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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 

 
Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση με την επωνυμία  
«ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ» 

 (η «Επιχείρηση») 
 

Έχοντας λάβει υπόψη: 
 

1.Την υπ’ αριθ. πρωτ. 14626/26-02-2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών 
περί προγραμματισμού προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2021 στους 
ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και στα ΝΠΙΔ αυτών. 
 
2. Την υπ’ αριθ. 16/16-03-2021 (Α.Π. 114/16-03-2021) Απόφαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης, περί υποβολής αιτήματος 
προγραμματισμού προσλήψεων έκτακτου ωρομίσθιου εκπαιδευτικού 
προσωπικού (40 άτομα) γυμναστών-προπονητών διαφόρων αθλητικών 
ειδικοτήτων και ναυαγοσωστών, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) περιόδου 2021-2022, για την παροχή υπηρεσιών 
έναντι αντιτίμου από τους ωφελούμενους χρήστες. 
 
3. Την Α.Π. 65532/03-06-2021 εισηγητική έκθεση συναίνεσης προς το 
Υπουργείο Εσωτερικών/Διεύθυνση Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης/Τμήμα 
Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου, για την πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού, 
από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής/Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής 
Λειτουργίας/Διεύθυνση Διοίκησης/Τμήμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Νομικών 
Προσώπων. 
 
4. Την Α.Π. 57661/02-08-2021 εγκριτική απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών 
για την πρόσληψη έως σαράντα (40) συνολικά ατόμων για την πλήρωση των 
ανωτέρω θέσεων και ειδικοτήτων (εκ του συνολικού εγκεκριμένου αριθμού των 

ΑΔΑ: ΨΣΥΝ465ΤΒΞ-ΧΨΟ
Ministry of Digital
Governance,
Hellenic Republic

Digitally signed by Ministry
of Digital Governance,
Hellenic Republic
Date: 2021.09.13 13:45:16
EEST
Reason:
Location: Athens



εκατό σαράντα εννέα (149) ατόμων) μέσω συμβάσεων Ι.Δ.Ο.Χ. διάρκειας έως 
οκτώ (8) μηνών από την ημερομηνία πρόσληψης, που θα γίνει σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Ν. 4765/2021, όπως ισχύουν. 
 
5. Τις εξασφαλισμένες πιστώσεις μισθοδοσίας και τη διάθεση-δέσμευσή τους 
στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2021 της Επιχείρησης, καθώς και την 
πρόβλεψή τους στον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2022. 
 
6.Την υπ’ αριθ.  57/10-09-2021 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 
Επιχείρησης, για την έγκριση των όρων του σχεδίου προκήρυξης – 
ανακοίνωσης. 
 
7. Την κείμενη νομοθεσία (N. 4765/2021, Ν. 4483/2017, Ν. 4354/2015, κλπ.) 
και νομολογία. 

 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ-ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 
 
Την πλήρωση έως σαράντα (40) θέσεων για την πρόσληψη έκτακτου 
ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού τριάντα επτά (37) 
γυμναστών-προπονητών-διαφόρων αθλητικών ειδικοτήτων και τριών 
(3) ναυαγοσωστών, εκπαιδευτικής βαθμίδας ΠΕ & ΔΕ, με σύμβαση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ. – με ωριαία 
αποζημίωση), συνολικής διάρκειας έως οκτώ (8) μηνών, με σκοπό την 
παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου από τους ωφελούμενους χρήστες, 
για την κάλυψη των αναγκών υλοποίησης των αθλητικών 
προγραμμάτων και ναυαγοσωστικής περιόδου 2021-2022, συνολικού 
αριθμού και ειδικοτήτων σύμφωνα με τον κατωτέρω πίνακα: 
 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ  2 
ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ  1 
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ  4 
ΜΛΑ-ΑΣΚΗΣΗ ΕΥΡΩΣΤΙΑ & ΥΓΕΙΑ- 
ΑΕΡΟΒΙΚΗ - ΑΝΑΨΥΧΗ ΚΛΕΙΣΤΩΝ 
ΧΩΡΩΝ - ΑΘΛ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΜΕ 
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ & ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ 
ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ 
ΜΟΡΦΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ 

3 

ΡΥΘΜΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ Ή 
ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 
ΜΕ ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ ΡΥΘΜΙΚΗΣ 
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ 

2 

ΟΡΧΗΣΤΡΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ  1 
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ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ Ή 
ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 
ΜΕ ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ ΕΝΟΡΓΑΝΗΣ 
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ 

2 

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΗ  3 
ΚΛΑΣΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ  1 
ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ Ή 
ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 
ΜΕ ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑΣ 
ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ 

2 

ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ  4 
ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ ΜΕ 
ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΠΟΠΤΗ ΠΙΣΙΝΑΣ Ή ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗΣ ΣΕ ΙΣΧΥ 

4 

ΕΙΔΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ - 
ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 
ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ 
ΑΜΕΑ 

2 

ΠΟΛΕΜΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΤΖΟΥΝΤΟ Ή ΤΑΕ ΚΒΟΝ ΝΤΟ Ή 
ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 
ΜΕ ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ ΤΖΟΥΝΤΟ Ή ΤΑΕ ΚΒΟΝ ΝΤΟ 

1 

ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΑ - ΑΝΑΨΥΧΗ 
ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Ή 
ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 
ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ ΠΕΖΟΠΟΡΙΕΣ 
Ή/ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

1 

ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕ 
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ & ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ 
ΖΟΥΜΠΑ ΠΑΙΔΙΚΟ & ΕΝΗΛΙΚΩΝ 

1 

ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕ 
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ & ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ 
ΠΙΛΑΤΕΣ ΠΑΙΔΙΚΟ & ΕΝΗΛΙΚΩΝ 

1 

ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕ 
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ & ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ 
ΓΙΟΓΚΑ ΠΑΙΔΙΚΟ & ΕΝΗΛΙΚΩΝ 

1 

ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕ 
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ & ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ 
ΑΕΡΟΒΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΣΤΟ ΝΕΡΟ 

1 

ΔΕ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗ Ή ΜΕ 
ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΠΟΠΤΗ ΠΙΣΙΝΑΣ  

3 

ΣΥΝΟΛΟ 40 
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1. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 
 
Οι υποψήφιοι θα πρέπει : 

 Να έχουν την Ελληνική ιθαγένεια. 
 Το εκπαιδευτικό προσωπικό να έχει πτυχίο Π.Ε. Φυσικής Αγωγής Α.Ε.Ι. 

ημεδαπής ή ισότιμο και αναγνωρισμένο στην Ελλάδα πτυχίο αλλοδαπής 
αντίστοιχης σχολής και με την ανάλογη ειδικότητα που ζητείται. 

 Οι ναυαγοσώστες να έχουν οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριο 
τίτλο δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής 
ή άλλο ισότιμο τίτλο της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας. Να  
διαθέτουν ή ισχύουσα άδεια Ναυαγοσώστη που εκδίδεται από τη 
Λιμενική Αρχή ή οποιοδήποτε πιστοποιητικό ή πτυχίο σχολής 
ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης, βάσει του οποίου χορηγείται άδεια 
ναυαγοσώστη (Π.Δ. 23/2000). 

 Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει 
την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν. 

 Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Ν. 3584/2007 «Κύρωση 
του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» (π.χ. 
καταδίκη, υποδικία, δικαστική  συμπαράσταση, κλπ.). 

 Να μην έχουν απολυθεί για πειθαρχικούς λόγους από θέση του Δημοσίου 
και  Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. του ευρύτερου δημοσίου τομέα. Ο περιορισμός 
αυτός ισχύει για πέντε (5) χρόνια. 

 Να έχουν εκπληρώσει (προκειμένου για άνδρες) τις στρατιωτικές τους 
υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές, κατά το δίκαιο της 
χώρας από την οποία προέρχονται. 

 Να μην έχουν καταδικαστεί ή να μη διώκονται για κακούργημα ή 
πλημμέλημα που συνεπάγεται στέρηση των πολιτικών τους 
δικαιωμάτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ποινικού Κώδικα. Επίσης, να 
μην έχουν καταδικαστεί σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση, 
απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, δωροδοκία ή δωροληψία, καταπίεση, 
παράβαση καθήκοντος, συκοφαντική δυσφήμιση, διακίνηση και εμπορία 
ναρκωτικών ή για έγκλημα κατά ηθών ή σχετικά με το νόμισμα ή να 
διώκονται για κάποιο από τα εγκλήματα αυτά. Επίσης, να μην είναι 
υπόδικοι που έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για 
κακούργημα ή για κάποιο από τα πλημμελήματα που αναφέρονται στην 
παράγραφο αυτή.  

 Εφ’ όσον είναι δημόσιοι ή δημοτικοί υπάλληλοι, να έχουν έγγραφη άδεια 
εργασίας από την υπηρεσία που εργάζονται. 
 

2. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ - ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
 
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικώς (επί ποινή 
αποκλεισμού τους) τα παρακάτω δικαιολογητικά: 
 
1. Αίτηση συμμετοχής με την αναγραφή της συγκεκριμένης αθλητικής 
ειδικότητας του ενδιαφερόμενου. 
2. Βιογραφικό Σημείωμα που να αναφέρεται στην προϋπηρεσία σε δημοτικά 
αθλητικά προγράμματα, στην επιμόρφωση μέσω σεμιναρίων, στην απόκτηση 
άλλου πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου ή ειδικότητας, κλπ. 
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3. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 ότι: α. τα στοιχεία που αναφέρονται 
στην αίτηση και στο βιογραφικό σημείωμα είναι αληθή, β. ο υποψήφιος δεν έχει 
κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Ν. 3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης 
Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» (π.χ. καταδίκη, υποδικία, δικαστική 
συμπαράσταση, κλπ.), γ. ότι έχει λάβει γνώση των όρων της προκήρυξης και 
αποδέχεται πλήρως τους όρους αυτής και δ. ότι ο υποψήφιος θα παρέχει τις 
υπηρεσίες του σύμφωνα με το ωράριο και το πρόγραμμα που θα του υποδειχθεί 
από την Επιχείρηση και σε αντικείμενο το οποίο συμπεριλαμβάνει ενεργή 
συμμετοχή σε προγράμματα άσκησης όπως αεροβική γυμναστική, γυμναστική 
με όργανα και εξοπλισμό, κολύμβηση σε ΑμΕΑ, κλπ. 
4. Φωτοτυπία: Πτυχίου Φυσικής Αγωγής στην οποία να αναγράφεται ο ακριβής 
βαθμός, ειδικότητας, μεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού διπλώματος ή 
ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένου στην Ελλάδα. 
5. Φωτοτυπία (δύο όψεων) της αστυνομικής ταυτότητας. 
6. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης πρόσφατης έκδοσης (για τη 
μοριοδότηση). 
7. Βεβαίωση του Δήμου περί μόνιμης κατοικίας πρόσφατης έκδοσης (μόνο για 
τους κατοίκους Αμαρουσίου). 
8. Βεβαίωση του ΟΑΕΔ σε περίπτωση που είναι άνεργος/η. 
9. Έγγραφα που αποδεικνύουν προϋπηρεσία στο αντικείμενο εργασίας με τις 
ώρες απασχόλησης ανά μήνα και δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν όσα 
αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα και τα οποία αποτελούν κριτήριο 
επιλογής. 
10. Έγγραφα που αποδεικνύουν την ιδιότητα του πολυτέκνου ή του γονέα 
μονογονεϊκής οικογένειας, σύμφωνα με την ισχύουσα κείμενη νομοθεσία. 
 
 
3. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ-ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ 
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 
 
Η σειρά κατάταξης των υποψηφίων θα καθοριστεί με βάση τα 
ακόλουθα κριτήρια: 
 
3.1.Τυπικά Προσόντα 
Βασικό Πτυχίο: έως 18 μόρια ανάλογα με το βαθμό (βλέπε πίνακα 
μοριοδότησης). Εάν το πτυχίο αποκτήθηκε στην αλλοδαπή, απαιτείται 
αντίγραφο της πράξεως του ΔΙΚΑΤΣΑ ή του πιστοποιητικού αναγνώρισης του 
Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., για τη βαθμολογική αντιστοιχία. 
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι: Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών σε συναφές 
αντικείμενο όπως (Master) : 6 μόρια - Διδακτορικό: 10 μόρια 
Επισήμανση: γίνεται χρήση της προσφορότερης από τις δύο κατηγορίες 
μεταπτυχιακών τίτλων (εφόσον κατατεθούν και οι δύο) και ενός μόνο από την 
ίδια κατηγορία αυτών. Αποκλείεται η αθροιστική μοριοδότησή τους. 
 
3.2. Ειδικότητα: Οι κάτοχοι κύριας ειδικότητας θα λαμβάνουν 16 μόρια, 
δευτερεύουσας 12 μόρια και οι απόφοιτοι σχολών προπονητών Γ.Γ.Α. στο ίδιο 
αντικείμενο 10 μόρια για τη σειρά κατάταξής τους στον πίνακα υποψηφίων ανά 
ειδίκευση. Στον ίδιο πίνακα, μετά από τους παραπάνω υποψήφιους, θα μπορούν 
να συμμετάσχουν και όσοι/ες κατέχουν επιμόρφωση ή εμπειρία στη διδασκαλία 
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του αντικειμένου εφόσον το δηλώσουν στην αίτηση. Αποκλείεται η αθροιστική 
μοριοδότησή τους. 
 
3.3. Επιμόρφωση - διπλώματα διδασκαλίας : Η επιμόρφωση πάνω στο 
αντικείμενο διδασκαλίας, καθώς και η κατοχή διπλωμάτων διδασκαλίας που 
αποκτήθηκαν μέσα στην τελευταία 10ετία μοριοδοτούνται (βλέπε πίνακα 
μοριοδότησης). Αποκλείεται η αθροιστική μοριοδότησή τους. 
 
3.4. Προϋπηρεσία στο Δήμο Αμαρουσίου : Μοριοδοτείται με μέχρι 10 
μόρια η προϋπηρεσία στο Δήμο Αμαρουσίου και στα διάφορα Νομικά του 
Πρόσωπα πάνω στο αντικείμενο διδασκαλίας.   
 
3.5. Εμπειρία: Μοριοδοτείται με μέχρι 10 μόρια η εργασιακή εμπειρία πάνω 
στο αντικείμενο διδασκαλίας (βλέπε πίνακα μοριοδότησης). Η εμπειρία 
λαμβάνεται υπ’ όψη μετά τη λήψη του βασικού τίτλου σπουδών με τον οποίο 
οι υποψήφιοι μετέχουν στη διαδικασία επιλογής. 
 
3.6. Ανεργία: Οι υποψήφιοι/ες που προσκομίζουν βεβαίωση ανεργίας με 
πρόσφατη ημερομηνία έκδοσης (έως 5 ημέρες πριν την κατάθεση της αίτησης) 
θα λαμβάνουν 12 μόρια. 
 
3.7. Οικογενειακή κατάσταση: Η επίδραση της οικογενειακής κατάστασης 
των υποψήφιων στην κατάταξη τους, παρουσιάζεται στον πίνακα 
μοριοδότησης. Αποκλείεται η αθροιστική μοριοδότησή τους. 
 
3.8. Εντοπιότητα: Η εντοπιότητα δεν μοριοδοτείται. Ωστόσο αν σε 
οποιαδήποτε περίπτωση προκύψει ισοβαθμία μεταξύ υποψηφίων θα προηγηθεί 
ο/η υποψήφιος/α που είναι Δημότης ή Κάτοικος Αμαρουσίου. 
 
3.9. Βαθμός Απολυτηρίου. Ο βαθμός απολυτηρίου δεν μοριοδοτείται. 
Ωστόσο αν σε οποιαδήποτε περίπτωση προκύψει ισοβαθμία μεταξύ των 
υποψηφίων ναυαγοσωστών θα προηγηθεί ο/η υποψήφιος/α που έχει 
περισσότερα μόρια από το βαθμό απολυτηρίου του. 
 
Η αξιολόγηση των υποψηφίων θα γίνει με βάση τον παρακάτω πίνακα: 
 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΟΡΙΑ ΜΕΓΙΣΤΟ 

    
Βαθμός Πτυχίου  καλώς (5,00-6,49) 6  
 λίαν καλώς (6,50-8,49) 12  
 άριστα (8,50-10,00) 18 18 
    
Βαθμός Απολυτηρίου 
Λυκείου (μόνο για ΔΕ 
Ναυαγοσώστες) 

10-12,99 6  

 13-16,99 12  
 17-20 18 18 
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Μεταπτυχιακό 
Δίπλωμα (συναφές) 

6 

Διδακτορικό Δίπλωμα 
(συναφές) 

 10 10 

    
Ειδικότητα στο 
αντικείμενο (Κύρια) 

 16  

Ειδικότητα στο 
αντικείμενο 
(Δευτερεύουσα) 

 12  

Σχολή προπονητών 
ΓΓΑ στο αντικείμενο 

 10 16 

    
Επιμόρφωση επάνω 
στο αντικείμενο 
διδασκαλίας 

(Μέσα στην τελευταία 
10ετία)  

  

(Ή διπλώματα 
διδασκαλίας) 

Έως 30 ώρες ή 1 
δίπλωμα 

10  

 Από 30 έως 150 ώρες ή 
2-5 διπλώματα 

12  

 Περισσότερες από 150 
ώρες ή > 5 διπλώματα 

14 14 

    
Προϋπηρεσία στο 
Δήμο Αμαρουσίου 

   

 0-3 έτη  6  
 4-8 έτη  8  
 > 8 έτη  10 10 
    
Εργασιακή εμπειρία 
στο αθλητικό 
αντικείμενο 

   

 0-3 έτη  6  
 4-8 έτη  8  
 > 8 έτη  10 10 
    
Ανεργία  12 12 
    
Οικογενειακή 
κατάσταση 

Άγαμος/η 0  

 Έγγαμος/η χωρίς τέκνα 
ή τέκνο πολύτεκνης 
οικογένειας 

2  

 1 τέκνο 4  
 2 τέκνα 6  
 3 τέκνα 8  
 4 ή περισσότερα τέκνα 10  
 Μονογονεϊκή  8  
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 Μονογονεϊκή >2 τέκνα 10 10 
    
   100 
 
4. ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 
 
4.1. Ο χώρος και ο χρόνος απασχόλησης (ώρες απασχόλησης ημερησίως) των 
επιλεγέντων καθηγητών θα καθορισθεί ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες, 
τους διαθέσιμους χώρους σε σχέση με την κάλυψη των προδιαγραφών της 
νομοθεσίας για την αντιμετώπιση της διασποράς του COVID-19 και τη ζήτηση 
των ωφελούμενων χρηστών όπως αυτές θα διαμορφωθούν τελικά, ενώ θα 
πρέπει να τηρούνται αυστηρά οι διατάξεις της κείμενης εργατικής και 
ασφαλιστικής νομοθεσίας, καθώς και της νομοθεσίας έναντι του COVID-19. 
Ειδικότερα, οι προσληφθέντες καθηγητές είναι υποχρεωμένοι να τηρούν τους 
όρους και τους κανονισμούς της σύμβασης εργασίας, καθώς και τα 
προγράμματα που θα συντάξουν οι αρμόδιοι όσον αφορά στην κάλυψη ωρών 
και το είδος των προγραμμάτων που θα τους ανατεθούν, παρέχοντας στην 
Επιχείρηση το δικαίωμα κλήσης του επόμενου στον πίνακα μοριοδότησης, σε 
περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο αδυνατούν να καλύψουν τα ωρολόγια 
προγράμματα. 
 
4.2. Οι καθηγητές φυσικής αγωγής και οι ναυαγοσώστες προσλαμβάνονται και 
απασχολούνται με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, 
διάρκειας μέχρι οκτώ (8) μήνες από την ημερομηνία πρόσληψης και η ωριαία 
αποζημίωση αυτών καθορίζεται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία 
(Ν.4354/2015-Ενιαίο Μισθολόγιο του Δημοσίου), όπως ισχύει. 
 
 
5. ΕΠΙΛΟΓΗ–ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ–ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 
 
Η έγκριση της τελικής επιλογής των υποψηφίων θα γίνει από το Διοικητικό 
Συμβούλιο, μετά από σχετική εισήγηση της τριμελούς Επιτροπής Διενέργειας 
Διαγωνισμών Προσλήψεων Προσωπικού, όπως ισχύει, ανάλογα με τη διαδικασία 
και τα κριτήρια μοριοδότησης που αναφέρονται στην παρούσα, καθώς και τις 
ανάγκες που τελικά θα προκύψουν, σχετικά με τη ζήτηση και την κάλυψη των 
θέσεων των τμημάτων.  
 
Οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης των υποψηφίων θα αναρτηθούν στον Πίνακα 
Ανακοινώσεων της Επιχείρησης (1ος όροφος, οδός Βασ. Σοφίας αριθ. 85) , και 
του Δημοτικού Κολυμβητηρίου (οδός Κυπρίων Αγωνιστών & Αναξαγόρα, 
Μαρούσι) και ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Δήμου Αμαρουσίου: 
www.maroussi.gr και στην ιστοσελίδα της Επιχείρησης: keda.com.gr.  
Κατά των ανωτέρω αποτελεσμάτων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
υποβάλλουν ενστάσεις μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) 
εργασίμων ημερών από την επομένη της ημέρας ανάρτησης των 
αποτελεσμάτων και για να εξεταστούν θα πρέπει να κατατεθεί στην Επιχείρηση 
ποσό Ευρώ είκοσι (€ 20,00), που θα επιστραφεί στον ενιστάμενο μόνο στην 
περίπτωση που η υποβληθείσα ένσταση γίνει δεκτή. Οι ενστάσεις θα 
εξεταστούν από την αρμόδια επιτροπή και η τελική απόφαση με τους οριστικούς 
πίνακες θα ληφθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιχείρησης.  
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Ο τελικός αριθμός των επιλεγέντων καθηγητών (προσληπτέοι) θα εξαρτηθεί 
από τον αριθμό των εγγραφέντων συνδρομητών και δύναται να είναι 
μικρότερος από τις αρχικώς προκηρυχθείσες θέσεις. 
 
6. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 
 
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων θα είναι μέχρι και δέκα (10) 
ημερολογιακές ημέρες μετά την τελευταία ημέρα δημοσίευσης της 
περίληψης της παρούσας σε εφημερίδες. 
 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής και να 
καταθέσουν όλα τα δικαιολογητικά τους, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο 
νομίμως εξουσιοδοτημένο (με γνήσιο υπογραφής) από αυτούς πρόσωπο, στο 
Δημοτικό Κολυμβητήριο Αμαρουσίου (οδός Κυπρίων Αγωνιστών & Αναξαγόρα), 
τηλ. επικοινωνίας : 210- 61.07.650-651 από την Παρασκευή 17-09-2021 
και για δέκα (10) ημέρες έως και τη Δευτέρα 27-09-2021. Οι αιτήσεις 
θα γίνονται δεκτές από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10.00 π.μ. έως τις 
14.00 μ.μ.  
 
Προτιμητέα η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων με τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά (ΜΟΝΟ ΣΕ ΜΟΡΦΗ PDF), στο e-mail: akda@otenet.gr 
& atdamar@gmail.com για την αποφυγή συνωστισμού και σύμφωνα 
με το πλαίσιο τήρησης των μέτρων προστασίας έναντι του COVID-19. 
   
Αιτήσεις µε τηλεομοιοτυπία (φαξ) δεν θα γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση 
συστημένης αποστολής των δικαιολογητικών μέσω ΕΛ.ΤΑ., ή εταιρείας 
ταχυμεταφοράς, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων ισχύει εφόσον ο φάκελος φέρει 
ημερομηνία αποστολής εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας. 
 
Για πληροφορίες σχετικά με την κατάθεση αιτήσεων και δικαιολογητικών και 
γενικότερα για τη διαδικασία της προκήρυξης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
απευθύνονται στα τηλέφωνα 210-6107650-651 & 210-8056314 
καθημερινά, στις εργάσιμες ημέρες και από ώρα 10.00 π.μ. έως 14.00 
μ.μ.  
 
Η παρούσα προκήρυξη/ανακοίνωση θα αναρτηθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων 
της Επιχείρησης (1ος όροφος, οδός Βασ. Σοφίας αριθ. 85), του Δημοτικού 
Κολυμβητηρίου (Κυπρίων Αγωνιστών & Αναξαγόρα), καθώς και ηλεκτρονικά 
στην ιστοσελίδα του Δήμου Αμαρουσίου: www.maroussi.gr και στην ιστοσελίδα 
της Επιχείρησης:  keda.com.gr.  
 
Η περίληψη της παρούσας θα δημοσιευτεί σε δύο (2) ημερήσιες ή εβδομαδιαίες 
τοπικές εφημερίδες της έδρας του Ν. Αττικής.  

 
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Επιχείρησης 

 
Νικόλαος Σ. Πέππας 
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