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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ. ΣΟΧ    1/202  1

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

                                                           Ο ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 
ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ “ Η ΑΡΤΕΜΙΣ”

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων
για την κάλυψη εποχικών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών του  Αθλητικού Οργανισμού
Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος «Η ΑΡΤΕΜΙΣ» που εδρεύει στα Σπάτα Ν. Αττικής, και συγκεκριμένα του
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

ΝΠΔΔ Αθλητικός
Οργανισμός Δήμου
Σπάτων –Αρτέμιδος

«Η ΑΡΤΕΜΙΣ»

Σπάτα
Π.Ε. Ανατολικής

Αττικής

ΥΕ
ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ/ΣΤΗΣ   8 μήνες 1

102

ΝΠΔΔ Αθλητικός
Οργανισμός Δήμου
Σπάτων –Αρτέμιδος

«Η ΑΡΤΕΜΙΣ»

Σπάτα
Π.Ε. Ανατολικής

Αττικής
ΥΕ ΦΥΛΑΚΑΣ    8 μήνες 1

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός θέσης
Τίτλος σπουδών

και
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

101 Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (τελευταίο εδάφιο περ. στ’ παρ. 1 άρθρου 40
του Ν. 4765/2021).

102

Απολυτήριος  τίτλος  τουλάχιστον  υποχρεωτικής  εκπαίδευσης  (απολυτήριο  τριταξίου
γυμνασίου  ή  για  υποψηφίους  που  έχουν  αποφοιτήσει  μέχρι  και  το  1980  απολυτήριο
δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμο απολυτήριο  τίτλο κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ.
580/1970  ή  απολυτήριο  τίτλο  Εργαστηρίων  Ειδικής  Επαγγελματικής  Εκπαίδευσης  και
Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της
αλλοδαπής
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Οι υποψήφιοι/ες πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

Οι τρόποι υπολογισμού της εμπειρίας περιγράφονται αναλυτικά στο «Παράρτημα ανακοινώσεων
Συμβάσεων  εργασίας  Ορισμένου  Χρόνου  (ΣΟΧ)»  (βλ.  ΚΕΦΑΛΑΙΟ  I.,  ενότητα  Ε.,  υποενότητα
«ΤΡΟΠΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ»).  

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των λοιπών ιδιοτήτων τους
και  της  εμπειρίας  τους  οφείλουν  να  υποβάλουν  ηλεκτρονικά  στη  διεύθυνση  ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου (athlspa1@yahoo.  gr) ή ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, όλα τα απαιτούμενα από
την παρούσα ανακοίνωση και το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου
(ΣΟΧ)»  δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ,ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του Κεφαλαίου ΙΙ του ανωτέρω Παραρτήματος. 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:

Η  αίτηση  συμμετοχής  που  θα  υποβληθεί  με  ηλεκτρονικό  ταχυδρομείο  πρέπει  απαραιτήτως  να
εμφανίζεται υπογεγραμμένη με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές.

 Τίτλοι,  πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής  που απαιτούνται  από την Ανακοίνωση  πρέπει
απαραιτήτως να συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα και να έχουν
επικυρωθεί, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο «Παράρτημα Ανακοινώσεων Συμβάσεων Εργασίας
Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης «10-6-2021»   και ειδικότερα   στην τελευταία
ενότητα  του  Κεφαλαίου  Ι  με  τίτλο  «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ  ΤΙΤΛΩΝ,  ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ  ΚΑΙ
ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ». 

 Σημειώνεται ότι από 1.9.2021 (κατάργηση μεταφραστικής υπηρεσίας Υπουργείου Εξωτερι-
κών 31/8/2021- άρθρο 478 παρ. 6 ν. 4781/2021), οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητούν και
να επιλέγουν μεταφραστή στη διεύθυνση   metafraseis  .  services  .  gov  .  gr   ή μέσω της εφαρμο-
γής «Πιστοποιημένοι Μεταφραστές» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης   gov  .  gr  . Συγκεκριμένα, η
πρόσβαση στην εφαρμογή θα γίνεται ακλουθώντας τα εξής βήματα: πληκτρολόγηση της
διεύθυνσης   www  .  gov  .  gr  , επιλογή της κατηγορίας Πολίτης και καθημερινότητα, και στη συ-
νέχεια επιλογή Μεταφράσεις, Αναζήτηση πιστοποιημένου μεταφραστή, Είσοδος στην υπη-
ρεσία.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό,  ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ  και να την
υποβάλουν  μαζί  με  τα  απαιτούμενα  δικαιολογητικά,  είτε ηλεκτρονικά (athlspa  1@  yahoo  .  gr) είτε
ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: 

ΝΠΔΔ  Αθλητικός  Οργανισμός  Δήμου  Σπάτων  –Αρτέμιδος  «Η  ΑΡΤΕΜΙΣ»,  Βασ.  Παύλου  108  &
Φλέμινγκ,  Τ.Κ.  19004 Σπάτα Αττικής,  απευθύνοντάς την στην Γραμματεία του ΝΠΔΔ υπόψιν κας
Κωνσταντίνας Λαβδού (τηλ. Επικοινωνίας 2106633290).

Το  εμπρόθεσμο  των  αιτήσεων  κρίνεται  με  βάση  την  ημερομηνία  της  ηλεκτρονικής  υποβολής  και  στην
περίπτωση αποστολής  των  αιτήσεων ταχυδρομικώς  το εμπρόθεσμο των  αιτήσεων κρίνεται  με  βάση την
ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση
των υποψηφίων.

Η  αίτηση  συμμετοχής  που  θα  υποβληθεί  ηλεκτρονικά  πρέπει  απαραιτήτως  να  εμφανίζεται
υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές.

Επισημαίνεται: ότι σύμφωνα με το νέο Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ)
2016/679 γνωστό ως GDPR, που ετέθη σε εφαρμογή τον Μάιο 2018, καθιερώνεται ενιαίο νομικό
πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ. Για το λόγο
αυτό, η  συμμετοχή  των  υποψηφίων  στη  διαδικασία  πρόσληψης  με  την  οικειοθελή  υποβολή
αίτησης με τα συνημμένα σε αυτή δικαιολογητικά προς τον Φορέα, συνεπάγεται τη συναίνεση του
υποψηφίου για τη συλλογή και  επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τους
αφορούν,  καθώς  και  για  την  ασφαλή  διατήρησή  τους  σε  αρχείο  (φυσικό  ή  ψηφιακό)  για
συγκεκριμένο  σκοπό και  για  όσο  χρόνο  απαιτείται,  προκειμένου  να  ολοκληρωθούν οι  νόμιμες
διαδικασίες  πρόσληψης.  Οι  φορείς  οφείλουν  να  προστατεύουν  τα  προσωπικά  στοιχεία  των
υποψηφίων  από  τυχόν  υποκλοπή  προκειμένου  να  επιτυγχάνεται  η  ασφαλής  επεξεργασία  των
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δεδομένων  προσωπικού  χαρακτήρα.  Οι  υποψήφιοι  διατηρούν  το  δικαίωμα  ανάκλησης  της
συναίνεσής τους ανά πάσα στιγμή και κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης προς το Φορέα.

Η αίτηση συμμετοχής επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης και η ευθύνη της ορθής συμπλήρωσής της
είναι αποκλειστικά του υποψηφίου.

Η  προθεσμία  υποβολής  των  αιτήσεων  δεν  μπορεί  να  είναι  μικρότερη  των  δέκα  (10)  ημερών
(υπολογιζομένων ημερολογιακά)  και αρχίζει  από  την  επόμενη  ημέρα  της  τελευταίας  δημοσίευσης  της
παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας, στα παραρτήματα
αυτής, καθώς και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Σπάτων- Αρτέμιδος και
στον διαδικτυακό τόπο αυτού (www  .  spata  -  artemis  .  gr),  εφόσον η ανάρτηση είναι  τυχόν μεταγενέστερη της
δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας
και   εάν αυτή είναι,  κατά νόμο,  εξαιρετέα (δημόσια  αργία)  ή  μη εργάσιμη,   τότε η λήξη της προθεσμίας
μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα. 

ΟΙ  ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ  ΜΠΟΡΟΎΝ  ΝΑ  ΑΝΑΖΗΤΗΣΟΥΝ  ΤΑ  ΕΝΤΥΠΑ  ΤΩΝ  ΑΙΤΗΣΕΩΝ:  Α)  ΣΤΗΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΑ  ΜΑΣ  ΣΤΗΝ
ΑΝΩΤΕΡΩ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ· Β) ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΑΚΟ ΤΌΠΟ ΤΟΥ ΑΣΕΠ (WWW.ASEP.GR) ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΩΝΤΑΣ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ: ΠΟΛΙΤΕΣ  Ε Ν Τ Υ Π Α  –  Δ Ι Α Δ Ι Κ Α Σ Ι Ε Σ    

Δ Ι Α Γ ΩΝ Ι Σ ΜΩΝ  Φ Ο Ρ Ε ΩΝ   Ο Ρ .  ΧΡ Ο Ν Ο Υ  Σ Ο Χ Γ )  Σ Τ Α  Κ Α Τ Α  Τ Ο Π Ο Υ Σ  

ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ (ΚΕΠ) ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ (WWW.KEP.GOV.GR),
Α Π '  Ο Π Ο Υ  ΜΈΣ Ω Τ Η Σ  Δ Ι Α Δ Ρ Ο ΜΗ Σ :  Σ Υ Ν Δ Ε Σ ΜΟ Ι   Α Ν Ε Ξ Ά Ρ Τ Η Τ Ε Σ  Κ Α Ι  

Ά Λ Λ Ε Σ  Α Ρ ΧΈΣ   Α Σ Ε Π  Θ Α  Ο Δ Η Γ Η Θ Ο Υ Ν  Σ Τ Η Ν  Κ Ε Ν Τ Ρ Ι Κ Η  Σ Ε Λ Ι Δ Α  Τ Ο Υ  

ΔΙΚΤΥΑΚΟΎ  ΤΌΠΟΥ ΤΟΥ ΑΣΕΠ ΚΑΙ  ΑΠΟ ΕΚΕΙ  ΘΑ  ΈΧΟΥΝ  ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ  ΈΝΤΥΠΑ  ΜΕΣΩ  ΤΗΣ  ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ:
Π Ο Λ Ι Τ Ε Σ   ΈΝ Τ Υ Π Α  –  Δ Ι Α Δ Ι Κ Α Σ Ί Ε Σ   Δ Ι Α Γ ΩΝ Ι Σ ΜΏΝ . 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΦΥΤΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
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