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Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση υπαλλήλου στο 

Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ηπείρου στο πλαίσιο της 

ενδοϋπουργικής κινητικότητας. 

 
 

 

 Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ηπείρου προκειμένου να 

στελεχώσει τις υπηρεσίες του προτίθεται να προβεί στο πλαίσιο της 

ενδοϋπουργικής κινητικότητας στην απόσπαση ενός (1) υπαλλήλου με σχέση 

εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ), ο οποίος θα προέρχεται 

από το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής που εποπτεύεται από 

το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. 

 

 Σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 9 του 

ν.4440/2016: 

«Επιτρέπεται η απόσπαση υπαλλήλων μόνιμων και ιδιωτικού δικαίου 

αορίστου χρόνου από μία αρχή σε άλλη που ανήκει στο ίδιο Υπουργείο ή 

εποπτεύεται από αυτό, ιδίως από την κεντρική υπηρεσία σε Γενική ή Ειδική 

Γραμματεία και σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και ιδιωτικού 

δικαίου, αντιστρόφως και μεταξύ τους. Η απόσπαση διενεργείται με 

απόφαση του οικείου Υπουργού, κατόπιν ανακοίνωσης πρόσκλησης που 

δύναται να απευθύνεται σε έναν ή περισσότερους φορείς, με ανάλογη 

εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Κεφαλαίου για το ΕΣΚ.» 

 

     ΑΔΑ: 6Β3646ΜΤΛΚ-Χ0Δ 
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 Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις των 

παραγράφων 2, 3, 4 του άρθρου 4 του ν.4440/2016, να μην συντρέχει στο 

πρόσωπό τους οποιοδήποτε κώλυμα απόσπασης από γενική ή ειδική διάταξη και 

να μην υφίσταται σε βάρος τους εκκρεμής ποινική ή πειθαρχική δίωξη.  

 

 Η χρονική διάρκεια της απόσπασης δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα (1) 

έτος συνολικά, δυνάμενη να παραταθεί για τρεις (3) ακόμη μήνες. Κατ’ εξαίρεση 

η απόσπαση σε υπηρεσία απομακρυσμένης παραμεθόριας περιοχής δύναται να 

παραταθεί κατά ένα (1) έτος. 

 Οι αποδοχές του αποσπασμένου υπαλλήλου καταβάλλονται από την 

υπηρεσία υποδοχής. 

 

 Ενόψει των αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών στο Παράρτημα 

Προστασίας Παιδιού Ιωαννίνων – Μονάδα Πωγωνιανής του Κέντρου 

Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ηπείρου απευθύνουμε την παρούσα 

πρόσκληση για την πλήρωση με απόσπαση μίας (1) θέσης κατηγορίας ΥΕ 

ειδικότητας  Προσωπικού Καθαριότητας.  

 

 Για την ανωτέρω θέση λαμβάνονται υπόψη τα προβλεπόμενα τυπικά 

προσόντα, όπως καθορίζονται στις διατάξεις του ΠΔ 50/2001, όπως ισχύει. 

 

 Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν:  

- Αίτηση υποψηφιότητας 

- Πρόσφατο πλήρες πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών, στο οποίο 

βεβαιώνονται επιπλέον αν μέχρι σήμερα έχει επιβληθεί στον υπάλληλο 

πειθαρχική ποινή ή υφίσταται οποιαδήποτε πειθαρχική ή ποινική 

εκκρεμότητα καθώς και αν υπάρχει οποιοδήποτε κώλυμα απόσπασης από 

γενική ή ειδική διάταξη νόμου. 

 

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας είτε ταχυδρομούνται είτε κατατίθενται και 

απευθύνονται στη Γραμματεία του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας 

Ηπείρου (Νεομ.Γεωργίου 1, Συν/σμος Πεντέλη, Ιωάννινα, Τ.Κ. 453 32) με την 

ένδειξη: Για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόσπαση 

υπαλλήλου στη θέση κατηγορίας ΥΕ ειδικότητας Προσωπικού Καθαριότητας 

στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ηπείρου στο πλαίσιο της 

ενδοϋπουργικής κινητικότητας.  
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Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας λήγει την 

13/09/2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 μ.μ. Το εμπρόθεσμο της αίτησης 

υποψηφιότητας κρίνεται από τη σχετική πρωτοκόλληση αυτής ή από τη 

σφραγίδα του ταχυδρομείου εφόσον αυτή αποστέλλεται ταχυδρομικώς. 

 

Οι υποψήφιοι για την κάλυψη της προκηρυσσόμενης θέσης θα 

αξιολογηθούν κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 7 του ν.4440/2016 

όπως ισχύει και από την προβλεπόμενη σε αυτό, τριμελή επιτροπή. 

 

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στην 

ιστοσελίδα του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ηπείρου και θα 

αποσταλεί στη διοίκηση του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας 

Αττικής με την υποχρέωση να ενημερώσει με κάθε πρόσφορο μέσο τους 

υπαλλήλους του, αντίστοιχης ειδικότητας.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αποδέκτες: 

1. Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ηπείρου  
Γραμματεία 

Νεομ.Γεωργίου 1 Συν/σμος Πεντέλη, Ιωάννινα Τ.Κ. 453 32 

E-mail: grammateia@kkppe.gr  

 

2. Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής  

Γραφείο Προσωπικού 

 Τσόχα 5 Αθήνα, Τ.Κ. 115 21 

 E-mail: prosopiko@0280.syzefxis.gov.gr 

 

 

 
 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 

ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

 

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ 
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