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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 

 
Η Κοινωφελής Επιχείρηση Ανάπτυξης του ∆ήµου Αµαρουσίου  
 
Έχοντας υπόψη : 
 
1. Την    υπ’  αριθ.  94842/24.8.2011 απόφαση του Υφυπουργού Υγείας και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΦΕΚ1945/Β/31.08.2011 που αφορά «Τροποποίηση – 
αντικατάσταση της υπ’ αριθ. 4843/12-2-2008 απόφασης του Υφυπουργού 
Πολιτισµού «Έγκριση Οργανωτικού πλαισίου Προγραµµάτων Άθλησης για Όλους» 
και της τροποποιητικής αυτής (αριθ. απόφ. 34103/21-7-2008). 
2.   Την υπ’ αριθµ. 98/2012 απόφαση ∆ιοικητικού  Συµβουλίου της Κοινωφελούς 
Επιχείρησης Ανάπτυξης ∆ήµου Αµαρουσίου (ΚΕΑ∆Α) που αφορά στην προκήρυξη 
για πρόσληψη Καθηγητών Φυσικής Αγωγής για την υλοποίηση του ολοκληρωµένου 
προγράµµατος «Άθληση για Όλους» κατά την περίοδο 2012 – 2013. 
3.  Τ ις διατάξεις του Νόµου υπ’ αρ. 4052 (ΦΕΚ 41/Α/1-3-2012), άρθρο 34 «Ρύθµιση 
θεµάτων ΕΟΜ και λοιπές διατάξεις», παράγραφος 10 όπως αυτό τροποποιήθηκε µε 
τις διατάξεις του Νόµου υπ’ αρ. 4075 (ΦΕΚ 89/Α/11-4-2012), Κεφάλαιο Ζ, ΛΟΙΠΕΣ 
∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ – Άρθρο 55 «Ρυθµίσεις θεµάτων Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης & Νοσοκοµείων ΕΣΥ», παράγραφος 6  
4. Την µε αρ. πρωτ. : 026247/5-4-2012 υποβολής πρότασης του ∆ήµου Αµαρουσίου 
σχετικά µε την υλοποίηση ολοκληρωµένου προγράµµατος Άθλησης για Όλους 
περιόδου 2012 – 2013.  

 
Ανακοινώνει 

 
Την πρόσληψη έως 80 θέσεων κλάδου ΠΕ Καθηγητών Φυσικής Αγωγής 

προκειµένου να λειτουργήσει το ολοκληρωµένο πρόγραµµα «Άθληση για Όλους» 



 

κατά την περίοδο 2012 - 2013, µε  σύµβαση  εργασίας  ιδιωτικού  δικαίου  
ορισµένου  χρόνου  (διάρκεια  σύµβασης  διάρκειας 8 µηνών) µε ωριαία 
αποζηµίωση. 

Ο αριθµός των προσλαµβανοµένων Καθηγητών Φυσικής Αγωγής θα 
οριστικοποιηθεί µετά την έγκριση του προγράµµατος από το αρµόδιο τµήµα του 
Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευµάτων, Πολιτισµού & Αθλητισµού. 

 
 

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 
• Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 23 έως 65 ετών 
• Να έχουν πτυχίο Α.Ε.Ι. ηµεδαπής ή ισότιµο αλλοδαπής σχολής 

Τ.Ε.Φ.Α.Α. 
• Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την 

εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν 
• Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να έχουν κώλυµα κατά το άρθρο 8 του 

Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συµπαράσταση κτλ). 
 
Β. ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
Οι ενδιαφερόµενοι µαζί µε την αίτηση τους πρέπει να υποβάλλουν τα εξής 
δικαιολογητικά : 

• Αίτηση µε τα στοιχεία του υποψηφίου 
• Βιογραφικό σηµείωµα που αναφέρεται η προϋπηρεσία στα 

προγράµµατα, στην επιµόρφωση µέσω σεµιναρίων, στην απόκτηση 
άλλου πτυχίου ή µεταπτυχιακού τίτλου ή ειδικότητας κτλ. 

• Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι είναι άνεργος /η και ότι τα 
στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση και το βιογραφικό είναι αληθή.  

 
Επιλογή – Ανάρτηση πινάκων – Ενστάσεις 
 

Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει σύµφωνα  µε  την    υπ’  αριθ.  
94842/24.8.2011 απόφαση του Υφυπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
ΦΕΚ1945/Β/31.08.2011 που αφορά «Τροποποίηση – αντικατάσταση της υπ’ αριθ. 
4843/12-2-2008 απόφασης του Υφυπουργού Πολιτισµού «Έγκριση Οργανωτικού 
πλαισίου Προγραµµάτων Άθλησης για Όλους» και της τροποποιητικής αυτής (αριθ. 
απόφ. 34103/21-7-2008)από την επιτροπή αξιολόγησης αιτήσεων που συστάθηκε. 

 
Οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης των υποψηφίων θα αναρτηθούν στον 

πίνακα ανακοινώσεων της Επιχείρησης, στο ∆ηµοτικό Κολυµβητήριο Αµαρουσίου 
και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλουν 
ενστάσεις, µέσα σε αποκλειστική προθεσµία δέκα ( 10 ) ηµερών στα γραφεία της 
Επιχείρησης, από την επόµενη της ηµέρας ανάρτησης των αποτελεσµάτων των 
προσωρινών πινάκων. 

Από την επόµενη της ηµέρας ανάρτησης των προσωρινών πινάκων 
κατάταξης, οι επιλεχθέντες  που  προκύπτουν,  είναι  υποχρεωµένοι  να  
προσκοµίσουν  σε  αποκλειστική προθεσµία τριών (3) εργάσιµων ηµερών τα 
παρακάτω δικαιολογητικά: 
 

1. Επικυρωµένο φωτοαντίγραφο πτυχίου Φυσικής Αγωγής στον οποίο να 
αναγράφεται ο ακριβής βαθµός αυτού, επικυρωµένο φωτοαντίγραφο 
ειδικότητας, µεταπτυχιακού ή διδακτορικού   διπλώµατος   ή   ισότιµου   



 

τίτλου   σπουδών   της   αλλοδαπής αναγνωρισµένου από την Ελλάδα. 
2. Εάν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται µόνον: Για τίτλους 

Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης πιστοποιητικό αναγνώρισης από το 
∆ιεπιστηµονικό Οργανισµό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδηµαϊκών και 
Πληροφόρησης (∆.Ο.Α.Τ.Α.Π) για την ισοτιµία, αντιστοιχία του τίτλου και τη 
βαθµολογική αντιστοιχία αυτού  ή Πράξη Αναγνώρισης Επαγγελµατικής 
Ισοτιµίας από το Συµβούλιο Αναγνωρίσεως Επαγγελµατικής Ισοτιµίας Τίτλων 
Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης, εφόσον στην δεύτερη αυτή περίπτωση οι 
απαιτούµενοι βάσει της προκήρυξης τίτλοι σπουδών εµπίπτουν στα 
νοµοθετικώς ρυθµιζόµενα επαγγέλµατα αρµοδιότητας του "Σ.Α.Ε.Ι.", 
σύµφωνα µε τα άρθρα 10 παρ. 2 έως 12 και 11 του Π.∆. 165/2000 (άρθρο 8 
οδηγίας 89/48 του Συµβουλίου της Ε.Ε.), που να έχει εκδοθεί µέχρι την 
τελευταία ηµέρα της προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων. Τίτλοι σπουδών για 
τους οποίους έχει εκδοθεί πράξη αναγνώρισης από το ∆ΙΚΑΤΣΑ ή το Ι.Τ.Ε για 
την ισοτιµία, αντιστοιχία και την βαθµολογική αντιστοιχία αυτών µέχρι και την 
31‐3‐2005 ισχύουν και γίνονται δεκτοί. 

3. Επικυρωµένη φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνοµικής ταυτότητας. 
4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης πρόσφατης έκδοσης. 
5. Βεβαίωση του ∆ήµου περί µόνιµης κατοικίας πρόσφατης έκδοσης. 
6. Έγγραφα που αποδεικνύουν την 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, κλπ) ή πιστοποιητικά προϋπηρεσίας θεωρηµένα από την 
Επιθεώρηση Εργασίας. 

7. ∆ικαιολογητικά που να αποδεικνύουν όσα αναφέρονται στο βιογραφικό 
σηµείωµα και τα οποία αποτέλεσαν κριτήριο επιλογής. 

8. Υπεύθυνη δήλωση ότι ο υποψήφιος θα παρέχει τις υπηρεσίες του σε 
αντικείµενο το οποίο συµπεριλαµβάνει ενεργή συµµετοχή σε προγράµµατα 
άσκησης όπως αεροβική γυµναστική, γυµναστική µε όργανα και εξοπλισµό, 
κολύµβηση σε ΑΜΕΑ κτλ. σύµφωνα µε πρόγραµµα που θα του αποδίδεται 
από τον υπεύθυνο των προγραµµάτων. 

 
 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 
Η επιλογή των ΠΦΑ που θα απασχοληθούν γίνεται µε το παρακάτω σύστηµα 
κριτηρίων : 

1. Προϋπηρεσία στα ΠΑγΟ (για κάθε µήνα απασχόλησης άνω των 15 ωρών ανά 
εβδοµάδα λαµβάνονται 3 µόρια. Αν συµπληρώνονται τουλάχιστον 12 ώρες, τα 
µόρια που αντιστοιχούν είναι 2 για κάθε µήνα). 

2. Βαθµός πτυχίου (ο βαθµός πτυχίου πολλαπλασιάζεται µε το συντελεστή 3 και 
το γινόµενο στρογγυλοποιείται σε ακέραιο αριθµό (αριθµός µορίων πτυχίου). 

3. Μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών : 
I. Μεταπτυχιακό ∆ίπλωµα (Master) : 20 µόρια 
II. ∆ιδακτορικό ∆ίπλωµα : 30 µόρια 

4. Εντοπιότητα, κατά τις κείµενες διατάξεις : 1 µόριο 
5. Ειδίκευση – πρόσθετες γνώσεις αντίστοιχες µε το περιεχόµενο των ΠΑγΟ 

I. 1η κατηγορία ειδικοτήτων ή ειδικεύσεων ή κατευθύνσεων : 20 µόρια 
II. 2η κατηγορία ειδικοτήτων ή ειδικεύσεων ή κατευθύνσεων : 10 µόρια 

6. Οικογενειακή κατάσταση 



 

I. Έγγαµός µε ένα παιδί : 5 µόρια 
II. Έγγαµός µε δύο παιδιά : 10 µόρια 

III. Έγγαµός µε τρία παιδιά : 15 µόρια 
IV. Πολύτεκνη οικογένεια : 15 µόρια 

(Τα µόρια προσµετρούνται για µια (1) µόνο κατηγορία από τις ανωτέρω) 
7. Σε περίπτωση ισοβαθµίας, λαµβάνονται υπόψη πρόσθετα κριτήρια που 

προκύπτουν από το βιογραφικό σηµείωµα, µε την εξής προτεραιότητα : 
I. Ηµεροµηνία κτήσης πτυχίου 
II. Κτήση δεύτερου σχετικού µε το αντικείµενο πτυχίου 

III. Κτήση βεβαιώσεων σεµιναρίων σχετικών µε το αντικείµενο 
IV. Κτήση δεύτερου πτυχίου 
V. Βαθµός πτυχίου 

Για τα προγράµµατα που αφορούν σε άτοµα µε αναπηρίες, καταρτίζεται ξεχωριστή 
κατάσταση υποψηφίων, στην οποία συµπεριλαµβάνονται όσοι έχουν την αντίστοιχη 
ειδίκευση. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν ΠΦΑ µε τη συγκεκριµένη ειδίκευση, 
δύναται να προσληφθούν ΠΦΑ µε προϋπηρεσία ενός τουλάχιστον έτους στο 
συγκεκριµένο πρόγραµµα. 
 
Για ποσοστό 20% των θέσεων δεν προσµετρούνται µόρια προϋπηρεσίας στα ΠΑγΟ. 
 
Οι ΠΦΑ προσλαµβάνονται και απασχολούνται στα ΠΑγΟ µε σύµβαση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου µέγιστης διάρκειας έως 8 µηνών. 
 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

• Στα ΠΑγΟ προσλαµβάνονται κατά προτεραιότητα άνεργοι ΠΦΑ  
• Η ωριαία αποζηµίωση θα ανέρχεται στο ποσό των 13,00 € (µεικτές αποδοχές) 

για τα γενικά προγράµµατα και 
• Η ωριαία αποζηµίωση θα ανέρχεται στο ποσό των 14,50 € (µεικτές αποδοχές) 

για τα ειδικά προγράµµατα και 
 

Οι προσβληθέντες Καθηγητές Φυσικής Αγωγής είναι υποχρεωµένοι να τηρούν 
τους όρους και τους κανονισµούς της σύµβασης καθώς και τα προγράµµατα που θα 
συντάξουν οι αρµόδιοι όσο αφορά στην κάλυψη ωρών, το είδος των προγραµµάτων 
που θα ανατεθούν παρέχοντας στην ΚΕΑ∆Α το δικαίωµα κλήσης του επόµενου στον 
πίνακα µοριοποίησης σε περίπτωση που για οποιαδήποτε λόγο αδυνατούν να 
καλύψουν τα ωρολόγια προγράµµατα. 
 
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 
Οι ενδιαφερόµενοι στην αίτηση τους θα πρέπει να δηλώνουν : 

I. Εάν και σε ποιά προγράµµατα και σε ποιο δήµο ή άλλο φορέα εργάστηκαν την 
προηγούµενη περίοδο 

II. Σε ποια προγράµµατα επιθυµούν να εργαστούν κατά σειρά προτεραιότητας 
 

Προθεσµία υποβολής των αιτήσεων µέχρι και δέκα ηµέρες µετά την τελευταία ηµέρα 
δηµοσιοποίησης της περίληψης της παρούσης σε τοπική εφηµερίδα.   Αιτήσεις µε 
τηλεοµοιοτυπία  (φαξ) ή   e-mail δεν γίνονται δεκτές. 
 
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν αίτηση στο ∆ηµ. Κολυµβητήριο 
Αµαρουσίου, ∆ιεύθυνση : Κ.Αγωνιστών & Αναξαγόρα.  Τηλ. επικοινωνίας :  
2106107650 & 51  από 16/8/2012 και  για δέκα  (10)  εργάσιµες ηµέρες, έως 



 

και 29/8/2012, κατά τις ώρες 9:00 – 14:00. 
 

Η  παρούσα  δηµοσιεύεται  σε  δύο  (2)  εφηµερίδες της Αττικής,  στον  Πίνακα 
Ανακοινώσεων της ΚΕΑ∆Α και του ∆ηµ. Κολυµβητηρίου και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου 
Αµαρουσίου. 
 

Ο Πρόεδρος 
 

Γεώργιος Ζήκος 
 
 
 
 
 


