
1 
 

 

 
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                                         Ηκεξνκελία:     16 / 07 / 2020 

NOMO ΑΣΣΙΚΗ,                                                                      

ΓΗΜΟ ΑΠΡΟΠΤΡΓΟΤ                                                             Αξηζ. πξωη.:          1496 

ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΘΛΗΗ & ΦΡΟΝΣΙΓΑ  

ΝΔΟΛΑΙΑ ΚΑΙ 3
Η 

ΗΛΙΚΙΑ 
 
 

Σαρ. Γ/λζε            : ΧΣ.ΠΔΣΡΟΤΛΑ & ΔΙΡΗΝΗ                                           

Σαρ. Κώδηθαs       : 193 00 

Σειέθωλν             : 210 – 5577862 

Fax                         : 210 – 5577862 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ  : Αρηιιέαο Νηθ. Πίλεο 

Email:pinis.a@aspropyrgos.gr 

 
                                                      ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ΠΡΟΛΗΦΗ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ 

           ΜΔ ΤΝΑΦΗ ΤΜΒΑΗ ΜΙΘΧΗ ΔΡΓΟΤ 

                          ΜΔ ΚΑΛΤΦΗ ΣΗ ΓΑΠΑΝΗ ΑΠΟ ΚΔΝΣΡΙΚΟΤ ΑΤΣΟΣΔΛΔΙ ΠΟΡΟΤ 

Ο Πξόεδξνο ηνπ Οξγαληζκνύ Άζιεζεο & Φξνληίδαο Νενιαίαο  

           θαη 3
εο 

Ηιηθίαο Γήκνπ Αζπξνπύξγνπ, 

Έρνληαο ππόςε: 

 

 1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3852/2010 (ΦΔΚ 87/Α/2010) «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο 

θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο – Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο», όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 

4555/2018 ( ΦΔΚ 133/Α/2018 ) 

 2.  Σηο δηαηάμεηο ηνπ ΠΓ 135/2010 (ΦΔΚ 228/Α/2010) « Οξγαληζκόο ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο    

     Αηηηθήο » όπσο ηζρύεη. 

 3. Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 28 θαη 28
Α
 ηνπ Ν.4325/2015 (ΦΔΚ 47/Α/2015) «Δθδεκνθξαηηζκόο ηεο 

Γηνίθεζεο – Καηαπνιέκεζε ηεο Γξαθεηνθξαηίαο θαη Ηιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε. Απνθαηάζηαζε 

αδηθηώλ θαη άιιεο δηαηάμεηο» όπσο ζπκπιεξώζεθε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ Ν. 4368/2016 

(ΦΔΚ 21/Α/2016) «Μέηξα γηα ηελ επηηάρπλζε ηνπ θπβεξλεηηθνύ έξγνπ θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

 4. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Ν. 2527/1997 (ΦΔΚ 206/Α/1997) «Σξνπνπνίεζε θαη ζπκπιήξσζε  

δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 2190/1994 θαη άιιεο δηαηάμεηο», όπσο ηξνπνπνηήζεθε από ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 10 

ηνπ Ν. 3812/2009.  

 5. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ Ν. 4305/2014 όπσο αληηθαηαζηάζεθε από ην άξζξν 52 παξ. 4 ηνπ Ν. 

4554/2018 ( ΦΔΚ 130/Α΄/18-72018 ) 

 6. Σελ ππ’ αξ. 01/2019 απόθαζε Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ ΝΠΓΓ «Οξγαληζκόο Άζιεζεο θαη Φξνληίδαο  

Νενιαίαο θαη 3
εο

 Ηιηθίαο Γήκνπ Αζπξνπύξγνπ», πεξί αλαγθαηόηεηαο ππνβνιήο αηηήκαηνο γηα ηελ 

πξόζιεςε εθηάθηνπ πξνζσπηθνύ κε ζύλαςε ζπκβάζεσλ κίζζσζεο έξγνπ ζην Ν.Π.Γ.Γ., γηα ην έηνο 2019, 

κε θάιπςε ηεο δαπάλεο από Κεληξηθνύο Απηνηειείο Πόξνπο. 

 7. Σελ ππ’ αξηζ. 36/07-02-2019 απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Αζπξνπύξγνπ γηα ηνλ 

πξνγξακκαηηζκό πξνζιήςεσλ πξνζσπηθνύ κε ζύκβαζε κίζζσζεο έξγνπ κε θάιπςε ηεο δαπάλεο από 

ηνπο Κεληξηθνύο Απηνηειείο Πόξνπο ζην πιαίζην ηνπ πξνγξακκαηηζκνύ πξνζιήςεσλ εθηάθηνπ 

πξνζσπηθνύ γηα ην έηνο 2019, γηα ηελ πξόζιεςε κε ζπκβάζεηο κίζζσζεο έξγνπ ηξηώλ ( 3 ) αηόκσλ 

 8. Σελ ππ’ αξηζ. πξση. 13949/4091/14-02-2019 Δηζεγεηηθή Έθζεζε ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Αηηηθήο 

 9. Σελ ππ’ αξηζ. 2953/29-03-2019 βεβαίσζε ηνπ ΑΔΠ κε ηελ νπνία έγηλε δεθηό ην ππνβαιιόκελν αίηεκα 

ηνπ ΝΠΓΓ γηα ηελ  ζύλαςε ζύκβαζεο κίζζσζεο έξγνπ κε ηαηξνύο ησλ εηδηθνηήησλ:  ΠΔ Ιαηξόο 

Παζνιόγνο , ΠΔ Ιαηξόο Καξδηνιόγνο, ΠΔ Ιαηξόο Παηδίαηξνο, θαζόηη δελ ππνθξύπηνπλ ζρέζε 

εμαξηεκέλεο εξγαζίαο θαη δελ θαιύπηνπλ πάγηεο θαη δηαξθείο αλάγθεο. 

 10. Σελ ππ’ αξ. πξση. ΓΙΠΑΑΓ/Φ.ΔΓΚΡ./88/16166/24-04-2019 απόθαζε ηεο Δπηηξνπήο ηνπ άξζξνπ 2 παξ.1 

ηεο ππ’ αξηζ. 33/2006 ΠΤ ( ΦΔΚ 280/Α/2006 ), όπσο ηζρύεη, κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ε απαζρόιεζε 

ηξηώλ (3) αηόκσλ κε ζύκβαζε κίζζσζεο έξγνπ ζηνλ Οξγαληζκό Άζιεζεο & Φξνληίδαο Νενιαίαο θαη 3
εο

  

Ηιηθίαο Γήκνπ Αζπξνπύξγνπ κέρξη έλα ( 1 ) έηνο, ππό ηελ απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε ηήξεζεο ησλ  

δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Ν. 2527/1997 ( 206/Α/1997 ) όπσο ηζρύεη, θαζώο θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 26 παξ. 2 ηνπ Ν. 4325/2015,  ζε πεξίπησζε πνπ ε πξόζιεςε αθνξά ζε εθπαηδεπηηθό – δηδαθηηθό 

πξνζσπηθό, θαιιηηέρλεο, δεκνζηνγξάθνπο. 
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11.Σν ππ’ αξηζ. πξση. 32115/25-04-2019 έγγξαθν ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ πξνο ηελ Απνθεληξσκέλε 

Γηνίθεζε, κε ζέκα «Έγθξηζε ζπκβάζεσλ κίζζσζεο έξγνπ κε θάιπςε ηεο δαπάλεο από ηνπο Κεληξηθνύο 

Απηνηειείο Πόξνπο». 

12. Σν ππ’ αξηζ. 45153/12611/07-05-2019 έγγξαθν ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Αηηηθήο κε ζέκα 

«Έγθξηζε ζπκβάζεσλ κίζζσζεο έξγνπ» 

13.Σελ ππ’ αξηζ. 17/06-08-2019 απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Οξγαληζκνύ Άζιεζεο &    

      Φξνληίδαο Νενιαίαο θαη 3
εο

 Ηιηθίαο Γήκνπ Αζπξνπύξγνπ γηα ηελ έγθξηζε ζπκβάζεσλ κίζζσζεο έξγνπ   

       θαη θαζνξηζκό εηδηθνηήησλ απηώλ 

 14.Σελ ππ’ αξηζ. 2216/24-12-2019 βεβαίσζε ηεο Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο ηνπ ΝΠΓΓ «Οξγαληζκόο    

       Άζιεζεο θαη Φξνληίδαο Νενιαίαο θαη 3
εο

 Ηιηθίαο Γήκνπ Αζπξνπύξγνπ». 

 15.Σελ ππ’ αξηζ. 1373/346/03-02-2020 έγθξηζε ζπκβάζεσλ κίζζσζεο έξγνπ ζην ΝΠΓΓ «Οξγαληζκόο    

       Άζιεζεο θαη Φξνληίδαο Νενιαίαο θαη 3
εο

 Ηιηθίαο» Γήκνπ Αζπξνπύξγνπ από ηελ Απνθεληξσκέλε     

       Γηνίθεζε Αηηηθήο. 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝ Χ ΝΔΙ 

 

 

Σε ζύλαςε ζύκβαζεο κίζζσζεο  έξγνπ  δύν (2) αηόκσλ,  γηα ηηο  αλάγθεο  ηνπ  Ννκηθνύ Πξνζώπνπ  

θαη ηδηαίηεξα ησλ Α΄, Β΄, Γ΄ ΚΑΠΗ πνπ ππάξρνπλ ζηελ επηθξάηεηα ηνπ Γήκνπ, αλά ππεξεζία, έδξα, 

εηδηθόηεηα, δηάξθεηα ζύκβαζεο, αξηζκνύ αηόκσλ (βι. ΠΙΝΑΚΑ Α΄), κε ηα αληίζηνηρα απαηηνύκελα 

πξνζόληα ( βι. ΠΙΝΑΚΑ Β΄): 

                     

 

                     ΠΙΝΑΚΑ A΄: ΔΠΙΛΟΓΔ ΑΠΑΥΟΛΗΗ (αλά Κωδηθό Απαζρόιεζεο) 

 

ΠΡΟΟΝΣΑ  ΓΙΟΡΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΠΡΟΧΠΙΚΟ ΠΟΤ ΘΑ ΑΠΑΥΟΛΗΘΔΙ ΜΔ 

ΜΔ ΣΟΝ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΘΛΗΗ & ΦΡΟΝΣΙΓΑ ΝΔΟΛΑΙΑ ΚΑΙ 3
Η 

ΗΛΙΚΙΑ ΓΗΜΟΤ ΑΠΡΟΠΤΡΓΟΤ 

 

 

Κωδηθόο 

απαζρόιεζεο 
Σόπνο εθηέιεζεο Δηδηθόηεηα 

 
Γηάξθεηα 

ζύκβαζεο 

έωο 

 
Αξηζκόο 

αηόκωλ 
 

101 
Α΄, Β΄ θαη Γ΄ ΚΑΠΗ 

Αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο 

ΠΔ ΙΑΣΡΩΝ – 

ΠΑΘΟΛΟΓΟ 

 
12 ΜΗΝΔ 

 
1 

 
101 

Α΄, Β΄ θαη Γ΄ ΚΑΠΗ 

Αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο 

ΠΔ ΙΑΣΡΩΝ – 

ΚΑΡΓΙΟΛΟΓΟ 

 
12 ΜΗΝΔ 

 
1 
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                     ΠΙΝΑΚΑ Β΄: ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ – ΙΑΣΡΟ ΠΑΘΟΛΟΓΟ 

Κωδηθόο 

απαζρόιεζεο 

Σίηινο ζπνπδώλ θαη ινηπά απαηηνύκελα (ηππηθά & ηπρόλ πξόζζεηα) 

πξνζόληα 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

101 

 ΚΤΡΙΑ ΠΡΟΟΝΣΑ 

1 .  Αλαγλσξηζκέλν πηπρίν ή δίπισκα Ιαηξηθήο ΑΔΙ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, 

ηεο    

       σο άλσ εηδηθόηεηαο. 

2.    Άδεηα άζθεζεο ηαηξηθνύ επαγγέικαηνο. 

3.    Άδεηα ρξεζηκνπνίεζεο ηίηινπ ηαηξηθήο εηδηθόηεηαο Παζνινγίαο. 

4.    Βεβαίσζε ηδηόηεηαο κέινπο Ιαηξηθνύ πιιόγνπ. 

5. Δθπιήξσζε ηεο   ππνρξεσηηθήο   άζθεζεο   ππεξεζίαο   ππαίζξνπ,    

     Απνδεηθλπόκελε κε βεβαίσζε ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο  

       Αιιειεγγύεο ή βεβαίσζε ηνπ ηδίνπ Τπνπξγείνπ όηη δελ απαηηείηαη. 

6. Δκπεηξία ηνπιάρηζηνλ ηεζζάξσλ (4) εηώλ ζε παζνινγηθό ηαηξείν ή θιηληθή 

ηνπ εζσηεξηθνύ ή εμσηεξηθνύ. 

7.    Πνιύ θαιή γλώζε ηεο Αγγιηθήο Γιώζζαο. 

 

ΠΡΟΟΝΣΑ Α' ΔΠΙΚΟΤΡΙΑ: 

(Δθόζνλ νη ζέζεηο δελ θαιπθζνύλ από ππνςήθην κε ηα αλσηέξσ πξνζόληα). 

1.    Σα αλσηέξσ θύξηα πξνζόληα κε αξηζ. 1,2,3,4,5,7. 

2. Δκπεηξία ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ (3) εηώλ ζε παζνινγηθό ηαηξείν ή θιηληθή ηνπ 

εζσηεξηθνύ  ή εμσηεξηθνύ. 

 

ΠΡΟΟΝΣΑ Β' ΔΠΙΚΟΤΡΙΑ: 

(Δθόζνλ νη ζέζεηο δελ θαιπθζνύλ από ππνςήθην κε ηα αλσηέξσ πξνζόληα). 

 1. Σα αλσηέξσ θύξηα πξνζόληα κε αξηζ. 1,2,3,4,5,7. 

   2.Δκπεηξία ηνπιάρηζηνλ δπν (2) εηώλ ζε παζνινγηθό ηαηξείν ή θιηληθή ηνπ 

εζσηεξηθνύ   ή εμσηεξηθνύ. 

 

 
 

ΔΜΠΔΙΡΙΑ 

Ωο εκπεηξία γηα ηνλ θσδηθό απαζρόιεζεο 101 λνείηαη ε απαζρόιεζε κε ζύκβαζε κίζζσζεο έξγνπ  ζην δεκόζην ή 

ηδησηηθό ηνκέα ή ε άζθεζε επαγγέικαηνο ζε θαζήθνληα ή έξγα ζπλαθή κε ην αληηθείκελν ηεο εηδηθόηεηαο πνπ 

δεηείηαη γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ. 

ΚΧΓΙΚΟ ΑΠΑΥΟΛΗΗ ΔΜΠΔΙΡΙΑ ΚΑΙ ΣΡΟΠΟ ΑΠΟΓΔΙΞΗ 

 

101 

Η εκπεηξία ιακβάλεηαη ππόςε κεηά ηε ιήςε 

ηνπ βαζηθνύ ηίηινπ ζπνπδώλ κε ηνλ νπνίν 

νη ππνςήθηνη κεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία επηινγήο. 

 

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ 

Οη ππνςήθηνη πξέπεη λα ππνβάιινπλ: 

1.-Αίηεζε (νη ππνςήθηνη ζα ηελ παξαιάβνπλ από ηελ ππεξεζία πξσηνθόιινπ ηνπ Ννκηθνύ Πξνζώπνπ). 

2.-Τπεύζπλε δήισζε ηνπ Ν.1599/1986 όηη δελ έρνπλ θώιπκα θαηά ην άξζξν 16 (Πνηληθή θαηαδίθε, ζηεξεηηθή ή 

επηθνπξηθή δηθαζηηθή ζπκπαξάζηαζε) ηνπ Ν.3584/07 (ΦΔΚ 143/Α/28-06-2007). 
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3.-Βηνγξαθηθό ζεκείσκα 

4.-Δπηθπξσκέλν θσηναληίγξαθν ησλ δύν όςεσλ ηεο Αζηπλνκηθήο ηνπο Σαπηόηεηαο. 

5.-Δπηθπξσκέλα θσηναληίγξαθα ηίηισλ ζπνπδώλ. ε πεξίπησζε πηπρίνπ ή ηίηινπ ζπνπδώλ ηεο αιινδαπήο επίζεκε 

κεηάθξαζε απηνύ ζηελ ειιεληθή γιώζζα όπσο νξίδνπλ νη θείκελεο δηαηάμεηο (άξζξν 29 ΠΓ 50/2001).  

6.-  Σα θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά απόδεημεο εκπεηξίαο. 

 

7. - Απόδεημε γλώζεο μέλσλ γισζζώλ. 

 

8.-  Άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο όπνπ απαηηείηαη. 

 

9. - Άδεηα άζθεζεο εηδηθόηεηαο όπνπ απαηηείηαη. 

 

10.- Γηα ηνλ Ιαηξό – Παζνιόγν, εθπιήξσζε ηεο ππνρξεσηηθήο άζθεζεο ππεξεζίαο ππαίζξνπ, 

απνδεηθλπόκελε κε βεβαίσζε ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο ή βεβαίσζε 

ηνπ ηδίνπ Τπνπξγείνπ όηη δελ απαηηείηαη. 

 

 

                     ΠΙΝΑΚΑ Β΄: ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ – ΙΑΣΡΟ ΚΑΡΓΙΟΛΟΓΟ 

Κωδηθόο 

απαζρόιεζεο 

Σίηινο ζπνπδώλ θαη ινηπά απαηηνύκελα (ηππηθά & ηπρόλ πξόζζεηα) πξνζόληα 
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       ΚΤΡΙΑ ΠΡΟΟΝΣΑ 

2 .  Αλαγλσξηζκέλν πηπρίν ή δίπισκα Ιαηξηθήο ΑΔΙ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, ηεο    

       σο άλσ εηδηθόηεηαο. 

2.    Άδεηα άζθεζεο ηαηξηθνύ επαγγέικαηνο. 

3.    Άδεηα ρξεζηκνπνίεζεο ηίηινπ ηαηξηθήο εηδηθόηεηαο Καξδηνινγίαο. 

4.    Βεβαίσζε ηδηόηεηαο κέινπο Ιαηξηθνύ πιιόγνπ. 

5. Δθπιήξσζε ηεο   ππνρξεσηηθήο   άζθεζεο   ππεξεζίαο   ππαίζξνπ,    

     Απνδεηθλπόκελε κε βεβαίσζε ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο  

       Αιιειεγγύεο ή βεβαίσζε ηνπ ηδίνπ Τπνπξγείνπ όηη δελ απαηηείηαη. 

6. Δκπεηξία ηνπιάρηζηνλ ηεζζάξσλ (4) εηώλ ζε θαξδηνινγηθό ηαηξείν ή θιηληθή ηνπ 

εζσηεξηθνύ ή εμσηεξηθνύ. 

7.    Πνιύ θαιή γλώζε ηεο Αγγιηθήο Γιώζζαο. 

 

ΠΡΟΟΝΣΑ Α' ΔΠΙΚΟΤΡΙΑ: 

(Δθόζνλ νη ζέζεηο δελ θαιπθζνύλ από ππνςήθην κε ηα αλσηέξσ πξνζόληα). 

1.    Σα αλσηέξσ θύξηα πξνζόληα κε αξηζ. 1,2,3,4,5,7. 

2. Δκπεηξία ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ (3) εηώλ ζε θαξδηνινγηθό ηαηξείν ή θιηληθή ηνπ 

εζσηεξηθνύ  ή εμσηεξηθνύ. 

 

ΠΡΟΟΝΣΑ Β' ΔΠΙΚΟΤΡΙΑ: 

(Δθόζνλ νη ζέζεηο δελ θαιπθζνύλ από ππνςήθην κε ηα αλσηέξσ πξνζόληα). 

 1. Σα αλσηέξσ θύξηα πξνζόληα κε αξηζ. 1,2,3,4,5,7. 

   2.Δκπεηξία ηνπιάρηζηνλ δπν (2) εηώλ ζε θαξδηνινγηθό ηαηξείν ή θιηληθή ηνπ 

    εζσηεξηθνύ   ή εμσηεξηθνύ. 
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ΔΜΠΔΙΡΙΑ 

Ωο εκπεηξία γηα ηνλ θσδηθό απαζρόιεζεο 101 λνείηαη ε απαζρόιεζε κε ζύκβαζε κίζζσζεο έξγνπ ζην δεκόζην ή 

ηδησηηθό ηνκέα ή ε άζθεζε επαγγέικαηνο ζε θαζήθνληα ή έξγα ζπλαθή κε ην αληηθείκελν ηεο εηδηθόηεηαο πνπ 

δεηείηαη γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ. 

ΚΧΓΙΚΟ ΑΠΑΥΟΛΗΗ ΔΜΠΔΙΡΙΑ ΚΑΙ ΣΡΟΠΟ ΑΠΟΓΔΙΞΗ 

 

101 

Η εκπεηξία ιακβάλεηαη ππόςε κεηά ηε ιήςε 

ηνπ βαζηθνύ ηίηινπ ζπνπδώλ κε ηνλ νπνίν 

νη ππνςήθηνη κεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία επηινγήο. 

 

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ 
 
Οη ππνςήθηνη πξέπεη λα ππνβάιινπλ: 

1.-Αίηεζε (νη ππνςήθηνη ζα ηελ παξαιάβνπλ από ηελ ππεξεζία πξσηνθόιινπ ηνπ Ννκηθνύ Πξνζώπνπ). 

2.-Τπεύζπλε δήισζε ηνπ Ν.1599/1986 όηη δελ έρνπλ θώιπκα θαηά ην άξζξν 16 (Πνηληθή θαηαδίθε, ζηεξεηηθή ή 

επηθνπξηθή δηθαζηηθή ζπκπαξάζηαζε) ηνπ Ν.3584/07 (ΦΔΚ 143/Α/28-06-2007). 

3.-Βηνγξαθηθό ζεκείσκα 

4.-Δπηθπξσκέλν θσηναληίγξαθν ησλ δύν όςεσλ ηεο Αζηπλνκηθήο ηνπο Σαπηόηεηαο. 

5.-Δπηθπξσκέλα θσηναληίγξαθα ηίηισλ ζπνπδώλ. ε πεξίπησζε πηπρίνπ ή ηίηινπ ζπνπδώλ ηεο αιινδαπήο επίζεκε 

κεηάθξαζε απηνύ ζηελ ειιεληθή γιώζζα όπσο νξίδνπλ νη θείκελεο δηαηάμεηο (άξζξν 29 ΠΓ 50/2001).  

6.-  Σα θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά απόδεημεο εκπεηξίαο. 

 

7. - Απόδεημε γλώζεο μέλσλ γισζζώλ. 

 

8.-  Άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο όπνπ απαηηείηαη. 

 

9. - Άδεηα άζθεζεο εηδηθόηεηαο όπνπ απαηηείηαη. 

 

10.- Γηα ηνλ Ιαηξό – Καξδηνιόγν, εθπιήξσζε ηεο ππνρξεσηηθήο άζθεζεο ππεξεζίαο ππαίζξνπ, 

απνδεηθλπόκελε κε βεβαίσζε ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο ή βεβαίσζε 

ηνπ ηδίνπ Τπνπξγείνπ όηη δελ απαηηείηαη. 

 

ΓΗΜΟΙΔΤΗ ΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ 

 

Η παξνύζα αλαθνίλσζε ζα αλαξηεζεί: 

Α. ην δηθηπαθό ηόπν (www.et.diavgeia.gov.gr) σο θαλνληζηηθή πξάμε 

Β. ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ Αζπξνπύξγνπ, www.aspropyrgos.gr θαη 

Γ. ηνλ πίλαθα αλαθνηλώζεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ Καηαζηήκαηνο ηνπ Γήκνπ Αζπξνπύξγνπ θαη 

ηνπ Ννκηθνύ Πξνζώπνπ (ζρεη. πξαθηηθό αλάξηεζεο). 

Γ. ε δπν (2) ηνπηθέο εθεκεξίδεο 

 

 

 

 

http://www.et.diavgeia.gov.gr/
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ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΔΧΝ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 

Οη ελδηαθεξόκελνη θαινύληαη λα ππνβάινπλ αίηεζε κε ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά είηε απηνπξνζώπσο, είηε κε 

άιιν εμνπζηνδνηεκέλν από απηνύο πξόζσπν, εθόζνλ ε εμνπζηνδόηεζε θέξεη ηελ ππνγξαθή ηνπο ζεσξεκέλε από 

δεκόζηα αξρή, είηε ηαρπδξνκηθά κε ζπζηεκέλε επηζηνιή, ζην Πξσηόθνιιν ηεο ππεξεζίαο καο ζηελ αθόινπζε 

δηεύζπλζε: σηήξε Πέηξνπια θαη Δηξήλεο 2, Σ.Κ.19300 ζην δεύηεξν όξνθν. 

ηελ πεξίπησζε απνζηνιήο ησλ αηηήζεσλ ηαρπδξνκηθώο ην 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.  

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 ηωλ αηηήζεωλ είλαη επηά ( 7 ) εκέξεο (ππνινγηδόκελεο εκεξνινγηαθά) θαη αξρίδεη από ηελ 

επόκελε εκέξα ηεο ηειεπηαίαο δεκνζίεπζεο ηεο παξνύζαο ζε ηνπηθέο εθεκεξίδεο θαη ζπγθεθξηκέλα από Σξίηε 

21/07/2020 έσο Γεπηέξα 27/07/2020. 

ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΤΠΟΦΗΦΙΧΝ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ 

Αθνύ ε ππεξεζία καο επεμεξγαζηεί ηηο αηηήζεηο ησλ ππνςεθίσλ, ηνπο θαηαηάζζεη βάζεη ησλ απαηηνύκελσλ 

πξνζόλησλ. Η θαηάηαμε ησλ ππνςεθίσλ, βάζεη ηεο νπνίαο ζα γίλεη ε ηειηθή επηινγή γηα ηε ζύλαςε ηεο ζύκβαζεο 

κίζζσζεο έξγνπ, πξαγκαηνπνηείηαη σο εμήο: Πξνεγνύληαη ζηελ θαηάηαμε νη ππνςήθηνη πνπ δηαζέηνπλ ηα θύξηα 

πξνζόληα ηεο εηδηθόηεηαο θαη αθνινπζνύλ νη έρνληεο ηα επηθνπξηθά (Α΄, Β΄ επηθνπξίαο θ.ν.θ.). ε πεξίπησζε 

εκθάληζεο ππνςεθίσλ κε ίδηα ηππηθά πξνζόληα, γηα ηελ επηινγή ζα ιακβάλνληαη ππόςε ηα εμήο: 

 

1. Ο βαζκόο ηνπ ηίηινπ ζπνπδώλ. 
 

2. Η εκπεηξία άλσ ηεο απαηηνύκελεο (όπνπ νξίδεηαη θαη ζηα αληηθείκελα πνπ νξίδεηαη ζηνλ πίλαθα Β΄) 

Δπηζεκαίλεηαη όηη ππνςήθηνη νη νπνίνη δελ δηαζέηνπλ ηα ειάρηζηα απαηηνύκελα πξνζόληα (Α΄ ή Β΄ 

επηθνπξίαο όπνπ απηά νξίδνληαη ζηελ αλαθνίλσζε) ζα απνθιείνληαη απηνκάησο από ηελ πεξαηηέξσ 

δηαδηθαζία αμηνιόγεζεο. ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία δελ ππνβάιινληαη θάπνηα από ηα δηθαηνινγεηηθά 

πνπ επηθαιείηαη ζηελ αίηεζή ηνπ ν/ε ππνςήθηνο/-α, ζεσξείηαη όηη δελ ππνβιήζεθαλ θαη, επνκέλσο, δελ 

ιακβάλνληαη ππόςε. Μεηά ηελ θαηάξηηζε ησλ πηλάθσλ ε ππεξεζία καο ζα αλαξηήζεη ηνπο πίλαθεο 

πξνζιήςεσλ ησλ ππνςεθίσλ ζηνλ θνξέα πνπ δηελεξγεί ηελ πξόζιεςε (Οξγαληζκόο Άζιεζεο & Φξνληίδαο 

Νενιαίαο θαη 3
εο 

Ηιηθίαο Γήκνπ Αζπξνπύξγνπ). 

 

                                                                                                                       Ο ΠΡΟΔΓΡΟ Γ 

                                                                                                  ΟΡΓΑΝΙΜΟΤ ΑΘΛΗΗ & ΦΡΟΝΣΙΓΑ 

                                                                                                           ΝΔΟΛΑΙΑ ΚΑΙ 3
Η

 ΗΛΙΚΙΑ 

 

                                                                                                               ΙΧΑΝΝΗ Ι. ΚΑΣΑΡΟ 
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