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Αγία Παρασκευή, 21/12/2018
Αρ. Πρωτ.:-2424-

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την πρόσληψη Καθηγητών Φυσικής Αγωγής με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού
Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) με ωριαία αποζημίωση (ωρομίσθιο).
Ο Πολιτιστικός & Αθλητικός Οργανισμός του Δήμου Αγίας Παρασκευής που εδρεύει στο Δήμο
Αγίας Παρασκευής, οδός Αιγαίου Πελάγους & τέρμα Νότου, έχοντας υπόψη:
1. την με αριθμό 2217/2018 (ΑΔΑ: 6563ΟΛΘΒ-8ΟΞ) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του
Π.Α.Ο.Δ.Α.Π.
2. Το άρθρο 29 του Ν. 4151/2013, (ΦΕΚ 103/τ.Α’ /29-04-2013) σύμφωνα με το οποίο «η πρόσληψη
προσωπικού ΠΦΑ με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου εξαιρείται των διαδικασιών της υπ. αρ.
33/2006 ΠΥΣ».
3. τηv με αριθμό

ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ΤΣΠΕΠΑΟ/489678/20065/1687/528, ΚΥΑ που

δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 4478/9-10-2018 ΤΕΥΧΟΣ Β΄ με θέμα:«Έγκριση Κατανομής Θέσεων για την
πρόσληψη Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.) με σκοπό την στελέχωση των ΟΤΑ Α’ και Β΄
Βαθμού και των ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ αυτών που υλοποιούν Προγράμματα Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο)
έτους 2018-19»
4. τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν. 4151/2013
5. Την

υπ.

αριθμ.

ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ΤΣΠΕΠΑΟ/187200/13385/1259/891

απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων ΦΕΚ 1774/Β/17-06-2016 που αφορά
στην έγκριση του «Οργανωτικού Πλαισίου των Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους»
6. Την υποβολή προτάσεων του Πολιτιστικού & Αθλητικού Οργανισμού του Δήμου Αγίας
Παρασκευής σχετικά με την υλοποίηση Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους περιόδου 20182019.
7. Την με Α.Π.:ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ΤΣΠΕΠΑΟ/582504/23061/1894/540-15/11/2018
έγκριση Γενικών Προγραμμάτων
8. Την με Α.Π. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ΤΣΠΕΠΑΟ/582539/23062/1895/541-15/11/2018
έγκριση Ειδικών Προγραμμάτων

Ανακοινώνει
ότι προκειμένου να υλοποιήσει τα Προγράμματα Μαζικού Αθλητισμού κατά την περίοδο 20182019 σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, προτίθεται να προσλάβει πέντε
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(05) Καθηγητές Φυσικής Αγωγής με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
με ωριαία αποζημίωση διάρκειας έως 8 μήνες και συγκεκριμένα τους εξής, ανά υπηρεσία, έδρα,
ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός
θέσης

Έδρα
υπηρεσίας

Υπηρεσία

101

Π.Α.Ο.Δ.Α.Π.

Αγία
Παρασκευή

102

Π.Α.Ο.Δ.Α.Π.

Αγία
Παρασκευή

103

Π.Α.Ο.Δ.Α.Π.

Αγία
Παρασκευή

Ειδικότητα
Πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής
με ειδίκευση στον Μαζικό Λαϊκό
Αθλητισμό ή στην Ευρωστία και
Υγεία ή στις Αθλητικές
Δραστηριότητες Κλειστού Χώρου
Πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής
με ειδίκευση Μαζικό Λαϊκό
Αθλητισμό ή στην Ευρωστία και
Υγεία ή στις Αθλητικές
Δραστηριότητες Κλειστού Χώρου και
εμπειρία στην Προσχολική Αγωγή
Πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής
με ειδίκευση στην Ειδική Φυσική
Αγωγή ή στην Προσαρμοσμένη
Φυσική/Κινητική Αγωγή ή στην
Άσκηση σε ειδικούς πληθυσμούς

Διάρκεια
σύμβασης

Αριθμός
ατόμων

Έως
31/7/2019

3

Έως
31/7/2019

1

Έως
31/7/2019
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Η μοριοδότηση κάθε καθηγητή Φυσικής Αγωγής θα γίνεται για μία μόνο ειδικότητα.
Σε περίπτωση που θα προκύψουν ανάγκες και σε τμήματα άλλης ειδικότητας τότε θα δίνεται η
δυνατότητα ο υποψήφιος να συμμετάσχει και σε αυτά.
ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

1.

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου Φυσικής Αγωγής της ημεδαπής ή

αντίστοιχου τίτλου της αλλοδαπής, αναγνωρισμένου από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

2.

Να έχουν τα προσόντα πρόσληψης και να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 22 του

υπαλληλικού κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική απαγόρευση).
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόμενοι Π.Φ.Α. που επιθυμούν να απασχοληθούν στα Π.Α.γ.Ο., υποβάλλουν αίτηση
στο φορέα υλοποίησης, η οποία θα πρέπει να συνοδεύεται από:
1.

Βιογραφικό σημείωμα που να αναφέρεται στην προϋπηρεσία στα Προγράμματα Μαζικού

Αθλητισμού

της

ΓΓΑ

(μήνες

απασχόλησης-μηνιαίες

ώρες

απασχόλησης),

στην

επιμόρφωση μέσω σεμιναρίων, στην απόκτηση άλλου πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου ή
ειδικότητας κ.λπ.
2.

Αίτηση στην οποία δηλώνουν:
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i.

εάν εργάστηκαν την προηγούμενη περίοδο στα προγράμματα, σε ποιο πρόγραμμα, σε
ποιο δήμο ή άλλο φορέα και εάν επιθυμούν να εργαστούν με τις ίδιες προϋποθέσεις.

ii.

να δηλώσουν ιεραρχικά σε ποια προγράμματα επιθυμούν να εργαστούν

iii.

να δηλώσουν ιεραρχικά σε ποιο δήμο ή άλλο φορέα επιθυμούν να εργαστούν.
Η αίτηση επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 και η
ανακρίβεια των δηλουμένων επιφέρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές
κυρώσεις και μέτρα.

3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση και
στο βιογραφικό σημείωμα είναι αληθή.
4. Αντίγραφο πτυχίου Φυσικής Αγωγής, ειδικότητας, μεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού
διπλώματος ή ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένου από το
ΔΟΑΤΑΠ.
5. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.
6. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
7. Βεβαίωση του Δήμου περί μόνιμης κατοικίας.
8. Βεβαίωση του ΟΑΕΔ ότι είναι άνεργος.
9. Έγγραφα που αποδεικνύουν προϋπηρεσία: Βεβαίωση Φορέα όπου θα αναγράφεται
μόνο η προϋπηρεσία στα Προγράμματα Μαζικού Αθλητισμού της ΓΓΑ (μήνες
απασχόλησης-μηνιαίες ώρες απασχόλησης), βεβαίωση ΓΓΑ όπου θα αναγράφεται η
προϋπηρεσία στα Προγράμματα Μαζικού Αθλητισμού της ΓΓΑ (μήνες απασχόλησηςμηνιαίες ώρες απασχόλησης). Μόνο οι παραπάνω βεβαιώσεις θα λαμβάνονται
υπόψη για τον υπολογισμό των μορίων προϋπηρεσίας.
10. Έγγραφα που αποδεικνύουν την ιδιότητα του πολυτέκνου ή του γονέα
μονογονεϊκής οικογένειας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Κριτήρια Επιλογής - Καθορισμός της σειράς κατάταξης των υποψηφίων
Βασικό κριτήριο κατάταξης των υποψηφίων είναι η ανεργία. Η ανεργία αποδεικνύεται με σχετική
βεβαίωση από το αρμόδιο γραφείο του ΟΑΕΔ .
Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ικανός αριθμός υποψηφίων που να πληροί την παραπάνω
προϋπόθεση (ανεργία), προκειμένου να εξασφαλιστεί η υλοποίηση των Π.Α.γ.Ο., ο φορέας
δύναται να προσλάβει Π.Φ.Α οι οποίοι δεν είναι άνεργοι.
Η πρόσληψη αυτών γίνεται με βάση την κατάταξη τους σε πίνακα σύμφωνα με τη
μοριοδότηση που περιγράφεται παρακάτω. Ως εκ τούτου, συντάσσονται πίνακες υποψηφίων
μη λαμβάνοντας υπόψη τον περιορισμό της ανεργίας και στη συνέχεια και της εντοπιότητας. Η
σειρά κατάταξης των υποψηφίων που έχουν το ανωτέρω κριτήριο καθορίζεται με βάση τα
ακόλουθα κριτήρια:

3

ΑΔΑ: ΨΡΕΥΟΛΘΒ-99Τ

Τυπικά Προσόντα
Βασικό Πτυχίο: Βαθμός Πτυχίου (οι μονάδες του βαθμού του τίτλου σπουδών με δύο δεκαδικά
ψηφία πολλαπλασιάζονται με τον αριθμό 0,1).
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι
Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών (Master): 0,5 μονάδες.
Διδακτορικό: 1 μονάδα.
Επισήμανση: γίνεται χρήση της προσφορότερης βαθμολογικά από τις δύο κατηγορίες
μεταπτυχιακών τίτλων (εφόσον κατατεθούν και οι δύο) και ενός μόνο από την ίδια κατηγορία
αυτών. Αποκλείεται η αθροιστική βαθμολόγηση τους.
Εμπειρία
Υπολογίζεται μόνο η εμπειρία στα Π.Α.γ.Ο
Ο υποψήφιος λαμβάνει μονάδες από την εμπειρία με ανώτατο όριο τους εξήντα (60) μήνες.
Για κάθε μήνα αποδεδειγμένης απασχόλησης στα Π.Α.γ.Ο. με μηνιαίο σύνολο ωρών έως 120,
οι μονάδες που λαμβάνονται υπολογίζονται ως εξής: Αρ. μηνών x ώρες απασχόλησης το μήνα
x 0,08 μονάδες/120.
Για την εύρυθμη λειτουργία των ΠΑγΟ, στα προγράμματα που ο φορέας κρίνει απαραίτητο,
δύναται να

πριμοδοτήσει έως 20 μήνες από τους τελευταίους 24 μήνες,τους υποψηφίους

που έχουν αποδεδειγμένη προϋπηρεσία στον οικείο φορέα ως εξής: Αρ. μηνών (έως 20 μήνες)
x 0,05 μονάδες.
Η βαθμολόγηση γίνεται αθροιστικά.
Λοιπά βαθμολογούμενα κριτήρια
Πολυτεκνία: Πολύτεκνος υποψήφιος βαθμολογείται με 2 μονάδες. Ο υποψήφιος που είναι
τέκνο πολύτεκνης οικογένειας λαμβάνει 0,5 μονάδες.
Ανήλικα τέκνα: Ο υποψήφιος βαθμολογείται 0,3 μονάδες για καθένα από τα δύο (2) πρώτα
ανήλικα τέκνα του και 0,5 μονάδες για το τρίτο ανήλικο τέκνο.
Γονέας μονογονεϊκής οικογένειας (άρθρο 29 παρ. 6 ν.3838/2010).
Ο γονέας μονογονεϊκής οικογένειας βαθμολογείται με τριάντα (0,3) μονάδες για κάθε ένα (1)
τέκνο του. Βαθμολογείται ο υποψήφιος που έχει την γονική μέριμνα.
Επισήμανση: γίνεται χρήση της προσφορότερης βαθμολογικά από τις παραπάνω ιδιότητες.
Αποκλείεται η αθροιστική βαθμολόγηση των παραπάνω κριτηρίων.
Λοιπά απαιτούμενα προσόντα
Στην περίπτωση που απαιτούνται από την ανακοίνωση και άλλα (τυπικά ή / και τυχόν
πρόσθετα) προσόντα αυτά βαθμολογούνται ως εξής: Κύρια κατηγορία ειδίκευσης 1 μονάδα.
Δευτερεύουσα κατηγορία ειδίκευσης 0,5 μονάδες.
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Στην περίπτωση που απαιτείται εξειδίκευση σε κατηγορία που δεν προβλέπεται στο
πρόγραμμα σπουδών του αντίστοιχου τμήματος των Α.Ε.Ι., λαμβάνονται υπόψη βεβαιώσεις
σπουδών ή εκπαιδευτικών σεμιναρίων ή επιμορφώσεων στο συγκεκριμένο αντικείμενο της
ανακοίνωσης.
Σημείωση: Σε περίπτωση ισοβαθμίας λαμβάνονται υπόψη πρόσθετα προσόντα όπως ο χρόνος
κτήσης πτυχίου, η εντοπιότητα, η αξιολόγηση του υποψηφίου από το φορέα (σε περίπτωση
που έχει προϋπηρεσία στον οικείο φορέα και στο συγκεκριμένο πρόγραμμα). Μετά την
ανακοίνωση των τελικών πινάκων από το φορέα οι

επιτυχόντες Π.Φ.Α. υποχρεούνται να

παρουσιαστούν στο κατάστημα του φορέα εντός 5 εργάσιμων ημερών για ανάληψη υπηρεσίας.
Μετά το πέρας της προθεσμίας αυτής ο φορέας δύναται να καλέσει τον επόμενο στη σειρά
κατάταξης επιτυχόντα.
Για τα προγράμματα που αφορούν σε άτομα με αναπηρίες, καταρτίζεται ξεχωριστή κατάσταση
υποψηφίων, στην οποία συμπεριλαμβάνονται όσοι έχουν την αντίστοιχη ειδίκευση.
Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν Π.Φ.Α. με τη συγκεκριμένη ειδίκευση, δύναται να
προσληφθούν Π.Φ.Α. με προϋπηρεσία ενός τουλάχιστον έτους στο συγκεκριμένο πρόγραμμα.
Στις περιπτώσεις που από τη φύση και τις ιδιαιτερότητες του προγράμματος, σύμφωνα με την
κρίση του φορέα και την απαραίτητη σύμφωνη γνώμη της Γ.Γ.Α., απαιτείται Π.Φ.Α. με
συγκεκριμένη ειδίκευση ή εμπειρία, που προβλέπεται στην προκήρυξη, προσλαμβάνεται Π.Φ.Α.
που έχει τα απαραίτητα προσόντα.
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ - ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ – ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
Η ανάρτηση της ανακοίνωσης πρόσληψης προσωπικού γίνεται στο Δημοτικό Κατάστημα, στη
γραμματεία του ΠΑΟΔΑΠ, στις επίσημες ιστοσελίδες του Δήμου Αγίας Παρασκευής και του
ΠΑΟΔΑΠ, ενώ η δημοσίευση της παρούσας γίνεται τουλάχιστον σε δύο ημερήσιες εφημερίδες.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν απλή αίτηση καθώς και όλα τα απαραίτητα
δικαιολογητικά και να την υποβάλουν κατά τις εργάσιμες ημέρες και από ώρα 09:30 έως 14:30,
είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η
εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με
συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:
Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Αγίας Παρασκευής Ν. Αττικής, Τέρμα
Νότου, Τ.Κ. 153 42 Αγία Παρασκευή, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού υπ’ όψιν
κ. Παρασκευόπουλου Παρασκευά (τηλ. επικοινωνίας: 210 600 22 23). Στην περίπτωση
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αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς 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 δώδεκα (12) ημέρες (υπολογιζόμενες
ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας
σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο
ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη
της δημοσίευσης στις εφημερίδες και συγκεκριμένα από την Πέμπτη 27/12/2018 έως και την
Δευτέρα 07/01/2019 και ώρα 14:30 μ.μ.
στα γραφεία του ΠΑΟΔΑΠ, οδός Αιγαίου Πελάγους & Τέρμα Νότου, εντός δέκα (10)
ημερολογιακών ημερών, από την επομένη δημοσίευσης της παρούσας.
Γίνεται η κατάρτιση πινάκων σειράς προτεραιότητας και η ανάρτησή τους στα γραφεία του
ΠΑΟΔΑΠ, οδός Αιγαίου Πελάγους & Τέρμα Νότου.
Η υποβολή ένστασης από τους ενδιαφερομένους γίνεται στα γραφεία του ΠΑΟΔΑΠ, μέσα σε
αποκλειστική προθεσμία δέκα (10 ημερολογιακών) ημερών από την επομένη της ανάρτησης
των πινάκων.
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Οι προσληφθέντες καθηγητές Φυσικής Αγωγής είναι υποχρεωμένοι να τηρούν τους όρους και
κανονισμούς της σύμβασης καθώς και τα προγράμματα που θα συντάξουν οι αρμόδιοι του
ΠΑΟΔΑΠ

όσον αφορά στην κάλυψη ωρών, το είδος των προγραμμάτων που θα τους

ανατεθούν παρέχοντας στον ΠΑΟΔΑΠ το δικαίωμα κλήσης του επόμενου στον πίνακα
μοριοποίησης σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο αδυνατούν να καλύψουν τα ωρολόγια
προγράμματα.
Ο αριθμός προσλήψεων και οι ειδικότητες θα είναι ανάλογες με τις ανάγκες
υλοποίησης των προγραμμάτων των ΠΑγΟ όπως αυτές θα κριθούν από τον Φορέα μας.
Για όλα τα Π.Α.γ.Ο. ο αριθμός των αθλουμένων ανά τμήμα κυμαίνεται από 13-25 άτομα.
Ειδικά για τα προγράμματα «Άσκηση στην τρίτη ηλικία» και «Άσκηση στην προσχολική
ηλικία» ο αριθμός των αθλουμένων ανά τμήμα κυμαίνεται από 8-20 άτομα.
Σε περίπτωση που τμήμα έχει αριθμό ατόμων μικρότερο των προαναφερθέντων
κατώτατων ορίων, συγχωνεύεται με άλλο, ενώ τμήμα με αριθμό ατόμων μεγαλύτερο των
προαναφερθέντων ανώτατων ορίων χωρίζεται σε δύο τμήματα.
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Ο αριθμός των ατόμων ανά τμήμα μπορεί να μειωθεί περαιτέρω, ύστερα από
αντίστοιχο αίτημα του φορέα και έγκριση της Γ.Γ.Α., με βάση τις ιδιαιτερότητες των
συμμετεχόντων στο πρόγραμμα.

Ο Πρόεδρος του ΠΑΟΔΑΠ

Σωτήρης Αν. Παπαμιχαήλ
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