σχολής 
Φυσιοθεραπείας ΠΕ ή 
ΤΕ, μέλος του 
Πανελληνίου Συλ-
λόγου Φυσιοθερα-
πευτών, με άδεια 
ασκήσεως επαγγέλ-
ματος.  

Δύο (2) μήνες  

ΑΔΑ: 6ΤΓΘΟΞΧΣ-ΡΡ2
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ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ 1 Πτυχιούχος Τ.Ε.Ε.Φ.Α Δύο (2) μήνες  
ΕΙΔΙΚΟΣ 
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ 
ειδικευμένος σε 
θέματα – 
ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ 
 

1 Πτυχιούχοι ή φοιτητές 
των παρακάτω σχο-
λών: α) Παιδαγω-
γικών Τμημάτων και 
ΤΕΙ Βρεφονηπιοκομίας 
β) Τ.Ε.Ε.ΦΑ. γ) 
Τμημάτων Κοινωνικής 
και Εκπαιδευτικής Πο-
λιτικής δ) Θεατρικών 
και Δραματικών Σχο-
λών ε) Μουσικών και 
χορευτικών σχολών 
και στ) Σχολών 
καλλιτεχνικών μαθη-
μάτων  
Σε περίπτωση έλ-
λειψης υποψηφίων με 
τα παραπάνω προσό-
ντα είναι δυνατή η 
πρόσληψη στελεχών 
με κατασκηνωτική 
εμπειρία που να 
αποδεικνύεται. 

Δύο (2) μήνες  

ΕΙΔΙΚΟΣ 
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ 
ειδικευμένος σε 
θέματα - 
ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ 

1 Πτυχιούχοι ή φοιτητές 
των παρακάτω 
σχολών: α) Παιδαγω-
γικών Τμημάτων και 
ΤΕΙ Βρεφονηπιοκομίας 
β) Τ.Ε.Ε.ΦΑ. γ) 
Τμημάτων Κοινωνικής 
και Εκπαιδευτικής 
Πολιτικής δ) 
Θεατρικών και Δραμα-
τικών Σχολών ε) 
Μουσικών και χορευτι-
κών σχολών και στ) 
Σχολών καλλιτεχνικών 
μαθημάτων  
Σε περίπτωση 
έλλειψης υποψηφίων 
με τα παραπάνω 
προσόντα είναι δυνατή 
η πρόσληψη στελεχών 
με κατασκηνωτική 
εμπειρία που να 
αποδεικνύεται. 

Δύο (2) μήνες  

ΜΑΓΕΙΡΑΣ  1 Απόφοιτοι ή τελειόφοι-
τοι Σχολής Μαγείρων 
ή ΥΕ με εμπειρία στην 
ειδικότητα που να 
αποδεικνύεται 
(απαραίτητο 
Πιστοποιητικό Υγείας 
σε ισχύ) 

Δύο (2) μήνες  

ΕΙΔΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΤΩΝ 1 Απόφοιτος ανάλογης Δύο (2) μήνες  

ΑΔΑ: 6ΤΓΘΟΞΧΣ-ΡΡ2
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ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ σχολής (ηλεκτρο-
λογικών εφαρμογών) ή 
ΥΕ με εμπειρία στην 
ειδικότητα που να 
αποδεικνύεται 

ΒΟΗΘΩΝ ΜΑΓΕΙΡΩΝ  2 Δεν απαιτούνται ειδικά 
ή τυπικά προσόντα 
(απαραίτητο Πιστο-
ποιητικό Υγείας σε 
ισχύ) 

Δύο (2) μήνες  

ΛΑΝΤΖΕΡΗΣ 1 Δεν απαιτούνται ειδικά 
ή τυπικά προσόντα 
(απαραίτητο Πιστο-
ποιητικό Υγείας σε 
ισχύ) 

Δύο (2) μήνες  

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

2 Δεν απαιτούνται ειδικά 
ή τυπικά προσόντα 

Δύο (2) μήνες  

ΦΥΛΑΚΑΣ 1 Δεν απαιτούνται ειδικά 
ή τυπικά προσόντα 

Δύο (2) μήνες  

ΕΡΓΑΤΕΣ  2 Δεν απαιτούνται ειδικά 
ή τυπικά προσόντα 

Δύο (2) μήνες  

ΣΥΝΟΛΟ  16   
 

Τα καθήκοντα του ανωτέρω προσωπικού καθορίζονται στο άρθρο 4 της υπ’ αριθμ. 
29749/29.3.2022 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β 1545) για την ανάθεση και ρύθμιση οργάνωσης και λειτουργίας της 
Παιδικής Εξοχής – Κατασκήνωσης Λεπτοκαρυάς Πιερίας του Κρατικού Προγράμματος στο 
ΚΚΠΠΚΜ. 
Για την απασχόληση του ανωτέρω προσωπικού τηρούνται απαρέγκλιτα και οι διατάξεις του 
άρθρου 7 του Ν. 4837/2021 (ΦΕΚ Α 178). 

Οι φιλοξενούμενοι και ο μέγιστος αριθμός αυτών στην κατασκήνωση, καθορίζονται στο 
άρθρο 5  της υπ’ αριθμ. 29749/29.3.2022 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β 1545) για την ανάθεση και ρύθμιση 
οργάνωσης και λειτουργίας της Παιδικής Εξοχής – Κατασκήνωσης Λεπτοκαρυάς Πιερίας του 
Κρατικού Προγράμματος στο ΚΚΠΠΚΜ. 

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 
1. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 ετών έως 65 ετών.  
2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των 
καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.  
3. Να μην έχουν κώλυμα πρόσληψης κατά το άρθρο 8 του ν. 3528/2007 (Α΄ 26), με την επιφύλαξη 
της παρ. 6 του άρθρου 4 του ν. 2207/1994 (Α΄ 65).  
4. Να μην έχουν κώλυμα απασχόλησης στο ΚΚΠΠΚΜ, σύμφωνα με τη διάταξη του εδαφ. ιε’ της 
παρ. 2 του άρθρου 2 του Ν. 4765/2021 (ΦΕΚ 6/τ.Α’/15-1-2021), ήτοι απασχόληση που υπερβαίνει 
τους δύο (2) μήνες μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών. Ο υπολογισμός του 
δωδεκαμήνου γίνεται με αφετηρία το τέλος της απασχόλησης για την οποία ο υποψήφιος πρόκειται 
να προσληφθεί και προς τα πίσω. 
 
ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ  
Όπως αυτά αναφέρονται στον παραπάνω πίνακα και στα άρθρα 7  και 8 της της υπ’ αριθμ. 
29749/29.3.2022 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β 1545) για την ανάθεση και ρύθμιση οργάνωσης και λειτουργίας της 
Παιδικής Εξοχής – Κατασκήνωσης Λεπτοκαρυάς Πιερίας του Κρατικού Προγράμματος στο 
ΚΚΠΠΚΜ. 
 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικά τα εξής 
δικαιολογητικά :  

ΑΔΑ: 6ΤΓΘΟΞΧΣ-ΡΡ2
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1. Αστυνομική ταυτότητα (σε δύο όψεις).  
2. Τίτλους σπουδών, όπου απαιτούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα στα προσόντα των υποψηφίων 
ανά ειδικότητα. 
3. Άδειες άσκησης επαγγέλματος, όπου απαιτείται.  
4. Βεβαιώσεις και πιστοποιητικά, όπου αυτά απαιτούνται. 
5. Βεβαιώσεις εμπειρίας – προϋπηρεσίας. 
6. Βεβαιώσεις κατασκηνωτικής εμπειρίας. 
7. Όπου στην ανακοίνωση αναφέρονται «Φοιτητές», βεβαίωση της Σχολής που φοιτούν, με την 
οποία θα πιστοποιείται η φοιτητική ιδιότητα, για το τρέχον έτος. 
8. Πιστοποιητικό υγείας (για το προσωπικό της κουζίνας). 
9.  Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 
10. Επίσημο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο προσωπικός αριθμός φορολογικού μητρώου 
του υποψηφίου (Α,Φ.Μ.) ο αριθμός μητρώου ασφάλισης στον ΕΦΚΑ (ΑΜΑ)  και ο αριθμός 
μητρώου κοινωνικής ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.). 
11. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, όπου θα δηλώνεται: 
Α) ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (με την επιφύλαξη της 
παρ. 6 του άρθρου 4 του ν. 2207/1994 (Α΄ 65),  δηλαδή: 
1) ότι δεν 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 
δυσφήμηση, καθώς και για οπoιoδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσια ελευθερίας ή οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. 
2) ότι δεν είναι υπόδικοι και να μην έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή 
για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης έστω και εάν το αδίκημα έχει παραγραφεί 
3) ότι δεν έχουν, λόγω καταδίκης, στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα και όσο χρόνο διαρκεί η 
στέρηση αυτή,  
4) ότι δεν τελούν υπό δικαστική συμπαράσταση. 
Σε περίπτωση ύπαρξης του κωλύματος της παραπάνω παραγράφου και προκειμένου για θέσεις 
βοηθητικού ή ανειδίκευτου προσωπικού, εξαιρούνται από το κώλυμα επειδή έχουν εκτίσει την 
ποινή τους ή επειδή έχουν αρθεί τα μέτρα ασφαλείας που τους έχουν επιβληθεί ή επειδή έχουν 
απολυθεί υπό όρους (άρθρ. 4 παρ. 6 Ν. 2207/1994). 
Β) ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 7 του Ν. 4837/2021  (ΦΕΚ Α 178), δηλαδή:  
1. ότι δεν έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα για: 
α) εγκλήματα που προβλέπονται στο 19ο κεφάλαιο του Ειδικού Μέρους του Ποινικού Κώδικα και 
τα εγκλήματα σχετικά με την οικογένεια των άρθρων 360 και 360Α του Ποινικού Κώδικα (ν. 
4619/2019, Α΄ 95), 
β) εγκλήματα του ν. 3500/2006 (Α΄ 232) για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας, 
γ) εμπορία ανθρώπων σύμφωνα με το άρθρο 323Α του Ποινικού Κώδικα και τον ν. 4251/2014 (Α΄ 
80), 
δ) διακίνηση ναρκωτικών σύμφωνα με τον ν. 4139/2013 (Α΄ 74), 
ε) τα εγκλήματα των άρθρων 187, 187A, 187B, 299, 306, 308 έως 312 και 324 του Ποινικού 
Κώδικα. 
2. ότι δεν εκκρεμεί εις βάρος τους ποινική δίωξη και  
3. ότι δεν βρίσκεται σε ισχύ οριστική ή τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για τα ίδια αδικήματα, η 
οποία δεν έχει καταστεί αμετάκλητη.  
Γ) ότι δεν έχουν κώλυμα απασχόλησης στο ΚΚΠΠΚΜ, σύμφωνα με τη διάταξη του εδαφ. ιε’ της 
παρ. 2 του άρθρου 2 του Ν. 4765/2021 (ΦΕΚ 6/τ.Α’/15-1-2021), ήτοι απασχόληση που υπερβαίνει 
τους δύο (2) μήνες μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών (του δωδεκαμήνου 
υπολογιζομένου με αφετηρία το τέλος της απασχόλησης για την οποία πρόκειται να προσληφθώ 
και προς τα πίσω) . 
 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κατά την ανάληψη υπηρεσίας το προσωπικό που θα προσληφθεί 
οφείλει να επιδείξει Πιστοποιητικό Εμβολιασμού κατά της covid – 19 ή Πιστοποιητικό νόσησης. 
 
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν τις αιτήσεις και όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά – 
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υπογεγραμμένα και σκαναρισμένα - μόνο ηλεκτρονικά στο e-mail:  kataskinosi2022@gmail.com 
έως και την ΤΡΙΤΗ 28 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022 ώρα 24:00. 
 
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ 
 Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης να γίνει στο πρόγραμμα «Διαύγεια», στον χώρο 
ανακοινώσεων της έδρας του ΚΚΠΠΚΜ και στην ιστοσελίδα του φορέα  www.kkp-km.gr.   

 

ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ της παρούσας προκήρυξης αποτελούν: α) η με αριθμ. 

29749/29.3.2022 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β 1545) για την ανάθεση και ρύθμιση οργάνωσης και λειτουργίας της 

Παιδικής Εξοχής – Κατασκήνωσης Λεπτοκαρυάς Πιερίας του Κρατικού Προγράμματος στο 

ΚΚΠΠΚΜ και β) η με αριθμ. πρωτ. 57446/17.6.2022 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εργασίας και 

Κοινωνικών Υποθέσεων – Γενική Διεύθυνση Κοινωνικής Αλληλεγγύης/Διεύθυνση Προστασίας 

Παιδιού και Οικογένειας, με θέμα: Οδηγίες για τη λειτουργία κατασκηνώσεων φιλοξενίας: – παιδιών 

ηλικίας 6 – 16 ετών, - Ατόμων με Αναπηρίες, - Ηλικιωμένων Ατόμων και Μέτρα Πρόληψης και 

Αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID – 19  

(ΑΔΑ: 9ΒΨΥ46ΜΤΛΚ-1ΧΚ). 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΚΚΠΠΚΜ 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΝΑΚΟΥ 
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