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ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΘΛΗΗ & ΦΡΟΝΣΙΓΑ 

ΝΔΟΛΑΙΑ ΚΑΙ 3
Η

 ΗΛΙΚΙΑ 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ΠΡΟΛΗΦΗ  ΣΔΑΡΧΝ (4) ΑΣΟΜΧΝ 

ΜΔ ΤΜΒΑΗ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΙ ΓΙΑΣΑΞΔΙ ΣΟΤ ΑΡ. 206 ΣΟΤ Ν. 3584/07, ΣΙ 

Π.Ν.Π.: ΦΔΚ 64/Α/14-03-2020 & ΦΔΚ 68/Α/20-03-2020 ΚΑΙ ΣΟ ΤΠ’ ΑΡΙΘ. 91546/24-12-2020 ΔΓΓΡΑΦΟ ΣΟΤ 

ΤΠΔ, ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ ΚΑΣΔΠΔΙΓΟΤΧΝ, ΔΠΟΥΙΚΧΝ Η΄ ΠΡΟΚΑΙΡΧΝ ΑΝΑΓΚΧΝ ΚΑΙ 

ΤΓΚΔΚΡΙΜΔΝΑ ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ ΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΠΔΡΙΟΡΙΜΟΤ ΣΗ ΓΙΑΠΟΡΑ ΣΟΤ ΚΟΡΧΝΟΨΟΤ 

COVID-19.  

 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΟΡΓΑΝΙΜΟΤ ΑΘΛΗΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΣΙΓΑ ΝΔΟΛΑΙΑ ΚΑΙ 3
Η

 ΗΛΙΚΙΑ 

Λακβάλνληαο ππόςε ηελ κε αξηζ: 03-2021 (ΑΓΑ: 9ΜΠ8ΟΚΦ6-3ΑΟ) Απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ 

Οξγαληζκνύ Άζιεζεο & Φξνληίδαο Νενιαίαο θαη 3
εο

 Ηιηθίαο, ζα πξνβεί ζηελ άκεζε πξόζιεςε πξνζσπηθνύ 

ηεζζάξσλ (4) αηόκσλ, κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζ. 

206 ηνπ Ν. 3584/2007, ηηο Π.Ν.Π.: ΦΔΚ 64/Α/14-03-2020 θαη ΦΔΚ 68/Α/20-03-2020 θαη ην ππ’ αξηζ. 91546/24-12-

2020 έγγξαθν ηνπ ΤΠΔ, κε ζθνπό ηελ αληηκεηώπηζε θαηεπεηγνπζώλ, επνρηθώλ ή πξόζθαηξσλ αλαγθώλ ηνπ 

Ννκηθνύ Πξνζώπνπ θαη ζπγθεθξηκέλα αληηκεηώπηζε ηεο αλάγθεο πεξηνξηζκνύ ηεο δηαζπνξάο ηνπ θνξσλντνύ 

COVID-19.  

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ ΠΡΟΛΗΨΗ 

 

1.   Οη ππνςήθηνη πξέπεη λα έρνπλ ηελ πγεία θαη ηε θπζηθή θαηαιιειόηεηα πνπ ηνπο επηηξέπεη ηελ εθηέιεζε ησλ 

θαζεθόλησλ ηεο ζέζεσο πνπ επηιέγνπλ.  

 

2. Οη ππνςήθηνη πξέπεη λα έρνπλ ειηθία από 18 έσο 65 εηώλ.  

 

3. ην πξνζσπηθό ηεο παξνύζαο δελ εθαξκόδεηαη ε Άδεηα εηδηθνύ ζθνπνύ (ΠΝΠ- ΦΔΚ--Σεύρνο A’ 

68/20.03.2020) 

 

 
ΠΙΝΑΚΑ Α: ΘΔΔΙ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ ΔΠΟΥΙΚΧΝ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΙΡΧΝ ΑΝΑΓΚΧΝ 

 

 

Κσδηθόο 

ζέζεο 

 

Έδξα Τπεξεζίαο 

 

Δηδηθόηεηα 

Αξηζκόο 

Αηόκσλ 
Γηάξθεηα ύκβαζεο 

100 ΑΠΡΟΠΤΡΓΟ ΤΔ ΔΡΓΑΣΧΝ 

ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ 

01  

Από 03/02/2021 έσο 05/07/2021 

101 ΑΠΡΟΠΤΡΓΟ ΤΔ ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΑΚΧΝ 

ΒΟΗΘΧΝ 
01 

 

Από 03/02/2021 έσο 05/07/2021 

 

102 

 

ΑΠΡΟΠΤΡΓΟ 
ΓΔ-ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ 02 

 

Από 03/02/2021 έσο 05/07/2021 

 

 

ΠΙΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (αλά θσδηθό ζέζεο) 

Κσδηθόο ζέζεο ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ 

100 

ΤΔ ΔΡΓΑΣΧΝ 

ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ 

Γελ απαηηνύληαη εηδηθά ηππηθά πξνζόληα (άξζξν 5 παξ.2 Ν.2527/1997) 

ΑΔΑ: 6ΔΙΟΟΚΨ6-84Ρ



101 

ΤΔ ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΑΚΧΝ 

ΒΟΗΘΧΝ 

Απνιπηήξηνο ηίηινο ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο (απνιπηήξην ηξηηαμίνπ γπκλαζίνπ ή γηα 

ππνςεθίνπο πνπ έρνπλ απνθνηηήζεη κέρξη θαη ην 1980 απνιπηήξην δεκνηηθνύ ζρνιείνπ) ή 

ηζνδύλακνο απνιπηήξηνο ηίηινο θαηώηεξεο Σερληθήο ρνιήο ηνπ Ν.Γ. 580/1970 ή απνιπηήξηνο 

ηίηινο Δξγαζηεξίσλ Δηδηθήο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ 

Ν. 2817/2000 ηεο εκεδαπήο ή άιινο ηζόηηκνο ηίηινο ηεο αιινδαπήο 

102 

ΓΔ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ 

α) Οπνηνδήπνηε πηπρίν ή δίπισκα ή απνιπηήξηνο ηίηινο δεπηεξνβάζκηαο ή 

κεηαδεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηεο εκεδαπήο ή άιινο ηζόηηκνο ηεο 

αιινδαπήο, αλεμαξηήησο εηδηθόηεηαο θαη 

β) γλώζε Υεηξηζκνύ Η/Τ ζηα αληηθείκελα: (i) επεμεξγαζίαο θεηκέλσλ, (ii) ππνινγηζηηθώλ 

θύιισλ θαη (iii) ππεξεζηώλ δηαδηθηύνπ. 

 

 

 
ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΔΧΝ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 

Οη ελδηαθεξόκελνη ζα πξέπεη λα ζπκπιεξώζνπλ ηελ ΑΙΣΗΗ-ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΧΗ ππνβάιινληαο επηπιένλ ηα 

παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά:  

1. Φσηναληίγξαθν ησλ δύν όςεσλ ηεο αζηπλνκηθήο ηνπο ηαπηόηεηαο.  

 

2. Πηζηνπνηεηηθό νηθνγελεηαθήο θαη/ζεο ή πηζηνπνηεηηθό γέλλεζεο γηα ηνπο άγακνπο, πξόζθαηεο έθδνζεο.  

 

3. Τπεύζπλε δήισζε (πκπεξηιακβάλεηαη ζηελ αίηεζε) ζηελ νπνία ζα αλαθέξεηαη όηη: δελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί 

γηα θαθνύξγεκα θαη ζε νπνηαδήπνηε πνηλή γηα θινπή, ππεμαίξεζε (θνηλή ή ζηελ ππεξεζία), απάηε, εθβίαζε, 

πιαζηνγξαθία, απηζηία δηθεγόξνπ, δσξνδνθία, θαηαπίεζε, απηζηία πεξί ηελ ππεξεζία, παξάβαζε θαζήθνληνο, θαζ’ 

ππνηξνπή ζπθνθαληηθή δπζθήκηζε, θαζώο θαη γηα νπνηνδήπνηε έγθιεκα θαηά ηεο γελεηήζηαο ειεπζεξίαο ή έγθιεκα 

νηθνλνκηθήο εθκεηάιιεπζεο ηεο γελεηήζηαο δσήο.  

 

4. Τπεύζπλε δήισζε (πκπεξηιακβάλεηαη ζηελ αίηεζε) ζηελ νπνία λα δειώλνπλ όηη: έρνπλ ηελ πγεία θαη ηε 

θπζηθή θαηαιιειόηεηα πνπ ηνπο επηηξέπεη ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθόλησλ ηεο ζέζεσο πνπ αηηνύληαη. 

 

Η πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ αξρίδεη από ηελ εκέξα αλάξηεζεο ηεο Αλαθνίλσζεο ζην ρώξν αλαθνηλώζεσλ 

ηνπ δεκνηηθνύ θαηαζηήκαηνο ηνπ Οξγαληζκνύ Άζιεζεο & Φξνληίδαο Νενιαίαο θαη 3
εο

 Ηιηθίαο, κέζα ζε πξνζεζκία 

ηξηώλ (03) εκεξώλ, ήηνη έσο θαη 01-02-2021 θαη ώξα 13:00 κ.κ. 

 

Οη ελδηαθεξόκελνη θαινύληαη λα ζπκπιεξώζνπλ αίηεζε θαη λα ηελ ππνβάινπλ κεηά ησλ δηθαηνινγεηηθώλ ζηελ 

ειεθηξνληθή Γηεύζπλζε: pinis.a@aspropyrgos.gr  

Οη ππνςήθηνη κπνξνύλ λα αλαδεηήζνπλ ην έληππν ηεο αίηεζεο ζην portal ηνπ Γήκνπ ζηε δηεύζπλζε 

www.aspropyrgos.gr   

 

 

                                                                        Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟΤ ΑΘΛΗΗ  

                                                                    & ΦΡΟΝΣΙΓΑ ΝΔΟΛΑΙΑ ΚΑΙ 3
Η

 ΗΛΙΚΙΑ 

                                                                                    ΙΧΑΝΝΗ Ι. ΚΑΣΑΡΟ 

   

 

 

 

Η αλαθνίλσζε ζα αλαξηεζεί  ζηνλ πίλαθα αλαθνηλώζεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ Καηαζηήκαηνο ηνπ Ννκηθνύ Πξνζώπνπ, 

ζην portal ηνπ Γήκνπ θαη ζην πξόγξακκα Γη@ύγεηα. (Δεν πποβλέπεηαι δημοζίεςζη ηηρ ανακοίνωζηρ, ζύμθωνα με ηιρ 

ζσεηικέρ εγκςκλίοςρ ηος ΥΠΕΣ (Εγκ 33 ΥΠΕΣΔΔΑ οικ. 29825/7-7-2003, και Εγκ. 5 ηος ΥΠΕΣΔΔΑ  οικ. 5345/4-2-

2005), (Ελ. Σςν. Κλιμ. Τμ. 1 Ππάξη 86/2014).  
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ΑΔΑ: 6ΔΙΟΟΚΨ6-84Ρ


