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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ       Σπάτα13/9/2013,  

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ        Αρ. Πρωτ: 926  

ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ “Η ΑΡΤΕΜΙΣ”     
Ν.Π.Δ.Δ. 
 
Ταχ. Δ/νση: Σταύρου Μπέκα 7        
Τ.K. 190 04, Σπάτα  Αττικής     

Πληροφορίες : Λαβδού Κων.να      

Τηλέφωνο:  210.6633290, 22940.89405         
Fαx:             210 6633290     

E-mail : athlspa1@yahoo.gr 

 
Α  Ν  Α  Κ  Ο  Ι  Ν  Ω  Σ  Η 

 
Ο Πρόεδρος του Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος 
 

Έχοντας υπόψη: 
 

1.Τις διατάξεις του Ν.2190/94 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
2.Την υπ' αριθμ. 52878 /19-12-2011 απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου   
Εσωτερικών Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 
3.Την υπ' αρ. 38938/21-12-2012 Έγκριση πρόσληψης προσωπικού  
4.Την υπ΄αριθμ. 30/2011 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που αφορά τον Κανονισμό της 
υπηρεσίας μας. 
5.Την υπ΄ αριθμ. 1/2012  απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. που αφορά των 
καθορισμό του αριθμού και των ειδικοτήτων του προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. 
6.Την υπ΄αριθμ. 46/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος. 
7.Την υπ' αρ. 77/2012 απόφαση του Δ.Σ. του Αθλητικού Οργανισμού “ Έγκριση πρόσληψης 
γυμναστών, ψήφιση δαπανών και ορισμός όρων προκήρυξης”.    
8. Την 11123/10644/24-4-2012  απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής για το νόμιμο της ανωτέρω απόφασης. 
9.Την  682/20-11-2012 προκήρυξη του προέδρου του Α.Ο από την οποία προκύπτει η προκήρυξη 
δύο θέσεων και απομένουν άλλες 2.   
10. Την 92/2013 απόφαση του Δ.Σ του Αθλητικού Οργανισμού “ Έγκριση πρόσληψης 
γυμναστών, ψήφιση δαπανών και ορισμός όρων προκήρυξης”.    
11. Τις υπ΄αριθμ. 54 και 55 /2013 ΠΑΥ, όπου πιστοποιείται η ύπαρξη των απαραίτητων 
πιστώσεων στον προϋπολογισμό έτους 2013. 
12.Tις ανάγκες του Οργανισμού για την υλοποίηση των προγραμμάτων του Μαζικού Αθλητισμού 
για την νέα Αθλητική Περίοδο  2013-2014 λαμβάνοντας υπόψη το  μεγάλο αριθμό των 
αθλουμένων, που έχουν δείξει ενδιαφέρον για τα προγράμματα ζητάμε την πρόσληψη, με 
σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με ωριαία απασχόληση, συνολικά 2 
ατόμων για την κάλυψη εποχικών  αναγκών του Αθλητικού Οργανισμού του Δήμου Σπάτων – 
Αρτέμιδος- «Η ΑΡΤΕΜΙΣ». 
 

Ανακοινώνει 
 
Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 
χρόνου, συνολικού αριθμού ΔΥΟ (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών 
αναγκών  των υπηρεσιών του Αθλητικού Οργανισμού  για τις εξής,  κατά αριθμό 
ατόμων, ειδικότητες, με τα αντίστοιχα τυπικά προσόντα και την αντίστοιχη χρονική 
περίοδο. 
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Ειδικότητα Αριθμός Χρονική διάρκεια 

ΠΕ Καθηγητών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού 
 

1) Μία Θέση με ειδικότητα α)ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ και β)  
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ 

2) Μία Θέση με ειδικότητα Αεροβικής 
Γυμναστικής με εμπειρία/ προϋπηρεσία σε 
ομαδικά προγράμματα AEROBIC, 
PILATES,YOGA,JUMBA 

 
 

1 
 

1 

 
 

8 μήνες 
 
‘’ 
 

 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΘΛΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ 

 
ΓΕΝΙΚΑ -ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 

 
1. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου Φυσικής Αγωγής ηλικίας από 25-45 ετών. 
2. Οι υποψήφιοι να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του υπαλληλικού κώδικα (καταδίκη, 

υποδικία κ.λ.π.) με επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων της παρ. 6 του άρθρου 4 του Ν. 2207/94 
περί «προσωρινής κράτησης και έλεγχο της διάρκειάς της, αναστολή ποινών κ.λ.π. και άλλες 
διατάξεις». 

3. Οι πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής που θα προσληφθούν είναι υποχρεωμένοι με την υπογραφή της 
σύμβασης να υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνουν ότι είναι άνεργοι. 

 

Κωδικός θέσης 
Τίτλος σπουδών και  
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

1,2 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 
1. Πτυχίο Φυσικής Αγωγής με τις παραπάνω απαιτούμενες ειδικότητες  και 
εμπειρία σε ανάλογα προγράμματα. 
2. Βιογραφικό σημείωμα και βεβαίωση εργοδότη που να πιστοποιεί την 
προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 χρόνων σε αντίστοιχα προγράμματα  «Άθληση για 
Όλους». 
3. Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του 
Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία , δικαστική αντίληψη , δικαστική 
απαγόρευση). 
4. Οι υποψήφιοι των ειδικοτήτων  Καθηγητών Φυσικής Αγωγής (ΠΕ) πρέπει να 
είναι ηλικίας από 25 έως 45 ετών. 
 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)  
Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση των θέσεων από 
υποψηφίους με τις παραπάνω ειδικότητες επιτρέπεται η πρόσληψη πτυχιούχου 
φυσικής αγωγής με οποιαδήποτε ειδικότητα αλλά με προϋπηρεσία σε 
αντίστοιχο πρόγραμμα. 
 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:  
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)  
Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση των θέσεων από 
υποψηφίους με τις παραπάνω ειδικότητες επιτρέπεται η πρόσληψη πτυχιούχου 
φυσικής αγωγής με οποιαδήποτε ειδικότητα αλλά με προϋπηρεσία σε 
αντίστοιχο πρόγραμμα μικρότερη των 3 ετών. 
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ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
 
1) Αίτηση, η οποία διανέμεται από τον Α.Ο. 
2) Βιογραφικό σημείωμα που να αναφέρεται στην προϋπηρεσία στα προγράμματα, στην 

επιμόρφωση μέσω σεμιναρίων, στην απόκτηση άλλου πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου ή 
ειδικότητας κ.λπ. 

3) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι ο αιτών είναι άνεργος και ότι τα στοιχεία που 
αναφέρονται στην αίτηση και στο βιογραφικό σημείωμα είναι αληθή. 

4) Επικυρωμένη φωτοτυπία πτυχίου Φυσικής Αγωγής, ειδικότητας, μεταπτυχιακού τίτλου ή 
διδακτορικού διπλώματος ή ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένου στην 
Ελλάδα. 

5) Επικυρωμένη φωτοτυπία πτυχίου ή βεβαίωση συμμετοχής σε σεμινάρια για τα προγράμματα 
AEROBIC, PILATES,YOGA,JUMBA, 

6) Επικυρωμένη φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας. 
7) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 
8) Βεβαίωση του Δήμου περί μόνιμης κατοικίας. 
9) Έγγραφα που αποδεικνύουν 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, κ.λπ.) ή πιστοποιητικά προϋπηρεσίας θεωρημένα από την Επιθεώρηση Εργασίας και 

10) Δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν όσα αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα και τα οποία 
αποτέλεσαν κριτήριο επιλογής. 

 
Οι ενδιαφερόμενοι στην αίτησή τους θα πρέπει να δηλώνουν: 
(α) εάν και σε ποια προγράμματα και σε ποιο δήμο ή άλλο φορέα εργάστηκαν την προηγούμενη 
περίοδο (β) σε ποιά προγράμματα επιθυμούν να εργαστούν κατά σειρά προτεραιότητας 
 
Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986  και η ανακρίβεια των 
δηλούμενων στοιχείων επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές κυρώσεις. Αντικατάσταση της αίτησης ή 
διόρθωση αυτής ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη 
της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. 
 
Κριτήρια Επιλογής 
1. Η επιλογή των Π.Φ.Α. που θα εργαστούν γίνεται με το παρακάτω σύστημα κριτηρίων: 
(α) 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. 
(β) Βαθμός πτυχίου 
Ο βαθμός πτυχίου πολλαπλασιάζεται με το συντελεστή 3 και το γινόμενο στρογγυλοποιείται σε 
ακέραιο αριθμό (αριθμός μορίων πτυχίου). 
(γ) Μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών: 
α) Μεταπτυχιακό Δίπλωμα (Master): 20 μόρια 
β) Διδακτορικό Δίπλωμα : 30 μόρια. 
(δ) εντοπιότητα, κατά τις κείμενες διατάξεις: 1 μόριο 
(ε) Ειδίκευση – πρόσθετες γνώσεις αντίστοιχες με το περιεχόμενο των ΠΑγΟ 
1η κατηγορία ειδικοτήτων ή ειδικεύσεων ή κατευθύνσεων: 20 μόρια 
2η κατηγορία ειδικοτήτων ή ειδικεύσεων ή κατευθύνσεων: 10 μόρια 
(στ) Οικογενειακή κατάσταση 
α) έγγαμος με ένα παιδί: 5 μόρια 
β) έγγαμος με δύο παιδιά: 10 μόρια 
γ) έγγαμος με τρία παιδιά: 15 μόρια 
δ) πολύτεκνη οικογένεια : 15 μόρια 
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Τα μόρια προσμετρούνται για μία (1) μόνο κατηγορία από τις ανωτέρω. 
 
2. Σε περίπτωση ισοβαθμίας, λαμβάνονται υπόψη πρόσθετα κριτήρια που προκύπτουν από το 
βιογραφικό σημείωμα, με την εξής προτεραιότητα: Ημερομηνία κτήσης πτυχίου, κτήση δεύτερου 
σχετικού με το αντικείμενο πτυχίου, κτήση βεβαιώσεων σεμιναρίων σχετικών με το αντικείμενο, 
κτήση δεύτερου πτυχίου, βαθμός πτυχίου. 
  
 Οι Π.Φ.Α. προσλαμβάνονται και απασχολούνται στα Π.Α.γ.Ο., με σύμβαση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, με ωριαία απασχόληση που ορίζεται στα 9,00 ευρώ 
μεικτά, διάρκειας μέχρι 8 μήνες. 

 
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

 
Οι ενδιαφερόμενοι  μπορούν να υποβάλουν αίτηση στα  γραφεία της υπηρεσίας μας ,Σταύρου Μπέκα 
7 Σπάτα εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, που αρχίζει από την επομένη ημέρα της 
τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα 
της υπηρεσίας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτησή της 
είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες (παρ. 10 άρθρο 21 Ν.2190/1994). 
 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ 
Περίληψη της παρούσας, να δημοσιευθεί σε δύο (2) ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τοπικές  εφημερίδες 
του Νομού, εφόσον εκδίδονται.  
Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης να γίνει στο κατάστημα της οικείας υπηρεσίας και στον χώρο 
των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του δήμου στην οποία εδρεύει η υπηρεσία. 
 

 
 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 
 

ΛΕΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
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