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ΓΖΜΟ ΣΡΗΠΟΛΖ

ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ – ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΧΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ
Για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργοσ Δργοθεραπεστή στο Κ.Γ.Α.Π.-Μ.Δ.Α. τοσ
Γήμοσ Σρίπολης».
Ο Γήκαξρνο Σξίπνιεο έρνληαο ππφςε:













Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3852/2010 (ΦΔΚ 87/η.Α’/07-06-2010) «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο
Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο – Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο».
Σηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Ν. 2527/1997, φπσο ζπκπιεξψζεθε κε ηελ παξ. 3
ηνπ άξζξνπ 30 ηνπ λ. 4314/2014.
Σηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ Ν. 4403/2016, πεξί ηξνπνπνίεζεο ησλ δηαηάμεσλ
ηνπ Ν.4314/2014.
Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 4325/2015, (ΦΔΚ 47/η.Α’/11-5-2015) «Απινχζηεπζε θαη
επηηάρπλζε ησλ δηαδηθαζηψλ πξνζιήςεσλ επνρηθνχ πξνζσπηθνχ θαη ζπκβάζεσλ κίζζσζεο
έξγνπ», φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί κε ην άξζξν 52 παξ. 2 ηνπ Ν. 4554/2018.
Σελ κε αξηζ. πξση. 14626/2021 εγθχθιην ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ κε ζέκα
«Πξνγξακκαηηζκφο πξνζιήςεσλ έθηαθηνπ πξνζσπηθνχ έηνπο 2021 ζηνπο ΟΣΑ α΄ θαη β΄
βαζκνχ θαη ζηα ΝΠΗΓ απηψλ.
Σελ κε αξηζ. ΓΠΓ11/νηθ.31930/25-5-2021 ΚΤΑ «Πξνυπνζέζεηο έθδνζεο ιεηηνπξγίαο θαη
πξνδηαγξαθέο ιεηηνπξγίαο Κέληξσλ Γεκηνπξγηθήο Απαζρφιεζεο Παηδηψλ θαη Αηφκσλ κε
Αλαπεξία (Κ.Γ.Α.Π. ΑκεΑ.) (ΦΔΚ 2240/η.Β΄/31-5-2021) ΚΤΑ ησλ Τπνπξγψλ Παηδείαο θαη
Θξεζθεπκάησλ-Δξγαζίαο
θαη
Κνηλσληθψλ
Τπνζέζεσλ-Δζσηεξηθψλ-Φεθηαθήο
Γηαθπβέξλεζεο-Δπηθξαηείαο.
Σελ κε αξ. 464/2020 απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ: «Έγθξηζε ίδξπζεο Κέληξσλ
Γεκηνπξγηθήο Απαζρφιεζεο Παηδηψλ & ππνβνιή ζρεηηθψλ αηηεκάησλ αδεηνδφηεζεο
ιεηηνπξγίαο Κ.Γ.Α.Π.-Μ.Δ.Α. ζην Γήκν Σξίπνιεο» ΑΓΑ :6ΚΕΓΧΖΡ-ΚΦ6, κε ηελ νπνία
απνθαζίζηεθε γηα πξψηε θνξά ε ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία Κ.Γ.Α.Π.-Μ.Δ.Α. ζην Γήκν
Σξίπνιεο, πξνθεηκέλνπ λα ζηεξίμεη ηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο, ψζηε λα απαζρνινχληαη
δεκηνπξγηθά κε ηελ αλάπηπμε δξάζεσλ κέζσ πξνγξακκάησλ έθθξαζεο θαη ςπραγσγίαο,
άζθεζεο ιφγνπ, αλάπηπμε αηνκηθψλ θαη θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ, άζιεζεο θαη ζσκαηηθήο
αγσγήο.
Σελ κε αξηζ. 465/2021 απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ: «Καηάξηηζε θαη ςήθηζε
εληαίνπ Καλνληζκνχ Λεηηνπξγίαο ησλ δνκψλ Κέληξα Γεκηνπξγηθήο Απαζρφιεζεο ΠαηδηψλΚ.Γ.Α.Π- Μ.Δ.Α.» ηνπ Γήκνπ Σξίπνιεο» ΑΓΑ: ΧΛΒΒΧΖΡ-ΚΓΓ, κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ν
εληαίνο Καλνληζκφο Λεηηνπξγίαο ηνπ Κ.Γ.Α.Π.-Μ.Δ.Α. ηνπ Γήκνπ Σξίπνιεο.
Σελ κε αξηζ. 9033/16-7-2021 πξφζθιεζε ελδηαθέξνληνο ηεο Δ.Δ.Σ.Α.Α. πξνο δηθαηνχρνπο
γηα ππνβνιή αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο ζην πιαίζην ηεο δξάζεο «Δλαξκφληζε νηθνγελεηαθήο θαη
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επαγγεικαηηθήο δσήο», ζχκθσλα κε ηελ νπνία νη ελδηαθεξφκελνη θαηέζεζαλ αηηήζεηο
ζπκκεηνρήο.
Σελ κε αξηζ. 88844/5-8-2021 απφθαζε ηεο Δηδηθήο Γξακκαηέσο Γηαρείξηζεο Πξνγξακκάησλ
Δπξσπατθνχ Σακείνπ Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο, Σακείνπ πλνρήο θαη Δπξσπατθνχ
Κνηλσληθνχ Σακείνπ πεξί έληαμεο ηεο Πξάμεο «Δλαξκφληζε Δπαγγεικαηηθήο θαη
Οηθνγελεηαθήο Εσήο έηνπο 2021-2022» κε θσδηθφ Ο.Π.. 5131466 ζην Δ.Π. «Αλάπηπμε
Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ, Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ Μάζεζε» 2014-2020.
Σελ κε αξηζ. 244237/2-8-2021 Απφθαζε Πεξηθεξεηάξρε Πεινπνλλήζνπ πεξί Έληαμεο ηεο
πξάμεο «ΚΔΝΣΡΑ ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ ΑΠΑΥΟΛΖΖ ΓΗΑ ΠΑΗΓΗΑ ΚΑΗ ΔΦΖΒΟΤ ΜΔ
ΝΟΖΣΗΚΖ ΤΣΔΡΖΖ Ζ/ΚΑΗ ΑΝΑΠΖΡΗΔ (2021-2022)» κε Κσδηθφ ΟΠ 5131491 θαη
έληαμε ζην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Πεινπφλλεζνο 2014-2020».
Σελ κε αξηζ. 269042/25-8-2021 απφθαζε Πεξηθεξεηάξρε Πεινπνλλήζνπ πεξί «Υνξήγεζεο
άδεηαο Ίδξπζεο θαη Λεηηνπξγίαο Κέληξνπ Γεκηνπξγηθήο Απαζρφιεζεο Παηδηψλ κε Αλαπεξία
κε ηελ επσλπκία Κ.Γ.Α.Π.- Μ.Δ.Α. Γήκνπ Σξίπνιεο».
Σνλ Πίλαθα ησλ σθεινπκέλσλ πνπ έρεη εθδνζεί απφ ηελ Δ.Δ.ΣΑ.Α. γηα ην Κ.Γ.Α.Π. –
Μ.Δ.Α. ηνπ Γήκνπ Σξίπνιεο.
Σελ κε αξηζ. 771 /2021 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο κε ζέκα: «Παξνρή ππεξεζηψλ
Δξγνζεξαπεπηή ζην Κ.Γ.Α.Π. – Μ.Δ.Α. ηνπ Γήκνπ Σξίπνιεο», ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο
ηνπ άξζξνπ 6, παξ. 8 ηνπ Ν. 2527/1997, φπσο ζπκπιεξψζεθε κε ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 30 ηνπ λ.
4314/2014, γηα ηηο αλάγθεο ιεηηνπξγίαο Κ.Γ.Α.Π.- Μ.Δ.Α. ηνπ Γήκνπ Σξίπνιεο.
Σνλ κε αξηζ. πξση. 220992/8-12-2021 έιεγρν λνκηκφηεηαο ηεο κε αξηζ. πξση. 771/2021
απφθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο κε ζέκα: «Παξνρή ππεξεζηψλ Δξγνζεξαπεπηή ζην
Κ.Γ.Α.Π. – Μ.Δ.Α. ηνπ Γήκνπ Σξίπνιεο»,

Ανακοινώνει
Σελ πξφζεζε ζχλαςεο κίζζσζεο ζχκβαζεο έξγνπ γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ Κ.Γ.Α.Π.
– Μ.Δ.Α. ηνπ Γήκνπ Σξίπνιεο, κε εηδηθφηεηα Δξγνζεξαπεπηή θαη αληηθείκελν ηελ εθηέιεζε ηνπ
έξγνπ: «Τπνζηήξημε ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηε βειηίσζε ηεο απηνζπληήξεζεο, ηνλ εληνπηζκφ ησλ
δπζιεηηνπξγηθψλ ζηνηρείσλ θαη ηεο εμεηδηθεπκέλεο εξγνζεξαπεπηηθήο παξέκβαζεο κε ζθνπφ ηελ
πξνζαξκνζηηθή ζπκπεξηθνξά ησλ αηφκσλ».
Α. ΓΔΝΗΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ
Να είλαη Έιιελεο πνιίηεο ή πνιίηεο ησλ θξαηψλ – κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο
Να θαηέρνπλ ηνπο απαηηνχκελνπο ηίηινπο ζπνπδψλ. ε πεξίπησζε πνπ νη ηίηινη έρνπλ
απνθηεζεί ζηελ αιινδαπή λα θαηέρνπλ θαη πξάμε αλαγλψξηζεο απφ ην ΓΗΚΑΣΑ ή πηζηνπνηεηηθφ
αλαγλψξηζεο απφ ην Γ.Ο.Α.Σ.Α.Π. γηα ηελ ηζνηηκία θαη αληηζηνηρία ησλ ηίηισλ απηψλ.
Οη άλδξεο λα έρνπλ εθπιεξψζεη ηηο ζηξαηησηηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο κέρξη ηελ εκεξνκελία
ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ή λα έρνπλ απαιιαγεί λφκηκα απφ απηέο.
Ο ππνςήθηνη ζα πξέπεη λα έρνπλ ειηθία απφ 18 έσο 65 εηψλ.
Να έρνπλ ηελ πγεία θαη ηε θπζηθή θαηαιιειφηεηα πνπ ηνπο επηηξέπεη ηελ εθηέιεζε ησλ
θαζεθφλησλ ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο απαζρφιεζήο ηνπο.
Να κελ έρνπλ θψιπκα θαηά ην άξζξν 8 ηνπ ππαιιειηθνχ θψδηθα (θαηαδίθε, ππνδηθία,
δηθαζηηθή ζπκπαξάζηαζε θ.ι.π.).
Β. ΣΤΠΗΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ
 Πηπρίν ή δίπισκα ηκήκαηνο Δξγνζεξαπείαο ΣΔΗ/ΑΣΔΗ ή ην νκψλπκν πηπρίν ή δίπισκα Π..Δ.
(Σ.Δ.Η.) ή αληίζηνηρν θαηά εηδηθφηεηα πηπρίν ή δίπισκα Σ.Δ.Η. ή Π..Δ. (Σ.Δ.Η.) ηεο εκεδαπήο ή
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ηζφηηκνο θαη αληίζηνηρνο ηίηινο ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο ή ην νκψλπκν ή αληίζηνηρν θαηά
εηδηθφηεηα πηπρίν Κ.Α.Σ.Δ.Δ ή ηζφηηκνο θαη. αληίζηνηρνο ηίηινο ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο.
 Άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο, εξγνζεξαπεπηή.
Γ. ΑΠΑΡΑΗΣΖΣΑ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ
Οη ελδηαθεξφκελνη θαινχληαη λα ππνβάιινπλ ηα αθφινπζα:
1. Αίηεζε, ζηελ νπνία ν ππνςήθηνο/-α ζα δειψλεη ηελ πξφζεζή ηνπ γηα ζπκκεηνρή ζηελ
παξνχζα πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο θαη ε νπνία δηαηίζεηαη απφ ηνλ θνξέα.
2. Φσηναληίγξαθν αζηπλνκηθνχ δειηίνπ ηαπηφηεηαο.
3. Φσηναληίγξαθν Σίηινπ ή Σίηισλ πνπδψλ,
4. Φσηναληίγξαθν άδεηαο άζθεζεο επαγγέικαηνο, ή φηη άιιν απνδεηθλχεη ηελ δπλαηφηεηα
άζθεζεο επαγγέικαηνο .
5. Τπεχζπλε Γήισζε (άξζξν 8 ηνπ λ. 1599/1986), ππνγεγξακκέλε απφ ηνλ ππνςήθην, ζηελ
νπνία ζα δειψλεηαη:
 ε κε χπαξμε θσιχκαηνο απφ πνηληθή θαηαδίθε ή ππνδηθία.
 γηα ηνπο άλδξεο, ε εθπιήξσζε ησλ ζηξαηησηηθψλ ηνπο ππνρξεψζεσλ κέρξη ηελ εκεξνκελία
ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθψλ ή λφκηκε απαιιαγή απφ απηέο.
ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΚΑΗ ΟΡΟΗ ΑΠΑΥΟΛΖΖ
Ζ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο κίζζσζεο έξγνπ νξίδεηαη γηα έλα (1) κήλα απφ ηελ ππνγξαθή ηεο
ζχκβαζεο. Σν έξγν ζα εθηειείηαη ζηνπο ρψξνπο ηνπ Κ.Γ.Α.Π. – Μ.Δ.Α. ηνπ Γήκνπ Σξίπνιεο,.
ΓΖΜΟΗΔΤΖ ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΧΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ
Ζ παξνχζα πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο ζα αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ
Σξίπνιεο θαη ζηνλ Πίλαθα Αλαθνηλψζεσλ ηνπ Γεκαξρείνπ θαη ζα ζπληαρζεί ζρεηηθφ πξαθηηθφ
αλάξηεζεο.
ΤΠΟΒΟΛΖ ΑΗΣΖΔΧΝ ΤΜΜΔΣΟΥΖ
Οη ελδηαθεξφκελνη θαινχληαη λα ππνβάιινπλ έσο θαη ηελ 23ε Γεθεκβξίνπ 2021, ηελ αίηεζή
ηνπο καδί κε φια ηα δηθαηνινγεηηθά, είηε απηνπξνζψπσο, είηε κε άιιν εμνπζηνδνηεκέλν απφ απηνχο
πξφζσπν, εθφζνλ ε εμνπζηνδφηεζε θέξεη ηελ ππνγξαθή ηνπο ζεσξεκέλε απφ δεκφζηα αξρή, είηε
ηαρπδξνκηθά κε ζπζηεκέλε επηζηνιή, φπνπ αλαγξάθνληαη επθξηλψο, αθελφο ηα ζηνηρεία ηνπ
ππνςεθίνπ /αο θαη αθεηέξνπ ε έλδεημε :
ΑΠΟΣΟΛΖ ΑΗΣΖΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΧΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΗΑ
ΤΝΑΦΖ ΤΜΒΑΖ ΜΗΘΧΖ ΔΡΓΟΤ ΔΡΓΟΘΔΡΑΠΔΤΣΖ
ΓΖΜΟ ΣΡΗΠΟΛΖ
ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ

ζηα γξαθεία ηεο ππεξεζίαο καο ζηελ αθφινπζε δηεχζπλζε: Λαγνπάηε 45, η.θ.:22132, Σξίπνιε, ηει.:
2713600479, -480.
ΔΠΗΖΜΑΝΖ: Γα ην πξνζσπηθφ ησλ Κέληξσλ Γεκηνπξγηθήο Απαζρφιεζεο Παηδηψλ θαη
Αηφκσλ κε Αλαπεξία (ΚΓΑΠ ΜΔΑ) ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 4756/2020, έρνπλ ηζρχ νη δηαηάμεηο ηνπ
άξζξνπ 206 λ. 4820/2021, φπσο ηζρχεη, πεξί ππνρξεσηηθφηεηαο εκβνιηαζκνχ.
Ο ΓΖΜΑΡΥΟ ΣΡΗΠΟΛΖ

ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ ΣΕΗΟΤΜΖ

