
1. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Μέσο: . . . . . . . . .ΕΣΤΙΑ
Ημ. Έκδοσης: . . .17/12/2021 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .17/12/2021
Σελίδα: . . . . . . . . 5
Innews AE - Αποδελτίωση Τύπου - http://www.innews.gr

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηλιούπολη, 

13/12/2021
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ.
Πρωτ-οικ.4653
Ν.ΠΔΔ. «Κέντρο Αγωγής Φροντίδας
και Αλληλεγγύης Δήμου Ηλιούπολης
(ΚΑΦΑΛΗΛ) ΠΑΥΛΟΣ ΠΕΝΤΑΡΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υττΌριθ. ΣΟΧ 2/2021
για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη

ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Το Ν.ΠΛΛ «Κέντρο Αγωγής, Φροντίδας και Αλληλεγγύης Δήμου

(ΚΑΦΑΛΗΛ) ΠΑΥΛΟΣ ΠΕΝΤΑΡΗΣ»
Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 
χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη εποχικών 

ή παροδικών αναγκών του Ν.ΠΛΔ «Κέντρο Αγωγής Φροντίδας 

και Αλληλεγγύης Δήμου Ηλιούπολης (ΚΑΦΑΛΗΛ) ΠΑΥΛΟΣ 

ΠΕΝΤΑΡΗΣ», που εδρεύει στο Δήμο Ηλιούπολης της Περιφερειακής 

Ενότητας ΚεντρικούΤομέα Αθηνών, και συγκεκριμένατου
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 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Κωδι¬

κός
θέσης

Υπηρεσία Έδρα
υπηρεσίας Ειδικότητα

Διάρκεια

σύμβασης

Αριθμός

ατόμων

101

Ν.ΠΛΔ. «Κέντρο
Αγωγής Φροντίδας 

και Αλληλεγγύης 

Δή-
μου Ηλιούπολης
(ΚΑΦΑΛΗΛ)

ΠΑΥΛΟΣ ΠΕΝΤΑΡΗΣ»

(Για τη στελέχωση 
του Παραρτήματος 

Φροντίδας 
«Η ΑΓΙΑΤΑ-
ΒΙΘΑ»)

Δήμος
Ηλιούπολης
ΠΕΡΙΦΕΡΙΑ-

ΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ

ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΕ Βοηθών
Νοσηλευτών 8 μήνες 4

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Κωδικός
θέσης

Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα
(τυπικά & τυχόν προσθετά) προσόντα

α) Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος Μέσης Τεχνικής 

Επαγγελματικής Νοσηλευτικής Σχολής (ΜΤΕΝΣ) ή ειδικοτήτων 

Βοηθών Νοσηλευτών ή Βοηθών Νοσοκόμων
ή Νοσηλευτικής ή Νοσηλευτικής Τραυματολογίας ή Βοηθός 

Τραυματολογίας ορθοπεδικής ή Νοσηλευτικής Χειρουργείου 

ή Νοσηλευτικής Ογκολογικών Παθήσεων ή Ειδικής 

Νοσηλευτικής ή Νοσηλευτικής Μονάδων Εντατικής
Θεραπείας ή Νοσηλευτικής Ατόμων με Ψυχικές Παθήσεις
ή Βοηθός Νοσηλευτικής Μαιευτικής ή Βοηθός Νοσηλευτικής 

Γενικής Νοσηλείας ή Βοηθός Νοσηλευτικής Ταραυ-
ματολογίας ή Βοηθός Νοσηλευτικής Χειρουργείου ή Βοηθός 

Νοσηλευτικής Ογκολογικών παθήσεων ή Βοηθός Νοσηλευτικής 

Μονάδων Εντατικής Θεραπείας ή Βοηθός Νο¬

101 σηλευτικής Ατόμων με Ειδικές παθήσεις ή Βοηθών Γενικής
Νοσηλείας ή Βοηθός Νοσηλευτή ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα 

ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων: 

ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού 

Εκπαιδευτηρίου Α' ή Β' κύκλου σπουδών ή Ενιαίου 
Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου 

ή Επαγγελματικής Σχολής ήΤεχνικής Επαγγελματικής
Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας
του ΟΑΕΔτου Ν. 1 346/1 983 ή Ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιμος 

τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής
αντίστοιχης ειδικότητας
β) Αδεια άσκησης επαγγέλματος βοηθού νοσηλευτή ή βεβαίωση 

εκδιδόμενη από'αρμόδια διοικητική αρχή ότι πληροί 

όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του
επαγγέλματος βοηθού νοσηλευτή.

Οι υποψήφιοι/ες πρέπει να είναι ηλικίας από 1 8 έως 65 ετών.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με
κωδικό, έντυπο αςεπ ΣΟΧ 2*"* και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα 

δικαιολογητικά, είτε ηλεκτρονικά (kafadil@ilioupoli.gr). είτε 

ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας 

μας στην ακόλουθη διεύθυνση:
Ν.ΠΛΔ «Κέντρο Αγωγής Φροντίδας και Αλληλεγγύης Δήμου Ηλι-
ούπολης(ΚΑ.ΦΑΛ.ΗΛ)ΠΑΥΛΟΣΠΕΝΤΑΡΗΣ»,ΤμήμαΔιοικητικό-
Οικονομικό, Γραφείο Διοίκησης Προσωπικού, Νικομάχου 18,Τ.Κ.
1 6341, Ηλιούπολη, υπόψη κας Κυριακής Δεσύπρη και κου Δημητρίου 

Χρόνη (τηλ. επικοινωνίας: 21 0-9958084, 2λ 0-9958089).
Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία
της ηλεκτρονικής υποβολής 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 συμμετοχήςπου θα υποβληθεί ηλεκτρονικά πρέπει απαραιτήτως 

να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή.
Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές
Η αίτηση συμμετοχής επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης και η ευθύνη 

της ορθής συμπλήρωσής της είναι αποκλειστικά του υποψηφίου.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων δεν μπορεί να είναι μικρότερη 
των δέκα (1 0) ημερών (υπολογιζόμενων ημερολογιακά) και

αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της
παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα 

του Ν.ΠΔΔ. «Κέντρο Αγωγής Φροντίδας και Αλληλεγγύης 
Δήμου Ηλιούπολης (Κ.Α.ΦΑΔΗ.Λ.) ΠΑΥΛΟΣ ΠΕΝΤΑΡΗΣ», στα

παραρτήματα αυτού, στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού
καταστήματος του Δήμου Ηλιούπολης και στον διαδικτυακό τόπο 

αυτού (www.ilioupoli.gr), εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη 

της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία 

λήγει με τηνπαρελευοηολόκληρηςτης 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 του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα 
ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Πολίτες 

à Έντυπα - Διαδικασίες à Διαγωνισμών Φορέων a Op. Χρόνου 

ΣΟΧ, β) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)
αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), αττ"
όπου μέσω τηςδιαδρομήςΣυνδεσμοιέ Ανεξάρτητες και άλλες αρχές 

à ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου 

του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω
της διαδρομής Πολίτες à Έντυπα - Διαδικασίες à Διαγωνισμών Φορέων 

à Op. Χρόνου ΣΟΧ.
Κατάταξη υποψηφίων
Αφού η υπηρεσία επεξεργαστεί τις αιτήσεις των υποψηφίων, τους
κατατάσσει σε πίνακες κατάταξης κατά κατηγορία, κλάδο ή ειδικότητα 

και κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας, βάσει των κριτηρίων 

του νόμου (όπως αναλυτικά αναφέρονται στο Παράρτημα
της ανακοίνωσης).
Πρόσληψη
Η υπηρεσία προσλαμβάνει το προσωπικό με σύμβαση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου αμέσως μετά την κατάρτιση
των πινάκων κατάταξηςτων υποψηφίων.Τυχόν αναμόρφωση των
πινάκων βάσει αυτεπάγγελτου ή κατ" ένσταση ελέγχου του ΑΣΕΠ
που συνεπάγεται ανακατάταξη των υποψηφίων, εκτελείται υποχρεωτικά 

από το φορέα ενώ απολύονται οι υποψήφιοι που δεν δικαιούνται 

πρόσληψης βάσει της νέας κατάταξης. Οι απολυόμενοι
λαμβάνουν τις αποδοχές που προβλέπονται για την απασχόλησή
τους έως την ημέρα της απόλυσης χωρίς οποιαδήποτε αποζημίωση 

από την απτά αυτή.
Προσληφθέντες οι οποίοι αποχωρούν πριν από τη λήξη της σύμ-
βασήςτους αντικαθίστανται με άλλους από τους εγγεγραμμένους
και διαθέσιμους στον πίνακα της οικείας ειδικότητας κατά τη σειρά
εγγραφής τους σε αυτόν.
Σε κάθε περίπτωση, οι υποψήφιοι που προσλαμβάνονται είτε κατόπιν 

αναμόρφωσης των πινάκων από το ΑΣΕΠ είτε λόγω αντικατάστασης 

αποχωρούντων υποψηφίων, απασχολούνται για το υπολειπόμενο, 

κατά περίπτωση, χρονικό διάστημα και μέχρι συμπληρώσεως 

της εγκεκριμένης διάρκειας της σύμβασης εργασίας ορισμένου 

χρόνου.
Υποψήφιοι που επιλέγονται για πρόσληψη, προκειμένου να ελεγχθεί, 

εκ νέου, το κώλυμα της οκτάμηνης απασχόλησης πρέπει κατά 

την ημέρα ανάληψης των καθηκόντων τους να υποβάλουν στο
φορέα υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8 του ν.1 599/1 986 στην
οποία να δηλώνουν ότι από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης 

συμμετοχής τους στη διαδικασία έως και την ημερομηνία
πρόσληψης δεν έχουν απασχοληθεί ή έχουν απασχοληθεί (δηλώνεται 

το χρονικό διάστημα και ο φορέας απασχόλησης) με σύμβαση 
εργασίας ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση εποχιακών

ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών σε φορέα του δημόσιου 

ή ευρύτερου δημόσιου τομέα της παρ.1 του άρθρου 2 του
Ν. 4765/202 1 . Σε περίπτωση μη υποβολής της ανωτέρω υπεύθυνης 

δήλωσης η σχετική απόφαση πρόσληψης ανακαλείται. Εάν η
δήλωση είναι ψευδής ή ανακριβής η σύμβαση εργασίας είναι αυτοδικαίως 

άκυρη και η πρόσληψη ανακαλείται υποχρεωτικά. Στις
ανωτέρω περιπτώσεις οι επιλεγέντες ή προσληφθέντες υποψήφιοι 

αντικαθίστανται με άλλους από τους εγγεγραμμένους και διαθέσιμους 

στον πίνακα της οικείας ειδικότητας κατά τη σειρά εγ-
γραφήςτους σε αυτόν.

Ο Πρόεδροςτου Ν.ΠΔΔ.
«Κέντρο Αγωγής Φροντίδας και

Αλληλεγγύης Δήμου Ηλιούπολης
(ΚΑ.ΦΑΔΗΛ) ΠΑΥΛΟΣ ΠΕΝΤΑΡΗΣ»

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΤΕΤΣΙΚΑΣ
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