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EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      
            ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                         ΑΔΑ:  

               Ν.Π.Δ.Δ.         Αρ. πρωτ. 421 

       
Ταχ. Δ/νση : Ολυμπιονικών & Σπ.Λούη       

Τ.Κ.   :  15235 Βριλήσσια      
Τηλ  : 210 8101510-11  
e-mail   : kleistob@otenet.gr 
website                  :  www.vrilissia.gr 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Το Δ.Σ. του ΝΠΔΔ ΠΟΛΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 

ανακοινώνει 

ότι κατ’ εφαρμογή : 

 της υπ’ αριθ.46/2016 απόφασης του ΔΣ του ΝΠΔΔ,  
 Του υπ’αριθμ. Πρωτ. 16933/15-6-2016 εγγράφου του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής 

Ανασυγκρότησης  με το οποίο εγκρίνει στο ΝΠΔΔ την απασχόληση δεκατριών (13) ατόμων με 
σχέση εργασίας ΙΔΟΧ για την κάλυψη αναγκών με την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου, 

 Της υπ’αριθμ. Πρωτ. 19874/8-6-2016 απόφασης του Υφυπουργού Εσωτερικών & Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης  περί Έγκριση σύναψης πεντακοσίων σαράντα (540) συμβάσεων με σχέση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και ενενήντα οκτώ (98) συμβάσεων μίσθωσης έργου 
σε ΟΤΑ και ΝΠΔΔ για την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου από τους ωφελούμενους 

 Του με αριθμ. πρωτ. 28977/10993/12-5-2016 εγγράφου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με 
θέμα: Εισηγητική έκθεση για πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο 
ΝΠΔΔ Πολιτιστικός & Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Βριλησσίων, με αντίτιμο, προς το Υπουργείο 
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. 

 Της 9/2016 απόφασης ΔΣ του ΝΠΔΔ με την οποία ζητά την Έγκριση σύναψης συμβάσεων δέκα 
(10) ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, κατηγορίας ΠΕ, ειδικότητας 
Καθηγητών Φυσικής Αγωγής (διαφόρων ειδικοτήτων) με σκοπό την εκτέλεση των αθλητικών 
προγραμμάτων διάρκειας έως οκτώ (8) μήνες, (ωρομίσθιοι) με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή 
αντιτίμου (άρθρο 12 παρ.14 του ν.4071/2012)  

 των διατάξεων του ν. 2190/1994, όπως ισχύει και τις όμοιες του ν. 3812/2009  
 των διατάξεων του άρθρου 14 παρ 2 του ν. 2190/1994, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του ν. 

3812/2009 «Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις», δεν 
υπάγεται στις διαδικασίες πρόσληψης μέσω ΑΣΕΠ «Το εκπαιδευτικό ή διδακτικό προσωπικό των 
Α.Ε.Ι., των Τ.Ε.Ι. και των με οποιαδήποτε ονομασία σχολών ή σχολείων ή υπηρεσιών του 
Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ., των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού 
και των νομικών προσώπων που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο.» 

 
προτίθεται να προσλάβει δέκα (10) Καθηγητές Φυσικής Αγωγής με κύρια ειδικότητα : Καλαθοσφαίριση, 
Πετοσφαίριση, Ποδόσφαιρο, Ρυθμική, Ενόργανη, Αντισφαίριση,  Στίβος, Παραδοσιακοί χοροί, 
Χειροσφαίριση, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου με ωριαία αντιμισθία για οκτώ 
μήνες (8), προκειμένου να λειτουργήσει τα εκπαιδευτικά προγράμματα διδασκαλίας αθλημάτων . 
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. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία να δηλώνεται  ότι : 
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 τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση και στο βιογραφικό σημείωμα είναι αληθή 
 είναι άνεργος και είναι εγγεγραμμένος στα μητρώα του ΟΑΕΔ    
 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. 
 δεν τελεί υπό απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη. 
 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. 

 

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

5.   Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας. 

6.    Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

7.    Βεβαίωση του Δήμου περί μόνιμης κατοικίας. 

8.   Έγγραφα που αποδεικνύουν προϋπηρεσία, όπως: βεβαιώσεις ,συμβάσεις , πιστοποιητικά προϋπηρεσίας 
και δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν όσα αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα  

 

9.  Έγγραφα που αποδεικνύουν την ιδιότητα του πολυτέκνου ή του γονέα μονογονεϊκής οικογένειας 
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ  ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ 
 
Ι. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 
Οι υποψήφιοι πρέπει : 
1) Να έχουν Ελληνική ιθαγένεια. 
2) Να έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας τους και να μην υπερβαίνουν το 55ο (σύμφωνα με το 
άρ.2 του Π.Δ.523/80 όπως αντικαταστάθηκε το άρθ. 2 Π.Δ. 476/4-21 Μαίου 1981 (ΦΕΚ Α 132).  
3) Να είναι υγιείς, αρτιμελείς και να έχουν φυσική κατάσταση κατάλληλη για την άσκηση - εκτέλεση  των 
καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν. 
4) Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του υπαλληλικού κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική 
συμπαράσταση). 
5) Οι άνδρες μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές 
τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές. Δεν απαιτείται εκπλήρωση των στρατιωτικών 
υποχρεώσεων για τους πολίτες κράτους της Ευρωπαϊκής  Ένωσης στη χώρα των οποίων δεν προβλέπεται η 
υποχρέωση στράτευσης.                
 
ΙΙ. ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ 
 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ                                    
Πτυχίο ΑΕΙ  
 
ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 
Μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών στο γνωστικό 
αντικείμενο της θέσης  

Προϋπηρεσία σε αντίστοιχα προγράμματα διδασκαλίας 
Αθλητισμού Δήμων και  Νομικών Προσώπων Δήμου, σε 
ηλικιακές ομάδες αντίστοιχες με αυτές που πρόκειται να 
υλοποιηθούν από τον οργανισμό  

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση (μαζί με δικαιολογητικά) στο ΝΠΔΔ «Πολιτιστικός και 
Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Βριλησσίων», δ/νση  Ολυμπιονικών & Σπ.Λούη, Βριλήσσια καθημερινά 
09:00-13:00. Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 210 8101510, κα Κοβούση Ιωάννα. Προθεσμία υποβολής 
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αιτήσεων πρόσληψης (10) ημέρες από την δημοσίευση στις εφημερίδες, και συγκεκριμένα από 23/07/2016 
έως 03/08/2016. 

Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16  Ν.3584/07 (καταδίκη, υποδικία κλπ). 
Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει από την επιτροπή αξιολόγησης των αιτήσεων η οποία ορίστηκε με την 
υπ’αριθμ. απόφαση Δ.Σ. 46/2016.  Οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης των υποψηφίων θα αναρτηθούν στον 
πίνακα ανακοινώσεων του ΝΠΔΔ. 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.  

Η πρόεδρος του ΔΣ 

 

Ιωάννα Κυρίτση 
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