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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2018 
 
 
 
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ : Τακτικός προϋπολογισµός του Ν.Π.∆.∆.. 
 
                                                                                                                                   
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 

  

Λόγω του µεγέθους, της διασποράς και της πληθώρας Αθλητικών Χώρων, αλλά και 

της ύπαρξης πολιτιστικών χώρων και στην προκειµένη περίπτωση του 

Λαογραφικού Μουσείου Καλλιµασιάς είναι απαραίτητη η πρόσληψη του αναγκαίου 

προσωπικού για τη λειτουργία τους.  

Λαµβανοµένων υπόψη των κείµενων διατάξεων καθώς και της εύρυθµης 

λειτουργίας των εγκαταστάσεων προτείνεται η στελέχωσή της µε τις κάτωθι 

ειδικότητες :  

∆ύο (2) Επιστάτες ∆Ε, ένας (1) Ιστορίας Αρχαιολογίας ΠΕ, ένας (1) Γραµµατειακής 

υποστήριξης Αθλητικών Χώρων ∆Ε και (2) δύο Καθαριστές/τριες ∆Ε. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
Ν.Π.∆.∆. 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ 
∆ΗΜΟΥ ΧΙΟΥ 
Μιχάλων 7, 82132 Χίος 
Πληροφορίες:Λίναρης Σταµάτιος 
Τηλ.:22710-21057,29210,80200 
Fax : 22710-26665 

 
 
 
Στελέχωση Αθλητικών και 
Πολιτιστικών Χώρων 
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  Οι εργασίες εκτέλεσης βάση ειδικότητας 

• Επιστάτης/τρια ∆Ε.  Είναι ο υπάλληλος που έχει τη γενική ευθύνη για την 

εύρυθµη λειτουργία των αθλητικών χώρων, την εποπτεία των αυτών και την 

εξασφάλιση της ασφαλούς άθλησης των χρηστών µε ταυτόχρονη εξασφάλιση 

της αποτροπής φθορών της δηµόσιας περιουσίας. 

• Ιστορίας Αρχαιολογίας ΠΕ. Πρέπει να είναι πτυχιούχος µε ∆ίπλωµα 

Ιστορίας Αρχαιολογίας έχει ως αντικείµενο την καταγραφή και παρουσίαση 

των εκθεµάτων και της εύρυθµης λειτουργίας του Λαογραφικού Μουσείου 

Καλλιµασιάς. 

• Γραµµατειακή υποστήριξη Αθλητικών Χώρων ∆Ε. Είναι το άτοµο που 

θα ασχολείται µε την χρήση των προγραµµάτων της ελεγχόµενης εισόδου 

στο Ιωνικό Κολυµβητήριο, θα πραγµατοποιεί δράσεις υποδοχής χρηστών 

στον ίδιο χώρο και πληροφόρησης χρηστών και ενδιαφεροµένων στη 

συγκεκριµένη αθλητική εγκατάσταση. ∆υνητικά θα συνδράµει δράσεις και 

θα έχει τη ευθύνη γραµµατειακής υποστήριξης του Νοµικού Προσώπου εάν 

το επιβάλουν οι ανάγκες της υπηρεσίας.   

• Καθαριστής/τρια. Είναι το άτοµο που ασχολείται µε την καθαριότητα και 

στην προκειµένη περίπτωση των αθλητικών και πολιτισµικών χώρων.   

 

Σηµειωτέον ότι στην δύναµη της υπηρεσίας µας ανήκουν το Λαογραφικό Μουσείο 

Καλλιµασιάς, (3) κλειστά γυµναστήρια, (1) στάδιο στίβου και (10) γήπεδα 

ποδοσφαίρου, ως εκ τούτου κρίνεται απαραίτητη η στελέχωση µε τις ανωτέρω 

ειδικότητες και τον αριθµό αυτών.   

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 

 

Ο Προϊστάµενος Οικονοµικού 

Τµήµατος 

Χίος, 21/11/2017 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

 

Ο αρµόδιος Υπάλληλος 

 


