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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                                Παιαηό Φάιεξν, 05 / 03 / 2021 

ΝΟΜΟ AΣΣΙΚΗ                                                                Αξ. Πξση:  97 

«ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΟ & ΑΘΛΗΣΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ  

ΓΗΜΟΤ ΠΑΛΑΙΟΤ ΦΑΛΗΡΟΤ» (Ν.Π.Γ.Γ.) 

ΜΑΡΙΝΑ ΦΛΟΙΒΟΤ 

Σ.Κ. 175 61 

Σει: 210-98.16.367 

Φαμ: 210-98.25.917 

Email: poake@palaiofaliro.gr 

 

ΠΔΡΙΛΗΦΗ  ηεο  ΜΔ  1/2021  ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ 

κε αξηζκό πξσηνθόιινπ: 67/05-02-2021 
 

Σν ΝΠΓΓ «Πνιηηηζηηθό & Αζιεηηθό Κέληξν Γήκνπ Παιαηνύ Φαιήξνπ» 

 

Αλαθνηλώλεη 

 
Σε ζύλαςε ζύκβαζεο κίζζσζεο έξγνπ κε ζπλνιηθά ηξία (3) άηνκα γηα ηελ θάιπςε αλαγθώλ ηνπ 

«Πνιηηηζηηθνύ & Αζιεηηθνύ Κέληξνπ Γήκνπ Παιαηνύ Φαιήξνπ» πνπ εδξεύεη ζηε Μαξίλα Φινίζβνπ, κε 

αληηθείκελν ηελ εθηέιεζε ησλ έξγσλ: 1. Κάιπςε ησλ αλαγθώλ ηεο επίβιεςεο θαη επηηήξεζεο ηνπ 

καδηθνύ πξνγξάκκαηνο αζιήζεσο εληόο ησλ θνιπκβεηηθώλ δεμακελώλ θαη ηνπ πξνγξάκκαηνο  

εθκάζεζεο θνιύκβεεζεο ζε ελειίθνπο, θαζώο θαη ηνπ πξνγξάκκαηνο Aqua Aerobic κε ζθνπό ηε 

δηαθύιαμε ηεο αθεξαηόηεηαο ησλ ρξεζηώλ, 2. Κάιπςε ησλ αλαγθώλ ιεηηνπξγίαο ηνπ ηαηξείνπ ηνπ 

Ννκηθνύ Πξνζώπνπ θαζώο θαη ησλ Πνιηηηζηηθώλ θαη Αζιεηηθώλ εγθαηαζηάζεσλ πξνο αληηκεηώπηζε 

έθηαθησλ πεξηζηαηηθώλ ζε αζιεηέο, αζινύκελνπο θαη ινηπό θνηλό, ζηελ παξνρή πξώησλ βνεζεηώλ θαη 

ζηελ ππνρξεσηηθή λνζειεπηηθή παξνπζία ζε πνιηηηζηηθέο θαη αζιεηηθέο δηνξγαλώζεηο ζπλνιηθήο 

δηάξθεηαο έσο δώδεθα (12) κήλεο. ην πιαίζην ηνπ έξγνπ απηνύ ζα απαζρνιεζεί αλά ηόπν εθηέιεζεο, 

εηδηθόηεηα θαη δηάξθεηα ζύκβαζεο ν εμήο αξηζκόο αηόκσλ (βι. ΠΙΝΑΚΑ Α), κε ηα αληίζηνηρα 

απαηηνύκελα (ηππηθά θαη ηπρόλ πξόζζεηα) πξνζόληα (βι. ΠΙΝΑΚΑ Β): 
 

ΠΙΝΑΚΑ Α: ΔΠΙΛΟΓΔ ΑΠΑΥΟΛΗΗ (αλά θσδηθό απαζρόιεζεο) 

Κωδικός  
απασχόλησης Σόπνο εθηέιεζεο Δηδηθόηεηα 

Γηάξθεηα 

ζύκβαζεο 

Αξηζκόο 

αηόκσλ 

101 

Έδξα ηνπ Πνιηηηζηηθνύ & 
Αζιεηηθνύ Κέληξνπ (Μαξίλα 
Φινίζβνπ) Γήκνπ Παιαηνύ 

Φαιήξνπ 

ΠΔ Γπκλαζηήο - 
Ναπαγνζώζηεο  

Έσο 12 κήλεο 1 

102 

Έδξα ηνπ Πνιηηηζηηθνύ & 
Αζιεηηθνύ Κέληξνπ (Μαξίλα 
Φινίζβνπ) Γήκνπ Παιαηνύ 

Φαιήξνπ 
 

ΣΔ Ννζειεπηώλ Έσο 12 κήλεο 2 

 

 

 

 

 

ΑΔΑ: 6ΔΨ5ΟΛΘΝ-ΨΤΥ



 

Σελίδα 2 από 4 

ΠΙΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (αλά θσδηθό απαζρόιεζεο) 

Κσδηθόο 

απαζρόιεζεο 

Σίηινο ζπνπδώλ  

θαη  

ινηπά απαηηνύκελα (ηππηθά & ηπρόλ πξόζζεηα) πξνζόληα 

101 

α) Πηπρίν ή δίπισκα Δπηζηήκεο Φπζηθήο Αγσγήο θαη Αζιεηηζκνύ 

εηδηθόηεηαο Κνιύκβεζεο ή Τδαηνζθαίξηζεο ΑΔΙ ή ην νκώλπκν πηπρίν ή 

δίπισκα Διιεληθνύ Αλνηθηνύ Παλεπηζηεκίνπ  (Δ.Α.Π) ΑΔΙ ή 

Πξνγξακκάησλ πνπδώλ Δπηινγήο (Π..Δ) ΑΔΙ ηεο εκεδαπήο ή ηζόηηκνο 

ηίηινο ζρνιώλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο,  

β) Άδεηα λαπαγνζώζηε Ληκεληθήο Αξρήο ή Πηπρίν ή Γίπισκα ή 

Πηζηνπνηεηηθό Ναπαγνζώζηε, αλαγλσξηζκέλεο λαπαγνζσζηηθήο ζρνιήο 

από νηθεία Ληκεληθή Αξρή. 

γ) Δκπεηξία ηνπιάρηζηνλ δώδεθα  (12) κελώλ ζηελ  εθηέιεζε πξνγξάκκαηνο 

aqua-aerobic. 

 

102 

α) Πηπρίν ή δίπισκα ηκήκαηνο Ννζειεπηηθήο ΣΔΙ  ή ην νκώλπκν πηπρίν ή 

δίπισκα Πξνγξακκάησλ πνπδώλ Δπηινγήο (Π..Δ.) ΣΔΙ  ή αληίζηνηρν θαηά 

εηδηθόηεηα  πηπρίν ή δίπισκα ΣΔΙ ή Πξνγξακκάησλ  πνπδώλ Δπηινγήο 

(Π..Δ.) ΣΔΙ ηεο εκεδαπήο ή ηζόηηκνο ηίηινο ζρνιώλ ηεο εκεδαπήο ή 

αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο ή ην νκώλπκν ή αληίζηνηρν θαηά 

εηδηθόηεηα πηπρίν ΚΑΣΔΔ ή ηζόηηκνο ηίηινο ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, 

αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο,  

β) Άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο Ννζειεπηνύ- Ννζειεύηξηαο  ή βεβαίσζε 

όηη πιεξνί όιεο ηηο λόκηκεο πξνϋπνζέζεηο γηα ηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο 

Ννζειεπηνύ- Ννζειεύηξηαο,  

 γ) Σαπηόηεηα κέινπο ηεο Έλσζεο Ννζειεπηώλ/ηξηώλ Διιάδνο (ΔΝΔ),ε 

νπνία λα είλαη ζε ηζρύ ή Βεβαίσζε Αλαλέσζεο Δγγξαθήο  ζηελ Έλσζε 

Ννζειεπηώλ Διιάδνο (ΔΝΔ) ηνπ ηξέρνληνο έηνπο ή Βεβαίσζε εγγξαθήο 

ζηελ Έλσζε Ννζειεπηώλ Διιάδαο (ΔΝΔ), γηα όζνπο εγγξάθνληαη γηα 

πξώηε θνξά, ε νπνία είλαη ζε ηζρύ κέρξη ην ηέινο Φεβξνπαξίνπ ηνπ 

επόκελνπ έηνπο από ηελ έθδνζή ηεο, ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζην άξζξν 4, 

παξ.5 ηνπ λ.3252/2004 

 

 

 Οη ππνςήθηνη/εο κε θσδ. απαζρόιεζεο 101 πξέπεη λα είλαη ειηθίαο από 18 έσο 60 εηώλ [παξ.15 ηνπ 

αξ.5 ηνπ π.δ.71/2020 (Α’ 166)] 

 Οη ππνςήθηνη/εο κε θσδ. απαζρόιεζεο 102 πξέπεη λα είλαη ειηθίαο από 18 έσο 65 εηώλ 
 

 

 

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ 
 Οη ππνςήθηνη γηα ηελ απόδεημε ησλ ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΩΝ ΠΡΟΟΝΣΩΝ (βι. ΠΙΝΑΚΑ Β), ησλ ινηπώλ 

ηδηνηήησλ ηνπο θαη ηεο εκπεηξίαο ηνπο νθείινπλ λα  ππνβάιινπλ  ηαρπδξνκηθά κε ζπζηεκέλε επηζηνιή όια 

ηα απαηηνύκελα από ηελ παξνύζα αλαθνίλσζε θαη ην «Παξάξηεκα αλαθνηλώζεσλ πκβάζεσλ 

Μίζζσζεο Έξγνπ (ΜΔ)», κε ζήκαλζε έθδνζεο «02-12-2019», δηθαηνινγεηηθά, ζύκθσλα κε ηα 

νξηδόκελα ζηελ ελόηεηα «ΠΡΟΚΟΜΙΗ ΣΙΣΛΩΝ, ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΔΒΑΙΩΔΩΝ» ηνπ 

Κεθαιαίνπ ΙΙ ηνπ αλσηέξσ Παξαξηήκαηνο. 

 

ΑΔΑ: 6ΔΨ5ΟΛΘΝ-ΨΤΥ
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 Σα πηζηνπνηεηηθά ηεο Αλώηαηεο πλνκνζπνλδίαο Πνιπηέθλσλ Διιάδαο (Α..Π.Δ.), γηα όζνπο  

            ππνςήθηνπο επηθαινύληαη Πνιπηεθληθή ηδηόηεηα ππνβάιινληαη ζε επθξηλή θσηναληίγξαθα ρσξίο  

            επηθύξσζε από δηθεγόξν ή ζεώξεζε από δεκόζηα ππεξεζία.  

 Σίηινη, πηζηνπνηεηηθά θαη βεβαηώζεηο ηεο αιινδαπήο, πνπ απαηηνύληαη  από ηελ Αλαθνίλσζε,  

            πξέπεη απαξαηηήησο λα ζπλνδεύνληαη από επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιώζζα θαη  

            λα έρνπλ επηθπξσζεί, ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζην «Παξάξηεκα Αλαθνηλώζεσλ πκβάζεσλ  

            Μίζζσζεο Έξγνπ (ΜΕ)» κε ζήκαλζε έθδνζεο «02-12-2019» θαη εηδηθόηεξα ζηελ ηειεπηαία  

            ελόηεηα ηνπ Κεθαιαίνπ ΙΙ κε ηίηιν «ΠΡΟΚΟΜΙΗ ΣΙΣΛΩΝ, ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΩΝ ΚΑΙ  

           ΒΕΒΑΙΩΕΩΝ». 

 Οη άδεηεο άζθεζεο επαγγέικαηνο ή άιιεο επαγγεικαηηθέο άδεηεο ή βεβαηώζεηο ή πηζηνπνηεηηθά  

            πξέπεη λα είλαη ζε ηζρύ ηόζν θαηά ηνλ ρξόλν ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ζπκκεηνρήο θαη ηεο ιήμεο  

           ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο απηήο, όζν θαη θαηά ηνλ ρξόλν πξόζιεςεο. 

Καηά ηα ινηπά ηζρύνπλ ηα νξηδόκελα ζην «Παξάξηεκα Αλαθνηλώζεσλ πκβάζεσλ  Μίζζσζεο Έξγνπ 

(ΜΕ)» κε ζήκαλζε έθδνζεο «02-12-2019».  

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΧΣΟ: Τπνβνιή αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο 

Οη ελδηαθεξόκελνη θαινύληαη λα ζπκπιεξώζνπλ ηελ αίηεζε κε θσδηθό ΔΝΣΤΠΟ ΑΔΠ ΜΔ.4 θαη λα ηελ 

ππνβάινπλ απνθιεηζηηθά ηαρπδξνκηθά κε ζπζηεκέλε επηζηνιή, ζηα γξαθεία ηεο ππεξεζίαο καο ζηελ 

αθόινπζε δηεύζπλζε:   

ΝΠΓΓ «Πνιηηηζηηθό & Αζιεηηθό Κέληξν Γήκνπ Παιαηνύ Φαιήξνπ, Μαξίλα Φινίζβνπ» , Σ.Κ. 17561, 

Παιαηό Φάιεξν, ππόςε θαο γαξδέιε Φηιηώο (ηει. επηθνηλσλίαο: 210-98.16.367 εζση. 7). 

Σν εκπξόζεζκν ησλ αηηήζεσλ θξίλεηαη κε βάζε ηελ εκεξνκελία πνπ θέξεη ν θάθεινο απνζηνιήο, ν νπνίνο 

κεηά ηελ απνζθξάγηζή ηνπ επηζπλάπηεηαη ζηελ αίηεζε ησλ ππνςεθίσλ. 

Κάζε ππνςήθηνο δηθαηνύηαη λα ππνβάιεη κία κόλν αίηεζε θαη γηα επηινγέο απαζρόιεζεο  κίαο κόλν 

θαηεγνξίαο πξνζσπηθνύ (ΠΔ ή ΣΔ). Η ζώξεπζε επηινγώλ απαζρόιεζεο δηαθνξεηηθώλ θαηεγνξηώλ 

πξνζσπηθνύ ζε κία ή πεξηζζόηεξεο αηηήζεηο ζπλεπάγεηαη απηνδηθαίσο ζε θάζε πεξίπησζε αθύξσζε όισλ 

ησλ αηηήζεσλ θαη απνθιεηζκό ηνπ ππνςεθίνπ από ηελ πεξαηηέξσ δηαδηθαζία.  

Η πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ είλαη δέθα (10) εκέξεο (ππνινγηδόκελεο εκεξνινγηαθά) θαη 

αξρίδεη από ηελ επόκελε εκέξα ηεο ηειεπηαίαο δεκνζίεπζεο ηεο παξνύζαο ζε ηνπηθέο εθεκεξίδεο ή ηεο 

αλάξηεζήο ηεο ζην θαηάζηεκα ηεο ππεξεζίαο καο, ζηα παξαξηήκαηα θαη ζην δηθηπαθό ηόπν                     

(www.palaiofaliro.gr) θαη ζην ρώξν ησλ αλαθνηλώζεσλ ηνπ δεκνηηθνύ θαηαζηήκαηνο ηνπ δήκνπ Παιαηνύ 

Φαιήξνπ, εθόζνλ ε αλάξηεζε είλαη ηπρόλ κεηαγελέζηεξε ηεο δεκνζίεπζεο ζηηο εθεκεξίδεο. Η αλσηέξσ 

πξνζεζκία ιήγεη κε ηελ παξέιεπζε νιόθιεξεο ηεο ηειεπηαίαο εκέξαο θαη  εάλ απηή είλαη, θαηά λόκν, 

εμαηξεηέα (δεκόζηα αξγία) ή κε εξγάζηκε,  ηόηε ε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο κεηαηίζεηαη ηελ επόκελε εξγάζηκε 

εκέξα.  

Οη ππνςήθηνη κπνξνύλ λα αλαδεηήζνπλ ηα έληππα ησλ αηηήζεσλ: α) ζηελ ππεξεζία καο ζηελ αλσηέξσ 

δηεύζπλζε· β) ζην δηθηπαθό ηόπν ηνπ ΑΔΠ (www.asep.gr) θαη ζπγθεθξηκέλα αθνινπζώληαο από ηελ 

θεληξηθή ζειίδα ηε δηαδξνκή: Πνιίηεο  Έληππα – Γηαδηθαζίεο  Γηαγσληζκώλ Φνξέσλ Μίζζ. 

Έξγνπ (ΜΔ)· γ) ζηα θαηά ηόπνπο Κέληξα Δμππεξέηεζεο Πνιηηώλ (ΚΔΠ) αιιά θαη ζηελ ειεθηξνληθή 

ηνπο δηεύζπλζε (www.kep.gov.gr), απ' όπνπ κέζσ ηεο δηαδξνκήο: ύλδεζκνη  Αλεμάξηεηεο θαη άιιεο 

αξρέο  ΑΔΠ ζα νδεγεζνύλ ζηελ θεληξηθή ζειίδα ηνπ δηθηπαθνύ ηόπνπ ηνπ ΑΔΠ θαη από εθεί ζα 

έρνπλ πξόζβαζε ζηα έληππα κέζσ ηεο δηαδξνκήο: Πνιίηεο  Έληππα – Γηαδηθαζίεο  Γηαγσληζκώλ 

Φνξέσλ Μίζζ. Έξγνπ (ΜΔ)· 

 

 

mailto:poake@palaiofaliro.gr
ΑΔΑ: 6ΔΨ5ΟΛΘΝ-ΨΤΥ
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ ∆ΔΤΣΔΡΟ: Αλάξηεζε πηλάθσλ θαη ππνβνιή ελζηάζεσλ  
 

Μεηά ηελ θαηάξηηζε ησλ πηλάθσλ, ε ππεξεζία καο ζα αλαξηήζεη, ην αξγόηεξν κέζα ζε είθνζη (20) 

εκέξεο από ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο, ηνπο πίλαθεο θαηάηαμεο 
ησλ ππνςεθίσλ ζηα θαηαζηήκαηα  θαη ζην δηθηπαθό ηόπν ηεο ππεξεζίαο καο, ηνπο νπνίνπο πξέπεη λα 

απνζηείιεη άκεζα γηα έιεγρν ζην ΑΔΠ, ελώ ζα ζπληαρζεί θαη ζρεηηθό πξαθηηθό αλάξηεζεο (ζύκθσλα 

κε ην άξζξν 21 παξ. 11 ηνπ Ν. 2190/1994 όπσο ηζρύεη) ην νπνίν ζα ππνγξαθεί από δύν (2) ππαιιήινπο ηεο 

ππεξεζίαο. Σν πξαθηηθό απηό ζα απνζηαιεί απζεκεξόλ ζην ΑΔΠ είηε ζην e-mail: sme@asep.gr  είηε ζην 

fax: 210 6467728 ή 213 1319188. 

Καηά ησλ πηλάθσλ απηώλ επηηξέπεηαη ζηνπο ελδηαθεξόκελνπο ε άζθεζε έλζηαζεο κέζα ζε απνθιεηζηηθή 

πξνζεζκία δέθα (10) εκεξώλ (ππνινγηδόκελεο εκεξνινγηαθά) ε νπνία αξρίδεη από ηελ επόκελε εκέξα ηεο 

αλάξηεζήο ηνπο. Η έλζηαζε ππνβάιιεηαη απνθιεηζηηθά κε ειεθηξνληθό ηξόπν ζην ΑΔΠ  ζηε 

δηεύζπλζε ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ (prosl.enstasi@asep.gr) θαη, γηα λα εμεηαζηεί, πξέπεη λα 

ζπλνδεύεηαη από απνδεηθηηθό θαηαβνιήο παξαβόινπ είθνζη επξώ (20 €) πνπ έρεη εθδνζεί είηε κέζσ ηεο 

εθαξκνγήο ηνπ ειεθηξνληθνύ παξαβόινπ (e-παξάβνιν), βι. ινγόηππν «ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ» 

ζην δηαδηθηπαθό ηόπν ηνπ ΑΔΠ (www.asep.gr), είηε από Γεκόζηα Οηθνλνκηθή Τπεξεζία (Γ.Ο.Τ.). Ο 

ππνςήθηνο πξέπεη λα αλαγξάςεη ηνλ αξηζκό ηνπ παξαβόινπ ζηελ έλζηαζε θαη λα θαηαβάιεη ην αληίηηκν ηνπ 

ειεθηξνληθνύ παξαβόινπ κέρξη ηε ιήμε πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ ελζηάζεσλ. ε πεξίπησζε πνπ ε 

ππνβιεζείζα έλζηαζε γίλεη δεθηή, ην θαηαβιεζέλ πνζό επηζηξέθεηαη ζηνλ εληζηάκελν. 

Η ππεξεζία νθείιεη λα απνζηείιεη ζην ΑΔΠ εληόο ηξηώλ (3) εξγάζηκσλ εκεξώλ θσηναληίγξαθα ησλ 

αηηήζεσλ θαη ησλ δηθαηνινγεηηθώλ ησλ ππνςεθίσλ πνπ έρνπλ ππνβάιεη έλζηαζε θαηά ησλ πηλάθσλ 

θαηάηαμεο.  

 

ΑΝΑΠΟΠΑΣΟ ΣΜΗΜΑ ηεο παξνύζαο αλαθνίλσζεο απνηειεί θαη ην «Παξάξηεκα αλαθνηλώζεσλ 

πκβάζεσλ Μίζζσζεο Έξγνπ (ΜΕ)» κε ζήκαλζε έθδνζεο «02-12-2019», ην νπνίν πεξηιακβάλεη: i) 

νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε ηεο αίηεζεο – ππεύζπλεο δήισζεο κε θσδηθό ΔΝΣΤΠΟ ΑΔΠ ΜΔ.4, ζε 

ζπλδπαζκό κε επηζεκάλζεηο ζρεηηθά κε ηα πξνζόληα θαη ηα βαζκνινγνύκελα θξηηήξηα θαηάηαμεο ησλ 

ππνςεθίσλ ζύκθσλα κε ηηο ηζρύνπζεο θαλνληζηηθέο ξπζκίζεηο· θαη ii) ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ 

απαηηνύληαη γηα ηελ έγθπξε ζπκκεηνρή ηνπο ζηε δηαδηθαζία επηινγήο. Οη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα 

έρνπλ πξόζβαζε ζην Παξάξηεκα απηό, κέζσ ηνπ δηθηπαθνύ ηόπνπ ηνπ ΑΔΠ (www.asep.gr) θαη 

ζπγθεθξηκέλα κέζσ ηεο ίδηαο δηαδξνκήο πνπ αθνινύζεζαλ θαη γηα ηελ αλαδήηεζε ηνπ εληύπνπ ηεο 

αίηεζεο, δειαδή: Κεληξηθή ζειίδα  Πνιίηεο  Έληππα – Γηαδηθαζίεο  Γηαγσληζκώλ Φνξέσλ 

Μίζζ. Έξγνπ (ΜΔ)· 

 
                                                                                                               

                                                                                                              Ο ΠΡΟΔΓΡΟ 
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