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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                       Παπάγου: 15/10/21 
«ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ  

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

& ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  

ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ» (Δ.Ο.Π.Α.Π)                                

        Αριθ. Πρωτ.: 1574 

Δ/νση: Nευροκοπίου & Αργυροκάστρου,  

15669 Παπάγου  
 

Τηλ: 210-6549033 & 210-6543879 (εσωτ.108)   

Fax:210-6531868 
 

Email: gr.proedrou@dopap.gr   

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθ. ΣΜΕ  1/2021 

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΤΙΜΟ 

 

Ο Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. κος Αθανάσιος Αυγουρόπουλος, έχοντας υπόψη: 
 

1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 524/80 (ΦΕΚ 143/τ.Α΄/17-7-1980) 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994 όπως τροποποιήθηκε από τις 

διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2527/1997, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, 

του άρθρου 10 του Ν. 3812/2009, από τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 4210/2013, 

και τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4235/2015. 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994, όπως έχουν τροποποιηθεί και 

ισχύουν. 

4. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 

5. Την υπ’ αριθ. 45/3-2-2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παπάγου-

Χολαργού περί συστάσεως του ΝΠΔΔ με την επωνυμία: «Δημοτικός Οργανισμός 

Πολιτισμού, Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Παπάγου-Χολαργού» η οποία 

δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 877/τ.β/17-5-2011  

6. Τις υπ’ αριθ. 184/19-09-2019 και 137/22-10-2020 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου 

Παπάγου Χολαργού «περί εκλογής Προέδρου και Αντιπροέδρου ΔΟΠΑΠ και ορισμού 

τακτικών και αναπληρωματικών μελών Διοικητικού Συμβουλίου».  

7. Την υπ’ αριθ. 16/4.3.2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. και 

την υπ’ αριθ. 55/15.10.2020 απόφαση του ΔΣ (επικαιροποίηση της 16/2020 

απόφασης) περί πρόσληψης προσωπικού ΣΜΕ με κάλυψη δαπάνης υπό τη μορφή 

αντιτίμου. 

8. Την υπ’ αριθ. πρωτ. ΑΣΕΠ 5457/26.6.2020 έγκριση ΑΣΕΠ 

9. Την υπ’ αριθ. πρωτ. Οικ. 51283/13.8.2020 (ΑΔΑ: 6Μ0Η46ΜΤΛ6-ΦΡ5) Απόφαση του 

Υπουργού Εσωτερικών περί έγκρισης σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου 

έναντι αντιτίμου. 

10. Το υπ’ αριθ. πρωτ. Οικ. 52173/18.8.2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με 

θέμα «Έγκριση συμβάσεων μίσθωσης έργου». 
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11. Την υπ' αριθ. πρωτ. 17579/11.2.2021 (αριθ.πρωτ. ΔΟΠΑΠ 246/24.2.2021) απόφαση 

του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. 

12. Την υπ’ αριθ. 24/2021 (σε ορθή επανάληψη) απόφαση Δ.Σ. του ΔΟΠΑΠ (ΑΔΑ: 

6777ΟΛΥΡ-ΛΗΨ) και την υπ’ αριθ. 55/α.π.891/5.7.2021 απόφαση Προέδρου ΔΟΠΑΠ 

περί συγκρότησης μελών και γραμματέων της επιτροπής επιλογής καλλιτεχνικού 

προσωπικού (Ζωγράφου) με σύμβαση μίσθωσης έργου σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 4 του ΠΔ524/1980. 

13. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 86132/13.07.2021 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Αττικής περί έγκρισης της υπ’ αριθ. 24/2021 απόφασης Δ.Σ. του ΔΟΠΑΠ (ΑΔΑ: 

6777ΟΛΥΡ-ΛΗΨ) και της υπ’ αριθ. 55/α.π.891/5.7.2021 απόφασης Προέδρου ΔΟΠΑΠ 

περί συγκρότησης μελών και γραμματέων της επιτροπής επιλογής καλλιτεχνικού 

προσωπικού (Ζωγράφου) με σύμβαση μίσθωσης έργου για το έτος 2020-2021. 

14. Τις ανάγκες του Πολιτιστικού Τμήματος ΔΟΠΑΠ για το έτος 2021. 
 

Ανακοινώνει 
 

Τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά ένα (1) άτομο για την 

κάλυψη αναγκών του Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και 

Περιβάλλοντος Παπάγου-Χολαργού, που εδρεύει στον Δήμο Παπάγου Χολαργού, 

Νομού Αττικής, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «εκμάθηση ζωγραφικής 

για ενήλικες και παιδιά», διάρκειας έως 31/12/2021. 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. ΠΙΝΑ ΚΑ Β): 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ανά κωδικό απασχόλησης) 

Κωδικός  

Απασχόλησης 
Τόπος εκτέλεσης Ειδικότητα 

Διάρκεια 

σύμβασης 

Αριθμός 

ατόμων 

101 

Κτήριο ΚΑΠΗ  

ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ -

ΧΟΛΑΡΓΟΥ  

(Αγαμέμνονος 4) 

ΠΕ Ζωγράφος 
Έως 

31/12/2021 
1 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό απασχόλησης) 

Κωδικός 

απασχόλησης 

Τίτλος σπουδών  

και  

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

101 

Πτυχίο ή δίπλωμα Εικαστικών Τεχνών με κατεύθυνση Ζωγραφικής ή 

Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών με κατεύθυνση ή ειδίκευση 

Ζωγραφικής ή Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης κατεύθυνσης 

Εικαστικών ή Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών 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. 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 
 

Η σειρά κατάταξης μεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται με βάση τα ακόλουθα 

κριτήρια: 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

 
 

        1. ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ  (για ΠΕ και ΤΕ οι μονάδες του βασικού τίτλου με 2 δεκαδικά ψηφία πολλαπλασιάζονται με το 40, ενώ για ΔΕ με το 20) 

κατηγορίες  ΠΕ & ΤΕ 5 … 5,5 … 6 … 6,5 … 7 … 7,5 … 8 … 8,5 … 9 … 9,5 … 10 
 

        2. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ Η΄ ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (50 μονάδες για κάθε τέκνο) 

αριθμός τέκνων 4 5 6 7 8 9 10 11 12  …. 

Μονάδες 200 250 300 350 400 450 500 550 600  …. 

      *αφορά μόνο τις ειδικές περιπτώσεις πολυτεκνίας με τρία (3) τέκνα     

 

        3. ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ Η΄ ΤΕΚΝΟ ΤΡΙΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (40 μονάδες για κάθε τέκνο) 

αριθμός τέκνων 3           

Μονάδες 120           
 

       4. ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ (30 μονάδες για καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα και 50 μονάδες για το τρίτο) 

αριθμός τέκνων 1 2 3 

Μονάδες 30 60 110 
 

        5.  ΓΟΝΕΑΣ Η΄ ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (50 μονάδες για κάθε τέκνο)  

αριθμός τέκνων  1 2 3 4 5 …. 

Μονάδες  50 100 150 200 250 …. 
 

        6. ΕΜΠΕΙΡΙΑ (7 μονάδες ανά μήνα εμπειρίας και έως 60 μήνες) 

μήνες εμπειρίας 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 … 57 58 59 60 και άνω 

Μονάδες 

 

 

 

7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 77 84 91 98 … 399 406 413 

420 

 

 

 

 
 

1. Προσόντα πρόσληψης 
 

Οι υποψήφιοι να είναι Έλληνες πολίτες. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία έχουν 

και οι πολίτες των άλλων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπό τους 

περιορισμούς του άρθρου 1 παρ. 1 του ν.2431/1996. Γίνονται επίσης δεκτοί 

Βορειοηπειρώτες, Κύπριοι Ομογενείς και Ομογενείς αλλοδαποί που προέρχονται 

από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο, χωρίς να απαιτείται 

πιστοποιητικό ελληνικής ιθαγένειας, υπό την προϋπόθεση ότι η ιδιότητά τους ως 

Ελλήνων κατά το γένος και τη συνείδηση αποδεικνύεται με άλλους τρόπους 

(ν.δ.3832/1958). 

Πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών. 

Να έχουν την υγεία που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της 

ειδικότητας που επιλέγουν. 

Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του ν. 3584/07. 

Οι άνδρες μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων να έχουν 

εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από 

αυτές. 
 

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για επιλογές 

απασχόλησης  μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ).  
 

Μαζί με την αίτηση πρέπει να υποβάλλονται τα εξής δικαιολογητικά: 
 

• Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας 

• Φωτοαντίγραφο των τίτλων (ή βεβαιώσεων) σπουδών τους, στους οποίους 

να αναγράφεται ο ακριβής βαθμός, η ημερομηνία και το έτος κτήσης του. Σε 

περίπτωση που ο βαθμός εκφράζεται με αξιολογικό χαρακτηρισμό ή με 

ακέραιο αριθμό πρέπει να υποβάλει και βεβαίωση της οικείας σχολής για 

τον ακριβή αριθμητικό βαθμό, με δύο δεκαδικά ψηφία. Οι απόφοιτοι 
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ανώτερων ή ανώτατων σχολών, οι οποίοι θα προσκομίσουν το σχετικό 

πτυχίο της ειδικότητας που ζητείται, δεν απαιτείται να προσκομίσουν και το 

Απολυτήριο Λυκείου (αφορά στους κωδικούς 101 και 102) 

• Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία να δηλώνεται ότι α) έχουν 

εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις (μόνο για άνδρες) ή τη νόμιμη 

απαλλαγή και την αιτία απαλλαγής, β) ότι δεν έχουν κώλυμα (Ποινική 

καταδίκη, στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση) κατά το άρθρο 

16 του Ν. 3584/07 (ΦΕΚ 143/τ.Α'/28-6-2007) 

• Αποδεικτικά της προϋπηρεσίας στην αντίστοιχη ειδικότητα.  

• Παραστατικά που απαιτούνται για τη μοριοδότηση των κοινωνικών 

κριτηρίων π . χ .  (πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, βεβαίωση 

πολυτεκνίας κ.λπ.) 
 

2. Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής 

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν το έντυπο της αίτησης με κωδικό ΣΜΕ 1 

στα γραφεία του ΔΟΠΑΠ Νευροκοπίου και Αργυροκάστρου, Παπάγου, και στην 

ιστοσελίδα του ΔΟΠΑΠ www.dopap.gr    

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΣΜΕ 1/2021 

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: Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού 

και Περιβάλλοντος Παπάγου-Χολαργού, Νευροκοπίου και Αργυροκάστρου 

Τ.Κ. 15669, Παπάγου απευθύνοντάς την στη Γραμματεία του Δημοτικού 

Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού & Περιβάλλοντος, υπόψη κας 

Σταυρούλας Σκιάνη (τηλ. επικοινωνίας: 210-6543879, εσωτ 108) ή στο τμήμα 

Διοικητικού Οικονομικού κος Λουκάς Βλάχος (τηλ 210-6543879, εσωτ. 101). 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. 

• είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

gr.proedrou@dopap.gr  

Η αίτηση συμμετοχής που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά ή ταχυδρομικά θα πρέπει 

απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. 

Ανυπόγραφη αίτηση δε γίνεται δεκτή. Η ηλεκτρονική και ταχυδρομική υποβολή 

της αίτησης και των απαιτούμενων δικαιολογητικών θα αποστέλλονται σε 

ευκρινή φωτοαντίγραφα σε μορφή pdf. 

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 αυτής και στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού 

καταστήματος του δήμου Παπάγου- Χολαργού, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν 

http://www.dopap.gr/
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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.  

3. Κατάταξη υποψηφίων 

Η τελική επιλογή του ατόμου που θα συνάψει μίσθωση έργου με το ΝΠΔΔ είναι 

ευθύνη της τριμελούς επιτροπής βάσει της υπ’ αριθ. 24/2021 (σε ορθή επανάληψη) 

απόφασης του Δ.Σ. του ΔΟΠΑΠ (ΑΔΑ: 6777ΟΛΥΡ-ΛΗΨ) και της υπ’ αριθ. 

55/α.π.891/5.7.2021 απόφασης Προέδρου ΔΟΠΑΠ περί ορισμού γραμματέα της 

επιτροπής, όπως ορίζουν τα άρθρα 4 και 5 του ΠΔ 524/1980 για τη συγκρότηση και τα 

καθήκοντα τριμελών επιτροπών επιλογής καλλιτεχνικού προσωπικού. Η επιτροπή θα 

επεξεργαστεί τις αιτήσεις των υποψηφίων και θα κατατάξει τους υποψηφίους βάσει 

των κριτηρίων της ανακοίνωσης. Η κατάταξη των υποψηφίων, βάσει της οποίας θα 

γίνει η τελική επιλογή για τη σύναψη της σύμβασης μίσθωσης έργου, 

πραγματοποιείται ως εξής:  

1. Προηγούνται στην κατάταξη οι υποψήφιοι που διαθέτουν τα κύρια προσόντα της 

ειδικότητας και ακολουθούν οι έχοντες τα επικουρικά (Α΄, Β΄ επικουρίας κ.ο.κ.).  

2. Η κατάταξη μεταξύ των υποψηφίων που έχουν τα ίδια προσόντα (κύρια ή 

επικουρικά) γίνεται κατά φθίνουσα σειρά με βάση τη συνολική βαθμολογία που 

συγκεντρώνουν από τα βαθμολογούμενα κριτήρια κατάταξης. 

3. Στην περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων στη συνολική βαθμολογία προηγείται 

αυτός που έχει τις περισσότερες μονάδες στο πρώτο βαθμολογούμενο κριτήριο (τίτλο 

σπουδών) και, αν αυτές συμπίπτουν, αυτός που έχει τις περισσότερες μονάδες στο 

δεύτερο κριτήριο (αριθμός τέκνων πολύτεκνης οικογένειας) και ούτω καθεξής. Αν 

εξαντληθούν όλα τα κριτήρια, η σειρά μεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται με 

δημόσια κλήρωση. 
 

4.  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 των 

γραφείων μας καθώς και στην ιστοσελίδα www.dopap.gr και θα συνταχθεί και 

σχετικό πρακτικό ανάρτησης (σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 11 του Ν. 2190/1994 όπως 

ισχύει) το οποίο θα υπογραφεί από δύο (2) υπαλλήλους της υπηρεσίας.  

Κατά των ανωτέρω αποτελεσμάτων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν 

ένσταση στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου gr.proedrou@dopap.gr   

μέσα σε αποκλειστική προθεσμία, πέντε (5) εργασίμων ημερών από την 

επόμενη της ανάρτησής τους. 

Μετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας, οι ενστάσεις εξετάζονται και 

καταρτίζονται οριστικοί πίνακες κατάταξης των υποψηφίων. 

Μετά την κατακύρωση των πινάκων κατάταξης, από το Διοικητικό Συμβούλιο, το 

Ν.Π. θα συνάψει συμβάσεις μίσθωσης έργου με αντίτιμο, με τους επιτυχόντες, οι 

οποίοι θα αμείβονται από τα έσοδα που προέρχονται από το αντίτιμο (δίδακτρα-

συνδρομή), που θα εισπράττει το Ν.Π. από την υλοποίηση των συγκεκριμένων 

έργων, σύμφωνα με όσα ορίζονται στη σχετική απόφαση του Δ.Σ. 

http://www.dopap.gr/
mailto:gr.proedrou@dopap.gr
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5.  Απασχόληση   

Η υπηρεσία προβαίνει στη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με τους επιλεγέντες 

υποψηφίους αμέσως μετά την κατάρτιση των πινάκων κατάταξης. Τυχόν 

αναμόρφωση των πινάκων βάσει ενστάσεως που συνεπάγεται ανακατάταξη των 

υποψηφίων, εκτελείται υποχρεωτικά από το φορέα, ενώ λύεται η σύμβαση μίσθωσης 

έργου με τους υποψηφίους οι οποίοι δεν δικαιούνται απασχόλησης βάσει της νέας 

κατάταξης. Οι υποψήφιοι αυτοί λαμβάνουν τις αποδοχές που προβλέπονται για την 

απασχόλησή τους έως την ημέρα της λύσης της σύμβασης, χωρίς οποιαδήποτε 

αποζημίωση από την αιτία αυτή. 

Απασχολούμενοι που αποχωρούν πριν από τη λήξη της σύμβασής τους, 

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 επιλέγονται είτε κατόπιν αναμόρφωσης των 

πινάκων είτε λόγω αντικατάστασης αποχωρούντων υποψηφίων, απασχολούνται για 

το υπολειπόμενο, κατά περίπτωση, χρονικό διάστημα και μέχρι συμπληρώσεως της 

εγκεκριμένης διάρκειας της σύμβασης μίσθωσης έργου. 
 

6.  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. 2190/1994 (όπως ισχύει), 

θα 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 της ανακοίνωσης θα γίνει στον πίνακα ανακοινώσεων της υπηρεσίας μας, 

καθώς  και στο Κατάστημα του Δήμου Παπάγου – Χολαργού. Θα συνταχθεί και 

σχετικό πρακτικό ανάρτησης στο φορέα (σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 9 του 

Ν. 2190/1994 όπως ισχύει). 

 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. του ΔΟΠΑΠ 
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