
 
      ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ – ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 
¨ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ¨                Αργυρούπολη, 08/09/2022 
                                                                      Αρ. πρωτ. 618 
                             

ΠΕΡΙΛΗΨΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2022 

για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη  

ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 

 
Το Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ – ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ (Ο.Ν.Α.Δ.Ε.Α.) «ΓΡΗΓΟΡΗΣ 
ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ»  

 
Έχοντας υπόψη: 
 
 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 37-42 του Ν. 4765/2021 «Εκσυγχρονισμός του 
συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και ενίσχυση του Ανώτατου 
Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 
6/τ.Α΄/15-1-2021), όπως ισχύει. 

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 107 του Ν. 4483/2017 (ΦΕΚ 107/Α΄/31-7-2017) 
με τις οποίες αντικαταστάθηκαν οι όμοιες του άρθρου 12 παρ. 14 του Ν. 
4071/2012 (Α΄85), όπως ισχύει.  

4. Την υπ’ αριθ.10/17-02-2022 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του 
Οργανισμού Νεολαίας και Αθλητισμού  Δήμου Ελληνικού –Αργυρούπολης 
( Ο.Ν.Α.Δ.Ε.Α.) με θέμα: «Προγραμματισμός Προσλήψεων για πρόσληψη 
προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου υπό την μορφή αντιτίμου 
έτους 2022-2023». 

5. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 54744/28-04-2022 έγγραφο της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής, με θέμα: «Εισηγητική έκθεση για πρόσληψη 
προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στον Οργανισμό 
Νεολαίας και Αθλητισμού  Δήμου Ελληνικού –Αργυρούπολης 
(Ο.Ν.Α.Δ.Ε.Α.) με αντίτιμο & λοιπές αντικαταβολές», προς το Υπουργείο 
Εσωτερικών. 

6. Την υπ' αριθ. πρωτ. 29682/10-05-2022  απόφαση του Υπουργού  
Εσωτερικών με την οποία εγκρίθηκε, μεταξύ άλλων, στον Οργανισμό 
Νεολαίας και Αθλητισμού Δήμου Ελληνικού –Αργυρούπολης 
(Ο.Ν.Α.Δ.Ε.Α.), η πρόσληψη προσωπικού για την παροχή υπηρεσιών 
έναντι αντιτίμου.  
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7. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 29914/10-05-2022 έγγραφο του Υπουργείου 
Εσωτερικών προς τον Οργανισμό Νεολαίας και Αθλητισμού  Δήμου 
Ελληνικού –Αργυρούπολης (Ο.Ν.Α.Δ.Ε.Α.)  με θέμα: «Έγκριση πρόσληψης 
προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ( με 
αντίτιμο). 

8. Την υπ’ αριθ. 23/13-07-2022 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του 
Οργανισμού Νεολαίας και Αθλητισμού  Δήμου Ελληνικού –Αργυρούπολης 
( Ο.Ν.Α.Δ.Ε.Α.) που αφορά στον καθορισμό των θέσεων του προσωπικού 
που θα προσληφθεί.  

9. Την υπ’ αριθ. 15520/19-04-1999 απόφαση του Γενικού Γραμματέα 
Περιφέρειας Αττικής περί συγχώνευσης ιδίων Νομικών Προσώπων του 
Δήμου Αργυρούπολης Ν. Αττικής ( ΦΕΚ 811/ τ. Β΄/21-05-1999). 

10.  Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Αθλητικού Οργανισμού  
Δήμου Αργυρούπολης (Ο.Ν.Α.Δ.Ε.Α.), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
(ΦΕΚ 343/τ. Β΄/3-03-2008) & (ΦΕΚ 2685/τ. Β΄/09-10-2014) και την υπ’ 
αριθ. πρωτ.505/13-07-2022 βεβαίωση του Ν.Π.Δ.Δ. περί ύπαρξης κενών 
θέσεων. 

11. Την υπ’ αριθ. πρωτ.:506/13-07-2022 βεβαίωση του Προέδρου του Ν.Π.Δ.Δ. 
Ο.Ν.Α.Δ.Ε.Α . Δήμου Ελληνικού- Αργυρούπολης περί ύπαρξης πιστώσεων 
για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του υπό πρόσληψη προσωπικού 
της παρούσας ανακοίνωσης. 

12. Το ηλεκτρονικό μήνυμα  του φορέα σύμφωνα με το οποίο η πρόσληψη των 
οκτώ (8) ΠΕ Καθηγητών Φυσικής Αγωγής, θα γίνει απευθείας από τον ίδιο 
το φορέα. 

 
 

Ανακοινώνει 
 

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, 
συνολικά (6) ατόμων για την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου στο Ν.Π.Δ.Δ. 
Οργανισμός Νεολαίας και Αθλητισμού Δήμου Ελληνικού - Αργυρούπολης 
«ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ» (Ο.Ν.Α.Δ.Ε.Α.), που εδρεύει στην Αργυρούπολη της 
Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου Τομέα Αθήνας,  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 

Αριθ
μός 
ατόμ
ων 

101 

Ν.Π.Δ.Δ.  
«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & 

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 

(Ο.Ν.Α.Δ.Ε.Α.) ¨ΓΡΗΓΟΡΗΣ 
ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ¨» 

Αργυρούπολης Π.Ε. 
Νοτίου Τομέα Αθηνών  

ΤΕ Νοσηλευτών  
 

8 μήνες 1 

102 

Ν.Π.Δ.Δ.  
«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & 

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 

(Ο.Ν.Α.Δ.Ε.Α.) ¨ΓΡΗΓΟΡΗΣ 
ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ¨» 

Αργυρούπολης Π.Ε. 
Νοτίου Τομέα Αθηνών 

ΔΕ Διοικητικού  8 μήνες 1 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός 
θέσης 

Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα 
Διάρκεια 

σύμβασης 

Αριθ
μός 
ατόμ
ων 

103 

Ν.Π.Δ.Δ.  
«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & 

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 

(Ο.Ν.Α.Δ.Ε.Α.) ¨ΓΡΗΓΟΡΗΣ 
ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ¨» 

Αργυρούπολης Π.Ε. 
Νοτίου Τομέα Αθηνών 

ΥΕ Φυλάκων 8 μήνες 2 

104 

Ν.Π.Δ.Δ.  
«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & 

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 

(Ο.Ν.Α.Δ.Ε.Α.) ¨ΓΡΗΓΟΡΗΣ 
ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ¨» 

Αργυρούπολης Π.Ε. 
Νοτίου Τομέα Αθηνών 

ΥΕ 
Καθαριστών/τριών 

8 μήνες 2 

 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός θέσης 
Τίτλος σπουδών  

και  
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

101 

α) Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Νοσηλευτικής ΤΕΙ  ή το ομώνυμο πτυχίο ή 
δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ  ή αντίστοιχο 
κατά ειδικότητα  πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων  Σπουδών 
Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της 
ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο 
κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή 
αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας,  
β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Νοσηλευτού- Νοσηλεύτριας  ή βεβαίωση 
ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος 
Νοσηλευτού- Νοσηλεύτριας  και  
γ) Ταυτότητα μέλους της Ένωσης Νοσηλευτών/τριών Ελλάδος (ΕΝΕ),η 
οποία να είναι σε ισχύ ή Βεβαίωση Ανανέωσης Εγγραφής  στην Ένωση 
Νοσηλευτών Ελλάδος (ΕΝΕ) του τρέχοντος έτους ή Βεβαίωση εγγραφής 
στην Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδας (ΕΝΕ), για όσους εγγράφονται για 
πρώτη φορά, η οποία είναι σε ισχύ μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου του 
επόμενου έτους από την έκδοσή της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 
4, παρ.5 του ν.3252/2004.   
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α) Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ) οποιασδήποτε ειδικότητας 
του τομέα Χρηματοπιστωτικών και Διοικητικών Υπηρεσιών (πρώην 
Οικονομίας και Διοίκησης) ή Πτυχίο Β΄ κύκλου Σπουδών Τεχνικού 
Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (ΤΕΕ), ανεξάρτητα από ειδικότητα, ή  
Πτυχίο Α΄ κύκλου Σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου 
(ΤΕΕ) οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Οικονομίας και Διοίκησης ή  
- Απολυτήριος τίτλος: 
- Ενιαίου Λυκείου ή  
- Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου, ανεξάρτητα από κλάδο ή ειδικότητα ή 
-Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου, ανεξάρτητα από ειδικότητα ή  
- Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης ή  άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος 
σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής. 

ΑΔΑ: 6ΘΒΟΟΕΔ5-ΡΘΘ



ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός θέσης 
Τίτλος σπουδών  

και  
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

  
β) Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) 
υπολογιστικών φύλλων,  και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου.  
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Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου 
γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 
απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή απολυτήριος τίτλος Γυμνασίου Σχολείου 
Δεύτερης Ευκαιρίας ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής 
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 
2817/2000 ή απολυτήριος  τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 
580/1970 ή πτυχίο κατώτερης Τεχνικής Σχολής Μαθητείας ΟΑΕΔ Β.Δ. 
3/1952, Ν.Δ. 212/1969, Ν. 4504/1966, ή άλλος ισότιμος τίτλος της ημεδαπής 
ή της αλλοδαπής. 

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

 
 

Οι υποψήφιοι/ες  όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.   
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής 
 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, κατά 
περίπτωση, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ ή ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την 
υποβάλουν, μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά  είτε αυτοπροσώπως, είτε με 
άλλο εξουσιοδοτημένο απ’ αυτούς πρόσωπο εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την 
υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή είτε ταχυδρομικά με συστημένη 
επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:  

Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Νεολαίας & Αθλητισμού Δήμου Ελληνικού – 
Αργυρούπολης ‘‘Γρηγόρης Λαμπράκης’’, Λ. Κύπρου & Τριπόλεως 6, Τ.Κ. 
16452, υπόψη κας Τατιάνας Καρατζά (τηλ. επικοινωνίας: 210 9600639 – 210 
9624042). 

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

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλλει  μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο 
κατηγορίας προσωπικού ( ΤΕ ή ΔΕ ή ΥΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών 
κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε 
κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από 
την περαιτέρω διαδικασία. 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα 
(10) ημερών (υπολογιζομένων ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα 
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της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής 
της στο χώρο ανακοινώσεων να αναρτηθούν στο κατάστημα της υπηρεσίας μας, 
στα παραρτήματα και στο διαδικτυακό τόπο αυτής (www.onadea.gr) καθώς και στο 
χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Ελληνικού-
Αργυρούπολης. 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.  

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

 

ΣΩΤΗΡΗΣ  ΚΥΡΚΟΣ 
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