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Τριμελής Επιτροπή επιλογήςέκτακτου προσωπικού  

για τις κοινωνικές δομές ΚΔΑΠ ΜΕΑ και ΚΗΦΗ της 

ΔΗ.Κ.Ε. ΙΡΙΣ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου   Σταυρούπολη: 15-11-2021  

36 του Ν. 4765/2021 και τις διατάξεις του άρθρου  

207 του Ν. 4820/2021    

      

 

 Προς: Δημοτική Κοινωφελή 

Επιχείρηση Δήμου Παύλου Μελά 

ΙΡΙΣ  

 

 

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση πρακτικού 

 

Σας διαβιβάζουμε το με αρ. πρωτ. 1120/15-11-2021 πρακτικό αξιολόγησης του υπό 

πρόσληψη έκτακτου προσωπικού, συνολικού αριθμού δύο (2) θέσεων, τρίμηνης (3) 

διάρκειας το οποίο προσλαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν. 

4765/2021 και τις διατάξεις του άρθρου 207 του Ν. 4820/2021,για τη λειτουργία των 

κοινωνικών δομών Κ.Δ.Α.Π. ΜΕΑ και Κ.Η.Φ.Η. της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης 

Δήμου Παύλου Μελά ΙΡΙΣ. 

 

 

 Για την επιτροπή  

Η Πρόεδρος  

 

 

               Σαββίδου Μαρία 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΔΗΜΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ «ΙΡΙΣ»        
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΛΑΓΚΑΔΑ 293    
ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ, Τ.Κ. 56430     ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ15-11-2021 
ΤΗΛ: 2310-662944, 642405  
FAX: 2310-642404      
Email: info@irispm.gr 
 
 

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 15η Νοεμβρίου 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 τηνυπ’ αριθ. 141/02-11-2021 (ΑΔΑ: Ψ3Χ5ΟΚ9Θ-5ΨΟ) 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. 1072/04-11-2021 (ΑΔΑ: 96Α2ΟΚ9Θ-ΣΚΤ) προκήρυξη πρόσληψης 

προσωπικού, συνολικού αριθμού δύο(2) 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 της κοινωνικής δομής Κ.Δ.Α.Π. ΜΕΑ 

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  (ΠρόεδροςΕπιτροπής – 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. 141/02-11-2021 (ΑΔΑ: Ψ3Χ5ΟΚ9Θ-5ΨΟ) 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 με αριθ. πρωτ. 1072/04-11-2021 (ΑΔΑ: 96Α2ΟΚ9Θ-ΣΚΤ) 
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ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού, για την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού συνολικού 
αριθμού δύο (2) ατόμων της ίδιας ειδικότητας.  
 
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 αριθ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/172/οικ. 15287/28-07-2021 εγκύκλιο του 
Υπουργείου Εσωτερικών. 

4. Την με αριθ. 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. 141/02-11-2021 (ΑΔΑ: Ψ3Χ5ΟΚ9Θ-5ΨΟ) 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. 1072/04-11-2021 (ΑΔΑ: 96Α2ΟΚ9Θ-ΣΚΤ) ανακοίνωσηπρόσληψης 
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). 

8. Την προθεσμία υποβολής των αιτήσεων που ξεκίνησε την επομένη μέρα της τελευταίας 
ανάρτησης (5-11-2021) της με αρ. πρωτ. 1072/04-11-2021 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 08-11-2021 έως και Παρασκευή 12-11-2021.  

9. Τις τρεις (3) αιτήσεις που κατατέθηκαν εμπρόθεσμα, ήτοι των: 
 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 109 

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

Α/Α ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

1 1117/15-11-2021 Θ--------ς Γ-------ς 

2 1101/08-11-2021 Τ----------ς Γ-------ς 

3 1105/10-11-2021 Π------ς Ν------ς 

 

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

 

Α/Α 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥ

ΜΟ 

ΑΡ. ΠΡΩΤ. 

ΑΙΤΗΣΗΣ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ/ 

ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ 
ΛΟΓΟΣ 

ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 

1 Π------ς Ν------ς 1105/10-11-2021 109 – ΔΕ Οδηγών 
Άνω του ορίου 

ηλικίας των 65 ετών 
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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 σπουδώνσχετικοί 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. 1072/04-11-2021 

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ  

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΔΥΟ (2) ΑΤΟΜΩΝ 

ΚΔΑΠ ΜΕΑ 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 

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

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : 109 

Α/Α ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ 
 

ΣΕΙΡΑ 
ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 

1 1117/15-11-2021 Θ--------ς Γ-------ς  
1η 

 

2 1101/08-11-2021 Τ----------ς Γ-------ς  2η 

 
 
Ο πίνακας απορριπτέων προκηρυσσόμενη ειδικότητα έχει ως εξής: 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ με αρ. πρωτ. 1072/04-11-2021 

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ  

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΔΥΟ (2) ΑΤΟΜΩΝ 

ΚΔΑΠ ΜΕΑ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ :ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ [Δ΄ (D) Κατηγορίας – με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου] (2 

ΑΤΟΜΑ) 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : 109 

Α/Α ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΛΟΓΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 

1 1105/10-11-2021  Π------ς Ν------ς 
Άνω του ορίου ηλικίας των 

65 ετών 

 
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 
  
1.Σαββίδου Μαρία  Πρόεδρος Επιτροπής - Μέλος ΔΣ ΙΡΙΣ  

 
 
 
2.Σκανδάλης Σωτήριος Μέλος ΔΣ ΙΡΙΣ 

 
 
 
3.Βλάχου Χριστίνα  Υπάλληλος της ΙΡΙΣ 


