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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ Β ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ανά κωδικό απασχόλησα

Μοσχάτο 26-2-2020
Αριθμ πρωτ 3703
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ yjV αριθμ ΣΜΕ 1/2020
γιο τη σύναψη ΓΥΜΒΑΣΗΓΜΓΘΩΣΗΓ ΕΡΓΟΥ

για όσο υφίσταται αμεσοβ κίνδυνοε δημόσιαβ υγείαβ από τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-19
η έλλειψη του οποίου Βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγειαβ και παντωε όχι πέραν ms
30ns Ιουνίου 20?0

Ο ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΤΑΥΡΟΥ
Exovtos υπόψη
Tis διατάξειε του άρθρου 6 του Ν 2527/1007 όηωε έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν Tis διατάξει του άρθρου

21 του Ν 2100/1004 οηωε έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν κοι του άρθρου 64 του Ν.4590/2019
Tis διατάξει του Ν 3852/2010 oncos έχουν τροποποιηθεί κοι ισχύουν Tis δκττάξειε του άρθρου 61 του Ν

4674/2020 ΦΕΚ 53/Α 1 1 3-2020).Tis διατάζει του άρθρου τεσσαρακοστού έκτου ms απο 30-3-2020
ΠΝΠ ΦΕΚ Α 75/31-3-2020 onus κυρώθηκε με το Ν 4684/2020 ΦΕΚ 86 A 25-4-2020

Ανακοινώνει
Τη σύναψη σύμβασπβ μισθωσηβ έργου συνολικά τεσσάρων 4 ατόμων για την κάλυψη αναγκών

του Δήμου Μοσχάτου Ταύρου που εδρεύει στο Μοσχάτο Ν Ατηκήβ με αντικείμενο την
εκτέλεση του έργου Υλοποίηση του προγράμματοβ διαφόρων αθλητικών δραστηριοτήτων
συνολική διάρκεισβ έωβ δώδεκα 12 μήνεβ Στο πλαίσιο του έργου αυτού θα απασχοληθεί
ανά τόπο εκτέλεσηβ ειδικότητα και διάρκεια σύμβασπβ ο εξήβ αριθμόβ ατόμων βλ ΠΙΝΑΚΑ

Α με τα αντίστοιχα απαιτούμενα τυπικά και τυχόν πρόσθετα προσόντα βλ ΠΙΝΑΚΑ Β

ΠΙΝΑΚΑΣ Α ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Ιανό κωδκό οηοοκόληοηβ

Κωδικό
απασχόλησηβ

Tonos
εκτίλίσπβ

Ειδικότητα Διάρκεια
ουμθασηβ

Αριθμόβ
ατόμων

101

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΔΗΜΟΥ

ΜΟΣΧΑΤΟΥ
ΤΑΥΡΟΥ

ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ
ΑΓΩΓΗΣ ΜΕ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΧΕΙΡΟΣΦΑΙΡΙΣΗ

ΧΑΝΤΜΠΟΛ

ΕΩΣ 12
ΜΗΝΕΣ

1

102

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΔΗΜΟΥ

ΜΟΣΧΑΤΟΥ
ΤΑΥΡΟΥ

ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ
ΑΓΩΓΗΣ ΜΕ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ

ΤΕΝΝΙΣ

Γ ΩΣ 1

ΜΗΝΕΣ
1

103

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΔΗΜΟΥ

ΜΟΣΧΑΤΟΥ
ΤΑΥΡΟΥ

ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ
ΑΓΩΓΗΣ ΜΕ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΕΡΟΒΙΚΗ
ΒΑΡΗ

ΕΩΣ 12
ΜΗΝΕΣ

1

104

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΔΗΜΟΥ

ΜΟΣΧΑΤΟΥ
ΤΑΥΡΟΥ

ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ
ΑΓΩΓΗΣ ΜΕ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ
TAE-KWON-0OI

ΕΩΣ 12
ΜΗΝΕΣ

1

ΠΙΝΑΚΑΣ Β ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ανά κωδικό αποσχοληοηε

Κωβικόβ
απασχόλησηβ

Τίτλοβ σπουδών και λοιπά απαιτούμενα τυπικά τυχόν πρόσθετα προσόντα

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Πτυχίο ή δίπλωμα Εηιοτημπε ΦυοΊκήε Αγωγήε και Αθλητισμού ειδικότηταε Χειροσφαίριση

Χαντμπολ ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού
ΠανεΙτκττημίου Ε.Α.Π ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογήε Π.Σ Ε ΑΕΙ ms ημε
δαπήβ ή ιοότιμοβ τίτλοδ σχολών τηε ημεδαπήβ ή αλλοδαπήβ αντίστοιχηβ ειδικότηταβ
ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ
Εφόσον δεν καταστεί δυνατή η σύναψη συμβάσεων μίσθωσηβ έργου με άτομο

με το ανωτέρω προσόν
Πτυχίο ή δίπλωμα Επκττήμηε Φυσικήβ Αγωγήβ και Αθλητισμού ΑΕΙ ή το ομώνυμο
πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου Ε.Α.Π ΑΕΙ ή Προγραμμάτων
Σπουδών Επιλογήβ Π.Σ.Ε ΑΕΙ ms ημεδαπής ή ιοότιμοβ τίτλοβ σχολών ms ημεδα
πήε ή αλλοδαπήβ avTtoroixns ειδικόmτas

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Πτυχίο ή δίπλωμα Επκπήμηε Φυσικήβ Αγωγήε κοι Αθλητισμού ειδικότηταε Αντισφαίριση

Τέννη ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου

Ε Α Π ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογήε Π.Σ.Ε ΑΕΙ ms ημεδα
πήβ ή ιοότιμοβ τίτλοβ σχολών ms ημεδαπήβ ή αλλοδαπήβ αντίστοιχηβ ειδικότηταβ
ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ
Εφόσον δεν καταστεί δυνατή η σύναψη συμβάσεων μίσθωσηβ έργου με άτομο

με το ανωτέρω ixxxxjv
Πτυχίο ή δίπλωμα Επκττήμηβ Φυσικήε Αγωγήβ και Αθλητισμού ΑΕΙ ή το ομώνυμο
πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού ΠανεπιοτημκΧ Ε.Α.Π ΑΕΙ ή Προγραμμάτων
Σπουδών Επιλογήβ Π Σ Ε ΑΕΙ ms ημεδαπήβ ή ιοότιμοβ τίτλοβ σχολών ms ημεδαπήβ

ή αλλοδαπήβ ανπστοιχηβ ειδικότηταβ

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Πτυχίο ή δίπλωμα Επκττήμπβ Φυοκήβ Αγωγήβ και Αθλητισμού eiömöTmas Αεροβική

Γυμναστική Βάρη ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού
Πανεπιστήμιου ΕΑΠ ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογήs Π.Σ.Ε ΑΕΙ ms ημεδαππβ

ή KDônpos τίτλοβ σχολών ms ημεδαπήβ ή αλλοδαπήβ αντίστοιχηβ ειδικότηταβ
ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ
Εφόσον δεν καταστεί δυνατή η σύναψη συμβάσεων μίσθωσηε έργου με άτομο

με το ανωτέρω προσόν
Πτυχίο ή δίπλωμα Εηκττήμηβ Φυοτκήε Αγωγήβ και Αθλητισμού ΑΕΙ ή το ομώνυμο
πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστήμιου Ε.Α.Π ΑΕΙ ή Προγραμμάτων
Σπουδών Επιλογήβ Π.Σ.Ε ΑΕΙ ms ημεδαπήβ ή ιοότιμοβ τίτλοβ σχολών ms ημεδαπήβ

ή αλλοδαπήβ αντίστοιχηβ ειδικότηταε

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Πτυχίο η δίπλωμα Επιοτπμπε Φυοικηε Αγωγηε και Αθλητισμού ειδικότητα ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ

TAE-KWON-DO ΑΕΙ π το ομώνυμο πτυχίο η δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού
Πανεπιστήμιου Ε Α Π ΑΕΙ η Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογή Π.Σ.Ε ΑΕΙ ms ημε
ôanns η ισοιιμοβ τίτλοβ σχολών ms ημεδαηήε η αλλοδαπήβ avrioToixns ειδικότηταβ
ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ
Εφόσον δεν καταοτει δυνατή π σύναψη συμβάσεων μίσθωσηβ έργου με άτομο
με το ανωτέρω προσόν
α Πτυχίο ή δίπλωμα Eniompns Φυσικήβ Αγωγηβ και Αθλητισμού ΑΕΙ η το ομώνυμο
πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστήμιου Ε.Α.Π ΑΕΙ η Προγραμμάτων
Σπουδών Επιλογήβ Π.Σ.Ε ΑΕΙ tos ημεδαπήβ η ισοτιμοβ τίτλοβ σχολών τηβ ημεδο
nns η αλλοδαπήβ ovrioroixns ειδικότηταε
ß Εμπειρία τουλάχιστον έξι 6)μηνών στο άθλημα του ΤΕΚΒΟΝΤΟ ΤAE-KWON-DO

Οι υποψήφιοι ολων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίαβ από 1θ εωε 65 ετων

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ θλ ΠΙΝΑΚΑ Β των λοιπών ιδιοτήτων

tous και ms εμηειριαε τουε οφείλουν να υποβάλουν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου lpm2@0144.syzefxis.gov.gr ολα τα απαιτούμενα από την ηαρουοα ανακοίνωση

και το Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων Μίσθωσηβ Έργου ΣΜΕ με σήμανση έκδο
οηε 02-12-2019 δικαιολογητικά συμφωνά με τα οριζόμενα στην ενότητα ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ του Κεφαλαίου II του ανωτέρω Παραρτήματοε
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η αναζήτηση απαιτούμενων δικαιολογητικών είτε

με ηλεκτρονικό είτε με άλλο τρόπο ο υποψηφιοβ δύναται να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση
του ν 1 599/1986 Α 75 σύμφωνα με την οποία εφόσον προκύψει προσληπτέοβ θα προσκομίσει

αυτά σε χρόνο μεταγενέστερο και παντωβ άμεσα μετά τη λήξη των έκτακτων μέτρων
λογω του κορωνοιου COVID-19

Η αίτηση συμμετοχήβ και η σχετική τυχόν υπεύθυνη δήλωση του ν 1599/1986 Α 75 που θα
υποβληθούν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο πρέπει απαραιτήτωβ να εμφανίζονται υπογεγραμμένε

s με φυσική υπογραφή Ανυηόγραφεβ αιτήσειβ ή υπεύθυνε δηλώσειβ δεν γίνονται δεκτέε
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχήβ
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό έντυπο αςεπ ΣΜΕ.4 και να την υποβάλουν

ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου tpm2@0144.syzerxis.gov.gr
Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με Βάση την ημερομηνία που φέρει το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
Η αίτηση ουμμετοχήβ και η σχετική τυχόν υπεύθυνη δήλωση του ν 1599/1986 Α 75 που θα
υποβληθούν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο θα πρέπει απαραητϊτωβ να εμφανίζονται υπογεγραμμένε

s με φυσική υπογραφή Ανυπόγραφεβ αιτήσειβ ή υπεύθυνεβ δηλώσειβ δεν γίνονται δεκτεβ
Η προθεσμία υποβολήβ των αιτήσεων είναι δέκα 10 ημέρεβ υπολογιζομενεβ ημερολογιακά και
αρχίζει από την επόμενη ημέρα τηε τελευταίοε δημοσίευσηβ ms napoùoos σε τοπικέε εφημερίδεε ή ms
ανάρτησήε τηβ oris Αθλητικέε εγκαταστάσε© του Δήμου όπου προκηρύσσονται οι θέσειβ στο χώρο των
ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματοβ του Δήμου Μοσχάτου Ταύρου και στο δικτυακό τόπο
αυτού www.dimosmoschatou-tavrou.gr εφόσον π ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη ms δημοσίευση

s oris εφημερίδεε Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρηε ms τελευταίαε ημέ
ραβ και εάν αυτή είναι κατά νόμο εξαιρετέο δημόσια αργία ή μη εργάσιμη τότε π λήξη τηε προθεσμί
αε μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων α στο δικτυακό τόπο τηε υηηρεσί
as μαε www.dimosmoschatou-tavrou.gr β στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ www.asep.gr και συγκεκριμένα

ακολουθώνταε από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή Πολίτεβ Έντυπα Διαδικασίεβ Διαγωνισμών

Φορέων Μίσθ Έργου ΣΜΕ γ στα κατά Tonous Κέντρα Εξυπηρέτησηβ Πολιτών ΚΕΠ
αλλά και στην ηλεκτρονική tous διεύθυνση www kep.gov.gr on όπου μέσω τηβ διοδρομήβ Σύνδεσμοι

Ανεξάρτητεβ και άλλεβ αρχέβ ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου
του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω ms διαδρομήΞ Πολίτεβ Έντυπα Δι
αδικασίεα Διαγωνισμών Φορέων Μίσθ Έργου ΣΜΕ

ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ms παρούσαβ σνσκοινωσηβ αποτελεί και το Παράρτημα ανακοινώσεων

Συμβάσεων Μίσθωσηβ Έργου ΣΜΕ με σήμανση έκδοσηβ 02-1 2-2019 το
οποίο περιλαμβάνει ι οδηγίεβ για τη συμπλήρωση ma αίτησηβ υηεύθυνπβ δήλωση 8 με
κωδικό έντυπο ΑΐεπΣΜΕ.4 σε συνδυασμό με επισημάνσειβ σχετικά με τα προσόντα και
τα βαθμολογούμενα κριτήρια κατσταξηβ των υποψηφίων σύμφωνα με m ισχυουοε s κα
νονιστικέβ ρυθμίσειβ και ϋ τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έγκυρη συμμετοχή

tous στη διαδικασία επιλογήβ Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στο
Παράρτημα αυτό μέσω του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ www.asep.gr και συγκεκριμένα

μέσω τηβ ίδιαβ διαδρομή που ακολούθησαν και για την αναζήτηση του εντύπου τηβ
armons δηλαδή Κεντρική σελίδα Πολίτεβ Έντυπα Διαδικασίεβ Διαγωνισμών
Φορέων Μίσθ Έργου ΣΜΕ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΤΑΥΡΟΥ

ΑΝΔΡΕΑΣ Γ ΕΥΘΥΜΙΟΥ
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