
1. ΓΕΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Μέσο: . . . . . . . . .ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
Ημ. Έκδοσης: . . .12/08/2020 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .12/08/2020
Σελίδα: . . . . . . . . 24
Innews AE - Αποδελτίωση Τύπου - http://www.innews.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΕΘΝΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ

Π ΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

ΑΡ ΠΡΩΤ 3985

Το Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Νεότητας Αγίου Κοσμά που εδρεύει στον Άλιμο Αττικής ύστερα από την
ΔΙ ΠΑΑΔ/Φ Ε ΓΚΡ./1 29/1 7071 24-5-201 9 Εγκριτική Απόφαση της Επιτροπής της παρ 1 του άρθρου 2 της Π.Υ.Σ
33/2006 και την υπ αριθμ 2η/22-01-2020 θέμα4.1 ΑΔΑ:91 Χ2469Η Γ0-06Ω απόφαση της Επιτροπής Διοίκησης του
ΕΑΚΝ/ΑΚ ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά οχτώ
8 ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Νεότητας Αγίου
Κοσμά ΕΑΚΝ/ΑΚ που εδρεύει στον Άλιμο του Νομού 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
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Τα ως άνω οχτώ 8 άτομα θα απασχοληθούν ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες του νομικού προσώπου στα
κολυμβητικά συγκροτήματα ευθύνης του στην έδρα αυτού ήτοι Λεωφόρος Ποσειδώνος ή στο κλειστό κολυμβητήριο
Πειραιά Πέτρος Καπαγέρωφ

ΠΙΝΑΚΑΣ Β ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Κωδικός θέσης Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα τυπικά τυχόν πρόσθετα προσόντα

1 01 α Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος Δευτεροβάθμιας ή
Μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής
ανεξαρτήτως ειδικότητας
β Πτυχίο ή δίπλωμα ή πιστοποιητικό Ναυαγοσώστη αναγνωρισμένης Ναυαγοσωστικής
Σχολής από την οικεία Λιμενική Αρχή
Γίνεται επίσης δεκτή άδεια ναυαγοσώστη εκδιδόμενη από Λιμενική Αρχή
η οποία να είναι σε ισχύ
Π ΡΟΣΟΝΤΑ ΑΈ Π I ΚΟΥ PIΑΣ

Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα
α Απολυτήριος τίτλος Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης δηλ απολυτήριο τριτάξιου γυμνασίου
ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1 980 απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου
ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ.580/1970
ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
του άρθρου 1 του Ν.2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής
β Πτυχίο ή δίπλωμα ή πιστοποιητικό Ναυαγοσώστη αναγνωρισμένης Ναυαγοσωστικής
Σχολής από την οικεία Λιμενική Αρχή
Γίνεται επίσης δεκτή άδεια ναυαγοσώστη εκδιδόμενη από Λιμενική Αρχή
η οποία να είναι σε ισχύ Οι υποψήφιοιπρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 45 ετών

1 02,1 03,104,1 05 ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 1 02 ΔΕ ΚΗΠΟΥΡΩΝ
Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Φυτικής Παραγωγής ή Σύγχρονης
Επιχειρηματικής Γεωργίας ή Τεχνίτης Φυτικής Παραγωγής ή Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής
ή Κηποτεχνίας ή Έργων Τοπίου και Περιβάλλοντος ή Φυτικής Παραγωγής Κηποτεχνίας
ή Φυτοτεχν ικών Επιχειρήσεων Αρχιτεκτονικής Τοπίου ή Τεχνικός Ανθοκομίας
και Αρχιτεκτονικής Τοπίου ή Τεχνικών Ανθοκομίας και Κηποτεχνίας ή Ανθοκομίας
και Κηποτεχνίας ή Ανθοκηπουρικής ή Κηποτεχνικής ή Τεχνικός Ανθοκομίας
ή Ανθοκομίας Κηποτεχνίας ή Τεχνίτης Ανθοκομίας Φυτοτεχνίας ή Θερμοκηπίων
ή Τεχνιτών θερμοκηπίων ή Τεχνικός Θερμοκηπίων ή Τεχνικός Θερμοκηπευτικών
Κατασκευώνή Τεχνίτης Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Κατασκευώνή Τεχνικών
Δενδροκομίας και Κηπευτικής ή Δασικής Παραγωγής ή Ειδικός Δασικής Προστασίας
ή Τεχνικός Δασικής Προστασίας ή Δενδροκομίας ή Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας
ή Τεχνικός Δενδροκομίας και Μεταποίησης Επεξεργασίας Προϊόντων Ελιάς-Φιστικιάς
ή Αμπελουργίας και Οικοτεχνίας ή Τεχνιτών Αμπελουργίας-Οινοτεχνίας ή Τεχνικός
Αμπελουργίας Οινοτεχνίας ή Τεχνίτης Αμπελουργίας Οινοτεχνίας Ποτοποιίας
ή Τεχνικός Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος ή Τεχνικός
Τεχνολογικών Εφαρμογών και Εγκαταστάσεων σε έργα τοπίου καιπεριβάλλοντος
ή Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Κατασκευών ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα
ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων ΙΕΚ ή Τεχνικού
Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α ή Β κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού
Λυκείου ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου
ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν 1 346/1 983 ή Ν 347572006 ή άλλος ισότιμος
τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 103 ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ
α Άδεια άσκησης επαγγέλματος τεχνίτη υδραυλικού Α τάξης ειδικότητας 1ης ή άδεια
Αρχιτεχνίτη υδραυλικού του π.δ 1 12/201 2 όπως ισχύει
β Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος τίτλος ΙΕΚή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού
Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α ή Β κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου
ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικών Επαγγελματικών
Σχολών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολών μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν 1346/1 983

ή Ν 3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής
αντίστοιχης ειδικότητας Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος ΙΕΚ ή δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής
ή αλλοδαπής υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλλει βεβαίωση της αρμόδιας
για την έκδοση της άδειας υπηρεσίας ότιη ανωτέρω άδεια άσ κησης επαγγέλματος
χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς
είτε με συνυπολογισμό και εμπειρίας
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ
Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο/α με τα ανωτέρω προσόντα

α Άδεια άσκησης επαγγέλματος τεχνίτη υδραυλικού Α τάξης ειδικότητας 1ης ή άδεια
Αρχιτεχνίτη υδραυλικού του π.δ 112/2012 όπως ισχύει
β Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος απολυτήριος τίτλος αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής
σχολής της ημεδαπής ή ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολής της αλλοδαπής
Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχολής
της ημεδαπής ή αλλοδαπής υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλλει βεβαίωση
της αρμόδιας για την έκδοση της άδειας υπηρεσίας ότιηανωτέρω άδεια άσκησης
επαγγέλματος χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς
είτε με συνυπολογισμό καιεμπειρίας
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ
Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο/α με τα ανωτέρω προσόντα

α Άδεια άσκησης επαγγέλματος τεχνίτη υδραυλικού Α τάξης ειδικότητας 1ης ή άδεια
Αρχιτεχνίτη υδραυλικού του π.δ 1 12/201 2 όπως ισχύει
β Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης απολυτήριο τριταξίου
γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1 980 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 281 7/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος
της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τριών 3 ετών
μετά την απόκτηση της παραπάνω άδειας άσκησης επαγγέλματος
ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΓΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ
Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο/α με τα ανωτέρω προσόντα

α Άδεια άσκησης επαγγέλματος τεχνίτη υδραυλικού Α τάξης ειδικότητας
1ης ή άδεια Αρχιτεχνίτη υδραυλικού του π.δ 1 12/201 2 όπως ισχύει
β Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης απολυτήριο τριταξίου
γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήρ ιο

δημοτικού σχολείου ή ισοδύναμο απολυτήριο τίτλο κατώτερης Τεχνικής Σχολής
του Ν.Δ 580/1 970 ή απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος
της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον έξι 6 μηνών
μετά την απόκτηση της παραπάνω άδειας άσκησης επαγγέλματος
ΟΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
Υποψήφιοιπο υ κατείχαν άδεια την οποία αντικατέστησαν βάσει του π.δ 1 1 2/2012

εφόσον στη νέα αυτή άδεια δεν αναγράφεται η αρχική άδεια και η ημεροχρονολογία
κτήσης αυτής οφείλουν ναπροσκομίσουν σχετική βεβαίωση της αρμόδιας
υπηρεσίας από την οποία να προκύπτουν τα ανωτέρω στοιχεία
Η εν λόγω βεβαίωση απαιτείται προκειμένου να προσμετρηθεί το βαθμολογούμενο
κριτήριο της εμπειρίας
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 104 ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ
α Άδεια άσκησης επαγγέλματος Εγκαταστάτη ή Συντηρητή Ηλεκτρολόγου Α
ειδικότητας 1ης,2ης,3ης κατηγορίας ή εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 1ης ομάδας
Α ειδικότητας του π.δ 1 08/2013 όπως ισχύει
β Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος τίτλος ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού
Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α ή Β κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου
ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικών
Επαγγελματικών Σχολών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολών μαθητείας του ΟΑΕΔ
του Ν 1346/1 983 ή Ν 3475/2006ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής
ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας
Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος ΙΕΚ ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής
υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλλει βεβαίωση της αρμόδιας για την έκδοση
της άδειας υπηρεσίας ότιη ανωτέρω άδεια άσκησης επαγγέλματος χορηγήθηκε
βάσει του συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό και εμπειρίας
ΠΡΟΣΟΝΤΑΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ
Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους/ες με τα ανωτέρω προσόντα

α Άδεια άσκησης επαγγέλματος Εγκαταστάτη ή Συντηρητή Ηλεκτρολόγου
Α ειδικότητας 1ης,2ης,3ης κατηγορίας ή εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 1ης ομάδας
Α ειδικότητας του π.δ 108/2013 όπως ισχύει Π
β Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος απολυτήριος τίτλος αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής
σχολής της ημεδαπής ή ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολής της αλλοδαπής
Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχολής
της ημεδαπής ή αλλοδαπής υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλλει βεβαίωση
της αρμόδιας για την έκδοση της άδειας υπηρεσίας ότι η ανωτέρω άδεια άσκησης
επαγγέλματος χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε
με συνυπολογισμό καιεμπειρίας
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ
Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους/ες με τα ανωτέρω προσόντα

α Άδεια άσκησης επαγγέλματος Εγκαταστάτη ή Συντηρητή Ηλεκτρολόγου
Α ειδ ικότητας 1ης,2ης,3ης κατηγορίας ή εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 1 ης ομάδας
Α'ειδικότητας τουπ.δ 108/2013 όπως ισχύει
β 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 580/1 970 ή απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν 281 7/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος
της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τριών 3 ετών
μετά την απόκτηση της παραπάνω άδειας άσκησης επαγγέλματος
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ
Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους/ες με τα ανωτέρω προσόντα

α Άδεια άσκησης επαγγέλματος Εγκαταστάτη ή Συντηρητή Ηλεκτρολόγου
Α ειδικότητας 1ης,2ης,3ης κατηγορίας ή εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 1 ης ομάδας

Α ειδικότητας του π.δ 1 08/2013 όπως ισχύει
β Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης απολυτήριο τριταξίου
γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1 980 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 281 7/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος
της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον έξι 6 μηνών μετά την απόκτηση
της παραπάνω άδειας άσκησης επαγγέλματος
ΟΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
Υποψήφιοιπου κατείχαν άδεια την οποία αντικατέστησαν βάσει του π.δ 108/2013 εφόσον
στη νέα αυτή άδεια δεν αναγράφεταιη αρχική άδεια και η ημεροχρονολογία κτήσης
αυτής οφείλουν να προσκομίσουν σχετική βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας από την οποία
να προκύπτουν τα ανωτέρω στοιχεία
Η εν λόγω βεβαίωση απαιτείται προκειμένου να προσμετρηθεί το βαθμολογούμενο κριτήριο
της εμπειρίας
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 1 05 ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΨΥΚΤΙΚΟΣ
1 Άδεια άσκησης επαγγέλματος Τεχνικού Ψυκτικών Εγκαταστάσεων 1ης ειδικότητας
ή Άδεια Εργοδηγού ψυκτικού του Π.Δ.1/2013,όπως ισχύει
2 Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος τίτλος ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού
Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α ή Β κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου
ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης
ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
ή σχολών μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν 1346/1983 ή Ν 347572006 ή άλλος ισότιμος
τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας
Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος ΙΕΚή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής
υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλλει βεβαίωση της αρμόδιας για την έκδοση
της άδειας υπηρεσίας ότι η ανωτέρω άδεια άσκησης επαγγέλματος χορηγήθηκε
βάσει του συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό και εμπειρίας
ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΑΈΠΙΚΟΥΡΙΑΣ
Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο/α με τα ανωτέρω προσόντα

1 Άδεια άσκησης επαγγέλματος Τεχνικού Ψυκτικών Εγκαταστάσεων 1ης ειδικότητας
ή Άδεια Εργοδηγού ψυκτικού του Π.Δ.1/2013 όπως ισχύει
2 Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος τίτλος ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού
Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α ή Β κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου
ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικών
Επαγγελματικών Σχολών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολών μαθητείας του ΟΑΕΔ
του Ν 1346/1 983 ή Ν 3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής
ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας
Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής
σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλλει
βεβαίωση της αρμόδιας για την έκδοση της άδειας ή βεβαίωσης υπηρεσίας ότιη ανωτέρω
άδεια άσκησης επαγγέλματος ή βεβαίωση χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμένου τίτλου
είτε αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό και εμπειρίας
ΠΡΟΣΟΧΗ Οι ανωτέρω Άδειες πρέπει να είναι σε ισχύ σύμφωνα με τις προβλεπόμενες
διατάξεις

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
Υποψήφιοιπου κατείχαν άδεια την οποία αντικατέστησαν βάσει του Π.Δ 1/2013

εφόσον στη νέα αυτή άδεια δεν αναγράφεται η αρχική άδεια και η ημεροχρονολογία
κτήσης αυτής οφείλουν να προσκομίσουν σχετική βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας
από την οποία να προκύπτουν τα ανωτέρω στοιχεία
Η εν λόγω βεβαίωση απαιτείται προκειμένου να προσμετρηθεί το βαθμολογούμενο
κριτήριο της εμπειρίας

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν και να υπογράψουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ
ΣΟΧ 6 και να την υποβάλουν είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο εφόσον
η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην
ακόλουθη διεύθυνση

Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Νεότητας Αγίου Κοσμά Λεωφόρος Ποσειδώνος έναντι πρώην Δυτ Αερολιμένα
Ελληνικού Άγιος Κοσμάς Τ.Κ 1 67 77 Ελληνικό υπ όψιν κ Λυμπεράκη Γρηγόρη τηλ επικοινωνίας 21 6 800 2601
εσωτ 15 ή να την αποστείλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση eakn@eakn-agioskosmas.gov.gr

Ιστό τόπος ΕΑΚΝ/ΑΚ www.eakn-agioskosmas.gov.gr
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα 1 0 ημέρες υπολογιζόμενες ημερολογιακά και αρχίζει από

την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο
κατάστημα της υπηρεσίας μας στο κλειστό κολυμβητήριο Πειραιά Πέτρος Καπαγέρωφ και στο χώρο των ανακοινώσεων

του δημοτικού καταστήματος του δήμου Αλίμου στον οποίο εδρεύει η Υπηρεσία και του δήμου
Πειραιά όπου εδρεύει το κλειστό κολυμβητήριο Πειραιά Πέτρος Καπαγέρωφ 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

ΑΛΙΜΟΣ 30/06/2020
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣΤΟΥ ΕΑΚΝ/ΑΚ ΑΓ.ΚΟΣΜΑ

ΜΕΡΟΠΗ ΜΟΣΧΟΓΙΑΝΝΗ
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