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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ  

 

                                                                                                                       Ηράκλειο, 26-11-2020 

                                                                                                                       Αριθ.πρωτ.:οικ. 1221 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης 

 

 

Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 4109/2013 «Κατάργηση και συγχώνευση νομικών προσώπων του 

Δημοσίου και του ευρύτερου δημοσίου τομέα – Σύσταση Γενικής Γραμματείας για το συντονισμό του 

κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις» (Α’ 16)  

2. Την υπ’ αριθμ. Δ1/54607/17731/30-12-2019 απόφαση της Υφυπουργού Πρόνοιας και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης με θέμα «Ορισμός μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας 

Περιφέρειας Κρήτης» 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 3Α του ν. 4182/2013 με θέμα «Ρύθμιση θεμάτων δωρεών προς φορείς του 

δημόσιου τομέα». 

4. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 1208/20-11-2020 σύμβαση δωρεάς. 

5. Την υπ΄αριθ. 695η/36η/20-11-2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Κοινωνικής 

Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης.  

 

ΚΑΛΕΙ 

 

τους ενδιαφερόμενους με τα κατωτέρω αναλυτικά αναφερόμενα τυπικά προσόντα σε εκδήλωση 

ενδιαφέροντος για δύο θέσεις: 

 ΠΕ- ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 

Η συνεργασία και για τις δύο θέσεις αφορά σύναψη σύμβασης παροχής ανεξαρτήτων 

υπηρεσιών διάρκειας ενός (1) έτους με δύο (2) Κοινωνικούς Λειτουργούς, ειδικότητας ΠΕ-ΤΕ 

Κοινωνικών Λειτουργών,  με σκοπό την ενίσχυση των διαδικασιών υιοθεσίας και  αναδοχής 
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στο  Κ.Κ.Π.Π. Κρήτης αναφορικά με τον φιλοξενούμενο πληθυσμό των Παραρτημάτων 

Παιδικής Προστασίας του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης, και ειδικότερα: 

 

- Μία (1) θέση ειδικότητας ΠΕ – ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών στην Κεντρική Υπηρεσία του 

Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης (Ηράκλειο) με κωδικό θέσης 101 

και 

- Μία (1) θέση ειδικότητας ΠΕ –ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών στο Παράρτημα Προστασίας 

Παιδιών και Νέων Χανίων με κωδικό θέσης 102 

 

Η παροχή υπηρεσιών αφορά οκτάωρη ημερήσια και πενθήμερη απασχόληση πρωινής ή 

απογευματινής βάρδιας σύμφωνα με τις ανάγκες λειτουργίας του φορέα.  

 

 

 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 

 

 

Για την θέση των κοινωνικών λειτουργών γίνονται δεκτοί ως υποψήφιοι όσοι έχουν: 

Α. Ελληνική ιθαγένεια ή ιθαγένεια κράτους- μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Β. Πτυχίο ή δίπλωμα Κοινωνικής Εργασίας ή Κοινωνικής Διοίκησης με κατεύθυνση Κοινωνικής 

Εργασίας ή Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης – Εισαγωγική Κατεύθυνση: Κοινωνικής 

Διοίκησης με κατεύθυνση Προχωρημένου Εξαμήνου Κοινωνικής Εργασίας Α.Ε.Ι. ή ομώνυμο πτυχίο 

ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής 

(ΠΣΕ) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης 

ειδικότητας, ή 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 

Γ. Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Κοινωνικής Εργασίας ή Κοινωνικού Λειτουργού ή βεβαίωση ότι 

πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος του Κοινωνικού Λειτουργού.  

Δ. Ταυτότητα μέλους του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος (Σ.Κ.Λ.Ε.), η οποία να είναι 

σε ισχύ ή Βεβαίωση εγγραφής – υποβολής ετήσιας δήλωσης στοιχείων Κοινωνικού Λειτουργού στον 

Σ.Κ.Λ.Ε. (άρθρα 78 & 110 του ν.4488/2017 (Α΄137), η οποία να είναι σε ισχύ μέχρι το τέλος 

Φεβρουαρίου του επόμενου έτους από την έκδοσή της. 
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ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 

1. Αίτηση δήλωσης υποψηφιότητας υπογεγραμμένη από τον υποψήφιο. Η αίτηση υπέχει θέση 

υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) για τα στοιχεία που διαλαμβάνονται σε 

αυτήν. Η ανακρίβεια των στοιχείων που δηλώνονται στην αίτηση επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές 

και διοικητικές κυρώσεις. 

2. Πτυχίο ή δίπλωμα Κοινωνικής Εργασίας ή Κοινωνικής Διοίκησης με κατεύθυνση Κοινωνικής 

Εργασίας ή Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης – Εισαγωγική Κατεύθυνση: Κοινωνικής 

Διοίκησης με κατεύθυνση Προχωρημένου Εξαμήνου Κοινωνικής Εργασίας Α.Ε.Ι. ή ομώνυμο πτυχίο 

ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής 

(ΠΣΕ) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης 

ειδικότητας, ή 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 

3. Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Κοινωνικής Εργασίας ή Κοινωνικού Λειτουργού ή βεβαίωση ότι 

πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος του Κοινωνικού Λειτουργού.  

4. Ταυτότητα μέλους του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος (Σ.Κ.Λ.Ε.), η οποία να είναι σε 

ισχύ ή Βεβαίωση εγγραφής – υποβολής ετήσιας δήλωσης στοιχείων Κοινωνικού Λειτουργού στον 

Σ.Κ.Λ.Ε. (άρθρα 78 & 110 του ν.4488/2017 (Α΄137), η οποία να είναι σε ισχύ μέχρι το τέλος 

Φεβρουαρίου του επόμενου έτους από την έκδοσή της. 

5. Βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά  που αποδεικνύουν προϋπηρεσία. Προηγούνται υποψήφιοι με 

προϋπηρεσία τουλάχιστον ενός (1) έτους σε τομείς στους οποίους τεκμηριώνονται υπηρεσίες  

υιοθεσίας και  αναδοχής καθώς και εν γένει στον τομέα παιδικής προστασίας. 

6. Φωτοαντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου. Όταν πρόκειται για πολίτη 

κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται και επίσημη μετάφραση των δικαιολογητικών 

αυτών. 

7. Οι πολίτες κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να υποβάλλουν πιστοποιητικό 

ελληνομάθειας επιπέδου Β2 από το Κέντρο Ελληνικής γλώσσας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας 

και Θρησκευμάτων, ή από το Διδασκαλείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Εθνικού και Καποδιστριακού 

Πανεπιστημίου Αθηνών, ή από το σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Αριστοτελείου 

Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Για τους υποψηφίους που είναι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης στην Ελλάδα, ή διαθέτουν απόφαση ισοτιμίας και αντιστοιχίας του πτυχίου τους από τον 

ΔΟΑΤΑΠ (ΔΙΚΑΤΣΑ) μετά από εξετάσεις, δεν απαιτείται βεβαίωση γνώσης της ελληνικής γλώσσας. 

8. Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου τύπου Α από τον οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει καταδικασθεί 

σε αξιόποινη πράξη (το πιστοποιητικό ποινικού μητρώου προσκομίζεται κατά την πρόσληψη) 
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9. Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης για τους άντρες από το οποίο να προκύπτει ότι έχουν 

εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις. (το πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης 

προσκομίζεται κατά την πρόσληψη) 

10. Θα συνεκτιμηθεί η γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών. 

11. Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν τα πιστοποιητικά ή τις βεβαιώσεις τα οποία αναφέρονται 

ρητά στην πρόσκληση, αλλιώς η υποψηφιότητα κρίνεται μη παραδεκτή. Όλα τα ξενόγλωσσα πτυχία 

και πιστοποιητικά θα πρέπει απαραιτήτως να έχουν μεταφραστεί επίσημα στην ελληνική γλώσσα από 

τις αρμόδιες προς τούτο αρχές της ημεδαπής. Στα φωτοαντίγραφα των ξενόγλωσσων πτυχίων και 

πιστοποιητικών θα πρέπει να φαίνεται και η σφραγίδα της Χάγης (APOSTILLE) που έχει τεθεί στο 

πρωτότυπο πτυχίο ή πιστοποιητικό. 

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ: 

1. Τόπος παροχής των υπηρεσιών θα είναι:  

- Η Κεντρική Υπηρεσία  του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης (Αγία 

Ειρήνη Χρυσοβαλάντου Ηράκλειο) για μία (1) θέση ειδικότητας ΠΕ – ΤΕ Κοινωνικών 

Λειτουργών και  

- Το Παράρτημα Προστασίας Παιδιών και Νέων Χανίων (Αποκορώνου 166 Χανιά) για μία 

(1) θέση ειδικότητας ΠΕ – ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών 

2. Οι συμβάσεις ανεξαρτήτων υπηρεσιών που πρόκειται να συναφθούν υπάγονται στο πεδίο 

εφαρμογής του άρθρου 3 Α του Νόμου 4182/2013 (Ρύθμιση θεμάτων δωρεών προς φορείς του 

δημοσίου τομέα).  

3. Η υποβολή αιτήσεως συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των παραπάνω όπως και 

όλων ανεξαιρέτως των στοιχείων της πρόσκλησης ενδιαφέροντος. 

4. Το ποσό της αμοιβής για κάθε σύμβαση παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών ορίζεται στο συνολικό 

ποσό των 14.880,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, και ο τρόπος πληρωμής θα γίνεται σύμφωνα 

με την παράγραφο ζ του αρθ. 3 Α του Ν.4182/2013.  

5. Οι επιλεγέντες υποψήφιοι υποχρεούνται να είναι ασφαλισμένοι καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της 

σύμβασης στο οικείο ασφαλιστικό ταμείο, καλύπτοντας εξ ιδίων και εξ ολοκλήρου την ασφαλιστική 

τους δαπάνη. 

  

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

 

1. Η αίτηση, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας, μαζί με όλα τα απαραίτητα 

δικαιολογητικά συμμετοχής που την συνοδεύουν ΚΑΙ φωτοαντίγραφο διπλής όψεως Δελτίου 

Αστυνομικής Ταυτότητας (ή άλλο δημόσιο έγγραφο από το οποίο να προκύπτουν τα στοιχεία της 

ταυτότητας) υποβάλλονται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 

personnel.kkppk@gmail.com.  

mailto:personnel.kkppk@gmail.com
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2. Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης συμμετοχής στην προκήρυξη οι με οποιοδήποτε σχέση 

εργασίας υπάλληλοι του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης. Τυχόν υποψήφιοι με την 

ανωτέρω ιδιότητα κατατάσσονται στον πίνακα απορριπτέων. 

3. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα εργάσιμες ημέρες και αρχίζει από την επομένη 

της ανάρτησης, ήτοι από τις 27/11/2020 έως τις 10/12/2020 και ώρα 24.00. Η προκήρυξη θα 

αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης 

(www.pronoianet.gr) και θα δημοσιευθεί στο Πρόγραμμα Διαύγεια.  

 

 

 

 

H ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ TOY ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 

 

 

                                                              ΜΑΡΙΑ ΔΑΜΑΝΑΚΗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pronoianet.gr/

