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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
TO ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΠΑΠΑΓΟΥ – ΧΟΛΑΡΓΟΥ (Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α.)

Έχοντας υπόψη:
1.

Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή
προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28 Α),
2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
3. Τις διατάξεις του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών
Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ 54 Α).
4. Τη συγχώνευση Νομικών Προσώπων και σύσταση ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Δημοτικός Οργανισμός
Κοινωνικής Μέριμνας και Προσχολικής Αγωγής Παπάγου – Χολαργού» (ΦΕΚ 987/τ. Β΄/26-5-2011).
5. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΦΕΚ 3151/τ. Β΄/27.11.2012) του Δημοτικού Οργανισμού
Κοινωνικής Μέριμνας και Προσχολικής Αγωγής Παπάγου – Χολαργού
6. Τις διατάξεις του άρθρου 20 «Αποκλειστική προθεσμία για τη σύναψη συμβάσεων εκτάκτου
προσωπικού» του Ν. 4305/2014 (ΦΕΚ 237/τ.Α΄/31-10-2014), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
7. Τις διατάξεις των άρθρων 205, 206 και 207 του κεφαλαίου Γ «Επείγουσες ρυθμίσεις για την
αντιμετώπιση του COVID-19» του ν. 4820/2021 «Οργανικός Νόμος του Ελεγκτικού Συνεδρίου και άλλες
ρυθμίσεις» (ΦΕΚ 130/23-07-2021/τεύχος Α΄),
8. Την υπ΄αριθμ. Δ1α/Γ.Π..οικ50933/13-08-2021 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 3794/τ. Β΄/13-08-2021)
9. Την Εγκύκλιο 56η (ΔΙΔΑΔ/Φ.69/176/οικ.16259/16-08-2021) της Δ/νσης Διαχείρισης Ανθρώπινου
Δυναμικού του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης
περιορισμού της διασποράς του κορονοϊού (ΑΔΑ:94Η846ΜΤΛ6-Γ4Τ)
10. Την υπ΄αριθμ 111/2021 Απόφαση Προέδρου του Ν.Π. περί αναστολής καθηκόντων για επιτακτικούς
λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας σε υπάλληλο, σύμφωνα με το άρθρο 206 «Υποχρεωτικότητα
εμβολιασμού» του ν. 4820/2021 (ΦΕΚ 130/Α΄ /23-07-2021).
11. Την υπ΄αριθμ. 73/2021 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού οργανισμού Κοινωνικής
Μέριμνας & Προσχολικής Αγωγής Παπάγου-Χολαργού, περί πρόσληψης προσωπικού ΙΔΟΧ ενός (1)
ατόμου ειδικότητας ΤΕ Φυσικοθεραπευτών, σύμφωνα με το άρθρο 207 του Ν.4820/2021
12. Την υπ΄αριθμ. 3380/26.11.2021 Βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας, περί ύπαρξης πιστώσεων για
την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του υπό πρόσληψη προσωπικού της παρούσας ανακοίνωσης.
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Ανακοινώνει
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου , διάρκειας
τριών (3) μηνών με δυνατότητα παράτασης τρεις (3) μήνες ακόμα, προς αντικατάσταση υπαλλήλου που
τέθηκε σε καθεστώς αναστολής καθηκόντων, για επιτακτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας
κατ΄ εφαρμογή της παρ. 6 του άρθρου 206 του ν. 4820/2021 και συγκεκριμένα ένα (1) άτομο αντίστοιχων
προσόντων, κατηγορίας/εκπαιδευτικής βαθμίδας, κλάδου/ειδικότητας του προσωπικού που έχει τεθεί σε
αναστολή καθηκόντων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα)
προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):
ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Κωδικός
θέσης

101

Υπηρεσία

Έδρα υπηρεσίας/
Τόπος
απασχόλησης

Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής
Μέριμνας και Προσχολικής
Δήμος Παπάγου Αγωγής Παπάγου – Χολαργού
Χολαργού
(Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α.)
Ν. Αττικής
(Πολυϊατρεία)

Ειδικότητα

Διάρκεια
σύμβασης

Αριθμός
ατόμων

3 μήνες με
δυνατότητα
ΤΕ
παράτασης
Φυσικοθεραπευτών
έως 3 μήνες
ακόμα

1

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Κωδικός
θέσης

101

Τίτλος σπουδών
και
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα
α) Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Φυσικοθεραπείας ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής ΤΕΙ της
ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή
αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης
ειδικότητας,
β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Φυσικοθεραπευτή/τριας ή βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες
προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος Φυσικοθεραπευτή /τριας

Ο υποψήφιος/α πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ
Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των λοιπών ιδιοτήτων
τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να προσκομίσουν την αίτηση με όλα τα απαιτούμενα από την παρούσα
ανακοίνωση δικαιολογητικά, ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην
ακόλουθη διεύθυνση:
«Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Μέριμνας και Προσχολικής Αγωγής Παπάγου – Χολαργού,
Αγαμέμνονος 4, Τ.Κ.15561 Χολαργός»
Υπόψη: κ. Μούσιου Αδαμαντίας & κ. Γιαχουντή Γεωργίας (τηλ. επικοινωνίας: 2106531778 & 2106518700).
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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.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει
από την επόμενη ημέρα της τελευταίας ανάρτησης της παρούσας στο χώρο των ανακοινώσεων του
Δημοτικού Οργανισμού Κοινωνικής Μέριμνας και Προσχολικής Αγωγής Παπάγου-Χολαργού, οδός
Αγαμέμνονος 4, Χολαργός, καθώς και στην διαδικτυακή πύλη www.dokmepa.gr με επισυναπτόμενα, τα
έντυπα αιτήσεων και υπεύθυνων δηλώσεων, τα οποία θα διατίθενται (μόνο ηλεκτρονικά) προς ενημέρωση
των ενδιαφερομένων. Θα συνταχθεί σχετικό πρακτικό ανάρτησης στο φορέα.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΏΝ
1.
2.
3.

4.
5.

6.

7.

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν σχετική αίτηση, επισυνάπτοντας:
Φωτοαντίγραφο των δυο όψεων αστυνομικής ταυτότητας.
Αντίγραφο τίτλου σπουδών και άδεια άσκησης επαγγέλματος, σύμφωνα με την ειδικότητα και τα
απαιτούμενα ως άνω δικαιολογητικά
α) Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID-19 της Ε.Ε. (EU Digital COVID Certificate-EUDCC) του Κανονισμού
(ΕΕ) 2021/953 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Της 14ης Ιουνίου 2021 και του
άρθρου πρώτου της από 30.05.2021 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 προσώπουκατόχου του όσον αφορά στον εμβολιασμό κατά του κορονοϊού COVID-19 ή βεβαίωση τρίτης χώρας,
από όπου προκύπτει η συμπλήρωση δεκατεσσάρων ημερών από την ολοκλήρωση του εμβολιασμού.
β) είτε Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID-19 της Ε.Ε. (EU Digital COVID Certificate-EUDCC) του
Κανονισμού (ΕΕ) 2021/953 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Της 14ης Ιουνίου 2021
και του άρθρου πρώτου της από 30.05.2021 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 στη νόσηση από τον κορωνοϊό covid-19 ή βεβαίωση
θετικού διαγνωστικού ελέγχου της παρ. 1 του άρθρου 5 της υπ΄αρ. 2650/10-04-2020 (Β 1298) κοινής
απόφασης των Υπουργών Υγείας και Επικράτειας ή ισοδύναμο πιστοποιητικό ή βεβαίωσης τρίτης
χώρας, από όπου προκύπτει η παρέλευση τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία της θετικής
διάγνωσης. Στην περίπτωση αυτή η λήξη της σύμβασης ορισμένου χρόνου δεν μπορεί να είναι
μεταγενέστερη των έξι(6) μηνών από την ημερομηνία της θετικής διάγνωσης
Υπεύθυνη Δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται στον Ν. 3584/07
Βεβαίωση ΟΑΕΔ ή/και βεβαίωση ΚΕΚ πρόσφατης έκδοσης (δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από
πέντε εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων), για την
απόδειξη του χρόνου ανεργίας
Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρεται ότι: «δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε
οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή ή 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 έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, περί ποινικής καταδίκης, στερητικής ή
επικουρικής δικαστικής συμπαράστασης»
Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (πρόσφατης έκδοσης).
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
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Σύμφωνα με την υπ΄αριθμ πρωτ: ΔΙΔΑΔ/Φ.69/176/ οικ.16259/16-08-2021 Εγκύκλιο 56 του Υπουργείου
Εσωτερικών με θέμα «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του
κορονοϊού , 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
Μεταξύ των ισοβαθμούντων υποψηφίων ανά φορέα προηγείται ο/η υποψήφιος/υποψήφια που έχει
περισσότερες μονάδες στο ως άνω κύριο κριτήριο κατάταξης
Μόνο στην περίπτωση που βάσει του κύριου κριτηρίου κατάταξης της εμπειρίας δεν προκύπτει πρσληπτέος
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
αυξημένα τυπικά προσόντα ως εξής :
α) Προτάσσονται οι υποψήφιοι που έχουν συναφές διδακτορικό δίπλωμα της ημεδαπής ή ισότιμο της
αλλοδαπής, μεταξύ αυτών προηγούνται οι υποψήφιοι που έχουν μεγαλύτερο βαθμό στο (βασικό) πτυχίο ή
δίπλωμα. Μεταξύ των εχόντων τον αυτό βαθμό προηγούνται οι υποψήφιοι που έχουν τον αρχαιότερο ως
προς την ημερομηνία κτήσεως, (βασικό) τίτλο σπουδών.
β) Μεταξύ των υπολοίπων προτάσσονται οι υποψήφιοι που έχουν συναφή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών. Για
τη μεταξύ τους σειρά κατάταξης εφαρμόζονται αναλόγως τα εκτιθέμενα την ανωτέρω περίπτωση α΄
γ) Μεταξύ των λοιπών η σειρά κατάταξης καθορίζεται από το βαθμό του τίτλου σπουδών, εφαρμοζόμενων,
επίσης, κατά τα λοιπά, αναλόγως των οριζόμενων στην ανωτέρω περίπτωση α΄
ΠΡΟΣΛΗΨΗ
Το Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Μέριμνας και Προσχολικής Αγωγής Παπάγου-Χολαργού»,
προσλαμβάνει το προσωπικό, με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας τριών (3) μηνών,
από τους υποψηφίους που έχουν υποβάλλει αίτηση, σύμφωνα με την παρούσα Ανακοίνωση.
Προσληφθέντες που αποχωρούν πριν από την λήξη της σύμβασής τους αντικαθίστανται με άλλους
υποψήφιους.
Σε κάθε περίπτωση οι υποψήφιοι που προσλαμβάνονται λόγω αντικατάστασης αποχωρούντων
υποψηφίων, απασχολούνται για το υπολειπόμενο, χρονικό διάστημα και μέχρι συμπληρώσεως της
εγκεκριμένης διάρκειας της σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου.
.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Π.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΛΥΡΑΚΗΣ
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