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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 

Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. 

 

Το Ν.Π.Δ.Δ. Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής 

(Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.) Δήμου Ιωαννιτών, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 168/25-10-2021 (ΑΔΑ: 

665ΧΟΚΠΕ-2Γ7) Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει 

προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού Δύο (2) 

ατόμων, προς κάλυψη των αναγκών του 1
ου

 ΚΔΑΠ-ΜΕΑ Δήμου Ιωαννιτών, για την εξής κατά 

αριθμό ατόμων, ειδικότητες, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα και την αντίστοιχη χρονική 

περίοδο: 

 

Ειδικότητα Αριθμός 

Ατόμων 
Ειδικά Τυπικά Προσόντα Χρονική 

Διάρκεια 
ΤΕ 

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 
1 α) Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος 

Φυσικοθεραπείας ΤΕΙ  ή το ομώνυμο πτυχίο ή 

δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής 

(Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ  ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα  

πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων  

Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή 

ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή 

αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το 

ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο 

ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή 

αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. 

Δύο (2) 

μήνες 
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β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος 

Φυσικοθεραπευτή ή βεβαίωση ότι πληροί όλες 

τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του 

επαγγέλματος Φυσικοθεραπευτή.  

γ) Ταυτότητα μέλους του Πανελλήνιου 

Συλλόγου Φυσιοθεραπευτών (Π.Σ.Φ), η οποία 

να είναι σε ισχύ μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου του 

επόμενου έτους από την έκδοσή της, σύμφωνα 

με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του ν. 3599/2007  

ή Βεβαίωση εγγραφής στον Π.Σ.Φ για όσους 

εγγράφονται για πρώτη φορά,η οποία ισχύει 

μέχρι το τέλος του έτους που εκδόθηκε ή 

Βεβαίωση ανανέωσης εγγραφής στον Π.Σ.Φ. του 

τρέχοντος έτους. 
ΤΕ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 1 α) Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Λογοθεραπείας 

ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα 

Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ 

ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα 

ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής 

(Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος 

σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης 

ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά 

ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της 

ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. 

β) Βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες 

προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος 

Λογοθεραπευτή. 

Δύο (2) 

μήνες 

 

 Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών, να είναι υγιείς και αρτιμελείς και να 

έχουν τη φυσική καταλληλότητα για την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που θα καλύψουν. 

 Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, 

δικαστική συμπαράσταση ) με την επιφύλαξη της επόμενης εξαίρεσης.  

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους και τα απαιτούμενα ειδικά τυπικά προσόντα της 

ειδικότητας τους, πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς και τα εξής δικαιολογητικά: 

1.Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας. 

2. Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους 

μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07.  

3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνει ο υποψήφιος αν έχει εργαστεί το 

τελευταίο δωδεκάμηνο στο δημόσιο, σε ποιο φορέα και το χρονικό διάστημα της απασχόλησής του 

στο φορέα αυτόν. 

 

 

ΑΔΑ: 6ΣΙΧΟΚΠΕ-2Ξ8



 
 
 
 
 

       Ταχ. Δ/νση :  Αβέρωφ 6 - 45221  Ιωάννινα.  & 26510 – 54405 Email: npdd.okpapa@gmail.com   
 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ  

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στo Ν.Π.Δ.Δ. Οργανισμός Κοινωνικής 

Προστασίας Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής (Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.) Δήμου Ιωαννιτών, 

αποκλειστικά και μόνο στο e-mail: protokolo@okpapa.gr από την Παρασκευή  29/10/2021 έως 

την Τετάρτη 03/11/2021, αρμόδιος για την παραλαβή των αιτήσεων και δικαιολογητικών μέσω e-

mail, είναι ο υπάλληλος στο γραφείου πρωτοκόλλου του Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. Δήμου 

Ιωαννιτών, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.  

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: 1. Η πρόσληψη προσωπικού για αντιμετώπιση κατ΄ επειγουσών ή εποχικών ή 

πρόσκαιρων αναγκών, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο μηνών σύμφωνα με 

τις διατάξεις του άρθρου 206 του ν. 3584/2007, εξαιρείται των διαδικασιών του ΑΣΕΠ και των 

κριτηρίων πρόσληψης των άρθρων  37-42 του Ν. 4765/2021. 

 2. Το προσωπικό που θα απασχοληθεί με σύμβαση ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο μηνών, δεν 

επιτρέπεται να απασχοληθεί με νέα δίμηνη σύμβαση εντός δώδεκα μηνών, όπως υπολογίζεται 

σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 37-42 του Ν. 4765/2021. 

3. Κώλυμα 8μηνης απασχόλησης: 

 Δεν υπάρχει κώλυμα 8μηνης απασχόλησης, όταν ο υποψήφιος μέσα σε συνολικό χρονικό 

διάστημα δώδεκα (12) μηνών, που γίνεται με αφετηρία το τέλος της νέας απασχόλησης, για την 

οποία ο εργαζόμενος πρόκειται να προσληφθεί και προς τα πίσω δεν υπερβαίνει τους οκτώ (8) 

μήνες απασχόλησης σε φορείς του δημοσίου, όπως ορίζονται στο άρθρο 1 παρ. 1 του Ν.. 

3812/2009 (δημόσιες υπηρεσίες, νομικά πρόσωπα, ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού κ.α.). 

 4. Κωλύματα του Π.Δ. 164/2004: 

 Το κώλυμα του άρθρου 6 παρ. 1 του Π.Δ.164/2004 δεν ισχύει στην περίπτωση ΟΤΑ α΄ βαθμού 

(Ν.Π.Δ.Δ.), ο οποίος σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3852/2010 (Πρόγραμμα "Καλλικράτης") 

συστάθηκε από τη συγχώνευση δύο ή περισσοτέρων Ν.Π.Δ.Δ.. 

 ΠΡΟΣΟΧΗ: Το ανωτέρω κώλυμα θα εφαρμόζεται στην περίπτωση συμπλήρωσης απασχόλησης 

24 μηνών (μετά την 30.05.2011) στο νέο Ν.Π.Δ.Δ. έως σήμερα. Δεν κατατάσσεται υποψήφιος που 

έχει συνάψει με τον φορέα διαδοχικές συμβάσεις όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 5 του Π.Δ. 

164/2004.  

5. Παράταση, ανανέωση ή μετατροπή της δίμηνης σύμβασης σε σύμβαση αορίστου χρόνου είναι 

αυτοδικαίως άκυρη.   

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.  

                                                                                      ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 

 

 

                                                                                                         ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΟΥ  

 

ΑΔΑ: 6ΣΙΧΟΚΠΕ-2Ξ8


		2021-10-26T14:39:57+0300
	Athens




