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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ “IΡΙΣ” 
 
Αριθμός  Απόφασης 108/2021 
Απόσπασμα από το 16o Πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου  

 
ΘΕΜΑ 1ο : Κατακύρωση του με αρ. πρωτ. 829/04-10-2021 πρακτικού επιλογής 
προσωπικού, της τριμελούς επιτροπής που αφορά την πρόσληψη έκτακτου 
προσωπικού, συνολικού αριθμού πέντε (5) θέσεων, για επιτακτικούς λόγους 
προστασίας της δημόσιας υγείας, επικύρωση των αποτελεσμάτων αυτού, καθώς και 
έγκριση σύναψης συμβάσεων εργασίας ΙΔΟΧ των επιτυχόντων, τρίμηνης (3) διάρκειας 
με δυνατότητα επέκτασης τριμήνου, σχετικά με την αρ. πρωτ. 764/23-09-2021 (ΑΔΑ: 
Ψ5ΜΒΟΚ9Θ-ΟΒΘ) ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού της ΔΗ.Κ.Ε. ΙΡΙΣ. 
 

Στη Σταυρούπολη και στα γραφεία της ΔΗ.Κ.Ε. ΙΡΙΣ (Λαγκαδά 293), σήμερα στις 05 του 

μήνα Οκτωβρίου, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30 π.μ. του έτους 2021, συνήλθε 16η έκτακτη 
συνεδρίαση, το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Παύλου 
Μελά ΙΡΙΣ, υπό την Προεδρία της Προέδρου κας Σαββίδου Μαρίας, ύστερα από την αριθ. 
πρωτ. 830/04-10-2021 έγγραφη πρόσκληση της, η οποία δόθηκε σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 της Υ.Α. 43254/2007 (ΦΕΚ 1492/17.8.2007 τεύχος 
Β’).  
 Η συνεδρίαση του Δ.Σ. πραγματοποιήθηκε σύμφωνα: α) με τις διατάξεις της παρ. 5 του 
άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/07.06.2010) με το οποίο τροποποιήθηκε η παρ. 
1 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) η οποία 
κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (ΦΕΚ 76/τ.Α΄/03.04.2020), β) με τις με αρ. πρωτ. 
18318/13.03.2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ), 40/20930/31.03.2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-
50Ψ), 163/33282/29.5.2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7), 60429/22.09.2020 (ΑΔΑ: 
Ω0Ν346ΜΤΛ6-ΙΘ9), 426/77233/13.11.20 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) και 643/24.09.2021 
(ΑΔΑ: ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5) Εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, γ) τις με αρ. 
Δ1α/ΓΠ.οικ.52666/27-8-2021 (ΦΕΚ Β΄ 3958) και αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.53950/4-9-2021 (ΦΕΚ Β΄ 
4054) ΚΥΑ, προβλέπεται ότι «… κατά το χρονικό διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής της 
διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, τα συλλογικά όργανα των Δήμων μπορεί να συγκαλούνται με: 
α) δια ζώσης, β) μέσω τηλεδιάσκεψης, γ) δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη και δ) δια 
περιφοράς.  
 Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου έντεκα (11) μελών 
βρέθηκαν παρόντα τα δέκα (10) μέλη: 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Σαββίδου Μαρία, Αδαμούδης Παντελεήμων, Αμανατίδου Χαρίκλεια, Δερμεντζή 
Χαρίκλεια, Καπαγερίδης Ηλίας, Κυριακίδου Εύα, Σκανδάλης Σωτήριος, Τριανταφυλλίδης 
Γεώργιος, Χριστοφορίδου Αφέντρα, Χατζηλιάδης Στέφανος.  
ΑΠΟΝΤΕΣ: Δεληγιάννης Δημήτριος.     
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ 
ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ: ----- 
ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ: ----- 
          Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας η Πρόεδρος Δ.Σ. κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 

Τα θέματα συζητήθηκαν με την εξής σειρά: 1ο θέμα ημερησίας διάταξης.   

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και κράτησε πρακτικά η υπάλληλος της επιχείρησης και 
γραμματέας του Δ.Σ. κα Γεωργιάδου Αθηνά, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 22/2020 απόφαση Δ.Σ.  

Το Διοικητικό Συμβούλιο ΟΜΟΦΩΝΑ ενέκρινε το κατεπείγον του θέματος, διότι οι 
κοινωνικές δομές της επιχείρησης λόγω της αναστολής καθηκόντων των εργαζομένων, σύμφωνα 
τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 4820/2021, υπολειτουργούν και κινδυνεύουν να 
κλείσουν.    

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. εισηγήθηκε το 1ο θέμα ημερήσιας διάταξης που αφορά την 
κατακύρωση του με αρ. πρωτ. 829/04-10-2021 πρακτικού επιλογής προσωπικού, της 
τριμελούς επιτροπής που αφορά την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού, συνολικού 
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αριθμού πέντε (5) θέσεων, για επιτακτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας, 
επικύρωση των αποτελεσμάτων αυτού, καθώς και έγκριση σύναψης συμβάσεων 
εργασίας ΙΔΟΧ των επιτυχόντων, τρίμηνης (3) διάρκειας με δυνατότητα επέκτασης 

τριμήνου, σχετικά με την αρ. πρωτ. 764/23-09-2021 (ΑΔΑ: Ψ5ΜΒΟΚ9Θ-ΟΒΘ) 
ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού της ΔΗ.Κ.Ε. ΙΡΙΣ αναφέροντας τα εξής: 
 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 4820/2021 προβλέπεται υποχρεωτικότητα 
εμβολιασμού για το προσωπικό συγκεκριμένων φορέων του δημόσιου τομέα. 

Ειδικότερα, σύμφωνα με τη παρ. 1α:  
«Για επιτακτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας, εμβολιάζεται υποχρεωτικά κατά 

του κορωνοϊού COVID-19 όλο το προσωπικό των ιδιωτικών, δημόσιων και δημοτικών μονάδων 
φροντίδας ηλικιωμένων και φροντίδας ατόμων με αναπηρία (ιατρικό, παραϊατρικό, νοσηλευτικό, 
διοικητικό και υποστηρικτικό προσωπικό), ήτοι: 
… (ι) Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων της απόφασης του Υπουργού Υγείας και 
Πρόνοιας υπό στοιχεία Π1γ/ΑΓΠ/οικ.14963/2001 (Β’ 1397). 
 (ιβ) Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Ατόμων με Αναπηρία (ΚΔΑΠΑμεΑ) του 
άρθρου 2 του ν. 4756/2020 (Α’ 235) …». 

Περαιτέρω, με την παρ. 6 του ιδίου άρθρου ορίζεται ότι στην περίπτωση της παρ. 1, το 
υπόχρεο προσωπικό πρέπει να έχει λάβει την πρώτη ή τη μοναδική δόση έως τις 16 Αυγούστου 
2021, η δε ολοκλήρωση του εμβολιαστικού κύκλου πρέπει να γίνει σύμφωνα με τις 
προβλεπόμενες διαδικασίες και στον προβλεπόμενο χρόνο. 

Με την παρέλευση της 16ης Αυγούστου και δεδομένου ότι υπήρχαν υπάλληλοι στην 
Επιχείρηση οι οποίοι ήταν υπόχρεοι εμβολιασμού αλλά δεν προσκόμισαν βεβαίωση ότι έχουν 
λάβει την πρώτη ή τη μοναδική δόση εμβολιασμού κατά του κορωνοιού COVID-19, ή ψηφιακό 
πιστοποιητικό εμβολιασμού COVID-19, ή βεβαίωση ότι έχουν νοσήσει το τελευταίο εξάμηνο με 
προσκόμιση του πιστοποιητικού νόσησης, εκδόθηκαν οι σχετικές αποφάσεις Προέδρου, 
σύμφωνα με τις οποίες τέθηκαν σε αναστολή καθηκόντων κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της 
παρ. 6α τού άρθρου 206 του ν. 4820/2021. 

Ακόμη στο άρθρο 207 του Ν. 4820/2021 αναφέρεται:  
«Σε περίπτωση εφαρμογής της περ. (α) της παρ. 6 του άρθρου 206 δύναται να προσλαμβάνεται για 
τους φορείς που εντάσσονται στο πεδίο εφαρμογής του ανωτέρω άρθρου σύμφωνα με το άρθρο 36 
του ν. 4765/2021 (Α’ 6) προσωπικό με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου 
αντίστοιχων προσόντων, κατηγορίας/εκπαιδευτικής βαθμίδας, κλάδου/ειδικότητας του 
προσωπικού που έχει τεθεί σε αναστολή καθηκόντων. Ο ανώτατος αριθμός του προς πρόσληψη 
προσωπικού δεν δύναται να υπερβαίνει τον αριθμό του προσωπικού, που έχει τεθεί σε αναστολή 
καθηκόντων».  

Επίσης με την εγκύκλιο ΔΙΔΑΔ/Φ.69/176/οικ.16259/16-08-2021 του Υπουργείου 
Εσωτερικών παρέχονται διευκρινήσεις για τη διαδικασία πρόσληψης προσωπικού σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 207 του Ν. 4820/2021. Συγκεκριμένα αναφέρονται τα εξής: 
«… Οι φορείς που εντάσσονται στο πεδίο εφαρμογής της περ. (α) της παρ. 6 του άρθρου 206 του 
Ν.4820/2021, εκδίδουν ανακοίνωση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν. 
4765/2021, στην οποία υποχρεωτικώς αναφέρονται: α) ο αριθμός του προσωπικού κατά 
ειδικότητα, β) η διάρκεια της απασχόλησης, γ) τα απαιτούμενα προσόντα και ο τρόπος απόδειξης 
αυτών σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, δ) τα κριτήρια επιλογής, ε) η υπηρεσία, στην οποία θα 
υποβληθούν οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων, στ) η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων και ζ) η 
δημοσιότητα της ανακοίνωσης». 
 Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω και προκειμένου να διασφαλιστεί η εύρυθμη 

λειτουργία των κοινωνικών δομών ΚΔΑΠ ΜΕΑ και ΚΗΦΗ, αλλά και προς όφελος των 
φιλοξενουμένων, η επιχείρηση προχώρησε στην έκδοση προκήρυξης πρόσληψης προσωπικού, 
προς αναπλήρωση του προσωπικού που τέθηκε σε αναστολή. 

Έτσι με την υπ’ αριθ. 107/23-09-2021 (ΑΔΑ: ΩΧΟΖΟΚ9Θ-7Β1) απόφαση του ΔΣ, 
καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν. 4765/2021 (ΦΕΚ Α’6) και του άρθρου 207 του 
Ν. 4820/2021 (ΦΕΚ Α’ 130), περί έγκρισης πρόσληψης έκτακτου προσωπικού με σχέση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ), τρίμηνης διάρκειας με δυνατότητα 
επέκτασης τριμήνου, για επιτακτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας, εκδόθηκε η με 
αρ. πρωτ. 764/23-09-2021 (ΑΔΑ: Ψ5ΜΒΟΚ9Θ-ΟΒΘ) ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού, 
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συνολικού αριθμού πέντε (5) θέσεων διαφόρων ειδικοτήτων, εκ των οποίων οι τέσσερις (4) 
αφορούσαν τη δομή ΚΔΑΠ ΜΕΑ και μία (1) θέση τη δομή ΚΗΦΗ. 

Μετά από το σχετικό έλεγχο των αιτήσεων που έγινε από την τριμελή επιτροπή, η οποία 
συστάθηκε σύμφωνα με την υπ’ αριθ. με την υπ’ αριθ. 107/23-09-2021 (ΑΔΑ: ΩΧΟΖΟΚ9Θ-
7Β1) απόφαση Δ.Σ., για την τήρηση της διαδικασίας πρόσληψης του εν λόγω προσωπικού, 
καταρτίσθηκε το με αρ. πρωτ. 829/04-10-2021 πρακτικό της τριμελούς επιτροπής επιλογής 
προσωπικού.  

Η διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων έγινε σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίζονταν 
στην με αριθ. πρωτ: ΔΙΔΑΔ/Φ.69/176/οικ.16259/16-08-2021 (Εγκύκλιος 56) του Υπουργείου 
Εσωτερικών.  

Για τις πέντε (5) θέσεις διαφόρων ειδικοτήτων, η τριμελής επιτροπή αξιολόγησης 
προσωπικού μετά από τον σχετικό έλεγχο των δικαιολογητικών ανά ειδικότητα, κατάρτησε το 
με αρ. πρωτ. 829/04-10-2021 πρακτικό, ως εξής: 

 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΕΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ), τρίμηνης 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) 
 
Στη Σταυρούπολη, την 4η Οκτωβρίου 2021, ημέρα Δευτέρα και στα γραφεία της Δημοτικής Κοινωφελούς 
Επιχείρησης Δήμου Παύλου Μελά «ΙΡΙΣ» (ΔΗ.Κ.Ε. ΙΡΙΣ), επί της οδού Λαγκαδά 293 - Σταυρούπολη, συνεδρίασε η 
τριμελής επιτροπή η οποία συστάθηκε σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 107/23-09-2021 (ΑΔΑ: ΩΧΟΖΟΚ9Θ-7Β1) 
απόφαση Δ.Σ., για την τήρηση της διαδικασίας πρόσληψης προσωπικού, σύμφωνα με το παρακάτω θέμα: 
 

1. Εξέταση των αιτήσεων των υποψηφίων καθώς και σύνταξη των πινάκων κατάταξης, για την με αριθ. πρωτ. 

764/23-09-2021 (ΑΔΑ: Ψ5ΜΒΟΚ9Θ-ΟΒΘ) προκήρυξη πρόσληψης προσωπικού, συνολικού αριθμού πέντε 

(5) θέσεων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ), τρίμηνης 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) για τη λειτουργία των κοινωνικών δομών Κ.Δ.Α.Π. ΜΕΑ και Κ.Η.Φ.Η. της ΔΗ.Κ.Ε. ΙΡΙΣ. 

Η επιτροπή αξιολόγησης προσωπικού της ανωτέρω ανακοίνωσης είναι τριμελής (3) και αποτελείται από δύο (2) μέλη 
του Διοικητικού Συμβουλίου και έναν (1) υπάλληλο της επιχείρησης, όπως περιγράφεται παρακάτω: 
 
Συνεπώς η επιτροπή αποτελείται από τους: 

1. Σαββίδου Μαρία (Πρόεδρος Επιτροπής – Πρόεδρος ΔΣ) 
2. Σκανδάλης Σωτήριος (Μέλος ΔΣ) 
3. Βλάχου Χριστίνα (υπάλληλος) 

  

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινωφελής Επιχείρησης Δήμου Παύλου Μελά ΙΡΙΣ, σύμφωνα με την υπ’ 
αριθ. 107/23-09-2021 (ΑΔΑ: ΩΧΟΖΟΚ9Θ-7Β1) απόφασή του, καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν. 
4765/2021 (ΦΕΚ Α’6) και του άρθρου 207 του Ν. 4820/2021 (ΦΕΚ Α’ 130), περί έγκρισης πρόσληψης έκτακτου 
προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ), τρίμηνης διάρκειας με δυνατότητα 
επέκτασης τριμήνου, για επιτακτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας, προχώρησε στην αριθ. πρωτ. 
764/23-09-2021 (ΑΔΑ: Ψ5ΜΒΟΚ9Θ-ΟΒΘ) ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού, για την πρόσληψη έκτακτου 
προσωπικού συνολικού αριθμού πέντε (5) ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων.  
 
Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη: 
 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν. 4765/2021 (ΦΕΚ Α’6) για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας 
ΙΔΟΧ για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών. 

2. Τις διατάξεις των άρθρων 205, 206 και 207 του κεφ. Γ’ του Ν.4820/2021 (ΦΕΚ 130/Α΄/23-07-2021) 

«Οργανικός Νόμος του Ελεγκτικού Συνεδρίου και άλλες ρυθμίσεις». 
3. Την με αριθμ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/172/οικ. 15287/28-07-2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών. 
4. Την με αριθμ. πρωτ. 59589/11555/10-8-2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων. 
5. Την υπ’ αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/176/οικ.16259/16-08-2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών. 
6. Την υπ’ αριθ. 107/23-09-2021 (ΑΔΑ: ΩΧΟΖΟΚ9Θ-7Β1) απόφαση Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε. ΙΡΙΣ με θέμα: Λήψη 

απόφασης για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ), 
τρίμηνης 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). 

7. Την με αρ. πρωτ. 764/23-09-2021 (ΑΔΑ: Ψ5ΜΒΟΚ9Θ-ΟΒΘ) ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού με 
σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για επιτακτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας 
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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). 

8. Την προθεσμία υποβολής των αιτήσεων που ξεκίνησε την επομένη μέρα της τελευταίας ανάρτησης (24-09-
2021) της με αρ. πρωτ. 764/23-09-2021 ανακοίνωσης πρόσληψης, 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.  

9. Τις εννέα (9) αιτήσεις που κατατέθηκαν εμπρόθεσμα, ήτοι των: 
 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 100 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ∆Ε Οδηγών [∆΄ (D) Κατηγορίας – με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου] 

Α/Α ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

ΟΥΔΕΙΣ 

 

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 101 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών 

Α/Α ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

1 827/01-10-2021 Κ------ύ  Β------ή 

2 821/01-10-2021 Κ------ά  Ζ-ή 

 
 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 102 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕ Λογοθεραπευτών 

Α/Α ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

1 825/01-10-2021 Κ-------η  Λ------η 

2 786/27-09-2021 Σ-----ς  Κ----------ς 

3 822/01-10-2021 Κ-----ά  Θ-----α 

 

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 103 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΠΕ Γυμναστών Ειδικής Αγωγής (ΑΜΕΑ) 

Α/Α ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

1 813/30-09-2021 Π-----ς  Β-------ς-Π------ς 

2 826/01-10-2021 Κ-----ς  Κ------ς 

3 790/27-09-2021 Α-------ς  Δ-------ς 

4 828/01-10-2021 Β-------ά  Μ---α 

 

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 104 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕ Νοσηλευτών 

Α/Α ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

ΟΥΔΕΙΣ 

 
Η Επιτροπή αφού εξέτασε τα στοιχεία και τα δικαιολογητικά που κατέθεσαν οι υποψήφιοι, απέκλεισε τους κατωτέρω 
αναφερόμενους, στα αντικείμενα που αναφέρονται: 

 

Α/Α 
ΟΝΟΜΑΤΕ 
ΠΩΝΥΜΟ 

ΑΡ. ΠΡΩΤ. 
ΑΙΤΗΣΗΣ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ/ 
ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ 

ΛΟΓΟΣ 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 
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1 Κ-----ά  Θ-----α 822/01-10-2021 102 – ΤΕ Λογοθεραπευτών 

Έλλειψη 
πιστοποιητικού 
εμβολιασμού ή 
νόσησης  

2 Β-------ά  Μ---α 828/01-10-2021 
103 - ΠΕ Γυμναστών Ειδικής 
Αγωγής (ΑΜΕΑ) 

Έλλειψη 
πιστοποιητικού 
εμβολιασμού ή 
νόσησης 

 
Στην συνέχεια η επιτροπή κατέταξε τους λοιπούς υποψήφιους σε πίνακα, όπως προβλέπει η με αριθ. πρωτ: 
ΔΙΔΑΔ/Φ.69/176/οικ.16259/16-8-2021 (Εγκύκλιος 56) του Υπουργείου Εσωτερικών. Μεταξύ αυτών που κατείχαν 
τα προβλεπόμενα τυπικά προσόντα, η επιτροπή έλαβε υπόψη της τα εξής: 
 

1. Τίτλοι σπουδών σχετικοί με το αντικείμενο των προς πλήρωση θέσεων 

2.  Εμπειρία 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. 
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’.    

3. Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID-19 ή βεβαίωση νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 

Συνεπώς ο πίνακας κατάταξης ανά προκηρυσσόμενη ειδικότητα έχει ως εξής: 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ με αρ. πρωτ. 764/23-09-2021 

 ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ  

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΠΕΝΤΕ (5) ΑΤΟΜΩΝ 

ΚΔΑΠ ΜΕΑ 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ [Δ΄ (D) Κατηγορίας – με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου] 
 (1 ΑΤΟΜΟ) 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : 100 

Α/Α ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΜΟ
ΡΙΩ
Ν 

ΣΕΙΡΑ 
ΚΑΤΑ
ΤΑΞΗ

Σ 

ΟΥΔΕΙΣ 

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών  (1 ΑΤΟΜΟ) 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : 101 

1 827/01-10-2021 Κ------ύ   Β------ή 193,20 1η 

2 821/01-10-2021 Κ------ά   Ζ-ή 152,20 2η 

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : ΤΕ Λογοθεραπευτών  (1 ΑΤΟΜΟ) 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : 102 

1 825/01-10-2021 Κ-------η Λ------η 194,00 1η 
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2 786/27-09-2021 Σ-----ς Κ----------ς 162,80 2η 

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : ΠΕ Γυμναστών Ειδικής Αγωγής - ΑΜΕΑ  (1 ΑΤΟΜΟ) 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : 103 

1 813/30-09-2021 Π-----ς   
Β-------ς – 
Π------ς 

553,20 1η 

2 826/01-10-2021 Κ-----ς   Κ------ς 185,00 2η 

3 790/27-09-2021 Α-------ς   Δ-------ς 165,20 3η 

 

ΚΗΦΗ 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : ΤΕ Νοσηλευτών  (1 ΑΤΟΜΟ) 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : 104 

ΟΥΔΕΙΣ 

 
 
Ο πίνακας απορριπτέων προκηρυσσόμενη ειδικότητα έχει ως εξής: 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ με αρ. πρωτ. 764/23-09-2021 

 ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ  

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΠΕΝΤΕ (5) ΑΤΟΜΩΝ 

ΚΔΑΠ ΜΕΑ 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : ΤΕ Λογοθεραπευτών  (1 ΑΤΟΜΟ) 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : 102 

1 822/01-10-2021 Κ-----ά   Θ-----α 

Έλλειψη πιστοποιητικού 

εμβολιασμού ή βεβαίωση 
νόσησης  

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : ΠΕ Γυμναστών Ειδικής Αγωγής - ΑΜΕΑ  (1 ΑΤΟΜΟ) 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : 103 

1 828/01-10-2021 Β-------ά   Μ---α 

Έλλειψη πιστοποιητικού 

εμβολιασμού ή βεβαίωση 
νόσησης  

 
Περαιτέρω η Διοίκηση της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Παύλου Μελά «ΙΡΙΣ» (ΔΗ.Κ.Ε. ΙΡΙΣ) 
προβλέπεται να τηρήσει τις τυπικές διαδικασίες πρόσληψης. 
 

     ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 Σαββίδου Μαρία  Πρόεδρος Επιτροπής - Μέλος ΔΣ ΙΡΙΣ  
1. Σκανδάλης Σωτήριος Μέλος ΔΣ ΙΡΙΣ 

2. Βλάχου Χριστίνα  Υπάλληλος της ΙΡΙΣ 
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Στη συνέχεια κάλεσε το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση της Προέδρου, μετά από 

διαλογική συζήτηση η οποία αναλυτικότερα αναγράφεται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά 
και έλαβε υπόψη: 
1. Τις διατάξεις των άρθρων 5 και 6 της Υ.Α. 43254/2007 (ΦΕΚ 1492/17.8.2007 τεύχος Β’). 
2. Τις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν. 4765/2021 (ΦΕΚ Α’6) για την πρόσληψη προσωπικού 

με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών. 
3. Τις διατάξεις των άρθρων 205, 206 και 207 του κεφ. Γ’ του Ν.4820/2021 (ΦΕΚ 130/Α΄/ 

23-07-2021) «Οργανικός Νόμος του Ελεγκτικού Συνεδρίου και άλλες ρυθμίσεις». 
4. Την με αριθμ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/ Φ.69 / 172/ οικ. 15287/28-07-2021 εγκύκλιο του 

Υπουργείου Εσωτερικών. 
5. Την με αριθμ. πρωτ. 59589/11555/10-8-2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας και 

Κοινωνικών Υποθέσεων. 
6. Την υπ΄αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/176/οικ.16259/16-08-2021 εγκύκλιο του Υπουργείου 

Εσωτερικών. 
7. Την υπ’ αριθ. 107/23-09-2021 (ΑΔΑ: ΩΧΟΖΟΚ9Θ-7Β1) απόφαση Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε. ΙΡΙΣ 

με θέμα: Λήψη απόφασης για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ), τρίμηνης 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). 

8. Την με αρ. πρωτ. 764/23-09-2021 (ΑΔΑ: Ψ5ΜΒΟΚ9Θ-ΟΒΘ) ανακοίνωση πρόσληψης 
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). 

9. Την ανάγκη διασφάλισης της εύρυθμης λειτουργίας των κοινωνικών δομών ΚΔΑΠ ΜΕΑ και 
ΚΗΦΗ της Επιχείρησης προς όφελος των φιλοξενουμένων. 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 

 
1. Αποδέχεται το με αρ. πρωτ. 829/04-10-2021 πρακτικό αξιολόγησης της Τριμελούς  
Επιτροπής επιλογής προσωπικού και επικυρώνει τα  αποτελέσματα αυτού, όπως αυτό 
συντάχθηκε και κατατέθηκε στο Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε. ΙΡΙΣ, σύμφωνα με το οποίο έγινε η 
αξιολόγηση και κατάταξη των επιλεγέντων υποψηφίων, της με αρ. πρωτ. 764/23-09-2021 
(ΑΔΑ: Ψ5ΜΒΟΚ9Θ-ΟΒΘ) ανακοίνωσης πρόσληψης της Επιχείρησης, και αφορούσε την 
πρόσληψη έκτακτου προσωπικού, συνολικού αριθμού πέντε (5) ατόμων, με σύμβαση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ), τρίμηνης (3) διάρκειας και 
δυνατότητα παράτασης έως 3 μήνες ακόμη, σε περίπτωση μη άρσης αναστολής 
καθηκόντων, 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. 
 
2. Εγκρίνει τη σύναψη συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) 
με τους επιτυχόντες, συνολικά τριών (3) ατόμων για το ΚΔΑΠ ΜΕΑ Πολίχνης της ΔΗ.Κ.Ε. 
ΙΡΙΣ, τρίμηνης (3) διάρκειας και δυνατότητα παράτασης έως 3 μήνες ακόμη, σε περίπτωση μη 

άρσης αναστολής καθηκόντων, για επιτακτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας.  
 
3. Οι δαπάνες μισθοδοσίας για το ως άνω προσωπικό, έχουν προβλεφθεί στον προϋπολογισμό 
έτους 2021 (K.A. 60-00-001 – Προσωπικό ορισμένου χρόνου και Κ.Α. 60-03-001 - ΙΚΑ 
προσωπικού ορισμένου χρόνου) και θα προβλεφθούν και στον προϋπολογισμό έτους 2022, σε 
περίπτωση παράτασης των συμβάσεων εργασίας πέραν των τριών (3) μηνών.  
 
4. Η πρόσληψη του εν λόγω προσωπικού γίνεται στο πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων του 
άρθρου 36 του Ν. 4765/2021 και των διατάξεων του άρθρου 207 του Ν. 4820/2021. 
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Η  απόφαση  αυτή  πήρε αύξοντα αριθμό 108/2021. 
Αφού συντάχθηκε και διαβάσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται  ως εξής: 
 

         Η Ειδική Γραμματέας                     Η Πρόεδρος του Δ.Σ. 
 
  
 

            Γεωργιάδου Αθηνά                                    Σαββίδου Μαρία  
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