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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ
ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΠΑΓΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΔΟΚΜΕΠΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΟΣΗΣ υπ adflU ΣΜΕ 1/2019
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Έχοντας υπόψη
1 Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν 2527/1997 όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν

Ανακοινώνει
Τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα 1 άτομο για την κάλυψη αναγκών

του ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α ττου εδρεύει
στο Χολαργό Ν Αττικής με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου Ψυχολογική
υποστήριξη γονέων και ττρονηττίων και παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης
στους παιδαγωγούς συνολικής διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης έως
31/07/2020 Στο πλαίσιο του έργου αυτού θα απασχοληθεί ανά τόπο εκτέλεσης
ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης ο εξής αριθμός ατόμων βλ ΠΙΝΑΚΑ Α με τα
αντίστοιχα απαιτούμενα τυπικά και τυχόν πρόσθετα προσόντα βλ ΠΙΝΑΚΑ Β

ΠΙΝΑΚΑΣ Α ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ανά κωδικό απασχόλησης
Κωδικός
απασχόλησης

Τόπος εκτέλεσης Ειδικότητα Διάρκεια
σύμβασης

Αριθμός

ατόμων
112 Ν.ΠΛΔ Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α

ΠΑΠΑΓΟΣ-ΧΟΛΑΡΓΟΣ
Παιδικοί Σταθμοί

ΠΕ παιδοψυχολόγος Από την
υπογραφή της
σύμβασης έως

31/07/2020

1

ΠΙΝΑΚΑΣ Β ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ανά κωδικό απασχόλησης
Κωδικός
απασχόλησης

Τίτλος σπουδών
και

λοιπά απαιτούμενα τυπικά τυχόν πρόσθετα προσόντα
112 α Πτυχίο ή δίπλωμα Ψυχολογίας ή Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας με

ειδίκευση στην Ψυχολογία για αποφοίτους έως 31/12/1993 που πληρούσαν τις
προϋποθέσεις του ν.991/1979 Α 278 όπως ισχύει 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
β Αδεια άσκησης επαγγέλματος Ψυχολόγου ή Βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες
προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος του Ψυχολόγου και

γ Εμπειρία τουλάχιστον ενός 1 έτους ως παιδοψυχολόγου

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Δημοσίευση της ανακοίνωσικ
Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης μαζί με το Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων

Μίσθωσης Έργου ΣΜΕ με σήμανση έκδοσης 12-02-2019 να γίνει στο
κατάστημα της υπηρεσίας μας στα παραρτήματα αυτής και στο χώρο των ανακοινώσεων

του δημοτικού καταστήματος του δήμου Παπάγου-Χολαργού στον οποίο
εδρεύει η υπηρεσία
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΥποΒολή αιτήσεων συυμετονής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ
ΣΜΕ.4 και να την υποβάλουν είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από
αυτούς πρόσωπο εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από
δημόσια αρχή είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας
μας στην ακόλουθη διεύθυνση
Ν.Π Δ.Δ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ

ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α 17ης Νοεμβρίου 121 Τ.Κ
156 62 Χολαργός υπόψιν κας Μούσιου Αδαμαντίας και κας Γιαχουντή Γεωργίας τηλ
επικοινωνίας 210-6531778
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα 10 ημέρες υπολογιζόμενες ημερολογιακά

και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας

σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας
μας εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων α στην υπηρεσία
μας στην ανωτέρω διεύθυνση β στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ www.asep.gr και συγκεκριμένα

ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή Πολίτες Έντυπα
Διαδικασίες Διαγωνισμών Φορέων Μίσθ Έργου ΣΜΕ γ στα κατά τόπους

Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

ΠΑΡΙΣΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ

Χολαργός 21/06/2019
Αριθ Πρωτ 2118
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