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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ  

ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 
 

Το Ν.Π.Ι.∆. µε την επωνυµία  
«ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ∆ΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ» 

(η «Επιχείρηση»)  
 
Έχοντας υπόψη : 

1.Την υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 3955/21-01-2019 εγκύκλιο του Υπουργείου 
Εσωτερικών περί προγραµµατισµού προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 
2019 στους ΟΤΑ α’ και β’ βαθµού και στα ΝΠΙ∆ αυτών. 
 
2.Την υπ’ αριθ. 14/08-03-2019 (Α.Π. 302/08-03-2019) απόφαση του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου της Επιχείρησης, περί υποβολής αιτήµατος 
προγραµµατισµού προσλήψεων έκτακτου ωροµίσθιου προσωπικού συνολικά 
σαράντα (40) ατόµων προπονητών-γυµναστών πτυχιούχων φυσικής αγωγής 
διαφόρων αθλητικών ειδικοτήτων, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
ορισµένου χρόνου (Ι.∆.Ο.Χ.) περιόδου 2019-2020, για την παροχή υπηρεσιών 
έναντι αντιτίµου από τους ωφελούµενους.  
 
3.Την υπ’ αριθ. πρωτ. 26936/7866/22-03-2019 εισηγητική έκθεση συναίνεσης 
της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής/Γενική ∆ιεύθυνση Εσωτερικής 
Λειτουργίας/∆ιεύθυνση ∆ιοίκησης/Τµήµα Τοπικής Αυτοδιοίκησης & Νοµικών 
Προσώπων, προς το Υπουργείο Εσωτερικών/Γενική ∆ιεύθυνση Αποκέντρωσης 
& Τοπικής Αυτοδιοίκησης/∆ιεύθυνση Προσωπικού Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης/Τµήµα Προσωπικού Ιδιωτικού ∆ικαίου, για την πρόσληψη του 
ανωτέρω προσωπικού. 
 
4.Την υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 25435/05-04-2019 εγκριτική απόφαση του Υπουργού 
Εσωτερικών (που κοινοποιήθηκε µε το υπ’ αριθ. πρωτ. 26454/09-04-2019 
έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών) για την πρόσληψη έως σαράντα (40) 
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συνολικά ατόµων για την πλήρωση των ανωτέρω θέσεων και ειδικοτήτων µέσω 
συµβάσεων Ι.∆.Ο.Χ. διάρκειας έως οκτώ (8) µηνών από την ηµεροµηνία 
πρόσληψης, που θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 
2190/1994, όπως ισχύει και τις όµοιες του άρθρου 9 του Ν. 3812/2009. 
 

5.Την υπ’ αριθ. ΥΠΠΟΑ/Γ∆ΥΑ/∆ΑΟΠΑΑΕΥ∆Σ/ΤΣΠΕΠΑΟ/187200/13385/1259 
/891/07-06-2016 απόφαση του Υφυπουργού Πολιτισµού και Αθλητισµού 
«Έγκριση Οργανωτικού Πλαισίου Προγραµµάτων Άθλησης για Όλους» (Φ.Ε.Κ. 
1774/τ.Β’/17-06-2016). 

 
6.Την υπ’ αριθ. 53/25-09-2019 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της 
Επιχείρησης, περί έγκρισης των όρων του σχεδίου προκήρυξης. 
 
7. Τις εξασφαλισµένες πιστώσεις µισθοδοσίας και τη διάθεσή τους στον 
προϋπολογισµό οικονοµικού έτους 2019 της Επιχείρησης, καθώς και την 
πρόβλεψή τους στον προϋπολογισµό του 2020. 
 
8.Την κείµενη νοµοθεσία και νοµολογία. 
 

Προκηρύσσει-Ανακοινώνει 
Την πλήρωση έως σαράντα (40) θέσεων για την πρόσληψη 
Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.), µε σύµβαση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου (Ι.∆.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 περιόδου 2019-2020, συνολικού αριθµού και 
ειδικοτήτων σύµφωνα µε τον κατωτέρω πίνακα: 
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ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ 2 

ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ 1 

ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ 4 

ΜΛΑ-ΑΣΚΗΣΗ ΕΥΡΩΣΤΙΑ & ΥΓΕΙΑ-
ΑΕΡΟΒΙΚΗ - ΑΝΑΨΥΧΗ ΚΛΕΙΣΤΩΝ 
ΧΩΡΩΝ - ΑΘΛ. ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ  ΜΕ 
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ & ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ 
ΓΙΟΓΚΑ-ΠΙΛΑΤΕΣ ‘Η 
ΟΠΟΙΑ∆ΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ 
ΜΟΡΦΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ 

4 

ΡΥΘΜΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ Ή 
ΟΠΟΙΑ∆ΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ 
ΜΕ ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ ΡΥΘΜΙΚΗΣ 
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ 

2 

ΟΡΧΗΣΤΡΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ 2 

ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ Ή 
ΟΠΟΙΑ∆ΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ 
ΜΕ ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ ΕΝΟΡΓΑΝΗΣ 
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ 

2 

ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΣΗ 3 

ΚΛΑΣΣΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 1 
ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ Ή 
ΟΠΟΙΑ∆ΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ 
ΜΕ ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑΣ 
ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ 

3 

ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ 4 

ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ  3 

ΕΙ∆ΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ  - 
ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 
ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ 
ΑΜΕΑ 

3 

ΧΙΟΝΟ∆ΡΟΜΙΑ - ΑΝΑΨΥΧΗ 
ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Ή 
ΟΠΟΙΑ∆ΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ 
ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ ΠΕΖΟΠΟΡΙΕΣ 
Ή/ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 

1 

ΟΠΟΙΑ∆ΗΠΟΤΕ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕ 
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ & ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ 
ΖΟΥΜΠΑ ΠΑΙ∆ΙΚΟ & ΕΝΗΛΙΚΩΝ 

1 
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ΟΠΟΙΑ∆ΗΠΟΤΕ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕ 
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ & ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ 
ΑΕΡΟΒΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΣΤΟ ΝΕΡΟ 

1 

ΟΠΟΙΑ∆ΗΠΟΤΕ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕ 
∆ΙΠΛΩΜΑ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗΣ 

3 

ΣΥΝΟΛΟ 40   

 
 
1. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 
 

• Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν την Ελληνική ιθαγένεια και ηλικία 
από 23 έως 67 ετών. 

• Να έχουν πτυχίο Π Ε  Φ υ σ ι κ ή ς  Α γ ω γ ή ς  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 16 του 
Ν. 3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης ∆ηµοτικών και 
Κοινοτικών Υπαλλήλων» (π.χ. καταδίκη, υποδικία, δικαστική 
συµπαράσταση, κλπ.). 

 
 
2. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ - ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλλουν τα εξής δικαιολογητικά : 
1. Αίτηση συµµετοχής µε την αναγραφή της συγκεκριµένης αθλητικής 

ειδικότητας του ενδιαφερόµενου. 
2. Βιογραφικό σηµείωµα που να αναφέρεται στην προϋπηρεσία στα δηµοτικά 

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

3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι: α. τα στοιχεία που αναφέρονται 
στην αίτηση και στο βιογραφικό σηµείωµα είναι αληθή και β. ο υποψήφιος  
δεν έχει κώλυµα κατά το άρθρο 16 του Ν. 3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα 
Κατάστασης ∆ηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» (π.χ. καταδίκη, 
υποδικία, δικαστική συµπαράσταση, 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. 
7. Βεβαίωση του ∆ήµου περί µόνιµης κατοικίας πρόσφατης έκδοσης. 
8. Βεβαίωση του ΟΑΕ∆ ότι είναι άνεργος/η.  
9. Έγγραφα που αποδεικνύουν προϋπηρεσία & ώρες απασχόλησης ανά µήνα 

όπως: Βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία του κυρίου φορέα 
ασφαλιστικής κάλυψης (µισθολογικές καταστάσεις Ι.Κ.Α. ή άλλων 
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ασφαλιστικών ταµείων) ή βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία 
φορολογικού χαρακτήρα (αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, κλπ.) ή 
πιστοποιητικά προϋπηρεσίας θεωρηµένα από την Επιθεώρηση Εργασίας και 
δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν όσα αναφέρονται στο βιογραφικό 
σηµείωµα και τα οποία αποτέλεσαν κριτήριο επιλογής. 

10. Έγγραφα που αποδεικνύουν την ιδιότητα του πολυτέκνου ή του γονέα 
µονογονεϊκής οικογένειας σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. 

11. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986: 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. 

 
3. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ-ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ 
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 
 
Βασικό κριτήριο κατάταξης των υποψηφίων είναι η ανεργία. Σε περίπτωση που 
δεν υπάρχει ικανός αριθµός ανέργων, προκειµένου να εξασφαλιστεί η 
υλοποίηση των προγραµµάτων, η Επιχείρηση δύναται να προσλάβει Π.Φ.Α. οι 
οποίοι δεν είναι άνεργοι. Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει σύµφωνα µε το 
άρθρο 9, παρ. 3 της ανωτέρω Υ.Α. «Έγκριση Οργανωτικού Πλαισίου 
Προγραµµάτων Άθλησης για Όλους» (Φ.Ε.Κ. 1774/τ. Β’/17-06-2016). 
 
Η σειρά κατάταξης των υποψηφίων καθορίζεται µε βάση τα ακόλουθα κριτήρια: 
 
3.1.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 ∆ΙΚΑΤΣΑ ή του 
πιστοποιητικού αναγνώρισης του ∆ΟΑΤΑΠ, για τη βαθµολογική αντιστοιχία. 
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι: Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών (Master): 0,5 
µονάδες. ∆ιδακτορικό: 1 µονάδα. 
Επισήµανση: γίνεται χρήση της προσφορότερης βαθµολογικά από τις δύο 
κατηγορίες µεταπτυχιακών τίτλων (εφόσον κατατεθούν και οι δύο) και ενός 
µόνο από την ίδια κατηγορία αυτών. Αποκλείεται η αθροιστική βαθµολόγησή 
τους. 
3.2.Εµπειρία 
Ο υποψήφιος λαµβάνει µονάδες από την εµπειρία µε ανώτατο όριο τους 
πενήντα (50) µήνες. Για κάθε µήνα αποδεδειγµένης απασχόλησης στα δηµοτικά 
αθλητικά προγράµµατα µε µηνιαίο σύνολο ωρών έως 120, οι µονάδες που 
λαµβάνονται υπολογίζονται ως εξής: Αρ. µηνών x ώρες απασχόλησης το µήνα 
x 0,08 µονάδες /120.  
Για την εύρυθµη λειτουργία των προγραµµάτων, στα προγράµµατα που ο 
φορέας κρίνει απαραίτητο, δύναται να πριµοδοτήσει έως 20 µήνες από τους 
τελευταίους 24 µήνες, τους υποψηφίους που έχουν αποδεδειγµένη 
προϋπηρεσία στον οικείο φορέα ως εξής: Αρ. µηνών (έως 20 µήνες) x 0,05 
µονάδες. Η βαθµολόγηση γίνεται αθροιστικά. 
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3.3. Λοιπά βαθµολογούµενα κριτήρια 
Πολυτεκνία: Ο πολύτεκνος υποψήφιος βαθµολογείται µε 2 µονάδες. Ο 
υποψήφιος που είναι τέκνο πολύτεκνης οικογένειας λαµβάνει 0,5 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. 
Γονέας µονογονεϊκής οικογένειας: (άρθρο 29 παρ. 6 Ν. 3838/2010). Ο 
γονέας µονογονεϊκής οικογένειας βαθµολογείται µε 0,3 µονάδες για κάθε ένα 
(1) τέκνο του. Βαθµολογείται ο υποψήφιος που έχει την γονική µέριµνα. 
Επισήµανση: Γίνεται χρήση της προσφορότερης βαθµολογικά από τις 
παραπάνω ιδιότητες. Αποκλείεται η αθροιστική βαθµολόγηση των παραπάνω 
κριτηρίων. 
3.4.Λοιπά απαιτούµενα προσόντα 
Στην περίπτωση που απαιτούνται από την ανακοίνωση και άλλα (τυπικά ή/και 
τυχόν πρόσθετα) προσόντα αυτά βαθµολογούνται ως εξής: 
Κύρια κατηγορία ειδίκευσης : 1 µονάδα. 
∆ευτερεύουσα κατηγορία ειδίκευσης : 0,5 µονάδες. 
Στην περίπτωση που απαιτείται εξειδίκευση σε κατηγορία που δεν προβλέπεται 
στο πρόγραµµα σπουδών του αντίστοιχου τµήµατος των Α.Ε.Ι., λαµβάνονται 
υπόψη βεβαιώσεις σπουδών ή εκπαιδευτικών σεµιναρίων ή επιµορφώσεων στο 
συγκεκριµένο αντικείµενο της ανακοίνωσης. 
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 πέντε (5) 
εργάσιµων ηµερών για ανάληψη υπηρεσίας. Μετά το πέρας της προθεσµίας 
αυτής ο φορέας δύναται να καλέσει τον επόµενο στη σειρά κατάταξης 
επιτυχόντα. 
3.5.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 Π.Φ.Α. µε τη 
συγκεκριµένη ειδίκευση, δύναται να προσληφθούν Π.Φ.Α. µε προϋπηρεσία ενός 
(1) τουλάχιστον έτους στο συγκεκριµένο πρόγραµµα. 
3.6.Στις περιπτώσεις που από τη φύση και τις ιδιαιτερότητες του 
προγράµµατος, σύµφωνα µε την κρίση του φορέα, απαιτείται Π.Φ.Α. µε 
συγκεκριµένη ειδίκευση ή εµπειρία, που προβλέπεται στην προκήρυξη, 
προσλαµβάνεται Π.Φ.Α. που έχει τα απαραίτητα προσόντα. 
3.7.Για ποσοστό 20% των θέσεων που προκηρύσσει ο φορέας δεν 
προσµετρούνται µόρια προϋπηρεσίας στα δηµοτικά αθλητικά προγράµµατα, 
εφόσον το σύνολο των θέσεων που προκηρύσσονται είναι τουλάχιστον 10. Για 
το ποσοστό του 20% των θέσεων ο φορέας υποχρεούται να καταρτίσει 
ξεχωριστό πίνακα κατάταξης των υποψηφίων µη προσµετρώντας τα µόρια 
προϋπηρεσίας στα δηµοτικά αθλητικά προγράµµατα (όλων των υποψηφίων). 
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4. ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 
 
4.1. Ο χώρος και ο χρόνος απασχόλησης (ώρες απασχόλησης ηµερησίως) των 
επιλεγέντων Π.Φ.Α. θα καθορισθεί ανάλογα µε τις υπηρεσιακές ανάγκες και τη 
ζήτηση των ωφελούµενων, όπως αυτές θα διαµορφωθούν τελικά, ενώ θα 
πρέπει να τηρούνται αυστηρά οι 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 Επιχείρηση το δικαίωµα κλήσης του επόµενου 
στον πίνακα µοριοδότησης, σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο αδυνατούν 
να καλύψουν τα ωρολόγια προγράµµατα.  
4.2. Οι Π.Φ.Α. προσλαµβάνονται και απασχολούνται µε Σύµβαση Εργασίας 
Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου, διάρκειας µέχρι οκτώ (8) µήνες και η 
ωριαία αποζηµίωση αυτών καθορίζεται σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία 
(Ν.4354/2015).  
 
5. ΕΠΙΛΟΓΗ–ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ–ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 
 
Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει από την τριµελή Επιτροπή ∆ιενέργειας 
∆ιαγωνισµών Προσλήψεων Προσωπικού, όπως ισχύει. 
 
Οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης των υποψηφίων θα αναρτηθούν στον Πίνακα 
Ανακοινώσεων της Επιχείρησης, του ∆ήµου Αµαρουσίου, στο ∆ηµοτικό 
Κολυµβητήριο Αµαρουσίου και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου. Οι ενδιαφερόµενοι 
µπορούν να υποβάλουν ενστάσεις, µέσα σε αποκλειστική προθεσµία τριών 
(3) ηµερολογιακών 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 θα ληφθεί από το 
∆ιοικητικό Συµβούλιο της Επιχείρησης.  
 
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 
 
Προθεσµία υποβολής των αιτήσεων µέχρι και δέκα (10) ηµέρες µετά την 
τελευταία ηµέρα δηµοσίευσης της περίληψης της παρούσας σε τοπικές 
εφηµερίδες.   
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 ∆ηµοτικό Κολυµβητήριο 
Αµαρουσίου (οδός Κυπρίων Αγωνιστών & Αναξαγόρα), τηλ. επικοινωνίας : 210-
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6107.650-651 από τη ∆ευτέρα 30-09-2019 και για δέκα (10) ηµέρες έως 
και την Τετάρτη 09-10-2019. Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από ∆ευτέρα 
έως και Παρασκευή από τις 10.00 π.µ. έως τις 14.00 µ.µ. 
Αιτήσεις µε τηλεοµοιοτυπία (φαξ) ή e-mail 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. 
Η παρούσα προκήρυξη/ανακοίνωση θα αναρτηθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων 
της Επιχείρησης (∆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) ηµερήσιες ή 
εβδοµαδιαίες τοπικές εφηµερίδες της έδρας του Ν. Αττικής. 

 
 

Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. της Επιχείρησης 
Νικόλαος Σ. Πέππας 
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