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ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ - ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ 
 

γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ( µε αληίηηµν) 
 
 

Η Καηαζθεπαζηηθή Δµπνξηθή Αλώλπµε Δηαηξεία ∆ήµνπ Ηξαθιείνπ Αηηηθήο - Αλώλπµε 
 

Δηαηξεία Ο.Σ.Α.» 
 
 
 

Έρνληαο ππόςε: 

 
1. Σηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ Ν. 2190/1994, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη µε 

ην άξζξν 1 ηνπ λ.3812/2009 ζχµθσλα µε ηηο νπνίεο δελ ππάγνληαη ζηηο δηαηάμεηο ησλ 

θεθαιαίσλ Α΄ Β΄ θαη Γ ηνπ Ν. 2190/94 «Σν εθπαηδεπηηθφ ή δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ ησλ 

Α.Δ.Ι.,ησλ Σ.Δ.Ι. θαη ησλ µε νπνηαδήπνηε νλνµαζία ζρνιψλ ή ζρνιείσλ ή ππεξεζηψλ ηνπ 

∆εµνζίνπ, ησλ Ν.Π.∆.∆., ησλ Οξγαληζµψλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο πξψηνπ θαη δεχηεξνπ 

βαζµνχ θαη ησλ λνµηθψλ πξνζψπσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνεγνχµελε παξάγξαθν.».   
2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο 

Απνθεληξσµέλεο ∆ηνίθεζεο- Πξφγξαµµα Καιιηθξάηεο» (ΦΔΚ 87 Α), φπσο έρνπλ 

ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχνπλ.   
3. Σν Π.∆. 524.1980   
4. Σελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 2527/1997   
5. Σελ µε αξ. Πξση. νηθ. 17122/19-5-2015 Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ & ∆ηνηθεηηθήο 

Αλαζπγθξφηεζεο (Α∆Α: 7ΣΜ3465ΦΘΔ-60Φ) πνπ εθδφζεθε ζχµθσλα µε ηηο δηαηάμεηο ηνπ   
άξζξνπ 48 ηνπ λ. 4325/2015 .  

6. Σν πξαθηηθφ ηεο 20εο Απξηιίνπ 2016 ηνπ ∆.. ηεο Κ.Δ.Α.Δ.∆.Η.Α ΑΔ ΟΣΑ   
7. Σελ µε αξ. πξση. 18254/27-06-2016 Έγθξηζε πξφζιεςεο πξνζσπηθνχ ηνπ Τπνπξγείνπ 

Δζσηεξηθψλ & Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο.  

8. Σν πξαθηηθφ ηεο 29
εο

/09/2016 ηνπ ∆.. ηεο Κ.Δ.Α.Δ.∆.Η.Α.  ΑΔ ΟΣΑ  

9. Σηο ζρεηηθέο πηζηψζεηο ζηνλ πξνυπνινγηζµφ  
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Αλαθνηλώλεη 
 

Σε ζύλαςε ζύµβαζεο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζµέλνπ ρξόλνπ (µε αληίηηµν) µε σξηαία 

απνδεµίσζε θαη ρξνληθήο δηάξθεηαο µέρξη νθηώ (8) µήλεο από ηελ εµεξνµελία 

πξόζιεςεο, ζπλνιηθά Γύν (2) Καζεγεηώλ Φπζηθήο Αγσγήο γηα ηελ θάιπςε 

επνρηαθώλ ή παξνδηθώλ αλαγθώλ ησλ Αζιεηηθώλ πξνγξαµµάησλ ηεο Κ.Δ.Α.Δ.∆.Η.Α. 

- ΑΔ ΟΣΑ, πνπ εδξεύεη επί ησλ νδώλ Μ. Αληύπα & η. Καξαγηώξγε  
2, ζην εξάθιεην Αηηηθήο θαη ζπγθεθξηµέλα ηα εμήο, αλά ππεξεζία, έδξα, εηδηθόηεηα 

θαη δηάξθεηα ζύµβαζεο, αξηζµνύ αηόµσλ (βι. ΠΙΝΑΚΑ Α), µε ηα αληίζηνηρα 

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

ΠΙΝΑΚΑ Α: ΘΔΔΙ ΔΠΟΥΙΚΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ (αλά θσδηθό ζέζεο)  

Κσδηθόο 
Τπεξεζία Έδξα ππεξεζίαο Δηδηθόηεηα 

∆ηάξθεηα Αξηζµόο 
 

ζέζεο ζύµβαζεο αηόµσλ  

   
 

      
 

 ΚΔΑΔ∆ΗΑ ΑΔ ΟΣΑ Μ ΑΝΣΤΠΑ ΚΑΙ ΠΔ Πηπρηνχρνη Φπζηθήο   
 

101  Σ .ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗ Αγσγήο µε Δηδηθφηεηα 
Έως  

8 µήλεο 2 
 

   Πνδνζθαίξηζεο   
 

       

 
 
 
 
 
 

ΠΙΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (αλά θσδηθό απαζρόιεζεο) 
 

Σίηινο ζπνπδώλ 
Κσδηθόο απαζρόιεζεο θαη  

ινηπά απαηηνύµελα (ηππηθά & ηπρόλ πξόζζεηα) πξνζόληα 
 

101 ΚΤΡΙΑ ΠΡΟΟΝΣΑ:  
Α) Πηπρίν Σµήµαηνο Δπηζηήµεο Φπζηθήο Αγσγήο & Αζιεηηζµνχ µε Κχξηα Δηδηθφηεηα   
Πνδνζθαίξηζεο ηεο εµεδαπήο ή ην νµψλπµν πηπρίν ή ηζφηηµνο ηίηινο ζρνιψλ ηεο 
αιινδαπήο αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο πηζηνπνηεµέλν απφ ην ∆.Ο.Α.Σ.Α.Π. ζε 
επηθπξσµέλν αληίγξαθν θαη ∆ίπισµα UEFA C ή UEFA B .   
ΠΡΟΫΠΗΡΔΙΑ:  
Πξνυπεξεζία ζην αληηθείµελν: Απνδεδεηγµέλε ∆ηδαθηηθή πξνυπεξεζία ζε αλαγλσξηζµέλα   
Ιδξχµαηα ηνπ δεµνζίνπ ή Ο.Σ.Α. ή ∆εµνηηθέο επηρεηξήζεηο ηνπ 410/95 ή ηδησηηθέο ζρνιέο. 
(Πξνυπεξεζία γίλεηαη δεθηή µφλν γηα ην αληηθείµελν ηεο πξνθήξπμεο) 

 
 

 

1. ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΗ-∆ΗΛΩΗ 
 

1) Οη ππνςήθηνη, γηα λα γίλνπλ δεθηνί ζηε δηαδηθαζία επηινγήο, πξέπεη λα έρνπλ ειηθία απφ 21έσο 
55 εηψλ.   
2) Να µελ έρνπλ θψιπµα θαηά ην άξζξν 16 (Ποινική καηαδίκη, ζηερηηική ή επικουρική δικαζηική 
ζυµπαράζηαζη) ηνπ Ν. 3584/07 (ΦΔΚ 143/Α/28-06-2007').   
3)Οη ππνςήθηνη δελ πξέπεη λα έρνπλ θψιπµα θαηά ην άξζξν 8 θαη 9 ηνπ Τπαιιειηθνχ Κψδηθα   
4) Να έρνπλ ηελ πγεία θαη ηε θπζηθή θαηαιιειφηεηα πνπ ηνπο επηηξέπεη ηελ εθηέιεζε ησλ 
θαζεθφλησλ ηεο ζέζεο πνπ επηιέγνπλ   
5) Οη άλδξεο µέρξη ηε ιήμε ηεο πξνζεζµίαο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ λα έρνπλ εθπιεξψζεη ηηο 
ζηξαηησηηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο ή λα έρνπλ απαιιαγεί λφµηµα απφ απηέο. ∆ελ απαηηείηαη   
εθπιήξσζε ησλ ζηξαηησηηθψλ ππνρξεψζεσλ γηα ηνπο πνιίηεο θξάηνπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
ζηε ρψξα ησλ νπνίσλ δελ πξνβιέπεηαη ε ππνρξέσζε ζηξάηεπζεο.   
6) Όζνη είλαη δηνξηζµέλνη ζην δεµφζην ζα πξέπεη µε ηελ αλάιεςε ηεο ζέζεο λα πξνζθνµίζνπλ ηελ 
πξνβιεπφµελε εηδηθή άδεηα ηδησηηθνχ έξγνπ ή εξγαζία µε αµνηβή (δηάηαμε ηεο παξ.2 ηνπ άξζξνπ 
77 ηνπ Π∆ 611177) , εθφζνλ ζπµβηβάδεηαη µε ηα θαζήθνληα ηεο ζέζεο ηνπ θαη δελ παξεµπνδίδεη 
ηελ νµαιή εθηέιεζε ηεο ππεξεζίαο ηνπ. Η άδεηα ρνξεγείηαη γηα ζπγθεθξηµέλν έξγν ή εξγαζία µεηά  
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απφ ζχµθσλε αηηηνινγεµέλε γλψµε ηνπ ππεξεζηαθνχ ζπµβνπιίνπ θαη µπνξεί λα αλαθαιείηαη µε 
ηνλ ίδην ηξφπν. Η άδεηα ζηνπο ππαιιήινπο ηνπ ∆εµνζίνπ ρνξεγείηαη απφ ηνλ νηθείν ππνπξγφ θαη 
ζηνπο ππαιιήινπο ησλ λνµηθψλ πξνζψπσλ δεµνζίνπ δηθαίνπ απφ ην αλψηαην µνλνµειέο φξγαλν 
δηνίθεζεο θαη αλ δελ ππάξρεη ηέηνην φξγαλν, απφ ηνλ πξφεδξν ηνπ ζπι-ινγηθνχ νξγάλνπ δηνίθεζεο. 
(ΝΟΜΟ 3528/2007 - ΦΔΚ 26/Α'/9.2.2007, άξζξν 31) 
 
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΠΡΟΛΗΦΗ – ΜΟΡΙΟ∆ΟΣΙΚΟ ΤΣΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
Οη ππνςήθηνη αμηνινγνχληαη θαη µνξηνδνηνχληαη µε βάζε ηα παξαθάησ θξηηήξηα. 
 

 

ΑΝΑΛΤΗ ΚΡΙΣΗΡΙΩΝ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΗ 
 
Α) Σππηθά Πξνζόληα 
 

Βαζηθό Πηπρίν: Βαζµφο Πηπρίνπ (νη µνλάδεο ηνπ βαζµνχ ηνπ ηίηινπ ζπνπδψλ µε δχν 

δεθαδηθά ςεθία πνιιαπιαζηάδνληαη µε ηνλ αξηζµφ 0,3).  

 

Μεηαπηπρηαθνί Σίηινη  
- Μεηαπηπρηαθφο Σίηινο πνπδψλ (Master): 0,5 µνλάδεο.   
- ∆ηδαθηνξηθφ: 1 µνλάδα.  

 
Επισήµανση: γίλεηαη ρξήζε ηεο πξνζθνξφηεξεο βαζµνινγηθά απφ ηηο δχν θαηεγνξίεο 

µεηαπηπρηαθψλ ηίηισλ (εθφζνλ θαηαηεζνχλ θαη νη δχν) θαη ελφο µφλν απφ ηελ ίδηα θαηεγνξία 

απηψλ.  
Απνθιείεηαη ε αζξνηζηηθή βαζµνιφγεζε ηνπο. 

 

Β) Δµπεηξία 
Ο ππνςήθηνο ιαµβάλεη µνλάδεο απφ ηελ εµπεηξία µε αλψηαην φξην ηνπο εμήληα (60) µήλεο.  
Γηα θάζε µήλα απαζρφιεζεο ζηα Π.Α.γ.Ο. (Πξνγξάµµαηα Άζιεζεο γηα Όινπο) µε µεληαίν ζχλνιν 
σξψλ 120 θαη άλσ ιαµβάλνληαη 0,08 µνλάδεο.  
Γηα θάζε µήλα απνδεδεηγµέλεο απαζρφιεζεο ζηα Π.Α.γ.Ο. µε µεληαίν ζχλνιν σξψλ µηθξφηεξν 
ησλ 120,νη µνλάδεο πνπ ιαµβάλνληαη ππνινγίδνληαη σο εμήο: αξ. µελώλ Υ ώξεο απαζρόιεζεο ην  
µήλα Υ 0,08 µνλάδεο/120. 

 
Οη αλαθεξφµελεο ζέζεηο απαηηνχλ θαη αμηνιφγεζε ησλ ππνςήθησλ µε ηελ δηαδηθαζία ηεο 
ζπλέληεπμεο ψζηε λα δηαπηζησζεί ε ζπγθξνηεµέλε παηδαγσγηθή πξνζέγγηζε, ε παηδαγσγηθή 
θαηάξηηζε θαη επάξθεηα, ε πξνζσπηθφηεηα θαη ηθαλφηεηεο ζρεηηθέο µε ηηο αληίζηνηρεο 
πξνθεξπρζείζεο εηδηθφηεηεο (µνλάδεο 1 έσο 3 µέγηζην 3) 

 

Γ) Λνηπά βαζµνινγνύµελα θξηηήξηα 
 

Πνιπηεθλία: Ο πνιχηεθλνο ππνςήθηνο βαζµνινγείηαη µε 2 µνλάδεο.  

Αλήιηθα ηέθλα: Ο ππνςήθηνο βαζµνινγείηαη 0,3 µνλάδεο γηα θαζέλααπφ ηα δχν (2) πξψηα 

αλήιηθα ηέθλα ηνπ θαη 0,5 µνλάδεο γηα ην ηξίην αλήιηθν ηέθλν.   
Γνλέαο µνλνγνλετθήο νηθνγέλεηαο (άξζξν 29 παξ. 6λ. 3838/2010): Ο γνλέαο µνλνγνλετθήο 

νηθνγέλεηαο βαζµνινγείηαη µε 0,5 µνλάδεο γηα θάζε έλα (1) ηέθλν ηνπ.  

 
Δπηζήµαλζε: Γίλεηαη ρξήζε ηεο πξνζθνξφηεξεο βαζµνινγηθά απφ ηηο παξαπάλσ ηδηφηεηεο. 
Απνθιείεηαη ε αζξνηζηηθή βαζµνιφγεζε ησλ παξαπάλσ θξηηεξίσλ. 

 

∆) Λνηπά απαηηνύµελα πξνζόληα 
 

Κύξηα θαηεγνξία εηδίθεπζεο ( ή νπνύ πξνβιέπεηαη άδεηα άζθεζεο επαγγέιµαηνο):1  

µνλάδα.  
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∆επηεξεύνπζα θαηεγνξία εηδίθεπζεο: 0,5 µνλάδεο.  

 

Δ) ε πεξίπησζε ηζνβαζµίαο ιαµβάλνληαη ππόςε πξόζζεηα πξνζόληα όπσο: 
ρξόλνο θηήζεο πηπρίνπ: 1 

µνλάδα. εληνπηόηεηα: 1 µνλάδα   
αμηνιόγεζε ηνπ ππνςεθίνπ από ηνλ θνξέα (ζε πεξίπησζε πνπ έρεη πξνυπεξεζίαο ηνλ 

νηθείν θνξέα θαη ζην ζπγθεθξηµέλν πξφγξαµµα): 2 µνλάδεο  
 

 

∆ΙΑ∆ΙΚΑΙΑ ΔΠΙΛΟΓΗ  
Όζνη πιεξνχλ ηα γεληθά θαη ηα ηππηθά πξνζφληα ηίζεληαη ππφ ηελ θξίζε ηεο νξηζζείζαο ηξηµεινχο 
επηηξνπήο επηινγήο ε νπνία ζα ζπλεδξηάζεη ζηελ έδξα ηεο ΚΔΑΔ∆ΗΑ ΑΔ ΟΣΑ Όζνη ππνςήθηνη 
δελ ππέβαιιαλ ηα απαξαίηεηα - θαηάιιεια δηθαηνινγεηηθά απνθιείνληαη απφ ηελ επηηξνπή µε 
αηηηνινγεµέλε απφθαζε. 

 

Η επηινγή ησλ ππνςεθίσλ ζα γίλεη απφ ην ∆.. ηεο επηρείξεζεο µεηά απφ ζρεηηθή εηζήγεζε ηεο 

ηξηµεινχο επηηξνπήο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζµνχ πξφζιεςεο θαη αμηνιφγεζεο πξνζσπηθνχ, 
αλάινγα µε ηα ηππηθά πξνζφληα ησλ ππνςεθίσλ θαη ηηο αλάγθεο πνπ ηειηθά ζα πξνθχςνπλ, 

ζρεηηθά µε ηε δήηεζε θαη ηελ θάιπςε ησλ ζέζεσλ ησλ ηµεµάησλ. 

 
Πέξαλ ηνπ βαζηθνχ ηίηινπ ζπνδψλ απαηηείηαη θχξηα εηδίθεπζε ή άδεηα άζθεζεο επαγγέιµαηνο 
ζηελ αληίζηνηρε ηεο πξνθεξπζζφµελεο ζέζεο. Ωο πξφζζεηα θξηηήξηα επηινγήο πξνζµεηξψληαη ε 
δεπηεξεχνπζα εηδίθεπζε. 

 
Η επηρείξεζε µπνξεί λα δεηήζεη απφ ηνπο ππνςήθηνπο νπνηνδήπνηε ζπµπιεξσµαηηθφ ζηνηρείν 
ζεσξεί θαηάιιειν γηα ηελ απφδεημε ησλ πξνζφλησλ θαη ηεο θαηαιιειφηεηαο ηνπο γηα ηε 
ζπγθεθξηµέλε ζέζε. 

 

ΟΡΟΙ ΑΠΑΥΟΛΗΗ 
 
Η ππεξεζία πξνβαίλεη ζηε ζχλαςε ζχµβαζεο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζµέλνπ ρξφλνπ (Ι.∆.Ο.Υ.) µε 

σξηαία απνδεµίσζε θαη ρξνληθήο δηάξθεηαο µέρξη νθηψ (8) µήλεο, µε σξηαία απνδεµίσζε πνπ ζα 

δηαµνξθσζεί αλάινγα µε ηηο θείµελεο δηαηάμεηο, µε ηνπο επηιεγέληεο ππνςεθίνπο αµέζσο µεηά ηελ 

θαηάξηηζε ησλ πηλάθσλ θαηάηαμεο. Σπρφλ αλαµόξθσζε ησλ πηλάθσλ βάζεη απηεπάγγειηνπ ή θαη΄ 

έλζηαζε ειέγρνπ πνπ ζπλεπάγεηαη αλαθαηάηαμε ησλ ππνςεθίσλ, εθηειείηαη ππνρξεσηηθά απφ ην 

θνξέα, ελψ ιχεηαη ε ζχµβαζε µίζζσζεο έξγνπ µε ηνπο ππνςεθίνπο νη νπνίνη δελ δηθαηνχληαη 

απαζρφιεζεο βάζεη ηεο λέαο θαηάηαμεο. Οη ππνςήθηνη απηνί ιαµβάλνπλ ηηο απνδνρέο πνπ 

πξνβιέπνληαη γηα ηελ απαζρφιεζή ηνπο έσο ηελ εµέξα ηεο ιχζεο ηεο ζχµβαζεο, ρσξίο 

νπνηαδήπνηε απνδεµίσζε απφ ηελ αηηία απηή. 
 
Απαζρνινχµελνη πνπ απνρσξνχλ πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο ζχµβαζήο ηνπο, αληηθαζίζηαληαη µε 

άιινπο απφ ηνπο εγγεγξαµµέλνπο θαη δηαζέζηµνπο ζηνλ πίλαθα ηεο νηθείαο εηδηθφηεηαο, θαηά ηε 
ζεηξά εγγξαθήο ηνπο ζε απηφλ. 
 
ε θάζε πεξίπησζε, νη ππνςήθηνη πνπ επηιέγνληαη είηε θαηφπηλ αλαµφξθσζεο ησλ πηλάθσλ είηε 

ιφγσ αληηθαηάζηαζεο απνρσξνχλησλ ππνςεθίσλ, απαζρνινχληαη γηα ην ππνιεηπόµελν, θαηά 
πεξίπησζε, ρξνληθφ δηάζηεµα θαη µέρξη ζπµπιεξψζεσο ηεο εγθεθξηµέλεο δηάξθεηαο ηεο 

ζχµβαζεο. 

 

Ο ρψξνο θαη ν ρξφλνο απαζρφιεζεο (ψξεο απαζρφιεζεο εµεξεζίσο) ησλ επηιεγέλησλ πξνζψπσλ 

ζα θαζνξηζζεί αλάινγα µε ηηο ππεξεζηαθέο αλάγθεο φπσο απηέο ζα δηαµνξθσζνχλ ηειηθά θαη ζα 
πξέπεη λα ηεξνχληαη απζηεξά, ζχµθσλα µε ηηο δηαηάμεηο ηεο θείµελεο εξγαηηθήο θαη αζθαιηζηηθήο 

λνµνζεζίαο. 
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Δηδηθφηεξα νη πξνζιεθζέληεο Π.Φ.Α. είλαη ππνρξεσµέλνη λα ηεξνχλ ηνπο φξνπο θαη ηνπο 

θαλνληζµνχο ηεο ζχµβαζεο εξγαζίαο θαζψο θαη ηα πξνγξάµµαηα πνπ ζα ζπληάμνπλ νη αξµφδηνη 

φζνλ αθνξά ζηελ θάιπςε σξψλ θαη ην είδνο ησλ πξνγξαµµάησλ πνπ ζα ηνπο αλαηεζνχλ, 

παξέρνληαο ζηελ επηρείξεζε ην δηθαίσµα θιήζεο ηνπ επφµελνπ ζηνλ πίλαθα µνξηνπνίεζεο ζε 

πεξίπησζε πνπ γηα νπνηαδήπνηε ιφγν αδπλαηνχλ λα θαιχςνπλ ηα σξνιφγηα πξνγξάµµαηα. 
 
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ 

 

Οη ππνςήθηνη γηα ηελ απφδεημε ησλ ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΩΝ ΠΡΟΟΝΣΩΝ (βι. ΠΙΝΑΚΑ Β), ησλ 

ινηπψλ ηδηνηήησλ ηνπο θαη ηεο εµπεηξίαο ηνπο νθείινπλ λα πξνζθνµίζνπλφια ηα απαηηνχµελα απφ 

ηελ παξνχζα αλαθνίλσζε δηθαηνινγεηηθά: 
 
1. Αίηεζε ζηελ νπνία λα αλαθέξεηαη ν θσδηθφο απαζρφιεζεο θαη ηα επηζπλαπηφµελα 

δηθαηνινγεηηθά   
2. Βηνγξαθηθφ ζεµείσµα πνπ λα αλαθέξεηαη ζηελ πξνυπεξεζία ζηα πξνγξάµµαηα, ζηελ 

επηµφξθσζε µέζσ ζεµηλαξίσλ, ζηελ απφθηεζε άιινπ πηπρίνπ ή µεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ ή 
εηδηθφηεηαο θ.ιπ.  

3. Τπεχζπλε ∆ήισζε ηνπ Ν 1599/86 φηη ηα ζηνηρεία ζηελ αίηεζε θαη ην βηνγξαθηθφ είλαη αιεζή   
θαη φηη ηα πξνζθνµηδφµελα απιά αληίγξαθα είλαη αθξηβή αληίγξαθα ησλ πξσηνηχπσλ θαη ζα 
βξίζθνληαη ζηελ δηάζεζε ηεο ππεξεζίαο φπνηε δεηεζνχλ.   

4. Τπεχζπλε ∆ήισζε ηνπ Ν 1599/86 φηη δελ πθίζηαηαη θψιπµα θαηά ην άξζξν 16 (Πνηληθή 
θαηαδίθε, ζηεξεηηθή ή επηθνπξηθή δηθαζηηθή ζπµπαξάζηαζε) ηνπ Ν. 3584/07 (ΦΔΚ 143/Α/28-

06-2007')θαη θαηά ην άξζξν 8 θαη 9 ηνπ ππαιιειηθνχ θψδηθα .   
5. Τπεχζπλε ∆ήισζε ηνπ Ν 1599/86 γηα εθπιήξσζε ησλ ζηξαηησηηθψλ ππνρξεψζεσλ ή ε λφµηµε 

απαιιαγή θαη ε αηηία απαιιαγήο. (µφλν γηα άλδξεο)   
6. Δπθξηλή θσηναληίγξαθα πηπρίνπ Φπζηθήο Αγσγήο, εηδηθφηεηαο ή θαη άδεηα άζθεζεο 

επαγγέιµαηνο, µεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ ή δηδαθηνξηθνχ δηπιψµαηνο ή ηζφηηµνπ ηίηινπ ζπνπδψλ 

ηεο αιινδαπήο αλαγλσξηζµέλν ζηελ Διιάδα.ε πεξίπησζε πηπρίνπ ή ηίηινπ ζπνπδψλ ηεο 

αιινδαπήο, απηφο πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ επίζεµε µεηάθξαζε απηνχ ζηελ ειιεληθή 

γιψζζα θαη λα θέξεη ηζνηηµία ηνπ ∆.Ο.Α.Σ.Α.Π.   
7. Δπθξηλέο θσηναληίγξαθν ησλ δχν φςεσλ ηεο Αζηπλνµηθήο ηνπο Σαπηφηεηαο.  

8. Πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο.  

9. Βεβαίσζε ηνπ ∆ήµνπ πεξί µφληµεο θαηνηθίαο   
10. Έγγξαθα πνπ απνδεηθλχνπλ ηελ ηδηφηεηα ηνπ πνιπηέθλνπ ή ηνπ γνλέα µνλνγνλετθήο 

νηθνγέλεηαο ζχµθσλα µε ηελ ηζρχνπζα λνµνζεζία   
11. Έγγξαθα πνπ απνδεηθλχνπλ πξνυπεξεζία ζε Π.Α.γ.Ο. (Πξνγξάµµαηα Άζιεζεο γηα 

Όινπο),φπσο: Βεβαηψζεηο ή άιια απνδεηθηηθά ζηνηρεία ηνπ θπξίνπ θνξέα αζθαιηζηηθήο 

θάιπςεο (µηζζνινγηθέο θαηαζηάζεηο Ι.Κ.Α. ή άιισλ αζθαιηζηηθψλ ηαµείσλ ή βεβαηψζεηο ή 

άιια απνδεηθηηθά ζηνηρεία θνξνινγηθνχ ραξαθηήξα (απνδείμεηο παξνρήο ππεξεζηψλ ή 

πηζηνπνηεηηθά πξνυπεξεζίαο ζεσξεµέλα απφ ηελ Δπηζεψξεζε Δξγαζίαο θαη δηθαηνινγεηηθά 

πνπ λα απνδεηθλχνπλ φζα αλαθέξνληαη ζην βηνγξαθηθφ ζεµείσµα θαη ηα νπνία απνηέιεζαλ 

θξηηήξην επηινγήο  

 

ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΤΝΗΜΜΔΝΩΝ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ &ΑΙΣΗΗ 
 
Ο ππνςήθηνο, αθνχ ειέγμεη φηη έρεη ζπγθεληξψζεη φια ηα δηθαηνινγεηηθά – πηζηνπνηεηηθάηα νπνία 

πξνβιέπνληαη γηα ηελ απφδεημε ησλ πξνζφλησλ ηνπ, ηα αξηζµεί ζε εµθαλέο ηνπο ζεµείν θαηά 

θύιιν. Αθνινχζσο, ζηνλ ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΤΝΗΜΜΔΝΩΝ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ ηεο αίηεζεο ηα 

αλαθέξεη θαηά είδνο έλα πξνο έλα θαη θαηαγξάθεη ην ζχλνιν ησλ αξηζµεµέλσλ θχιισλ φισλ ησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ-πηζηνπνηεηηθψλ πνπ θαηαζέηεη (π.ρ. ζπλεµµέλα θχιια 20). 
 
ΔΠΙΛΟΓΗ – ΑΝΑΡΣΗΗ   ΠΙΝΑΚΩΝ   -     ΤΠΟΒΟΛΗ   ΔΝΣΑΔΩΝ 

 
Η επηινγή ησλ ππνςεθίσλ ζα γίλεη απφ ηελ επηηξνπή επηινγήο πξνζσπηθνχ πνπ ζπζηάζεθε µε ηελ 
ππ. αξηζ. Α.∆.Α 6ΩΜΙΟΛΤΩ-ΦΘΒ απφθαζε ηνπ ∆ηνηθεηηθνχ πµβνπιίνπ ηεο Δπηρείξεζεο. Οη 
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πίλαθεο θαηάηαμεο ησλ ππνςεθίσλ ζα αλαξηεζνχλ ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηεο επηρείξεζεο. 

Καηά ησλ αλσηέξσ απνηειεζµάησλ νη ελδηαθεξφµελνη µπνξνχλ λα ππνβάιινπλ ελζηάζεηο, µέζα 

ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζµία δέθα (10) εµεξνινγηαθψλ εµεξψλ ζηα γξαθεία ηεο επηρείξεζεο, απφ 
ηελ επνµέλε ηεο εµέξαο αλάξηεζεο ησλ απνηειεζµάησλ. 

 
Οη ελζηάζεηο ζα εμεηαζηνχλ απφ ηελ αξµφδηα επηηξνπή θαη ε ηειηθή απφθαζε ζα ιεθζεί απφ ην 
∆.. ηεο επηρείξεζεο. 

 

ΠΡΟΘΔΜΙΑ ΚΑΙ ΣΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΔΩΝ 

Οη ελδηαθεξφµελνη µπνξνχλ λα ππνβάιινπλ αίηεζε ζπµµεηνρήο θαη λα θαηαζέζνπλ φια ηα 

δηθαηνινγεηηθά ηνπο, είηε απηνπξνζψπσο, είηε µέζσ άιινπ λνµίµσο εμνπζηνδνηεµέλνπ απφ απηνχο 

πξνζψπνπ ζην πξσηφθνιιν ηεο Δπηρείξεζεο ζηα γξαθεία ηεο Κ.Δ.Α.Δ.∆.Η.Α – Α.Δ. ΟΣΑ., Μ 

Αληππα & η Καξαγηψξγε 2 (1νο φξνθνο), Ηξάθιεην Αηηηθήο Σει. επηθνηλσλίαο: 2132000205, 

ψξεο απφ 10.00 π.µ. έσο 14.00 µ.µ., Η πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ είλαη δέθα (10) 

εκέξεο (ππνινγηδφκελεο εκεξνινγηαθά) θαη αξρίδεη απφ ηελ επφκελε εκέξα ηεο ηειεπηαίαο 

δεκνζίεπζεο ηεο παξνχζαο ζε ηνπηθέο εθεκεξίδεο ή ηεο αλάξηεζήο ηεο ζην θαηάζηεκα ηεο 

ππεξεζίαο καο θαη ζην ρψξν αλαθνηλψζεσλ ηνπ δεκνηηθνχ θαηαζηήκαηνο ηνπ Γήκνπ Ηξαθιείνπ 

Αηηηθήο, εθφζνλ ε αλάξηεζε είλαη ηπρφλ κεηαγελέζηεξε ηεο δεκνζίεπζεο ζηηο εθεκεξίδεο. Η 

αλσηέξσ πξνζεζκία ιήγεη κε ηελ παξέιεπζε νιφθιεξεο ηεο ηειεπηαίαο εκέξαο θαη  εάλ απηή είλαη, 

θαηά λφκν, εμαηξεηέα (δεκφζηα αξγία) ή κε εξγάζηκε,  ηφηε ε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο κεηαηίζεηαη ηελ 

επφκελε εξγάζηκε εκέξα.  
 

Αηηήζεηο µε ηειενµνηνηππία (θαμ) ή e-mail δελ ζα γίλνληαη δεθηέο. 

 
ε πεξίπησζε ζπζηεµέλεο απνζηνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ µέζσ ΔΛ.ΣΑ. δηεπθξηλίδεηαη φηη νη 

ππνςήθηνη θέξνπλ αθέξαηα ηελ επζχλε ηεο έγθαηξεο παξαιαβήο ηνπο εληφο ησλ πξναλαθεξφµελσλ 
ρξνληθψλ πεξηζσξίσλ. 

 
Η παξνχζα αλαθνίλσζε/πξνθήξπμε ζα αλαξηεζεί ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ησλ : 1) 

Καηαζθεπαζηηθήο Δµπνξηθήο Αλψλπµεο Δηαηξείαο ηνπ ∆ήµνπ Ηξαθιείνπ Αηηηθήο (ΚΔΑΔ∆ΗΑ 

ΑΔ ΟΣΑ) θαη 2) ζην ∆εµνηηθφ Καηάζηεµα θαζψο θαη ειεθηξνληθά ζηελ ηζηνζειίδα «∆ΙΑΤΓΔΙΑ» 

ηεο Δπηρείξεζεο. Πεξίιεςε ηεο παξνχζεο ζα δεµνζηεπηεί ζε δχν (2) ηνπηθέο εµεξήζηεο εθεµεξίδεο 

ηνπ Ν. Αηηηθήο. 
 

 

Ο Πξόεδξνο & ∆ηεπζύλσλ ύµβνπινο 
 

ηεο ΚΔΑΔ∆ΗΑ ΑΔ – ΟΣΑ 
 

Βαβνπξάθεο Δµµαλνπήι 
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