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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ –  
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ                                                                                                
 

 

 

 

 

           

Παλλήνη, 14 Σεπτεμβρίου   2021 

         Αριθμ. Πρωτ.:749 

          ΑΔΑ:  
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 

ΙΔΟΧ -ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (με κάλυψη της δαπάνης υπό τη 

μορφή αντιτίμου και λοιπών αντικαταβολών) 
 

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Αθλητισμού-Πολιτισμού-Περιβάλλοντος 
Δήμου Παλλήνης  

 

Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 2 του Ν.4765/21, περίπτ.β', από την οποία 

προκύπτει ότι εξακολουθεί να εξαιρείται το εκπαιδευτικό προσωπικό των ΟΤΑ και των 

νομικών προσώπων από τις αντίστοιχες διατάξεις των Μερών Β΄ και Γ΄ του Ν.4765/21, 

δηλ. από τις διαδικασίες του ΑΣΕΠ.  

2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α), όπως έχουν 

τροποποιηθεί και ισχύουν. 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 4210/2014.  

4. Την παρ. 3 του άρθρου 1 του Ν. 2527/1997 

5. Το άρθρο 205 του ν. 3584/2007 (Α΄ 143) 

6. Το άρθρο 10 του ν.4257/2014 

7. Το άρθρο 48 του ν. 4325/2015 . 

8. Το άρθρο 107 ν.4483/2017 

9. Την εγκ. ΥΠ.ΕΣ. οικ.11072/18.02.2020 

10. Το αριθ. πρωτ. 15701/4108/21-2-2020 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 

11. Την υπ΄αριθ. 16/10-3-2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης με 

Θέμα: «Λήψη απόφασης για τον  Προγραμματισμό προσλήψεων με συμβάσεις 

ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ωρομίσθιου προσωπικού με κάλυψη της δαπάνης 

υπό τη μορφή αντιτίμου και λοιπών αντικαταβολών (άρθρο 107 του ν.4483/2017) σε 

Ν.Π.Ι.Δ. 2021». 

12. Το υπ΄ αριθ. πρωτ. 155/10-3-2021 αίτημα της Κοινωφελούς Επιχείρησης Αθλητισμού-

Πολιτισμού-Περιβάλλοντος Δήμου Παλλήνης  για τον Προγραμματισμό προσλήψεων 

Ελληνική
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έκτακτου προσωπικού με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με κάλυψη της 

δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου και λοιπών αντικαταβολών (άρθρο 107 του 

ν.4483/2017) σε Ν.Π.Ι.Δ. 

13. Την Α.Π. 42277//9.04.2021 θετική εισηγητική έκθεση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Αττικής  για την ικανοποίηση του αιτήματος 

14. Την υπ. αρ. πρωτ. οικ.: 32641/26-4-2021 (ΑΔΑ: Ω1ΠΛ46ΜΤΛ6-2Ω2)Απόφαση του 

Υπουργού Εσωτερικών  που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 107 

ν.4483/2017 

15. Την υπ΄ αρ. 51/2021 Απόφαση του Δημοτικού ή Διοικητικού Συμβουλίου Κοινωφελούς 

Επιχείρησης Δήμου Παλλήνη για την έγκριση της παρούσας  

16. Τις σχετικές πιστώσεις στον προϋπολογισμό 

17. Τον κανονισμό εσωτερικών υπηρεσιών 

 

Ανακοινώνει 
 

Τη σύναψη σύμβασης ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (με αντίτιμο)  με 
ωριαία αποζημίωση χρονικής διάρκειας μέχρι οκτώ (8) μήνες από την 
ημερομηνία πρόσληψης, συνολικά είκοσι έξι (26) Καθηγητών Φυσικής 
Αγωγής  για την κάλυψη εποχιακών ή παροδικών αναγκών των Αθλητικών 
προγραμμάτων της Κ.Ε.Α.Π.Π.Δ.Π. 2021-2022, που εδρεύει στο Δήμο 

Παλλήνης, και συγκεκριμένα τα εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και 
διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα 

απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β): 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός 
θέσης 

Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα 
Διάρκεια 

σύμβασης 
Αριθμός 
ατόμων 

101 Κ.Ε.Α.Π.Π.Δ.Π. 
ΚΛΕΙΤΑΡΧΟΥ&ΑΡΙ

ΣΤΕΙΔΟΥ, 
ΓΕΡΑΚΑΣ 

ΠΕ Πτυχιούχοι Φυσικής 
Αγωγής με Ειδικότητα 

Αντισφαίρισης 
8 μήνες 2 

102 Κ.Ε.Α.Π.Π.Δ.Π. 
ΚΛΕΙΤΑΡΧΟΥ&ΑΡΙ

ΣΤΕΙΔΟΥ, 
ΓΕΡΑΚΑΣ 

ΠΕ Πτυχιούχοι Φυσικής 
Αγωγής με Ειδικότητα 

Ενόργανης Γυμναστικής 
8 μήνες 2 

103 Κ.Ε.Α.Π.Π.Δ.Π. 
ΚΛΕΙΤΑΡΧΟΥ&ΑΡΙ

ΣΤΕΙΔΟΥ, 
ΓΕΡΑΚΑΣ 

ΠΕ Πτυχιούχοι Φυσικής 
Αγωγής με Ειδικότητα 
Ρυθμικής Γυμναστικής 

8 μήνες 2 

104 Κ.Ε.Α.Π.Π.Δ.Π. 
ΚΛΕΙΤΑΡΧΟΥ&ΑΡΙ

ΣΤΕΙΔΟΥ, 
ΓΕΡΑΚΑΣ 

ΠΕ Πτυχιούχοι Φυσικής 
Αγωγής με Ειδικότητα 
Κλασικού Αθλητισμού  

8 μήνες 3 

105 Κ.Ε.Α.Π.Π.Δ.Π. 
ΚΛΕΙΤΑΡΧΟΥ&ΑΡΙ

ΣΤΕΙΔΟΥ, 
ΓΕΡΑΚΑΣ 

ΠΕ Πτυχιούχοι Φυσικής 
Αγωγής με Ειδικότητα 

Ειδικής Αγωγής 
8 μήνες 1 

106 Κ.Ε.Α.Π.Π.Δ.Π. 
ΚΛΕΙΤΑΡΧΟΥ&ΑΡΙ

ΣΤΕΙΔΟΥ, 
ΓΕΡΑΚΑΣ 

ΠΕ Πτυχιούχοι Φυσικής 
Αγωγής με Ειδικότητα 

Χειροσφαίρισης   
8 μήνες 1 

107 Κ.Ε.Α.Π.Π.Δ.Π. 
ΚΛΕΙΤΑΡΧΟΥ&ΑΡΙ

ΣΤΕΙΔΟΥ, 
ΓΕΡΑΚΑΣ 

ΠΕ Πτυχιούχοι Φυσικής 
Αγωγής με Ειδικότητα 

Πετοσφαίρισης 
8 μήνες 2 

108 Κ.Ε.Α.Π.Π.Δ.Π. 
ΚΛΕΙΤΑΡΧΟΥ&ΑΡΙ

ΣΤΕΙΔΟΥ, 
ΓΕΡΑΚΑΣ 

ΠΕ Πτυχιούχοι Φυσικής 
Αγωγής με Ειδικότητα 

Ποδοσφαίρισης   
8 μήνες 4 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός 
θέσης 

Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα 
Διάρκεια 

σύμβασης 
Αριθμός 
ατόμων 

109 Κ.Ε.Α.Π.Π.Δ.Π. 
ΚΛΕΙΤΑΡΧΟΥ&ΑΡΙ

ΣΤΕΙΔΟΥ, 
ΓΕΡΑΚΑΣ 

ΠΕ Πτυχιούχοι Φυσικής 
Αγωγής με Ειδικότητα 

Καλαθοσφαίρισης  
8 μήνες 2 

110 Κ.Ε.Α.Π.Π.Δ.Π. 
ΚΛΕΙΤΑΡΧΟΥ&ΑΡΙ

ΣΤΕΙΔΟΥ, 
ΓΕΡΑΚΑΣ 

ΠΕ Πτυχιούχοι Φυσικής 
Αγωγής με Ειδικότητα 

Tae Kwon Do 
8 μήνες 1 

111 Κ.Ε.Α.Π.Π.Δ.Π. 
ΚΛΕΙΤΑΡΧΟΥ&ΑΡΙ

ΣΤΕΙΔΟΥ, 
ΓΕΡΑΚΑΣ 

ΠΕ Πτυχιούχοι Φυσικής 
Αγωγής με Ειδικότητα 

Κολύμβησης    
8 μήνες 1 

112 Κ.Ε.Α.Π.Π.Δ.Π. 
ΚΛΕΙΤΑΡΧΟΥ&ΑΡΙ

ΣΤΕΙΔΟΥ, 
ΓΕΡΑΚΑΣ 

ΠΕ Πτυχιούχοι Φυσικής 
Αγωγής με Ειδικότητα 

Κολύμβησης   και 
Πτυχίο 

Ναυαγοσωστικής 

8 μήνες 2 

113 Κ.Ε.Α.Π.Π.Δ.Π. 
ΚΛΕΙΤΑΡΧΟΥ&ΑΡΙ

ΣΤΕΙΔΟΥ, 
ΓΕΡΑΚΑΣ 

ΠΕ Πτυχιούχοι Φυσικής 
Αγωγής με Ειδικότητα 
Παραδοσιακών Χορών 

8 μήνες 1 

114 Κ.Ε.Α.Π.Π.Δ.Π. 
ΚΛΕΙΤΑΡΧΟΥ&ΑΡΙ

ΣΤΕΙΔΟΥ, 
ΓΕΡΑΚΑΣ 

ΠΕ Πτυχιούχοι Φυσικής 
Αγωγής με Ειδικότητα 
Ευρωστία & Υγεία ή 

Μαζικό Λαϊκό 
Αθλητισμό 

8 μήνες 2 

 
 
 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό απασχόλησης) 

Κωδικός 
απασχόλησης 

Τίτλος σπουδών  
και  

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

101  
 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:  
Α) Πτυχίο Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού με Κύρια Ειδικότητα 
Αντισφαίρισης της ημεδαπής ή το ομώνυμο πτυχίο ή ισότιμος τίτλος σχολών της 
αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας πιστοποιημένο από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. σε 
επικυρωμένο αντίγραφο. 
ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ:  
Β) Ως πρόσθετα κριτήρια επιλογής προσμετρούνται: 
- η δευτερεύουσα ειδίκευση  
 

102 ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:  
Α) Πτυχίο Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού με Κύρια Ειδικότητα 
Ενόργανης Γυμναστικής της ημεδαπής ή το ομώνυμο πτυχίο ή ισότιμος τίτλος 
σχολών της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας πιστοποιημένο από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. 
σε επικυρωμένο αντίγραφο. 
ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ:  
Β) Ως πρόσθετα κριτήρια επιλογής προσμετρούνται: 
- η δευτερεύουσα ειδίκευση  

 
 

103 ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:  
Α) Πτυχίο Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού με Κύρια Ειδικότητα 
Ρυθμικής Γυμναστικής της ημεδαπής ή το ομώνυμο πτυχίο ή ισότιμος τίτλος 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό απασχόλησης) 

Κωδικός 
απασχόλησης 

Τίτλος σπουδών  
και  

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

σχολών της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας πιστοποιημένο από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. 
σε επικυρωμένο αντίγραφο. 
ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ:  
Β) Ως πρόσθετα κριτήρια επιλογής προσμετρούνται: 
- η δευτερεύουσα ειδίκευση  
 

104  ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:  
Α) Πτυχίο Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού με Κύρια Ειδικότητα 
Κλασικού Αθλητισμού της ημεδαπής ή το ομώνυμο πτυχίο ή ισότιμος τίτλος σχολών 
της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας πιστοποιημένο από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. σε 
επικυρωμένο αντίγραφο. 
ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ:  
Β) Ως πρόσθετα κριτήρια επιλογής προσμετρούνται: 
- η δευτερεύουσα ειδίκευση  
 

105  ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:  
Α) Πτυχίο Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού με Κύρια Ειδικότητα 
Ειδικής Αγωγής  της ημεδαπής ή το ομώνυμο πτυχίο ή ισότιμος τίτλος σχολών της 
αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας πιστοποιημένο από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. σε 
επικυρωμένο αντίγραφο. 
ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ:  
Β) Ως πρόσθετα κριτήρια επιλογής προσμετρούνται: 
- η δευτερεύουσα ειδίκευση  
 

106  ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:  
Α) Πτυχίο Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού με Κύρια Ειδικότητα 
Χειροσφαίρισης  της ημεδαπής ή το ομώνυμο πτυχίο ή ισότιμος τίτλος σχολών της 
αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας πιστοποιημένο από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. σε 
επικυρωμένο αντίγραφο. 
ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ:  
Β) Ως πρόσθετα κριτήρια επιλογής προσμετρούνται: 
- η δευτερεύουσα ειδίκευση  
 

107  ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:  
Α) Πτυχίο Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού με Κύρια Ειδικότητα 
Πετοσφαίρισης  της ημεδαπής ή το ομώνυμο πτυχίο ή ισότιμος τίτλος σχολών της 
αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας πιστοποιημένο από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. σε 
επικυρωμένο αντίγραφο. 
ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ:  
Β) Ως πρόσθετα κριτήρια επιλογής προσμετρούνται: 
- η δευτερεύουσα ειδίκευση  
 

108  ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:  
Α) Πτυχίο Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού με Κύρια Ειδικότητα 
Ποδοσφαίρισης  της ημεδαπής ή το ομώνυμο πτυχίο ή ισότιμος τίτλος σχολών της 
αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας πιστοποιημένο από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. σε 
επικυρωμένο αντίγραφο. 
ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ:  
Β) Ως πρόσθετα κριτήρια επιλογής προσμετρούνται: 
- η δευτερεύουσα ειδίκευση  
 
 
 

109  ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:  
Α) Πτυχίο Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού με Κύρια Ειδικότητα 
Καλαθοσφαίρισης  της ημεδαπής ή το ομώνυμο πτυχίο ή ισότιμος τίτλος σχολών 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό απασχόλησης) 

Κωδικός 
απασχόλησης 

Τίτλος σπουδών  
και  

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας πιστοποιημένο από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. σε 
επικυρωμένο αντίγραφο. 
ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ:  
Β) Ως πρόσθετα κριτήρια επιλογής προσμετρούνται: 
- η δευτερεύουσα ειδίκευση  
 

110  ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:  
Α) Πτυχίο Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού με Κύρια Ειδικότητα 
TaeKwonDo  της ημεδαπής ή το ομώνυμο πτυχίο ή ισότιμος τίτλος σχολών της 
αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας πιστοποιημένο από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. σε 
επικυρωμένο αντίγραφο. 
ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ:  
Β) Ως πρόσθετα κριτήρια επιλογής προσμετρούνται: 
- η δευτερεύουσα ειδίκευση  
 

111  ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:  
Α) Πτυχίο Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού με Κύρια Ειδικότητα 
Κολύμβησης της ημεδαπής ή το ομώνυμο πτυχίο ή ισότιμος τίτλος σχολών της 
αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας πιστοποιημένο από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. σε 
επικυρωμένο αντίγραφο. 
ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ:  
Β) Ως πρόσθετα κριτήρια επιλογής προσμετρούνται: 
- η δευτερεύουσα ειδίκευση  
 

112  ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:  
Α) Πτυχίο Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού με Κύρια Ειδικότητα 
Κολύμβησης  και Πτυχίο Ναυαγοσωστικής της ημεδαπής ή το ομώνυμο πτυχίο ή 
ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας πιστοποιημένο από 
το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. σε επικυρωμένο αντίγραφο. 
ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ:  
Β) Ως πρόσθετα κριτήρια επιλογής προσμετρούνται: 
- η δευτερεύουσα ειδίκευση  
 

113 ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:  
Α) Πτυχίο Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού με Κύρια Ειδικότητα 
Παραδοσιακών Χορών της ημεδαπής ή το ομώνυμο πτυχίο ή ισότιμος τίτλος 
σχολών της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας πιστοποιημένο από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. 
σε επικυρωμένο αντίγραφο. 
ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ:  
Β) Ως πρόσθετα κριτήρια επιλογής προσμετρούνται: 
- η δευτερεύουσα ειδίκευση  
 

114 ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:  
Α) Πτυχίο Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού με Κύρια Ειδικότητα 
Ευρωστία & Υγεία ή Μαζικό Λαϊκό Αθλητισμό της ημεδαπής ή το ομώνυμο πτυχίο ή 
ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας πιστοποιημένο από 
το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. σε επικυρωμένο αντίγραφο. 
ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ:  
Β) Ως πρόσθετα κριτήρια επιλογής προσμετρούνται: 
- η δευτερεύουσα ειδίκευση  
 

 

 
*Σημειώνεται: ότι οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν για τις θέσεις με κωδικούς 105, 111 και 112 πρέπει 

υποχρεωτικά να προσκομίσουν Πιστοποιητικό Υγείας σε ισχύ σύμφωνα με την υγειονομική διάταξη 

υπ΄αριθμ. Υ1γ/Γ.Π. οικ.35797/4-4-2012 (ΦΕΚ 1199/τ. Β΄11-4-2012 του Υπουργείου Υγείας όπως κάθε 
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φορά ισχύει, και την υπ΄αριθμ. Υ1γ/Γ.Π.οικ.96967/8-10-12 (ΦΕΚ 2718/τ.Β΄/8-10-12) απόφαση του 

Υπουργείου Υγείας. 

 
1.ΓΕΝΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 
 
1)Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 23 έως 65 ετών. 
2)Να έχουν πτυχίο ΠΕ Φυσικής Αγωγής Α.Ε.Ι. ημεδαπής ή ισότιμο και 
αναγνωρισμένο στην Ελλάδα πτυχίο αλλοδαπής αντίστοιχης σχολής και με την ανάλογη 
ειδικότητα που ζητείται. 
3) Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 (Ποινική καταδίκη, στερητική ή επικουρική 
δικαστική συμπαράσταση) του Ν. 3584/07 (ΦΕΚ 143/Α/28-06-2007'). 
4)Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 και 9 του Υπαλληλικού 
Κώδικα 
5) Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των 
καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν. 
6) Οι άνδρες μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων να έχουν εκπληρώσει 
τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές. Δεν απαιτείται 
εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων για τους πολίτες κράτους της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης στη χώρα των οποίων δεν προβλέπεται η υποχρέωση στράτευσης. 
7) Όσοι είναι διορισμένοι στο δημόσιο θα πρέπει με την ανάληψη της θέσης να 
προσκομίσουν την προβλεπόμενη ειδική άδεια ιδιωτικού έργου ή εργασία με αμοιβή 
(διάταξη της παρ.2 του άρθρου 77 του ΠΔ 611177), εφόσον συμβιβάζεται με τα καθήκοντα 
της θέσης τους και δεν παρεμποδίζει την ομαλή εκτέλεση της υπηρεσίας τους. Η άδεια 
χορηγείται για συγκεκριμένο έργο ή εργασία μετά από σύμφωνη αιτιολογημένη γνώμη του 
υπηρεσιακού συμβουλίου και μπορεί να ανακαλείται με τον ίδιο τρόπο. Η άδεια στους 
υπαλλήλους του Δημοσίου χορηγείται από τον οικείο υπουργό και στους υπαλλήλους των 
νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου από το ανώτατο μονομελές όργανο διοίκησης και αν 
δεν υπάρχει τέτοιο όργανο, από τον πρόεδρο του συλλογικού οργάνου διοίκησης. (ΝΟΜΟΣ 
3528/2007 - ΦΕΚ 26/Α'/9.2.2007, άρθρο 31) 
 
 
2. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ - ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
 
Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των 
λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να προσκομίσουν όλα τα  
απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση δικαιολογητικά:  
 
(1) Αίτηση στην οποία να αναφέρεται ο κωδικός απασχόλησης και τα επισυναπτόμενα 
δικαιολογητικά. (Χορηγείται από το φορέα) 
(2) Βιογραφικό σημείωμα που να αναφέρεται στην προϋπηρεσία στα δημοτικά αθλητικά 
προγράμματα, στην επιμόρφωση μέσω σεμιναρίων, στην απόκτηση άλλου πτυχίου ή 
μεταπτυχιακού τίτλου ή ειδικότητας κ.λπ. 
(3) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση και 
στο βιογραφικό σημείωμα είναι αληθή. 
(4) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 ότι δεν υφίσταται κώλυμα κατά το άρθρο 16 (Ποινική 
καταδίκη, στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση) του Ν. 3584/07 (ΦΕΚ 
143/Α/28-06-2007')και  κατά το άρθρο 8 και 9 του υπαλληλικού κώδικα . 
(5) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 για εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων ή 
η νόμιμη απαλλαγή και η αιτία απαλλαγής. (μόνο για άνδρες) 
(6) Ευκρινή φωτοαντίγραφα πτυχίου Φυσικής Αγωγής, ειδικότητας, μεταπτυχιακού τίτλου ή 
διδακτορικού διπλώματος ή ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένο στην 
Ελλάδα. Σε περίπτωση πτυχίου ή τίτλου σπουδών της αλλοδαπής, αυτός πρέπει να 
συνοδεύεται από επίσημη μετάφραση αυτού στην ελληνική γλώσσα και να φέρει ισοτιμία 
του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.  
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(7) Ευκρινές φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της Αστυνομικής τους Ταυτότητας. 
(8) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 
(9) Βεβαίωση του Δήμου περί μονίμου κατοικίας. 
(10) Βεβαίωση του ΟΑΕΔ ότι είναι άνεργος. 
(11)Έγγραφα που αποδεικνύουν προϋπηρεσία, όπως: Βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά 
στοιχεία του κύριου φορέα ασφαλιστικής κάλυψης (μισθολογικές καταστάσεις Ι.Κ.Α. ή άλλων 
ασφαλιστικών ταμείων) ή βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία φορολογικού χαρακτήρα 
(αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, κ.λπ.) ή πιστοποιητικά προϋπηρεσίας θεωρημένα από 
την Επιθεώρηση Εργασίας και δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν όσα αναφέρονται στο 
βιογραφικό σημείωμα και τα οποία αποτέλεσαν κριτήριο επιλογής. 
(12) Έγγραφα που αποδεικνύουν την ιδιότητα του πολυτέκνου ή του γονέα μονογονεϊκής 
οικογένειας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 
 
 
Παρατηρήσεις  
 
• Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν αίτηση για μια μόνο ειδικότητα. Υποψήφιοι 
που καταθέσουν για πάνω από μια θέση θα απορρίπτονται εξαρχής. 
 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΗΜΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ &ΑΙΤΗΣΗ 
Ο υποψήφιος, αφού ελέγξει ότι έχει συγκεντρώσει όλα τα δικαιολογητικά – πιστοποιητικά τα  
οποία προβλέπονται για την απόδειξη των προσόντων του, τα αριθμεί σε εμφανές σημείο 
κατά φύλλο. Ακολούθως, στον ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΣΥΝΗΜΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ της 
αίτησης τα αναφέρει κατά είδος ένα προς ένα και καταγράφει το σύνολο των αριθμημένων 
φύλλων όλων των δικαιολογητικών-πιστοποιητικών που καταθέτει (π.χ. συνημμένα φύλλα 
20). 
 
 
3. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ-ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ-ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ 
 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 
Βασικό κριτήριο κατάταξης των υποψηφίων είναι η ανεργία. Η ανεργία αποδεικνύεται με 
σχετική βεβαίωση από το αρμόδιο γραφείο του ΟΑΕΔ. 
Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ικανός αριθμός υποψηφίων που να πληροί την παραπάνω 
προϋπόθεση (ανεργία), προκειμένου να εξασφαλιστεί η υλοποίηση των προγραμμάτων, ο 
φορέας δύναται να προσλάβει Π.Φ.Α οι οποίοι δεν είναι άνεργοι. 
 
Η πρόσληψη αυτών γίνεται με βάση την κατάταξη τους σε πίνακα σύμφωνα με τη 
μοριοδότηση που περιγράφεται παρακάτω. Η σειρά κατάταξης των υποψηφίων που έχουν 
το ανωτέρω κριτήριο καθορίζεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια: 
 
 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ – ΜΟΡΙΟΔΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
Οι υποψήφιοι αξιολογούνται και μοριοδοτούνται με βάση τα παρακάτω κριτήρια. 

 
 
ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 
 
Βασικό Πτυχίο: Οι μονάδες του βαθμού του τίτλου σπουδών με δύο δεκαδικά ψηφία 
πολλαπλασιάζονται με τον αριθμό 0,1. 
Εάν το πτυχίο αποκτήθηκε στην αλλοδαπή, απαιτείται αντίγραφο της πράξεως του ΔΙΚΑΤΣΑ 
ή του πιστοποιητικού αναγνώρισης του ΔΟΑΤΑΠ, για τη βαθμολογική αντιστοιχία. 
 
Κύρια κατηγορία ειδίκευσης: 1 μονάδα.  
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Δευτερεύουσα κατηγορία ειδίκευσης: 0,5 μονάδες. 
 
 
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ 
Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών (Master): 0,5 μονάδες. 
Διδακτορικό: 1 μονάδα. 
Επισήμανση: Γίνεται χρήση της προσφορότερης βαθμολογικά από τις δύο κατηγορίες 
μεταπτυχιακών τίτλων (εφόσον κατατεθούν και οι δύο) και ενός μόνο από την ίδια κατηγορία 
αυτών. 
Αποκλείεται η αθροιστική βαθμολόγηση τους. 
 
 
ΕΜΠΕΙΡΙΑ 
Ο υποψήφιος λαμβάνει μονάδες από την εμπειρία με ανώτατο όριο τους πενήντα (50) μήνες. 
Για κάθε μήνα αποδεδειγμένης απασχόλησης σε δημοτικά αθλητικά προγράμματα με 
μηνιαίο σύνολο ωρών έως 120, οι μονάδες που λαμβάνονται υπολογίζονται ως εξής: 
αρ. μηνών Χ ώρες απασχόλησης το μήνα Χ 0,08 μονάδες / 120. 
Για την εύρυθμη λειτουργία των τμημάτων, στα προγράμματα που ο φορέας κρίνει 
απαραίτητο, δύναται να πριμοδοτήσει έως 20 μήνες από τους τελευταίους 24 μήνες, τους 
υποψηφίους που έχουν αποδεδειγμένη προϋπηρεσία στον οικείο φορέα ως εξής: 
Αρ. μηνών (έως 20 μήνες) x 0,05 μονάδες 
Η βαθμολόγηση γίνεται αθροιστικά. 
 
 
ΛΟΙΠΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ  
 
ΠΟΛΥΤΕΚΝΙΑ  
Ο πολύτεκνος υποψήφιος βαθμολογείται με 2 μονάδες. 
Ο υποψήφιος που είναι τέκνο πολύτεκνης οικογένειας λαμβάνει 0,5 μονάδες. 
 
Ανήλικα τέκνα 
Ο υποψήφιος βαθμολογείται 0,3 μονάδες για καθένα από τα δύο (2) πρώτα ανήλικα τέκνα 
του και 0,5 μονάδες για το τρίτο ανήλικο τέκνο. 
 
Γονέας μονογονεϊκής οικογένειας (άρθρο 29 παρ. 6 ν. 3838/2010). 
Ο γονέας μονογονεϊκής οικογένειας βαθμολογείται με 0,3 μονάδες για κάθε ένα (1) τέκνο 
του.Βαθμολογείται ο υποψήφιος που έχει την γονική μέριμνα. 
Επισήμανση: Γίνεται χρήση της προσφορότερης βαθμολογικά από τις παραπάνω ιδιότητες. 
Αποκλείεται η αθροιστική βαθμολόγηση των παραπάνω κριτηρίων. 
 
Σημείωση: Σε περίπτωση ισοβαθμίας λαμβάνονται υπόψη πρόσθετα προσόντα όπως ο 
χρόνος κτήσης πτυχίου, η εντοπιότητα, η αξιολόγηση του υποψηφίου από το φορέα (σε 
περίπτωση που έχει προϋπηρεσία στον οικείο φορέα και στο συγκεκριμένο πρόγραμμα) και 
η  παρακολούθηση σεμιναρίων παροχής Πρώτων Βοηθειών. 
 
 
ΕΠΙΛΟΓΗ –ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ- ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ 
Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει από το Δ.Σ. της επιχείρησης μετά από σχετική εισήγηση 
της τριμελούς επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού πρόσληψης και αξιολόγησης 
προσωπικού, ανάλογα με τα τυπικά προσόντα των υποψηφίων και τις ανάγκες που τελικά 
θα προκύψουν, σχετικά με τη ζήτηση και την κάλυψη των θέσεων των τμημάτων. Ως 
πρόσθετα κριτήρια επιλογής προσμετρούνται  η δευτερεύουσα ειδίκευση . 
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Οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης των υποψηφίων θα αναρτηθούν στον πίνακα 
ανακοινώσεων της επιχείρησης. 
 
Κατά των ανωτέρω αποτελεσμάτων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ενστάσεις 
μέσα σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) ημερολογιακών ημερών στα γραφεία της 
επιχείρησης από την επομένη της ημέρας ανάρτησης των αποτελεσμάτων. Για το 
παραδεκτό της άσκησης ένστασης, καταβάλλεται παράβολο υπέρ της Κοινωφελούς 
Επιχείρησης, ποσού είκοσι ευρώ (20,00€). Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της 
Επιχείρησης, αν η ένσταση γίνει δεκτή. Οι ενστάσεις θα εξεταστούν από την αρμόδια 
επιτροπή και η τελική απόφαση θα ληφθεί από το Δ.Σ. της επιχείρησης. 
 
Μετά την ανακοίνωση των τελικών πινάκων από το φορέα οι επιτυχόντες Κ.Φ.Α. 
υποχρεούνται να παρουσιαστούν στο κατάστημα του φορέα εντός τριών (3) εργάσιμων 
ημερών για ανάληψη υπηρεσίας. Μετά το πέρας της προθεσμίας αυτής ο φορέας δύναται 
να καλέσει τον επόμενο στη σειρά κατάταξης επιτυχόντα. 
 
Για τα προγράμματα που αφορούν σε άτομα με αναπηρίες, καταρτίζεται ξεχωριστή 
κατάσταση υποψηφίων, στην οποία συμπεριλαμβάνονται όσοι έχουν την αντίστοιχη 
ειδίκευση. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν Κ.Φ.Α. με τη συγκεκριμένη ειδίκευση, δύναται 
να προσληφθούν Κ.Φ.Α. με προϋπηρεσία ενός τουλάχιστον έτους στο συγκεκριμένο 
πρόγραμμα. 
 
Για ποσοστό 20% των θέσεων που προκηρύσσει ο φορέας δεν προσμετρούνται μόρια 
προϋπηρεσίας, εφόσον το σύνολο των θέσεων που προκηρύσσεται είναι τουλάχιστον 10. 
 
4. ΟΡΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 
 
Ο χώρος και ο χρόνος απασχόλησης (ώρες απασχόλησης ημερησίως) των επιλεγέντων 
προσώπων θα καθορισθεί ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες όπως αυτές θα 
διαμορφωθούν τελικά και θα πρέπει να τηρούνται αυστηρά, σύμφωνα με τις διατάξεις της 
κείμενης εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας. 
 
Ειδικότερα οι προσληφθέντες Π.Φ.Α. είναι υποχρεωμένοι να τηρούν τους όρους και τους 
κανονισμούς της σύμβασης εργασίας καθώς και τα προγράμματα που θα συντάξουν οι 
αρμόδιοι όσον αφορά στην κάλυψη ωρών και το είδος των προγραμμάτων που θα τους 
ανατεθούν, παρέχοντας στην επιχείρηση το δικαίωμα κλήσης του επόμενου στον πίνακα 
μοριοποίησης σε περίπτωση που για οποιαδήποτε λόγο αδυνατούν να καλύψουν τα 
ωρολόγια προγράμματα. 
 
Όσοι τελικά επιλεγούν να εργαστούν στα προγράμματα θα υπογράψουν σύμβαση 
μίσθωσης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) διάρκειας μέχρι οκτώ (8) 
μήνες από την υπογραφή της σύμβασης με ωριαία αποζημίωση που θα διαμορφωθεί 
ανάλογα με τις κείμενες διατάξεις. 
 
O ακριβής αριθμός του προσωπικού με τον οποίο θα συνάπτουν συμβάσεις και η διάρκεια 
των συμβάσεων αυτών θα προκύψει από τις ανάγκες κάλυψης των αντίστοιχων τμημάτων 
ανά ιδιότητα. 
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5. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 
 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής και να καταθέσουν όλα τα 
δικαιολογητικά τους, είτε αυτοπροσώπως, είτε μέσω άλλου νομίμως εξουσιοδοτημένου από 
αυτούς προσώπου στο πρωτόκολλο της Επιχείρησης στα γραφεία της Δημοτικής 
Επιχείρησης της Κ.Ε.Α.Π.Π.Δ.Π., οδός Κλειτάρχου&ΑριστείδουΓΕΡΑΚΑ είτε ΜΕΣΩ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ στο e-mail: info@kedp.gr , Τηλ. 
επικοινωνίας: 210-6619937, ώρες από 10.00 π.μ. έως 14.00 μ.μ., από την Δευτέρα 20-9-
2021 έως και την  Τετάρτη 29-9-2021 (εντός δέκα (10) ημερολογιακών  ημερών από την 
τελευταία ημέρα δημοσίευσης της παρούσας στον τοπικό τύπο). 
 
Σε περίπτωση κατάθεσης αιτήσεων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου παρακαλούμε όπως 
επιβεβαιώσετε  και τηλεφωνικά την παραλαβή της αίτησης.  
 
Σημειώνεται ότι η ηλεκτρονική αίτηση παίρνει πρωτόκολλο σύμφωνα με το παραπάνω 
ωράριο όπως ακριβώς και η αυτοπρόσωπη παρουσία. Ως τελευταία μέρα και ώρα 
κατάθεσης διακιολογητικών  ορίζεται η  Τετάρτη 29-9-2021 και ώρα 14.00 μ.μ. 
Αιτήσεις με τηλεομοιοτυπία (φαξ) δεν θα γίνονται δεκτές. 
 
Σε περίπτωση συστημένης αποστολής των δικαιολογητικών μέσω ΕΛ.ΤΑ. διευκρινίζεται ότι 
οι υποψήφιοι φέρουν ακέραιη την ευθύνη της έγκαιρης παραλαβής τους εντός των 
προαναφερόμενων χρονικών περιθωρίων. 
 
Η παρούσα ανακοίνωση/προκήρυξη θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων: 1) της 
Κοινωφελούς Επιχείρησης Αθλητισμού-Πολιτισμού-Περιβάλλοντος Δήμου Παλλήνης στο 
Πολιτιστικό Κέντρο Γέρακα και 2) στο Δημοτικό Κατάστημα  καθώς και ηλεκτρονικά στην 
ιστοσελίδα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» της Επιχείρησης. Περίληψη της παρούσης θα δημοσιευτεί σε δύο 
(2) τοπικές ημερήσιες εφημερίδες του Ν. Αττικής. 
 
 
 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ Κ.Ε.Α.Π.Π.Δ.Π. 

 
 
 

Αθανάσιος Ζούτσος 
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