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ΑΔΑ: Ω8ΥΝΟΕΔ5-ΞΡΟ

Αργυρούπολη 15/09/2020
Αρ. πρωτ. 772

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
για σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Ο Ο.Ν.Α.Δ.Ε.Α.
Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994 όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει με το άρθρο 1 παρ. 2 του Ν. 3812/2009 σύμφωνα με τις οποίες δεν υπάγεται στις
διατάξεις των κεφαλαίων Α΄, Β΄ και Γ΄ το εκπαιδευτικό ή διδακτικό προσωπικό των με
οποιαδήποτε ονομασία Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου
βαθμού.
2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 ¨Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης¨ (ΦΕΚ 87 Α), όπως έχουν
τροποποιηθεί και ισχύουν.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 4057/2012 ¨Πειθαρχικό Δίκαιο Δημόσιων
Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου
Δικαίου ¨(ΦΕΚ 54Α).
4. Την υπ΄αριθμ. 459462/14576/1116/27-08-2020
Εγκριτική των Υπουργείων
Εσωτερικών & Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Πολιτισμού & Αθλητισμού, περί
¨Έγκριση Κατανομής θέσεων για την πρόσληψη Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής¨
5. Την απόφαση με αριθμ. 69097/2670/170 του Υφυπουργού Πολιτισμού και
Αθλητισμού (ΦΕΚ 461/Β/14-02-2020) «Έγκριση Οργανωτικού Πλαισίου
Προγραμμάτων Άθλησης για όλους της ΓΓΑ».
6. Την υπ’ αριθμ. 15/2020 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Ν.Α.Δ.Ε.Α.
¨Έγκριση εφαρμογής των προγραμμάτων Άθλησης για Όλους περιόδου 2020-2021¨
7. Τον Ο.Ε.Υ. του Ο.Ν.Α.Δ.Ε.Α. ΦΕΚ 2685/09-10-2014 τεύχος Β, αριθμ. 5307/4435.
Ανακοινώνει
Την πρόσληψη τεσσάρων (4) Πτυχιούχων Καθηγητών Φυσικής Αγωγής, με σύμβαση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικής διάρκειας έως οκτώ (8)
μηνών, με ωριαία αποζημίωση, για την υλοποίηση των Προγραμμάτων ¨Άθλησης για
Όλους¨ περιόδου 2020 – 2021, για τις εξής ειδικότητες :
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ΚΩΔΙΚΟΣ
ΘΕΣΗΣ
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
(ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ)

ΑΤΟΜΑ
1

ΧΡΟΝΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Έως 8 μήνες

02

ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
(ΡΥΘΜΙΚΗ)

1

Έως 8 μήνες

03

ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
(ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ)

1

Έως 8 μήνες

04

ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
(ΥΓΕΙΑ ΕΥΡΩΣΤΙΑ
ΑΝΑΨΥΧΗ)

1

Έως 8 μήνες

ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Τίτλοι σπουδών : Πτυχίο του
Τμήματος
Επιστήμης
Φυσικής
Αγωγής και Αθλητισμού της
ημεδαπής
ή
αναγνωρισμένης
ανώτατης σχολής της αλλοδαπής με
ειδικότητα Κολύμβησης
Τίτλοι σπουδών : Πτυχίο του
Τμήματος
Επιστήμης
Φυσικής
Αγωγής και Αθλητισμού της
ημεδαπής
ή
αναγνωρισμένης
ανώτατης σχολής της αλλοδαπής με
ειδικότητα Ρυθμικής
Τίτλοι σπουδών : Πτυχίο του
Τμήματος
Επιστήμης
Φυσικής
Αγωγής και Αθλητισμού της
ημεδαπής
ή
αναγνωρισμένης
ανώτατης σχολής της αλλοδαπής με
ειδικότητα Αντισφαίρισης
Τίτλοι σπουδών : Πτυχίο του
Τμήματος
Επιστήμης
Φυσικής
Αγωγής και Αθλητισμού της
ημεδαπής
ή
αναγνωρισμένης
ανώτατης σχολής της αλλοδαπής με
ειδικότητα
Υγεία
Ευρωστία
Αναψυχή)

Απαραίτητα δικαιολογία :
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικώς τα
εξής δικαιολογητικά :
1. Φωτοτυπία πτυχίου Τ.Ε.Φ.Α.Α., - ειδικότητας – βαθμός πτυχίου, μεταπτυχιακού
τίτλου ή διδακτορικού διπλώματος ή ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής
αναγνωρισμένου από την Ελλάδα.
2. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.
3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
4. Έγγραφα που αποδεικνύουν την προϋπηρεσία, όπως βεβαιώσεις του κυρίου
φορέα ασφαλιστικής κάλυψης ή βεβαίωση του οικείου φορέα δημοσίου τομέα
από την οποία να προκύπτει το είδος και η χρονική διάρκεια της εμπειρίας ή
άλλα αποδεικτικά στοιχεία που να αναγράφονται οι μήνες.
5. Βιογραφικό σημείωμα όπου θα αναφέρεται η προϋπηρεσία στα προγράμματα
της ΓΓΑ, η επιμόρφωση μέσω σεμιναρίων, η απόκτηση άλλου πτυχίου ή
μεταπτυχιακού τίτλου ή ειδικότητας κ.λ.π.
6. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση
και στο βιογραφικό είναι αληθή.
7. Υπεύθυνη δήλωση για πιθανό κώλυμα υπέρβασης της 8μηνης απασχόλησης
8. Έγγραφα που να υποδεικνύουν την ιδιότητα του πολυτέκνου ή του γονέα
μονογονεϊκής οικογένειας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
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9. Βεβαίωση ΟΑΕΔ ότι είναι άνεργος.
10. Αν από τις αιτήσεις δεν υπάρξουν άνεργοι για την εκάστοτε ειδικότητα τότε θα
προτιμηθούν Π.Φ.Α. χωρίς βεβαίωση ανεργίας.
11. Για την ειδικότητα Υγεία Ευρωστία Αναψυχή απαραίτητη προϋπόθεση η γνώση
στο αντικείμενο της Αεροβικής και Pilates ή Yoga.
12. Για την ειδικότητα της Κολύμβησης απαραίτητη προϋπόθεση κατοχή
διπλώματος ναυαγοσωστικής.
Κριτήρια επιλογής
Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει σύμφωνα με την 69097/2670/170 Υπουργική
Απόφαση (ΦΕΚ 461 τ. Β΄/14-02-2020) ¨Έγκριση Οργανωτικού Πλαισίου Προγραμμάτων
Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο.) της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού¨.
Επιλογή – Ανάρτηση πινάκων – Ενστάσεις
Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει από την επιτροπή αξιολόγησης αιτήσεων που
συστάθηκε με την υπ’ αρ. 15/2020 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του
Ο.Ν.Α.Δ.Ε.Α.. Οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης υποψηφίων θα αναρτηθούν στον
πίνακα ανακοινώσεων του Ο.Ν.Α.Δ.Ε.Α. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν
ενστάσεις, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών στα γραφεία του
Ο.Ν.Α.Δ.Ε.Α., από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης των αποτελεσμάτων στη
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (aod.argyroupoli@gmail.com).
Προθεσμία και τόπος υποβολής αιτήσεων
Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (aod.argyroupoli@gmail.com) ή ταχυδρομικά με
συστημένη επιστολή, όλα τα απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση
δικαιολογητικά στα Γραφεία του Αθλητικού Οργανισμού, Τριπόλεως 6 & Λ. Κύπρου
(Δημοτικό Κολυμβητήριο), τηλ. Επικοινωνίας : 210 9600639 – 210 9624042.
Η αίτηση συμμετοχής που θα υποβληθεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο πρέπει
απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή.
Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημερολογιακές μέρες, που
αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσης σε δύο (2)
ημερήσιες εφημερίδες ή της ανάρτησή της στο κατάστημα της υπηρεσίας και στο
διαδικτυακό τόπο (www.onadea.gr) και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού
καταστήματος του Δήμου Ελληνικού – Αργυρούπολης.

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΩΤΗΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ
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