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          ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ – ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 
¨ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ¨                         Αργυρούπολη,  06/10/2021 
                                                                      Αρ. πρωτ. 637  
                             

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 
Το Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ – 

ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ (Ο.Ν.Α.Δ.Ε.Α.) «ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ» 
 

Έχοντας υπόψη: 
 

1. Τις διατάξεις  των άρθρων 37-42 του Ν. 4765/2021 «Εκσυγχρονισμός του 
συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και ενίσχυση του Ανώτατου 
Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 
6/τ.Α΄/15-1-2021), όπως ισχύει. 

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 20 «Αποκλειστική προθεσμία για τη σύναψη 
συμβάσεων εκτάκτου προσωπικού» του Ν. 4305/2014 (ΦΕΚ 237/Α΄/31-10-
2014), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 52 του Ν. 4554/2018, όπως 
ισχύει. (ΓΙΑ ΚΑΠ ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και ΛΟΙΠΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΣΙΟΥ) 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 107 του Ν. 4483/2017 (ΦΕΚ 107/Α΄/31-7-2017) με 
τις οποίες αντικαταστάθηκαν οι όμοιες του άρθρου 12 παρ. 14 του Ν. 
4071/2012 (Α΄85), όπως ισχύει. (ΑΝΤΙΤΙΜΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΕΣ 
ΓΙΑ ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού) 

5. Τις διατάξεις του άρθρου δεύτερου του Ν.4528/2018 (ΦΕΚ 50/τ. 
Α΄/16.3.2018).  

6. Τις διατάξεις του άρθρου 186 του Ν. 4635/2019 «Επενδύω στην Ελλάδα και 
άλλες διατάξεις», όπως ισχύει. (ΦΕΚ 167 Α΄) . 

7. Την υπ’ αρ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.1/835/οικ. 8660/17-5-2021 διαπιστωτική 
πράξη του Υπουργού Εσωτερικών με θέμα «Ταξινόμηση των Δήμων στις 
κατηγορίες των περ. στ΄ και ζ΄ της παρ. 1 του άρθρου 12 του Ν. 4765/2021 
(Α΄ 6)» (ΑΔΑ:ΨΨΜ246ΜΤΛ6-ΑΧΥ). 

8. Την υπ’ αριθμ. 10/05-03-2021 (ΑΔΑ: 6ΚΘ8ΟΕΔ5-8ΞΑ) απόφαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Νεολαίας & Αθλητισμού Δήμου 
Ελληνικού-Αργυρούπολης “ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ”, με θέμα: 
«Προγραμματισμός Προσλήψεων για πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού 
δικαίου ορισμένου χρόνου υπό τη μορφή αντιτίμου έτους 2021-2022». 

9. Το με αριθμ. πρωτ. 44477/15-04-2021 έγγραφο της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής με θέμα : ¨Εισηγητική έκθεση για πρόσληψη προσωπικού 
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Νεολαίας & 
Αθλητισμού Δήμου Ελληνικού - Αργυρούπολης - ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ» 
υπό την μορφή αντιτίμου, προς το Υπουργείο Εσωτερικών. 
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10. Την υπ’ αρ. πρωτ. 38814/24-05-2021 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών 
με θέμα: έγκριση πρόσληψης διακοσίων εξήντα (260) συμβάσεων με σχέση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε ΟΤΑ και ΝΠΔΔ αυτών, για 
την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου. 

11. Το υπ’ αρ. πρωτ. 39259/26-05-2021 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών 
με θέμα: έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου ορισμένου χρόνου (με αντίτιμο). 

12. Την υπ’ αριθμ. 15/29-6-2021 (ΑΔΑ : 6ΛΕΩΟΕΔ5-ΥΘ6) απόφαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Νεολαίας & Αθλητισμού Δήμου 
Ελληνικού - Αργυρούπολης “ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ”, με θέμα: «Έγκριση 
Δημοσίευσης Ανακοίνωσης για Πρόσληψη Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου 
Ορισμένου Χρόνου». 

13. Την τροποποίηση της συστατικής πράξης του νομικού προσώπου δημοσίου 
δικαίου «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ» (Ο.Ν.Α.Δ.Α.) (ΦΕΚ 1798/τ.Β΄/9.8.2011) και τη διόρθωση 
σφάλματος όσον αφορά την επωνυμία του Ν.Π.Δ.Δ. στο Ορθό 
«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - 
ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ (Ο.Ν.Α.Δ.Ε.Α.) – ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ» (ΦΕΚ 
1019/τ.Β΄/3.4.2012). 

14. Τον τροποποιημένο Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Ν.Π.Δ.Δ. 
«Οργανισμός Νεολαίας & Αθλητισμού» Δήμου Ελληνικού - Αργυρούπολης 
«ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ» (ΦΕΚ 2685/τ΄Β΄/9-10-2014) και την υπ’ αριθμ. 
πρωτ. 321/14-07-2021 βεβαίωση του Προέδρου του Ν.Π.Δ.Δ. περί ύπαρξης 
κενών θέσεων. 

15. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 320/14-07-2021 βεβαίωση του Προέδρου του Ν.Π.Δ.Δ. 
περί ύπαρξης πιστώσεων για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του υπό 
πρόσληψη προσωπικού της παρούσας ανακοίνωσης. 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ  
 

Ότι θα προβεί στην σύναψη συμβάσεων ορισμένου χρόνου (οκτάμηνη απασχόληση), 
επτά (7) ατόμων Καθηγητών Φυσικής Αγωγής για τις ανάγκες του Οργανισμού 
Νεολαίας & Αθλητισμού Δήμου Ελληνικού - Αργυρούπολης ¨Γρηγόρης Λαμπράκης¨ 
(Ο.Ν.Α.Δ.Ε.Α.), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2β του ν.3812/2009. 
 
Τρία (3) άτομα με ειδικότητα Αντισφαίριση. 
Δύο (2) άτομα με ειδικότητα Κολύμβηση. 
Δύο (2) άτομα με ειδικότητα Άσκηση – Υγεία – Αναψυχή. 
 
Όσοι επιλεγούν θα αναλάβουν, ανά ειδικότητά, τα ακόλουθα Αθλητικά 
Προγράμματα του Ο.Ν.Α.Δ.Ε.Α. για την περίοδο 2021 – 2022 ήτοι: 
 

1. Πρόγραμμα ¨Άσκηση στην Προσχολική Ηλικία¨ 
2. Πρόγραμμα ¨Παιδί και Αθλητισμός¨ 
3. Πρόγραμμα ¨Άσκηση Ενηλίκων¨ 
4. Πρόγραμμα ¨Άσκηση στην Εφηβική Ηλικία¨ 

 
Τα απαιτούμενα προσόντα έχουν ως εξής: 
Πτυχίο ή δίπλωμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού ειδικότητας Κολύμβηση  / 
Αντισφαίριση / Άσκηση-Υγεία-Αναψυχή / ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού 
Ανοικτού Πανεπιστημίου  (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της 
ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. 
 
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  
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ουσιαστικά προσόντα, τα οποία κατά την κοινή πείρα μαρτυρούν καταλληλότητα των 
υποψηφίων για το συγκεκριμένο έργο. 
Υπολογιζόμενη εμπειρία νοείται η προϋπηρεσία, συναφή με την ειδικότητα. 
Όλοι οι αιτούντες θα περάσουν από την διαδικασία της συνέντευξης. 
 
Η Προθεσμία και τόπος υποβολής αιτήσεων  

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλλουν ταχυδρομικά με συστημένη 
επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:  Ν.Π.Δ.Δ. 
Οργανισμός Νεολαίας & Αθλητισμού Δήμου Ελληνικού – Αργυρούπολης 
‘‘Γρηγόρης Λαμπράκης’’, Λ. Κύπρου & Τριπόλεως 6, Τ.Κ. 16452, υπόψη κας 
Τατιάνας Καρατζά (τηλ. επικοινωνίας: 210 9600639 – 210 9624042). 

 Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος 
αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των 
υποψηφίων. 

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. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει 
με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και  εάν αυτή είναι, κατά νόμο, 
εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη,  τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την 
επόμενη εργάσιμη ημέρα.  
 
Απαραίτητα δικαιολογητικά  

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. 
2. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας. 
3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 
4. Έγγραφα που αποδεικνύουν την προϋπηρεσία, όπως βεβαιώσεις του οικείου 

ασφαλιστικού φορέα από την οποία να προκύπτει η διάρκεια της ασφάλισης 
και βεβαίωση ιδιωτικού φορέα από τις οποίες προκύπτει ο επακριβώς χρόνος 
και το είδος της εμπειρίας του καθώς και τα στοιχεία του εργοδότη. 
Οι μισθωτοί του δημοσίου τομέα καθώς και οι απασχολούμενοι με σύμβαση 
έργου μπορούν εναλλακτικά αντί της βεβαίωσης του ασφαλιστικού φορέα, να 
προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημοσίου τομέα από την οποία 
να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της εμπειρίας.  

5. Βιογραφικό σημείωμα όπου  θα αναφέρεται η προϋπηρεσία, 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. Για την ειδικότητα της Κολύμβησης απαραίτητη προϋπόθεση κατοχή 

διπλώματος ναυαγοσωστικής.  
 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΣΩΤΗΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 
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