
1. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Μέσο: . . . . . . . . .Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ
Ημ. Έκδοσης: . . .21/10/2020 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .21/10/2020
Σελίδα: . . . . . . . . 28
Innews AE - Αποδελτίωση Τύπου - http://www.innews.gr

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΙΛΟΘΕΗ 9-9-2020
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ Πρωί 2026
ΝΠΔΔ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ ΨΥΧΙΚΟΥ Ο.Κ.Α.Π.Α

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθμ ΣΟΧ 2/2020

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Το Ν.Π.Δ.Δ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ ΨΥΧΙΚΟΥ Ο.Κ.Α.Π.Α
Έχοντας υπόψη
1 Tis διατάξεις του άρθρου 21 του Ν 2190/1994 Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων

διοίκησης ΦΕΚ 28 Α όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ 9 του άρθρου 25
του Ν 4440/2016 ΦΕΚ 224 τ.Α και του άρθρου 64 του Ν.4590/2019 ΦΕΚ 17/Τ.Α77-2-2019

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 Τις διατάξεις του άρθρου 20 Αποκλειστική προθεσμία για τη σύναψη συμβάσεων έκτακτου προσωπικού του Ν 4305/201 4
ΦΕΚ 237/τ.Α 731-10-2014 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

5 Τις διατάξεις του άρθρου δεύτερου του Ν 4528/2018 ΦΕΚ 50Λ.Α716-03-2018
6 Τις διατάξεις του άρθρου 61 του Ν 4674/2020 ΦΕΚ 53/Α71 1-3-2020
7 Τις διατάξεις του άρθρου τεσσαρακοστού έκτου της από 30-3-2020 ΠΝΠ ΦΕΚ Α 75/31-3-2020 όπως κυρώθηκε με το

Ν.4684/2020 ΦΕΚ 86/Α725-4-2020
8 Την υπ αριθμ 22/17-03-2020 Απόφαοη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ Οργανισμός Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Προστασίας Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φιλοθέης Ψυχικού με θέμα Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού
με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έτους 2020 με κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς
Πόρους

9 Το υπ αριθμ πρωί 30819/8143/21-04-2020 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με θέμα Εισηγητική έκθεση
για πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο Ν.Π.Δ.Δ Οργανισμός Κοινωνικής Αλληλεγγύης Προστασίας

Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φιλοθέης Ψυχικού η προκαλούμενη δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό
του Φορέα προς το Υπουργείο Εσωτερικών

10 Την υπ'αριθ πρωτ ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./103/12348/16-07-2020 Εγκριτική απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ.1 της

αριθ 33/2006 ΠΥΣ Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα ΦΕΚ 280 Α όπως ισχύει
1 1 Το υπ αριθμ πρωτ 45678/20-07-2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα Έγκριση πρόσληψης προσωπικού

με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στους Ο.Τ.Α α και β βαθμού με κάλυψη της δαπάνης από τους
Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους

12 Την υπ αριθμ 82/8-9-2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ Οργανισμός Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Προστασίας Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φιλοθέης Ψυχικού με θέμα Καθορισμός ειδικοτήτων προσωπικού με
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους

13 Τη συγχώνευση Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Φιλοθέης Ψυχικού και σύσταση νέου Ν.Π.Δ.Δ με την
επωνυμία Οργανισμός Κοινωνικής Αλληλεγγύης Προστασίας Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φιλοθέης Ψυχικού
Ο.Κ.Α.Π.Α ΦΕΚ 1 1 64Λ.Β708-06-201 1

14 Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας ΦΕΚ 572Λ.Β708-04-2015 του Ν.Π.Δ.Δ Οργανισμός Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Προστασίας Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φιλοθέης Ψυχικού και την υπ αριθμ πρωτ 2034/9-9-2020 Βεβαίωση της

Προέδρου του Ν.Π.Δ.Δ περί ύπαρξης κενών θέσεων
15 Την υπ αριθμ πρωτ 2025/9-9-2020 Βεβαίωση του Ν.Π.Δ.Δ Οργανισμός Κοινωνικής Αλληλεγγύης Προστασίας Πολιτισμού

και Αθλητισμού Δήμου Φιλοθέης Ψυχικού περί ύπαρξης πιστώσεων για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του
υπό πρόσληψη προσωπικού της παρούσας ανακοίνωσης

Ανακοινώνει
Την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ενός 1 ατόμου για την κάλυψη εποχικών
ή παροδικών αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ Οργανισμός Κοινωνικής Αλληλεγγύης Προστασίας Πολιτισμού και Αθλητισμού
Δήμου Φιλοθέης Ψυχικού που εδρεύει στον Δήμο Φιλοθέης Ψυχικού του Ν Αττικής και συγκεκριμένα του εξής ανά
υπηρεσία έδρα ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης αριθμού ατόμων βλ ΠΙΝΑΚΑ Α με τα αντίστοιχα απαιτούμενα τυπικά
και τυχόν πρόσθετα προσόντα βλ ΠΙΝΑΚΑ Β

ΠΙΝΑΚΑΣ Α ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΤΩ HKOY
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Ειδικότητα Διάρκεια
σύμβασης

Αριθμός
ατόμων

101 Ν.Π.Δ.Δ Οργανισμός Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Προστασίας Πολιτισμού και Αθλητισμού

Δήμου Φιλοθέης Ψυχικού Για τη στελέχωση των
Βρεφονηπιακών και Παιδικών Σταθμών

Δήμος
Φιλοθέης

Ψυχικού
Ν Αττικής

•ΥΕ

Καθαριστριών

Από την
υπογραφή της

ούμβασης και
εως 31-7-2021
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Ό/Η επιλεγείς/είσα οφείλει να προσκομίσει κατά την πρόσληψη στον Φορέα πιστοποιητικό υγείας συμφωνά με την un
αριθμ Υ1α/Γ.Π.οικ76785 ΦΕΚ 3758/τ.Β 725-10-2017 Υπουργική Απόφαση
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ βλ ΠΙΝΑΚΑ Β των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας
τους οφείλουν να υποβάλουν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου okapa@okapa.gr ή e.kitsou®
okapa.gr ή ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή όλα τα απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση και το Παράρτημα
ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου ΣΟΧ δικαιολογητικά σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα

ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ του Κεφαλαίου II ίου ανωτέρω Παραρτήματος εκτός από την
Υπεύθυνη Δήλωση του Ν 1599/1986 που αναφέρεται στο Κεφάλαιο II ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
στοιχείο 2 του παραρτήματος αυτού
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
Η αίτηση συμμετοχής που θα υποβληθεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη

με ψυσική υπογραφή Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές
• Πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής που απαιτούνται από την Ανακοίνωση πρέπει απαραιτήτως να συνοδεύονται

από επίσημη μετάφραση τους στην ελληνική γλώσσα και να έχουν επικυρωθεί σύμφωναμε τα οριζόμενα οίο Παράρτημα
Ανακοινώσεων Συμβάσεων Epvaaias Ορισμένου Χρόνου ΣΟΧ με σήμανση éKôœns 02 12-2019 και ειδικότερα στην
τελευταία ενότητα του Κεφαλαίου II με τίτλο ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ
• Τα πιστοποιητικά της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδας Α.Σ.Π.Ε για όσους υποψήφιους επικαλούνται Πο
λυιεκνική ιδιότητα υποβάλλονται υποχρεωτικά είτε σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα τα οποία έχουν επικυρωθεί
από δικηγόρο είτε σε πρωτότυπα
• Για την απόδειξη της αναπηρίας του ίδιου ή συγγενικού προσώπου θα πρέπει να υποβάλλονται τα δικαιολογητικά που

προβλέπονται στην υπ αριθμ Πρωτ ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.1/570/οικ.3824/3.2.2017 απόφαση της Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης

ΦΕΚ 272/6.2.201 7/τ.Β στοιχεία 17 και 18 του Κεφαλαίου II του Παραρτήματος ΣΟΧ με σήμανση έκδοσης 02
12-2019
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο Παράρτημα Α νακοινωσεων Συμβάσεων Epvaaias Ορισμένου Χρόνου ΣΟΧ
με σήμανση éKÔoans 02 12-2019

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Δημοσίευση της ανακοίνωσης
Περίληψη της παρούσας ανακοίνωσης η οποία πρέπει να περιέχει υποχρεωτικά τα όρια ηλικίας και όλα τα στοιχεία του άρθρου
21 παρ 8 του Ν 2190/1 994 όπως ισχύει να δημοσιευθεί σε δύο 2 ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τοπικές εφημερίδες του νομού
Αττικής εφόσον εκδίδονται Σε περίπτωση που εκδίδεται μία εφημερίδα ημερήσια ή εβδομαδιαία η δημοσίευση θα γίνει στην

εφημερίδα αυτή δύο 2 φορές
Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης μαζί με το Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΣΟΧ με σήμανση έκδοσης 02-12-2019 να γίνει στο κατάστημα της υπηρεσίας μας στα παραρτήματα και στο δικτυακό τόπο
αυτού www.okapa.gr καθώς και στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Φιλοθέης Ψυχικού
στον οποίο εδρεύει η υπηρεσία θα συνταχθεί και σχετικό πρακτικό ανάρτησης στο φορέα σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ 9
του Ν 2190/1994 όπως ισχύει το οποίο θα αποσταλεί αυθημερόν στο ΑΣΕΠ είτε στο e-mail sox asep.gr είτε στο fax 210
6467728 ή 213 1319188

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό έντυπο αιεπ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν είτε ηλεκτρονικά

στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου okapa@okapa.gr ή e.kitsou@okapa.gr είτε ταχυδρομικά με συστημένη

επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση Ν.Π.Δ.Δ Οργανισμός Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Προστασίας Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φιλοθέης Ψυχικού Βεκιαρέλη 11 Τ Κ 15237 Φιλοθέη Ν Αττικής

υπ όψιν κας Ελένης Κίτσου τηλ επικοινωνίας 210 6834550
Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που αναγράφει το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και 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 αίτηση συμμετοχής που θα υποβληθεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη

με φυσική υπογραφή Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές
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 στα παραρτήματα και στο δικτυακό τόπο αυτού www.okapa.gr καθώς και στο χώρο ανακοινώσεων ίου δημοτικού καταστήματος

του Δήμου Φιλοθέης Ψυχικού εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες
Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι κατά νόμο εξαιρετέα
δημόσια αργία ή μη εργάσιμη τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων α στο δικτυακό τόπο της υπηρεσία μας www.okapa.gr β
στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ www.asep.gr και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή Πολίτες
Έντυπα Διαδικασίες Διαγωνισμών Φορέων Ορ Χρόνου ΣΟΧ γ στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών ΚΕΠ
αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση www.kep.gov.gr απ όπου μέσω της διαδρομής Σύνδεσμοι Ανεξάρτητες και
άλλες αρχές ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα
έντυπα μέσω της διαδρομής Πολίτες Έντυπα Διαδικασίες Διαγωνισμών Φορέων Ορ Χρόνου ΣΟΧ
Το κώλυμα της οκτάμηνης απασχόλησης ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ στην περίπτωση που η διάρκεια σύμβασης ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου είναι άνω των οκτώ 8 μηνών
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ Ανάρτηση πινάκων και υποβολή ενστάσεων
Μετά την κατάρτιση των πινάκων η υπηρεσία μας θα αναρτήσει το αργότερο μέσα σε είκοσι 20 ημέρες από τη λήξη της
προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής τους πίνακες κατάταξης των υποψηφίων στα καταστήματα και στο δικτυακό

τόπο της υπηρεσίας μας τους οποίους πρέπει να αποστείλει άμεσα για έλεγχο στο ΑΣΕΠ ενώ θα συνταχθεί και σχετικό
πρακτικό ανάρτησης σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ 1 1 του Ν 2190/1994 όπως ισχύει το οποίο θα υπογραφεί από δύο 2

υπαλλήλους της υπηρεσίας Το πρακτικό αυτό θα αποσταλεί αυθημερόν στο ΑΣΕΠ είτε στο e-mail sox@asep.gr είτε στο fax
210 6467728 0 2131319188
Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα 10
ημερών υπολογιζόμενες ημερολογιακά η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους Η ένσταση υποβάλλεται

αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο στο ΑΣΕΠ στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου prosl.enstasi@asep.gr και για
να εξεταστεί πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό καταβολής παραβόλου είκοσι ευρώ 20 € που έχει εκδοθεί είτε μέσω
ins εφαρμογής του ηλεκτρονικού παραβόλου e παράβολο βλ λογότυπο ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ στο διαδικτυακό
τόπο του ΑΣΕΠ www.asep.gr είτε από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία Δ.Ο.Υ 0 υποψήφιος πρέπει να αναγράψει τον κωδικό/αριθμό

του παραβόλου οτην ένσταση και να καταβάλει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παραβόλου μέχρι τη λήξη προθεσμίας
υποβολής των ενστάσεων Σε περίπτωση που η υποβληθείσα ένσταση γίνει δεκτή ίο καταβληθέν ποσό επιστρέφεται στον

ενιστάμενο
Η υπηρεσία οφείλει να αποστείλει στο ΑΣΕΠ εντός τριών 3 εργάσιμων ημερών φωτοαντίγραφα των αιτήσεων και των δικαιολογητικών

των υποψηφίων που έχουν υποβάλει ένσταση κατά των πινάκων κατάταξης
ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ της παρούσας ανακοίνωσης αποτελεί και το Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας
Ορισμένου Χρόνου ΣΟΧ με σήμανση έκδοσης 02-12-2019 το οποίο περιλαμβάνει i οδηγίες για τη συμπλήρωση
της αίτησης υπεύθυνης δήλωσης με κωδικό έντυπο αιεπ ΣΟΧ.6 σε συνδυασμό με επισημάνσεις σχετικά με τα προσόντα
και τα βαθμολογούμενα κριτήρια κατάταξης των υποψηφίων σύμφωνα με τις ισχύουσες κανονιστικές ρυθμίσεις και ϋ
τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έγκυρη συμμετοχή τους στη διαδικασία επιλογής Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν

να έχουν πρόσβαση στο Παράρτημα αυτό μέσω του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ www.asep.gr και συγκεκριμένα
μέσω της ίδιας διαδρομής που ακολουθείται και για την αναζήτηση του εντύπου της αίτησης δηλαδή Πολίτες Έντυπα

Διαδικασίες Διαγωνισμών Φορέων Ορ Χρόνου ΣΟΧ
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ

ΒΥΘΟΥΛΚΑ ΣΟΦΙΑ

http://www.innews.gr
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