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   ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ   

Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑΣ  

ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ                

 
Η ανώνυµη εταιρεία Ο.Τ.Α. µε την επωνυµία «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ∆ΗΜΟΥ 
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.» µε το δ.τ. 
«Α.∆.Α. Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α.» (η «εταιρεία») 
 
Έχοντας υπόψη : 
 
1.Την υπ’ αριθµ. 02/31-05-2013 απόφαση του ∆ιοικητικού  Συµβουλίου της εταιρείας 
που αφορά στην προκήρυξη για πρόσληψη Καθηγητών Φυσικής Αγωγής για την 
υλοποίηση των αθλητικών προγραµµάτων & εκδηλώσεων κατά την περίοδο 
2013 – 2014. 
2.Την αποστολή αιτηµάτων των Ο.Τ.Α. Α’ & Β’ βαθµού, Ν.Π.∆.∆., Ν.Π.Ι.∆. αυτών, για 
την πρόσληψη Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής στα προγράµµατα «Άθληση για Όλους», 
περιόδου 2013-2014 βάσει του µε αρ. πρωτ. 13722/28-05-2013 εγγράφου της 
Γενικής Γραµµατείας Αθλητισµού. 
3.Το άρθρο 29 του Νόµου 4151/2013 (ΦΕΚ 103/τ.Α’/29-04-2013).  
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ 
 

ότι προτίθεται να προσλάβει για τη λειτουργία των αθλητικών προγραµµάτων και 
εκδηλώσεων στην περιοχή του ∆ήµου Αµαρουσίου κατά την περίοδο 2013-2014, 
µε σχέση µίσθωσης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου (Ι.∆.Ο.Χ.) 
µερικής απασχόλησης (µε ωριαία αποζηµίωση) και χρονικής διάρκειας µέχρι οκτώ 
(8) µήνες, πτυχιούχους καθηγητές φυσικής αγωγής (Π.Φ.Α.), µέχρι το συνολικό 
αριθµό των ογδόντα (80) ατόµων πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης (ΠΕ), για τις εξής, 
κατά αριθµό ατόµων, ειδικότητες: 

 
ΜΕΓΙΣΤΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ 

9 ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ 
2 ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ 
10 ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ 

10 
ΑΕΡΟΒΙΚΗ 

ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ 
5 ΡΥΘΜΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ 

2 
ΜΟΥΣΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗ 

ΑΓΩΓΗ 

5 
ΕΝΟΡΓΑΝΗ 

ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ 
5 ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΣΗ 
1 ΤΑΕ ΚΒΟΝ ΝΤΟ 
1 ΤΖΟΥΝΤΟ 
2 ΣΤΙΒΟΣ 

1 
ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ 
ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ 

9 ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ 
7 ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ 
6 ΑΜΕΑ 

5 
∆ΙΑΦΟΡΕΣ 

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΕΣ 
80 ΣΥΝΟΛΟ 

 
 
Τα προγράµµατα θα λειτουργήσουν την περίοδο Οκτώβριος 2013 – Μάϊος 2014. 
 
Ο αριθµός των προσλαµβανοµένων Καθηγητών Φυσικής Αγωγής θα οριστικοποιηθεί 
µετά την πρόταση των θέσεων των Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.) και των 
προγραµµάτων από τη ∆ιεύθυνση Άθλησης για Όλους της Γ.Γ.Α. και την έκδοση της 
σχετικής Κ.Υ.Α. για την έγκριση της πρόσληψης του προσωπικού αυτού και την 
κατανοµή των εγκεκριµένων θέσεων ανά φορέα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
άρθρου 29 του Ν. 4151/2013. 
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1.ΓΕΝΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 
 

• Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 23 έως 65 ετών. 
• Να έχουν πτυχίο ΠΕ Φυσικής Αγωγής Α.Ε.Ι. ηµεδαπής ή ισότιµο και 

αναγνωρισµένο στην Ελλάδα πτυχίο αλλοδαπής α ν τ ί σ τ ο ι χ η ς  σχολής 
και µε την ανάλογη ειδικότητα που ζητείται. 

• 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 22 του 
Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συµπαράσταση, 
δικαστική αντίληψη και απαγόρευση, κλπ.). 

 
2. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ-∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 
 
Οι ενδιαφερόµενοι µαζί µε την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν τα εξής 
δικαιολογητικά: 

• Αίτηση µε τα στοιχεία του υποψηφίου, όπου και θα δηλώνουν εάν και σε ποια 
προγράµµατα και σε ποιο δήµο ή άλλο φορέα εργάστηκαν την προηγούµενη 
περίοδο, καθώς και σε ποια προγράµµατα επιθυµούν να εργαστούν κατά σειρά 
προτεραιότητας.  

• Βιογραφικό σηµείωµα που να αναφέρεται, µεταξύ άλλων, στην προϋπηρεσία 
στα προγράµµατα, στην επιµόρφωση µέσω σεµιναρίων, στην απόκτηση άλλου 
πτυχίου ή µεταπτυχιακού τίτλου ή ειδικότητας, κλπ.  

• Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι είναι άνεργος/η και ότι τα στοιχεία 
που αναφέρονται στην αίτηση και στο βιογραφικό σηµείωµα είναι αληθή. 

  
 

3. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ-ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ-ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ 

Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει από το ∆.Σ. της εταιρείας µετά από σχετική 
εισήγηση της τριµελούς επιτροπής διενέργειας του διαγωνισµού πρόσληψης και 
αξιολόγησης προσωπικού, ανάλογα µε τα τυπικά προσόντα των υποψηφίων και τις 
ανάγκες που τελικά θα προκύψουν, σχετικά µε τη ζήτηση και την κάλυψη των 
θέσεων των τµηµάτων. Η εταιρεία µπορεί να ζητήσει από τους υποψήφιους 
οποιοδήποτε συµπληρωµατικό στοιχείο θεωρεί κατάλληλο για την απόδειξη των 
προσόντων και της καταλληλότητας τους για τη συγκεκριµένη θέση.  
 
Οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης των υποψηφίων θα αναρτηθούν στον πίνακα 
ανακοινώσεων της εταιρείας στο ∆ηµαρχείο Αµαρουσίου (οδός Βασ. Σοφίας αρ. 9 & 
∆. Μόσχα, 2ος όροφος). Κατά των ανωτέρω αποτελεσµάτων οι ενδιαφερόµενοι 
µπορούν να υποβάλλουν ενστάσεις µέσα σε αποκλειστική προθεσµία τριών (3) 
ηµερολογιακών ηµερών στα γραφεία της εταιρείας από την εποµένη της ηµέρας 
ανάρτησης των αποτελεσµάτων και για να εξεταστούν θα πρέπει να κατατεθεί στην 
εταιρεία ποσό Ευρώ πενήντα (€ 50,00) 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 θα ληφθεί από το ∆.Σ. 
της εταιρείας. 
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4. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ   
 
Από την εποµένη 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 στο οποίο να 
αναγράφεται ο ακριβής βαθµός αυτού, επικυρωµένο φωτοαντίγραφο 
ειδικότητας, µεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού διπλώµατος ή ισότιµου 
τίτλου  σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισµένου στην 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 στη 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 τη βαθµολογική αντιστοιχία αυτών µέχρι και την 
31-03-2005 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. Βεβαίωση του Ο.Α.Ε.∆. ότι ο υποψήφιος είναι άνεργος/η.  
7. 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. 

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

9. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι ο υποψήφιος θα παρέχει τις 
υπηρεσίες του σε αντικείµενο το οποίο συµπεριλαµβάνει ενεργή συµµετοχή σε 
προγράµµατα άσκησης όπως ενδεικτικά αεροβική γυµναστική, γυµναστική µε 
όργανα και εξοπλισµό, κολύµβηση σε ΑΜΕΑ, κλπ. σύµφωνα µε πρόγραµµα 
που θα του αποδίδεται από τον υπεύθυνο των προγραµµάτων. 

 
5. ΟΡΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 
 
Ο χώρος και ο χρόνος απασχόλησης (ώρες απασχόλησης ηµερησίως) των 
επιλεγέντων προσώπων θα καθορισθεί µε απόφαση της εταιρείας, ανάλογα µε τις 
υπηρεσιακές ανάγκες όπως αυτές θα διαµορφωθούν τελικά και θα πρέπει να 
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τηρούνται αυστηρά σύµφωνα µε τις διατάξεις της κείµενης εργατικής και 
ασφαλιστικής νοµοθεσίας.  
  
Ειδικότερα οι προσληφθέντες Π.Φ.Α. 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 εταιρεία το δικαίωµα 
κλήσης του επόµενου στον πίνακα µοριοποίησης σε περίπτωση που για οποιαδήποτε 
λόγο αδυνατούν να καλύψουν τα ωρολόγια προγράµµατα. 
 
Όσοι τελικά επιλεγούν να εργαστούν στα προγράµµατα θα υπογράψουν σύµβαση 
µίσθωσης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου (Ι.∆.Ο.Χ.) διάρκειας µέχρι 
οκτώ (8) µήνες από την υπογραφή της σύµβασης και µερικής απασχόλησης (µε 
ωριαία αποζηµίωση) που θα διαµορφωθεί ανάλογα µε τις κείµενες διατάξεις, τα 
τυπικά προσόντα και τα έτη προϋπηρεσίας των επιλεγέντων. 
 
6. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 
 
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν αίτηση συµµετοχής και να καταθέσουν 
όλα τα δικαιολογητικά τους, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο νοµίµως 
εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο στο ∆ηµαρχείο  Αµαρουσίου, (οδός Βασ. 
Σοφίας αρ. 9 & ∆ηµ. Μόσχα, Τηλ. επικοινωνίας : 210-6107.650 & 651 & 213-
2038.247 κατά τις ώρες από 10.00 π.µ. έως 14.00 µ.µ., από την Τρίτη 20-08-2013 
και για δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες έως και τη ∆ευτέρα 02-09-2013.  
 
Αιτήσεις µε τηλεοµοιοτυπία (φαξ) ή e-mail δεν θα γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση 
συστηµένης αποστολής των δικαιολογητικών µέσω ΕΛ.ΤΑ. ή εταιρείας 
ταχυµεταφοράς, διευκρινίζεται ότι οι υποψήφιοι φέρουν ακέραιη την ευθύνη της 
έγκαιρης παραλαβής τους εντός των προαναφερόµενων χρονικών περιθωρίων. 
 
Η παρούσα ανακοίνωση/προκήρυξη θα αναρτηθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων της 
εταιρείας (∆ηµαρχείο: οδός Βασ. Σοφίας αρ. 9 & ∆. Μόσχα, 2ος όροφος), του ∆ήµου 
Αµαρουσίου (ισόγειο ∆ηµαρχείου) και του ∆ηµοτικού Κολυµβητηρίου (οδός Κυπρίων 
Αγωνιστών & Αναξαγόρα, Μαρούσι), καθώς και ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του ∆ήµου 
Αµαρουσίου: www.maroussi.gr. Περίληψη της παρούσης θα δηµοσιευτεί σε  δύο  (2)  
τοπικές ηµερήσιες εφηµερίδες του Ν. Αττικής. 
 

 
Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. της εταιρείας 

 
∆ηµήτριος Μ. Καρλαύτης 

 
 


