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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
∆ΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ – ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
¨ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ¨

Τριπόλεως 6 & Λ. Κύπρου
Τη 210-9600639, 210-9629844
fax 210-9635872
Πληροφορίες :
Γραφείο Προσωπικού κ. Καρατζά
Αργυρούπολη 14/10/2013
Αρ.Πρωτ. 892
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ¨ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ¨
Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις του του άρθρου 21 παρ. 1 του ν. 2190/1994 όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει
2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2β του ν.3812/2009
3. Την µε αριθµ. πρωτ. οικ.31305/31-07-2013 ΚΥΑ των Υπουργών ∆ιοικητικής
Μεταρρύθµισης, Εσωτερικών και Οικονοµικών
4. Τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 14 του ν.4071/2012
5. Την υπ’ αριθµ. 31465/07-08-2013 εγκριτική του Υπουργείου Εσωτερικών
6. Την υπ’ αριθµ. 65/13 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ο.Ν.Α.∆.Ε.Α.
7. Την µε αριθµ. πρωτ. 48021/39414 εγκριτική της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης
Αττικής.
ΑΝΑΚΟ Ι Ν Ω Ν Ε Ι
Ότι θα προβεί στην σύναψη συµβάσεων ορισµένου χρόνου (οκτάµηνη
απασχόληση), εφτά (7) ατόµων Καθηγητών Φυσικής Αγωγής για τις ανάγκες του
Οργανισµού Νεολαίας & Αθλητισµού ∆ήµου Ελληνικού - Αργυρούπολης ¨Γρηγόρης
Λαµπράκης¨ (Ο.Ν.Α.∆.Ε.Α.), σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2β του
ν.3812/2009.
Όσοι επιλεγούν θα αναλάβουν, ανά ειδικότητά, τα ακόλουθα Αθλητικά
Προγράµµατα του Ο.Ν.Α.∆.Ε.Α. για την περίοδο 2013– 2014 ήτοι:








Πρόγραµµα ¨Άθληση και Γυναίκα¨
Πρόγραµµα ¨Άσκηση στην Προσχολική Ηλικία¨
Πρόγραµµα ¨Αθλητισµός και Άνδρας¨
Πρόγραµµα ¨Παιδί και Αθλητισµός¨
Πρόγραµµα ¨Άσκηση Ενηλίκων¨
Πρόγραµµα ¨Άσκηση στην Εφηβική Ηλικία¨
Πρόγραµµα ¨Άθληση και Νέοι¨
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Τα απαιτούµενα προσόντα έχουν ως εξής:
Να είναι πτυχιούχοι Πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης (Τ.Ε.Φ.Α.Α.), µε τις ακόλουθες
ειδικότητες :
1. Ένα (1) άτοµο µε ειδικότητα Κολύµβηση
2. Ένα (1) άτοµο µε ειδικότητα Αντισφαίριση
3. Ένα (1) άτοµο µε ειδικότητα Ρυθµική
4. Ένα (1) άτοµο µε ειδικότητα Υγεία – Ευρωστία - Αναψυχή
5. Ένα (1) άτοµο µε ειδικότητα Στίβο
6. Ένα (1) άτοµο µε ειδικότητα Ενόργανη
7. Ένα (1) άτοµο µε ειδικότητα Παραδοσιακών Χορών
Να είναι ηλικίας έως 45 χρονών.
Όλοι οι ενδιαφερόµενοι πρέπει να είναι ενήλικες, οι δε άνδρες πρέπει να έχουν
εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νοµίµως από
αυτές. Κατά την επιλογή των υποψηφίων θα ληφθούν υπόψη τα τυπικά και
ουσιαστικά προσόντα, τα οποία κατά την κοινή πείρα µαρτυρούν καταλληλότητα των
υποψηφίων για το συγκεκριµένο έργο.
Υπολογιζόµενη εµπειρία νοείται η προϋπηρεσία στο δηµόσιο τοµέα, συναφή µε
την ειδικότητα του Καθηγητή Φυσικής Αγωγής.
Όλοι οι αιτούντες θα περάσουν από την διαδικασία της συνέντευξης.
Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν Π.Φ.Α µε τη συγκεκριµένη ειδικότητα, δύναται
να προσληφθούν Π.Φ.Α µε προϋπηρεσία ενός τουλάχιστον έτους στη συγκεκριµένη
ειδικότητα.
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν την αίτηση τους, αυτοπροσώπως ή
µε καταλλήλως εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο, στα γραφεία του Οργανισµού Νεολαίας
& Αθλητισµού ∆ήµου Ελληνικού - Αργυρούπολης (Ο.Ν.Α.∆.Ε.Α.), Tριπόλεως 6 & Λ.
Κύπρου (∆ηµοτικό Κολυµβητήριο) ώρες 09:00-13 :00. Η προθεσµία υποβολής των
αιτήσεων είναι δέκα (10) ηµέρες (υπολογιζόµενες ηµερολογιακά) και αρχίζει από
την επόµενη ηµέρα της τελευταίας δηµοσίευσης της παρούσας σε ηµερήσιες ή
εβδοµαδιαίες τοπικές εφηµερίδες του νοµού Αττικής ή της ανάρτησής της στο
κατάστηµα της υπηρεσίας µας και στον χώρο ανακοινώσεων του δηµοτικού
καταστήµατος του δήµου Ελληνικού- Αργυρούπολης στον οποίο εδρεύει η υπηρεσία.
Με την κατάθεση της αίτησης, οι υποψήφιοι οφείλουν να υποβάλουν τα εξής
δικαιολογητικά:
1. Βιογραφικό σηµείωµα, στο οποίο, µεταξύ άλλων, να περιγράφεται λεπτοµερώς
η τυχόν προηγούµενη εµπειρία σε ανάλογα Αθλητικά Προγράµµατα
2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
3. Αντίγραφο αστυνοµικής ταυτότητας, θεωρηµένο από αρµόδια Αρχή.
4. Αντίγραφο Πτυχίου σπουδών και βαθµός πτυχίου , θεωρηµένο από αρµόδια Αρχή.
5.Αντίγραφο ειδικότητας ,θεωρηµένη από αρµόδια Αρχή.
6.Αντίγραφο απολυτήριο Στρατού ή αποδεικτικό νόµιµης απαλλαγής από την
υποχρέωση στράτευσης, θεωρηµένο από αρµόδια Αρχή.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΡΤΖΙ∆ΗΣ

