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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 

Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για 

επιτακτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν. 

4765/2021 (ΦΕΚ Α’6) και τις διατάξεις του άρθρου 207 του Ν. 4820/2021 (ΦΕΚ Α’130). 

 

Η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Παύλου Μελά «ΙΡΙΣ» 

 

Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3582/2010 (ΦΕΚ 87 Α77-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

2. Τις διατάξεις του Ν. 3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και κοινοτικών 

Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143/τ. Α /28-6-2007). 

3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 50/2001, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν.4765/15-1-2021 (ΦΕΚ 6/Α’/2021) σχετικά με τον εκσυγχρονισμό του 

συστήματος προσλήψεων στον δημόσιο τομέα και ενίσχυση του Α.Σ.Ε.Π. και λοιπές διατάξεις. 

5. Τις διατάξεις των άρθρων 205, 206 και 207 του κεφ. Γ’ του Ν. 4820/21 (ΦΕΚ 130/Α’/23.07.2021) 

«Οργανικός Νόμος του Ελεγκτικού Συνεδρίου και άλλες ρυθμίσεις». 

6. Την αριθ. πρωτ: ΔΙΔΑΔ/Φ.69/172/οικ.15287/28-7-2021 53 Εγκύκλιο του ΥπουργείουΕσωτερικών με θέμα 

«Μέτρα & ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού». 

7. Τις  με αριθ. 43/2021, 45/2021, 46/2021, 47/2021 και 48/2021 αποφάσεις Προέδρου, περί αναστολής 

καθηκόντων προσωπικού, για επιτακτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας, σύμφωνα με τον ν. 

4820/21 και το αντίστοιχο αποδεικτικό επίδοσης το οποίο παρέλαβαν αυτοπροσώπως.  

8. Την αριθ. πρωτ: ΔΙΔΑΔ/Φ.69/176/οικ.16259/16-8-2021 56 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα 

«Μέτρα & ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού». 

9. Τις υπ’ αριθ. 43/21,  45/21, 46/21, 47/21 και 48/21 αποφάσεις Προέδρου περί αναστολής καθηκόντων 

υπαλλήλων.  

10. Την με αρ. πρωτ. 753/2021 βεβαίωση της οικονομικής υπηρεσίας, περί ύπαρξης πιστώσεων. 

11. Την υπ’ αριθ. 107/2021 (ΑΔΑ: ΩΧΟΖΟΚ9Θ-7Β1) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου με θέμα: 

«Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ), τρίμηνης 
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διάρκειας με δυνατότητα επέκτασης τριμήνου, για επιτακτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν. 4765/2021 (ΦΕΚ Α’6) και τις διατάξεις του άρθρου 207 

του Ν. 4820/2021 (ΦΕΚ Α’ 130)». 

12. Τον εγκεκριμένο  ΕΚΥ της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Παύλου Μελά ΙΡΙΣ. 

13. Το γεγονός ότι για επιτακτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας και όπως ορίζουν οι σχετικές 

διατάξεις του Ν. 4820/21 (ΦΕΚ 130/23.07.2021 τεύχος Α'), εμβολιάζεται υποχρεωτικά κατά του κορωνοϊού 

COVID-19 όλο το προσωπικό των ιδιωτικών, δημόσιων και δημοτικών φροντίδας ηλικιωμένων και 

φροντίδας ατόμων με αναπηρία και σε περίπτωση μη τήρησης της υποχρέωσης αυτής και κατά παρέκκλιση 

κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, επιβάλλεται το ειδικό διοικητικό μέτρο της αναστολής καθηκόντων 

για επιτακτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας. 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ 

Την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικού αριθμού πέντε (5) ατόμων, 

για επιτακτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν. 

4765/2021 (ΦΕΚ Α’6) και τις διατάξεις του άρθρου 207 του Ν. 4820/2021, και συγκεκριμένα του εξής, ανά 

υπηρεσία, τόπο απασχόλησης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα 

αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β): 

 

 ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)  

Κωδικός 

θέσης 

 

Υπηρεσία 
Έδρα 

υπηρεσίας 

 

Ειδικότητα 

 

Διάρκεια σύμβασης 
Αριθμός 

ατόμων 

 

100  

 

 

 

Δημοτική Κοινωφελής 

Επιχείρηση Δήμου 

Παύλου Μελά «ΙΡΙΣ»  

 

(για τη στελέχωση της 

δομής ΚΔΑΠ ΜΕΑ)  

 

Δήμος 
Παύλου  

Μελά  

 

∆Ε Οδηγών [∆΄ (D)  

Κατηγορίας – με 

κάρτα ψηφιακού 

ταχογράφου]  

3 ΜΗΝΕΣ 

(Με δυνατότητα παράτασης 

έως 3 μήνες ακόμη, 

σε περίπτωση μη άρσης 

αναστολής καθηκόντων) 

 

1 
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Δημοτική Κοινωφελής 

Επιχείρηση Δήμου 

Παύλου Μελά «ΙΡΙΣ»  

 

(για τη στελέχωση της 

δομής ΚΔΑΠ ΜΕΑ)  

 

Δήμος 
Παύλου  

Μελά  

 

ΤΕ Κοινωνικών 

Λειτουργών 

 

3 ΜΗΝΕΣ 

(Με δυνατότητα παράτασης 

έως 3 μήνες ακόμη, 

σε περίπτωση μη άρσης 

αναστολής καθηκόντων) 

 

 

1 
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Δημοτική Κοινωφελής 

Επιχείρηση Δήμου 

Παύλου Μελά «ΙΡΙΣ»  

 

(για τη στελέχωση της 

δομής ΚΔΑΠ ΜΕΑ)  

 

Δήμος 
Παύλου  

Μελά  

 

ΤΕ Λογοθεραπευτών 

 

3 ΜΗΝΕΣ 

(Με δυνατότητα παράτασης 

έως 3 μήνες ακόμη, 

σε περίπτωση μη άρσης 

αναστολής καθηκόντων) 

 

 

1 
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103 

 

 

 

Δημοτική Κοινωφελής 

Επιχείρηση Δήμου 

Παύλου Μελά «ΙΡΙΣ»  

 

(για τη στελέχωση της 

δομής ΚΔΑΠ ΜΕΑ)  

 

Δήμος 

Παύλου  

Μελά  

 

ΠΕ Γυμναστών 

Ειδικής Αγωγής 

(ΑΜΕΑ) 

3 ΜΗΝΕΣ 

(Με δυνατότητα παράτασης 

έως 3 μήνες ακόμη, 

σε περίπτωση μη άρσης 

αναστολής καθηκόντων) 

 

1 
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Δημοτική Κοινωφελής 

Επιχείρηση Δήμου 

Παύλου Μελά «ΙΡΙΣ»  

 

(για τη στελέχωση της 

δομής ΚΗΦΗ)  

 

Δήμος 

Παύλου  

Μελά  

 

ΤΕ Νοσηλευτών 

3 ΜΗΝΕΣ 

(Με δυνατότητα παράτασης 

έως 3 μήνες ακόμη, 

σε περίπτωση μη άρσης 

αναστολής καθηκόντων) 

 

1  

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)  

Κωδικός θέσης  Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα  
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ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 

α) ∆ίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ ειδικοτήτων: (α) Τεχνικού Αυτοκινήτων Οχηµάτων ή 

(β) Εκπαιδευτή Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων ή Εκπαιδευτή Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων 

και Μοτοσικλετών ή Πτυχίο Α' ή Β' κύκλου σπουδών ΤΕΕ ειδικότητας Μηχανών και Συστηµάτων 

Αυτοκινήτου ή απολυτήριος τίτλος Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου τµήµατος Μηχανικών 

Αυτοκινήτων ή απολυτήριος τίτλος Επαγγελµατικού Λυκείου ειδικότητας Τεχνικού Οχηµάτων ή 

ειδικότητας Μηχανικής Αυτοκινήτων του Τοµέα Μηχανολογίας ή ειδικότητας Μηχανικών και 

Ηλεκτρολογικών Συστηµάτων Αυτοκινήτου του Τοµέα Οχηµάτων ή Τεχνικής Επαγγελµατικής 

Σχολής ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ειδικότητας Μηχανών Αυτοκινήτου ή Σχολής Μαθητείας του 

ΟΑΕ∆ του ν. 1346/1983 ειδικότητας Μηχανοτεχνίτη Αυτοκινήτου ή συναφούς ειδικότητας, 

δηλαδή: πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος Ηλεκτρολογικών Συστηµάτων Αυτοκινήτου ή 

Ηλεκτροµηχανικών Συστηµάτων και Αυτοµατισµού Αυτοκινήτου ή Τεχνίτης Ηλεκτρολόγος 

Αυτοκινήτων Οχηµάτων ή Ηλεκτρικού Συστήµατος Αυτοκινήτου ή Ηλεκτροτεχνίτη Αυτοκινήτου ή 

Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Συστηµάτων Αυτοκινήτων ή Τεχνιτών Μηχανών και Συστηµάτων 

Αυτοκινήτου ή Ηλεκτρολόγου Αυτοκινήτων Οχηµάτων ή Τεχνικού Μηχανοτρονικής ή αντίστοιχο 

πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος ΙΕΚ ή Επαγγελµατικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελµατικού 

Εκπαιδευτηρίου Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού 

Επαγγελµατικού Λυκείου ή Σχολής Επαγγελµατικής Κατάρτισης ή Επαγγελµατικής Σχολής ή 

Τεχνικής Επαγγελµατικής Σχολής δευτεροβάθµιας  εκπαίδευσης ή σχολής µαθητείας του ΟΑΕ∆ του 

Ν. 1346/1983 ή Ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιµος τίτλος σχολικής µονάδας της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, 

αντίστοιχης ειδικότητας.  

β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης ∆΄ή D κατηγορίας (Π.Δ. 51/2012, όπως ισχύει).   

γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) και 

δ) Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου Οδηγού, η οποία να είναι σε ισχύ. 
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ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ (σύμφωνα με την απαιτούμενη κατά τα ανωτέρω 

άδεια οδήγησης αυτοκινήτου) 

Προκειμένου για την απόδειξη κατοχής του Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) 

απαιτείται:  

είτε η κατοχή Δελτίου Επιμόρφωσης Οδηγού, το οποίο να είναι σε ισχύ και το οποίο εκδίδεται από 

την Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας  στην περιοχή της οποίας βρίσκεται η 

κατοικία του ενδιαφερομένου. είτε η καταχώρηση επί του εντύπου της άδειας οδήγησης του 

κοινοτικού αριθμού «95» δίπλα σε μία ή περισσότερες εκ των κατηγοριών ή υποκατηγοριών που 

κατέχει ο υποψήφιος και απαιτούνται από την ανακοίνωση.  

Στην περίπτωση που υποψήφιοι είναι κάτοχοι επαγγελματικής άδειας οδήγησης αλλοδαπής (εκτός 

κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης), για να γίνουν δεκτοί πρέπει να προσκομίσουν αντιστοιχία 

της άδειας οδήγησης αλλοδαπής με τις επαγγελματικές άδειες οδήγησης ημεδαπής. 
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ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

1. Πτυχίο ή δίπλωµα τµήµατος Κοινωνικής Εργασίας ΤΕΙ ή το οµώνυµο πτυχίο ή δίπλωµα 

Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωµα ΤΕΙ 

ή Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) 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 και   

2. Άδεια άσκησης επαγγέλµατος Κοινωνικής Εργασίας ή Κοινωνικού Λειτουργού. 
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ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 

Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Λογοθεραπείας ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων 

Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή 

Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) 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. 
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ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 

Πτυχίο ή δίπλωμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα 

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

της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας, με 

ειδίκευση στην Ειδική Αγωγή. 

104 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ  

α. Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Νοσηλευτικής ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων 

Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή 

Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) 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 Νοσηλευτού- Νοσηλεύτριας (ΤΕ) και  

γ. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της ταυτότητας μέλους της Ένωσης Νοσηλευτών/τριων Ελλάδος 

(Ε.Ν.Ε.), η οποία να είναι σε ισχύ ή βεβαίωση ανανέωσης εγγραφής στην Ε.Ν.Ε. του τρέχοντος έτους 

ή βεβαίωση εγγραφής στην Ε.Ν.Ε, για όσους εγγράφονται για πρώτη φορά, η οποία να είναι σε ισχύ 
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μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου του επόμενου έτους από την έκδοσή της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 

άρθρο 4, παρ. 5 του Ν.3252/2004. 

 

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 

1. Να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών. 

2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της 

θέσης που επιλέγουν. 

3. Να μην έχουν κώλυμα πρόσληψης, ούτε κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, ούτε 

κατά το χρόνο της πρόσληψης, (άρθρο 8 του ν. 3528/2007 (Α΄ 26), με την επιφύλαξη της παρ. 6 του άρθρου 4 

του ν. 2207/1994),ήτοι: α) να μην 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 δυσφήμιση, καθώς 

και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας 

ζωής, β) να μην είναι υπόδικοι που έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για 

πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε, γ) να μην έχουν στερηθεί 

λόγω καταδίκης, τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή και δ) να μην τελούν 

υπό δικαστική συμπαράσταση. 

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 

1. Αίτηση. 

2. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας. 

3. Φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών. 

4. Αποδεικτικά προϋπηρεσίας - εμπειρίας. 

5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

6. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία να δηλώνει ο υποψήφιος/ια ότι:  

α. Δεν έχει 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 δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε 

έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.  

β. Δεν είναι υπόδικος και δεν έχει παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα 

της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε,  

γ. Δεν έχει, λόγω καταδίκης, στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση 

αυτή,  

δ. Δεν τελεί υπό δικαστική συμπαράσταση. 

7. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία να δηλώνεται ότι έχει διαβάσει την προκήρυξη και αποδέχεται 

τους όρους αυτής. 

8. Το προσωπικό που προσλαμβάνεται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 207 του Ν. 4820/21 (ΦΕΚ 130/23.07.2021 

τεύχος Α'), οφείλει κατά τον χρόνο πρόσληψης να προσκομίσει:  
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α) 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 30.5.2021 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 στον εμβολιασμό κατά του κορονοϊού  COVID-19 ή 

βεβαίωση εμβολιασμού της παρ. 5 του άρθρου 55 του ν. 4764/2020 (Α’ 256), ή ισοδύναμο πιστοποιητικό 

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 30.5.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το 

άρθρο 1 του ν. 4806/2021 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. 2650/10.4.2020 (Β’ 1298) κοινής απόφασης των Υπουργών Υγείας 

και Επικρατείας ή ισοδύναμο πιστοποιητικό ή βεβαίωση 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. 

Χωρίς την ως άνω κατά περίπτωση βεβαίωση ή πιστοποιητικό δεν είναι δυνατή η πρόσληψη και η 

κατάρτιση της σχετικής σύμβασης. 

** Οι σχετικώς συναπτόμενες συμβάσεις Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ) δεν δύναται να 

διαρκούν πέραν των τριών (3) μηνών, με δυνατότητα παράτασης έως τρεις (3) μήνες ακόμα, σύμφωνα με 

το άρθρο 207 του Ν. 4820/2021. 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ:  

Η αίτηση συμμετοχής που θα υποβληθεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται 

υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές.  

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ – ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 

Σύμφωνα με την αριθ. πρωτ: ΔΙΔΑΔ/Φ.69/176/οικ.16259/16-8-2021 (Εγκύκλιο 56) του Υπουργείου 

Εσωτερικών με θέμα «Μέτρα & ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορονοϊού», 

ως κύριο κριτήριο κατάταξης 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. Επικουρικά και μόνο στην περίπτωση που βάσει του κυρίου κριτηρίου κατάταξης 

της εμπειρίας δεν προκύπτει προσληπτέος υπάλληλος λόγω ισόβαθμης εμπειρίας, λαμβάνονται υπόψη τα τυπικά 

προσόντα και συγκεκριμένα: 

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. 
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β) Μεταξύ των υπολοίπων προτάσσονται οι υποψήφιοι που έχουν συναφή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών. Για τη 

μεταξύ τους σειρά κατάταξης εφαρμόζονται αναλόγως τα εκτιθέμενα στην ανωτέρω περίπτωση α’. 

γ) Μεταξύ των λοιπών η σειρά κατάταξης καθορίζεται από το βαθμό του τίτλου σπουδών, εφαρμοζομένων, 

επίσης, κατά τα λοιπά, αναλόγως, των οριζομένων στην ανωτέρω περίπτωση α’. 

 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ  

Ως λαμβανόμενη υπόψη εμπειρία νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στο δημόσιο ή 

ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργα συναφή με το αντικείμενο των προς πλήρωση 

θέσεων και αποδεικνύεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ) του ΑΣΕΠ με σήμανση έκδοσης «10-06-2021» (βλ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

Ι., ενότητα 12. «ΕΜΠΕΙΡΙΑ»), το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. 

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ 

Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης πρόσληψης θα γίνει, στην ιστοσελίδα της ΔΗ.Κ.Ε. ΙΡΙΣ 

(www.irispm.gr), του Δήμου Παύλου Μελά (www.pavlosmelas.gr), στα γραφεία της υπηρεσίας μας, στον 

πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Παύλου Μελά, όπως επίσης και στο πρόγραμμα «Διαύγεια». Για κάθε 

ανάρτηση που διενεργείται σε κατάστημα, θα συνταχθεί και σχετικό πρακτικό ανάρτησης (σύμφωνα με την παρ. 

2 του άρθρου 41 του Ν. 4765/2021, όπως ισχύει). 

  

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα 

δικαιολογητικά, ηλεκτρονικά στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@irispm.gr ή ταχυδρομικά με 

συστημένη επιστολή  στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Λαγκαδά 293, Τ.Κ. 56430, 

1ος όροφος, δημοτική ενότητα Σταυρούπολης, τηλ. 2310 662-944, -405.  

Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι πέντε (5) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την 

επόμενη ημέρα της τελευταίας ανάρτησης της παρούσας, στο κατάστημα της υπηρεσίας μας, στον πίνακα 

ανακοινώσεων του Δήμου Παύλου Μελά, στο δικτυακό τόπο της επιχείρησης καθώς και του Δήμου Παύλου 

Μελά, ήτοι από Δευτέρα 27-09-2021 έως και Παρασκευή 01-10-2021. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την 

παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας. 

 

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν το έντυπο της αίτησης, στην ιστοσελίδα της ΔΗ.Κ.Ε. ΙΡΙΣ 

(www.irispm.gr) ή του Δήμου Παύλου Μελά (www.pavlosmelas.gr).   

 

                                                                                                                      Η Πρόεδρος  

της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης  

                                                                                                         Δήμου Παύλου Μελά (ΙΡΙΣ) 

                                                                                 

 

                                      Σαββίδου Μαρία 

http://www.irispm.gr/
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