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ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
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ΝΠΔΔ  

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ                 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 
    
                                                                                                            

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  
 

Για την πρόσληψη είκοσι πέντε (25)  Πτυχιούχων   Φυσικής Αγωγής  με σύμβαση εργασίας 
Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας  έως 8 μηνών , για  τα προγράμματα 

Άθλησης για Όλους περιόδου 2020-2021 
 

Το Ν.Π.Δ.Δ.  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ  
 
Έχοντας υπόψη: 
 

1.Το υπ’αριθμ.Πρωτ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ΤΣΠΕΠΑΟ/126846/4948/403/146/29-4-
2020 έγγραφο της Διεύθυνσης «Άθληση για Όλους» του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού 
με θέμα «Χορήγηση βεβαίωσης πιστοποίησης καταλληλότητας υλοποίησης ΠΑγΟ ». 

2.Τηνυπ’αριθμ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/459462/14576/1116/27-8-2020 Έγκριση  
κατανομής θέσεων 

3.Το υπ’ αριθμ. 29-4-2020/190894/5880/585   έγγραφο της Διεύθυνσης «Άθληση για 
Όλους» του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού  με θέμα «Αποστολή αιτημάτων των ΟΤΑ Α 
& Β βαθμού, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ αυτών, για την υλοποίηση Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους 
(ΠΑγΟ), περιόδου 2020-2021». 
4.Τηνυπ’αριθμ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/69097/2670/170/(ΦΕΚ 461/Β’ 14-02-2020) 
Υπουργική Απόφαση «Έγκριση Οργανωτικού Πλαισίου Προγραμμάτων Άθλησης για ΄Ολους». 
5.Την υπ.αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΟΠΑΑΔΕΥΔΣ/484043/15340/1164/8-9-2020 Απόφαση του 
Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού «Εγκρίσεις Γενικών Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους 
Μεγάλης Διάρκειας Περιόδου 2020-2021».  
6.Την υπ.αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΟΠΑΑΔΕΥΔΣ/484126/15343/1165/8-9-2020 Απόφαση του 
Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού «Εγκρίσεις Ειδικών Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους 
Μεγάλης Διάρκειας Περιόδου 2020-2021». 
7 Τη με αρ 77/2020 Απόφαση Δ.Σ περί Έγκρισης πρόσληψης είκοσι πέντε  (25) Πτυχιούχων  
Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.) με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την  
υλοποίηση των Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο), περιόδου2020-2021. 
8. Το υπ’αριθμ.Πρωτ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ΤΥΕΑΣΦΠΑΓΟ/537755/16751/1350/456/6-
10-2020 έγγραφο της Διεύθυνσης «Άθληση για Όλους» του Υπουργείου Πολιτισμού και 
Αθλητισμού με θέμα «Περί προσχεδίου προκήρυξης ΠΑΓΟ ». 
9. Το υπ’αριθμ.Πρωτ.ΥΠΠΟΑ/507524/18-9-2020 διαβιβαστικό. 
10. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων 
Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου 
Δικαίου» (ΦΕΚ54/Α/2012). 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ 
 

Την  πρόσληψη είκοσι πέντε (25) Πτυχιούχων   Φυσικής Αγωγής  με σύμβαση εργασίας  
Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου ,διάρκειας  έως 8 μηνών με ωριαία αντιμισθία, για  την  
υλοποίηση των Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο), περιόδου 2020-2021 (Γενικά και  
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Ειδικά προγράμματα ), τα οποία γίνονται με την συνεργασία της Γενικής Γραμματείας  
Αθλητισμού, για την περίοδο 2020-2021 με τις παρακάτω ειδικότητες: 
 
 
 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ  ΟΝΟΜΑΣΙΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  

ΠΦΑ   ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ  

1 ΑΣΚΗΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ 
ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ  

2 ΕΙΔΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 

2.α ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ  

1 ΤΖΟΥΝΤΟ 

2.β ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ  

1 ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ  

2.γ ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ  

2 ΡΥΘΜΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ  

2.δ ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ  

1 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 

2.ε ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ  

2 ΣΤΙΒΟΣ  

2.στ ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ  

1 ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ  

2.ζ ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ  

1 ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ 

2.η ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ  

1 ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ  

3.α ΑΣΚΗΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ   2 ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ 

3.β ΑΣΚΗΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ   
 

1  Μ.Λ.Α. Η ΕΥΡΩΣΤΙΑ ΚΑΙ 
ΥΓΕΙΑ Η ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ     
ΑΝΑΨΥΧΗ Η ΦΥΣΙΚΗ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ 
ΥΓΕΙΑ Η ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ 
Η ΓΥΜΝΑΣΙΚΗ Η ΑΣΚΗΣΗ 
ΜΕ ΒΑΡΗ. 

3.γ ΑΣΚΗΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ  
(Αεροβική Γυμναστική)  

8  Μ.Λ.Α. Η ΕΥΡΩΣΤΙΑ ΚΑΙ 
ΥΓΕΙΑ Η ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ     
ΑΝΑΨΥΧΗ Η ΦΥΣΙΚΗ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ 
ΥΓΕΙΑ Η ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ 
Η  ΓΥΜΝΑΣΙΚΗ Η ΑΣΚΗΣΗ 
ΜΕ ΒΑΡΗ. 

4 ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ 
ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ  

2  Μ.Λ.Α. Η ΕΥΡΩΣΤΙΑ ΚΑΙ 
ΥΓΕΙΑ Η ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ     
ΑΝΑΨΥΧΗ Η ΦΥΣΙΚΗ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ 
ΥΓΕΙΑ Η ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ 
Η  ΓΥΜΝΑΣΙΚΗ  

 
 Κύρια  Προσόντα : 

 Πτυχιούχοι Καθηγητές Φυσικής Αγωγής Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, με την ανάλογη 
ειδικότητα, όπου ζητείται. 
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 Η μοριοδότηση  θα γίνει σύμφωνα με την Απόφαση του Υφυπουργού Πολιτισμού και 
Αθλητισμού με αρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΟΠΑΑ/ΕΥΔΣ/69097/2670/170 (Φ.Ε.Κ. 461/τ.Β΄/14-
2-2020) «Έγκριση Οργανωτικού Πλαισίου Προγραμμάτων και εκδηλώσεων  Άθλησης για 
΄Ολους». 

 
Υποβολή αίτησης - απαραίτητα δικαιολογητικά.  
Οι ενδιαφερόμενοι Π.Φ.Α που επιθυμούν να απασχοληθούν στα Π.Α.γ.Ο., υποβάλλουν αίτηση στο 
ΝΠΔΔ ΚΑΠΠΑ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ . 
 Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από:  
(1) Βιογραφικό σημείωμα που να αναφέρεται στην προϋπηρεσία στα προγράμματα, στην 
επιμόρφωση μέσω σεμιναρίων, στην απόκτηση άλλου πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου ή 
ειδικότητας κ.λπ.  
(2) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση και στο 
βιογραφικό σημείωμα είναι αληθή.  
(3) Φωτοτυπία πτυχίου Φυσικής Αγωγής, ειδικότητας, μεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού 
διπλώματος ή ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένου στην Ελλάδα. 
(4) Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.  
(5) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.  
(6) Βεβαίωση του ΟΑΕΔ ότι είναι άνεργος.  
(7) Έγγραφα που αποδεικνύουν προϋπηρεσία, όπως: Βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία του 
κυρίου 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 
αποτελούν κριτήριο επιλογής.  
 
Και κατά περίπτωση όπου απαιτούνται ή υφίστανται:  
(1) Έγγραφα που αποδεικνύουν την ιδιότητα του πολυτέκνου ή του γονέα μονογονεϊκής 
οικογένειας, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.  
(2) Αναγγελία άσκησης επαγγέλματος Προπονητή αθλήματος(ων) (όπου κρίνεται εκ του 
εξειδικευμένου προγράμματος και της προκήρυξης αναγκαία προϋπόθεση). 
(3)Μόνο για την περίπτωση της ισοβαθμίας  
Βεβαίωση του Δήμου περί μόνιμης κατοικίας _ εντοπιότητα 
 
 
 
Κριτήρια Επιλογής - Καθορισμός της σειράς κατάταξης των υποψηφίων  
 Βασικό κριτήριο επιλογής 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 Π.Α.γ.Ο., ο φορέας δύναται να προσλάβει Π.Φ.Α οι οποίοι δεν είναι άνεργοι, 
απαραίτητα με τη σύμφωνη γνώμη της Γ.Γ.Α. 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:  
Τυπικά Προσόντα 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. 
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι Διδακτορικό:2 μονάδες. Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών (Master): 1 μονάδα. 
Επισήμανση: γίνεται χρήση της προσφορότερης βαθμολογικά από τις δύο κατηγορίες 
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μεταπτυχιακών τίτλων (εφόσον κατατεθούν και οι δύο) και ενός μόνο από την ίδια κατηγορία 
αυτών. Αποκλείεται η αθροιστική βαθμολόγηση τους.  
Εμπειρία Ο υποψήφιος λαμβάνει μονάδες από την εμπειρία στα Προγράμματα Άθλησης για Όλους 
που αποκτήθηκε στη χρονική περίοδο των τελευταίων ενενήντα έξι (96) μηνών από την ημερομηνία 
δημοσίευσης της προκήρυξης από την πρόσφατη προς την παλαιότερη. Για κάθε μήνα 
αποδεδειγμένης απασχόλησης στα Π.Α.γ.Ο. οι μονάδες που λαμβάνονται υπολογίζονται κλιμακωτά 
ως εξής: Για το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης και 
προγενέστερα (από την πρόσφατη προς την παλαιότερη) των 1-24 μηνών 0,8 μονάδες 
Πολλαπλασιαζόμενο με τους μήνες απασχόλησης που αναφέρονται στη σχετική σύμβαση εργασίας 
(και όσοι πραγματοποιήθηκαν) του Π.Φ. Α για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. 25 - 48 μηνών 
0,6 μονάδες Πολλαπλασιαζόμενο με τους μήνες απασχόλησης που αναφέρονται στη σχετική 
σύμβαση εργασίας (και όσοι πραγματοποιήθηκαν) του Π.Φ. Α για το συγκεκριμένο χρονικό 
διάστημα. 49 - 72 μηνών 0,5 μονάδες Πολλαπλασιαζόμενο με τους μήνες απασχόλησης που 
αναφέρονται στη σχετική σύμβαση εργασίας (και όσοι πραγματοποιήθηκαν) του Π.Φ. Α για το 
συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. 73 - 96 μηνών 0,2 μονάδες Πολλαπλασιαζόμενο με τους μήνες 
απασχόλησης που αναφέρονται στη σχετική σύμβαση εργασίας (και όσοι πραγματοποιήθηκαν) του 
Π.Φ. Α για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.  
 
Λοιπά βαθμολογούμενα κριτήρια Πολυτεκνία  
Ο πολύτεκνος υποψήφιος ανήλικων τέκνων βαθμολογείται με 2 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. Τεύχος B’ 461/14.02.2020 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 
4669 Γονέας μονογονεϊκής οικογένειας Ο γονέας μονογονεϊκής οικογένειας βαθμολογείται με 0,5 
μονάδες για κάθε ένα (1) τέκνο του. Βαθμολογείται ο υποψήφιος που αποδεδειγμένα έχει την 
γονική μέριμνα. Επισήμανση: Γίνεται χρήση της προσφορότερης βαθμολογικά από τις παραπάνω 
ιδιότητες. Αποκλείεται η αθροιστική βαθμολόγηση των παραπάνω κριτηρίων.  
 
Λοιπά απαιτούμενα προσόντα  
α) Στην περίπτωση που για την προκηρυχθείσα θέση απαιτείται ειδικότητα και υπάρχουν υποψήφιοι 
ΠΦΑ που πληρούν την προϋπόθεση με κύρια ή δευτερεύουσα ειδικότητα, άδεια / αναγγελία 
άσκησης επαγγέλματος τότε αυτή βαθμολογείται ως εξής: Κύρια κατηγορία ειδίκευσης: 1,5 μονάδα. 
Δευτερεύουσα κατηγορία ειδίκευσης: 1 μονάδα. Άδεια / αναγγελία άσκησης επαγγέλματος 
προπονητή: 0,5 μονάδα. Συμμετοχή σε επιμορφωτικά σεμινάρια που διοργανώνονται από τη Γ.Γ.Α.: 
0,5 μονάδα ανά σεμινάριο και μέχρι δύο σεμινάρια στη διάρκεια της τελευταίας πενταετίας. Τα 
Γενικά Δομημένα Προγράμματα αφορούν όλες τις ειδικότητες των Π.Φ.Α. κατά τα λοιπά. 
Επισήμανση: Γίνεται χρήση των προσφορότερων βαθμολογικά από τα παραπάνω προσόντα. 
Αποκλείεται η αθροιστική βαθμολόγηση των παραπάνω κριτηρίων β) Στην περίπτωση που 
απαιτείται από την ανακοίνωση περαιτέρω εξειδίκευση σε αντικείμενα ή κατηγορίες των 
Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους, δύναται να λαμβάνεται υπόψη το πρόγραμμα σπουδών της 
αντίστοιχης σχολής των Α.Ε.Ι., μέσω της προσκομιζόμενης αναλυτικής βαθμολογίας του 
υποψηφίου. 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). Μετά την ανακοίνωση 
των τελικών πινάκων από το φορέα οι επιτυχόντες Π.Φ.Α. υποχρεούνται να παρουσιαστούν στο 
κατάστημα του φορέα εντός 5 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 στα καταστήματα κράτησης, στα κέντρα απεξάρτησης, στα κέντρα ψυχικής 
υγείας και στα άτομα με ειδικές ανάγκες, τα μόρια προϋπηρεσίας προσμετρούνται μόνο, αν αυτή 
έχει αποκτηθεί στα συγκεκριμένα προγράμματα. Στην προκήρυξη για τις συγκεκριμένες θέσεις 
Π.Φ.Α πρέπει να αναφέρεται η σχετική προϋπηρεσία ως προαπαιτούμενο για την κατάταξη στον 
πίνακα των υποψηφίων.  
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 Με την προϋπόθεση ότι το σύνολο των θέσεων που προκηρύσσει ο φορέας είναι μεγαλύτερο ή ίσο 
των 5 θέσεων και για ποσοστό έως 20% των θέσεων αυτών (με ακέραιο ποσοστό θέσης), δεν 
προσμετρούνται τα μόρια προϋπηρεσίας για την πρόσληψη των αντίστοιχων ΠΦΑ. Ο φορέας 
υποχρεούται να αναγράφει στην προκήρυξη που εκδίδει τις θέσεις κατά τα Π.Α.γ.Ο. (τμήματα ανά 
κατηγορία Π.Α.γ.Ο.) που αφορούν στην κατηγορία αυτή. 
 
ΕΠΙΛΟΓΗ – ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ- ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ-ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ  
 
Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει από επιτροπή επιλογής προσωπικού η οποία έχει ορισθεί με 
την 77/2020 Απόφαση Δ.Σ Κ.Α.Π.ΠΑ.  
 Οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης των υποψηφίων θα αναρτηθούν στον πίνακα ανακοινώσεων 
του Κ.Α.Π.ΠΑ.  (Β.Τσιτσάνη και Καραϊσκάκη 34 ) στην ιστοσελίδα του Δήμου Γλυφάδας 
www.glyfada.gr. 
 
Κατά των ανωτέρω αποτελεσμάτων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ενστάσεις, μέσα 
σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) εργάσιμων  ημερών, ηλεκτρονικά στη διεύθυνση 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (m.eleftheriadou@glyfada.gr ή  k.kairi@glyfada.gr  ), από την 
επόμενη της ημέρας ανάρτησης των αποτελεσμάτων. 
Κατόπιν εξέτασης των ενστάσεων θα ακολουθήσει η ανάρτηση των οριστικών πινάκων . 
 
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου (m.eleftheriadou@glyfada.gr ή  k.kairi@glyfada.gr  )ή ταχυδρομικά με συστημένη 
επιστολή ,εντός 10 εργάσιμων ημερών αρχομένης από την τελευταία δημοσίευση  της 
ανακοίνωσης  και συγκεκριμένα  έως και  27-10-2020. 
 
Η παρούσα δημοσιεύεται σε δύο (2) εφημερίδες της Αθήνας , στον Πίνακα Ανακοινώσεων του 
Κ.Α.Π.ΠΑ.  (Β.Τσιτσάνη και Καραϊσκάκη 34 ) και του Δήμου Γλυφάδας (Άλσους 15) και στην 
ιστοσελίδα του Δήμου Γλυφάδας www.glyfada.gr. 
 
 

                                        Η    ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
 
 
 
                                    ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ  
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