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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Πρόσληψης  προσωπικού  για  την  υλοποίηση  του  προγράμματος  Μαζικού 
Αθλητισμού για την περίοδο 2012-2013.

Ο Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων, 
ανακοινώνει ότι θα προσλάβει ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ βάση την αριθμ. 
6/2013  Π.Δ.Σ.  του  Ο.Π.Α.Ν.Δ.Α.  με  σύμβαση  εργασίας  Ιδιωτικού  Δικαίου 
Ορισμένου  Χρόνου  με  ωριαία  αντιμισθία,  προκειμένου  να  λειτουργήσει  τα 
εκπαιδευτικά  προγράμματα  Μαζικού  Αθλητισμού,  τα  οποία  γίνονται  με  την 
συνεργασία της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, έως και τις 14/6/2013 και με 
συνολικό αριθμό προσληφθέντων σαράντα ένα (41) γυμναστών – στριών με τις 
παρακάτω ειδικότητες:  
α) Δώδεκα (12) γυμναστές- στριες  με γνώση και προϋπηρεσία σε προγράμματα 
της Γ.Γ.Α που να γνωρίζουν υποχρεωτικά ορθοσωμική,  βάρη, aerobic, pilates, 
yoga (και όχι μεμονωμένα κάποιο από αυτά).
β) Τρία  (3) άτομα με ειδικότητα Παραδοσιακούς Χορούς. 
γ) Έξι  (6) άτομα με ειδικότητα Κολύμβηση
δ) Ένα (1) άτομο με ειδικότητα  Στίβο
ε) Ένα (1) άτομο με ειδικότητα Ενόργανη Γυμναστική
στ) Ένα (1) άτομο με ειδικότητα Ρυθμική Αγωνιστική Γυμναστική
ζ) Τέσσερα (4) άτομα με ειδικότητα Καλαθοσφαίριση 
η) Δύο (2) άτομα με ειδικότητα Πετοσφαίριση 
θ) Τρία (3) άτομα με ειδικότητα Ποδόσφαιρο
ι) Δύο (2) άτομα με ειδικότητα Αντισφαίριση 
ια) Έξι (6) άτομα με ειδικότητα Ειδική Φυσική Αγωγή  

Ειδικά Τυπικά Προσόντα :
• Πτυχιούχοι  Καθηγητές  Φυσικής  Αγωγής 
Πανεπιστημιακής  Εκπαίδευσης,  με  την  ανάλογη  ειδικότητα,  όπου 
ζητείται.
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• Η μοριοδότηση από το Οργανωτικό πλαίσιο Προγραμμάτων Άθλησης για 
Όλους θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις της Υπουργικής Απόφασης 94842/24-
08-2011, (ΦΕΚ τεύχος Β΄ Αρ. Φύλλου 1945/31-08-2011)
• Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 22 Υπαλληλικού 
Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική αντίληψη, δικαστική απαγόρευση)
• Ο αριθμός προσληφθέντων είναι σύμφωνος με τις εγκρίσεις της Γενικής 
Γραμματείας  Αθλητισμού  &  Χρονική  διάρκεια  μέχρι  14-06-2013  (  εγκρίσεις 
Γενικών & Ειδικών Προγραμμάτων μεγάλης διάρκειας της Γενικής Γραμματείας 
Αθλητισμού,  σύμφωνα με τα υπ. Αριθμ. Πρωτ. Γ.Γ.Α. 27758 & 27757/28-11-
2012 αντίστοιχα έγγραφα).

Σημείωση:
Όσων αφορά τις ειδικότητες : 8 θέσεις , τρία (3) άτομα από τους δώδεκα 
(12) προαναφερόμενους με  γνώση και προϋπηρεσία σε προγράμματα 
της Γ.Γ.Α που να γνωρίζουν υποχρεωτικά ορθοσωμική,  βάρη, aerobic, 
pilates,  yoga,  δύο  (2)  άτομα  με  ειδικότητα  Πετοσφαίρισης,  δύο  (2) 
άτομα με ειδικότητα Αντισφαίριση και ένα (1) άτομα από τους έξι (6) 
προαναφερόμενους  με  ειδικότητα  Ειδική  Φυσική  Αγωγή,  δεν  θα 
προσμετρηθεί  η  προϋπηρεσία  στα  Π.Α.Γ.Ο.  βάση  του  άρθρου  10, 
παρ.10.5, του ΦΕΚ τεύχος Β’ Αρ.Φύλλου 1945/31-08-2011

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι :
1.   Αίτηση με έντυπο κριτηρίων επιλογής
2.  Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα,  όπου θα αναφέρεται η προϋπηρεσία στα 
προγράμματα,  η  επιμόρφωση μέσω  σεμιναρίων,  ή  απόκτηση  άλλου  πτυχίου, 
μεταπτυχιακού τίτλου ή ειδικότητας κλπ.
3.   Δήλωση του ν. 1599/86 ότι είναι άνεργος/η και ότι τα στοιχεία στην αίτηση 
και στο βιογραφικό είναι αληθή.
4.   Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία να δηλώνεται:

 Η εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων (μόνο για άντρες) ή 
η νόμιμη απαλλαγή και η αιτία απαλλαγής . Κάθε πράξη του βίου του 
η οποία θα ασκούσε επιρροή στην κρίση της καταλληλότητας του για 
την υπηρεσία που προσδιορίζεται, ιδιαίτερα εάν έχει καταδικαστεί για 
ποινικό αδίκημα.

 Ότι δεν τελεί υπό απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη.
 Ότι δεν παραπέμφθηκε με τελεσίδικο Βούλευμα για κάποιο από τα 

αναφερόμενα στο άρθρο  22  του Π.Δ. 611/77  εγκλήματα έστω και 
εάν δεν επακολούθησε ποινική δίκη λόγω παραγραφής,  καθώς και 
εάν εκκρεμεί εναντίον του κατηγορία για οποιοιδήποτε πλημμέλημα 
ή κακούργημα

5.   Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία να δηλώνεται ότι γνωρίζει 
και  μπορεί  να  διδάξει  το  σύνολο  των  αντικειμένων  ορθοσωμική,  βάρη, 
aerobic, pilates, yoga (και όχι μεμονωμένα κάποιο από αυτά και αφορά όσους 
θα επιλέγουν να εργαστούν στη συγκεκριμένη εξειδίκευση).
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ΕΠΙΛΟΓΗ   –   ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ  -   ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ  

Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει από επιτροπή επιλογής προσωπικού του 
Ο.Π.Α.Ν.Δ.Α..  Οι προσωρινοί  πίνακες  κατάταξης  των  υποψηφίων  θα 
αναρτηθούν στον  πίνακα  ανακοινώσεων του  Ο.Π.Α.Ν.Δ.Α (Ακαδημίας  50). 
Κατά  των  ανωτέρω  αποτελεσμάτων  οι  ενδιαφερόμενοι μπορούν  να 
υποβάλλουν ενστάσεις,  μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα  (10)  ημερών 
στα γραφεία του Οργανισμού,  από την επόμενη της ημέρας ανάρτησης των 
αποτελεσμάτων.
Από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης των προσωρινών πινάκων κατάταξης, 
οι επιλεχθέντες που προκύπτουν από τους προσωρινούς πίνακες κατάταξης, 
είναι υποχρεωμένοι να προσκομίσουν σε αποκλειστική προθεσμία τριών  (3) 
εργασίμων ημερών, τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1.  Επικυρωμένο  φωτοαντίγραφο  πτυχίου  Φυσικής  Αγωγής,  ειδικότητας, 
μεταπτυχιακού τίτλου, διδακτορικού τίτλου ή ισοτίμου τίτλου της αλλοδαπής, 
αναγνωρισμένου  στην  Ελλάδα,  συμπεριλαμβανομένης  και  της  πράξης 
αναγνώρισης
2. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας 
τους
3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης .
4.  Έγγραφα  που  αποδεικνύουν  προϋπηρεσία,  όπως  βεβαιώσεις  ή  άλλα 
αποδεικτικά στοιχεία του κύριου φορέα ασφαλιστικής κάλυψης (μισθολογικές 
καταστάσεις  ΙΚΑ  ή  άλλων  ασφαλιστικών  ταμείων)  ή  βεβαιώσεις  ή  άλλα 
αποδεικτικά στοιχεία φορολογικού χαρακτήρα (αποδείξεις παροχής υπηρεσιών 
κλπ)  ή  πιστοποιητικά  προϋπηρεσίας  θεωρημένα  από  την  Επιθεώρηση 
εργασίας .
5.  Δικαιολογητικά,  πρωτότυπα  ή  θεωρημένα  για  το  γνήσιό  τους,  που  να 
αποδεικνύουν  όσα  αναφέρονται  στο  βιογραφικό  σημείωμα  και  τα  οποία 
απετέλεσαν κριτήριο επιλογής .

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι  ενδιαφερόμενοι  μπορούν  να  υποβάλλουν  αίτηση  στο  Οργανισμό 
Πολιτισμού, Αθλητισμού & Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων  (Δ/νση :
Ακαδημίας 50 - Αθήνα, γραφείο Πρωτοκόλλου, τηλ. 210 3635069),
κατά τις ώρες  08.30 έως  14.00,  από την Δευτέρα  21/01/2013  και για δέκα 
(10) ημέρες έως την Παρασκευή 01/02/2013.
Η παρούσα δημοσιεύεται σε δύο (2) εφημερίδες της Αθήνας  ,  στον Πίνακα 
Ανακοινώσεων του Ο.Π.Α.Ν.Δ.Α  και στην ιστοσελίδα του Δήμου Αθηναίων.

                                    Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Ο.Π.Α.Ν.Δ.Α.

                                               ΝΕΛΛΗ Γ. ΠΑΠΑΧΕΛΑ
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