
      
                                                                                          

                                                                    ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ       
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΠΔΔ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

                                               Αγία Παρασκευή, 10/9/2019 

      Αριθμ. Πρωτ.: -1625-

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ  1 / 201  9

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Ο Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός του Δήμου Αγίας Παρασκευής 

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή
προσωπικού και  ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28 Α),  όπως έχουν τροποποιηθεί  και
ισχύουν.

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 ένατου του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών
Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ 54 Α).

4. Την με αριθμ. πρωτ.  17817/08-03-2019   απόφαση του Υφυπουργού  Εσωτερικών    περί
Έγκρισης  σύναψης  τετρακοσίων  δεκαεννέα  (419)  συμβάσεων    με    σχέση    εργασίας
ιδιωτικού   δικαίου   ορισμένου   χρόνου   σε   ΟΤΑ   και ΝΠΔΔ (ΑΔΑ: Ω716465ΧΘ7-ΞΡ4).

5. Το   υπ’ αριθμ.   Πρωτ.   18572/13-3-2019   έγγραφο   του   Υπουργείου   Εσωτερικών   με   το
οποίο   εγκρίνει   στο   ΝΠΔΔ   την   απασχόληση δεκαπέντε (15) ατόμων με σχέση εργασίας
ΙΔΟΧ για την κάλυψη αναγκών με την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου.

6. Την   4/2019   απόφαση   ΔΣ με θέμα:  “Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με
Συμβάσεις  Μίσθωσης  Έργου  και  Ιδιωτικού  Δικαίου  Ορισμένου  Χρόνου  υπό  την  μορφή
αντιτίμου, για την κάλυψη αμιγώς εποχικών αναγκών έτους 2019 του Π.Α.Ο.Δ.Α.Π.”

7. Την υπ’ αριθ. 75/2019 απόφαση του ΔΣ του ΝΠΔΔ Πολιτιστικός και  Αθλητικός  Οργανισμός
Δήμου  Αγίας  Παρασκευής,  περί  έγκρισης  πρόσληψης  δέκα  (10)  πτυχιούχων  καθηγητών
φυσικής  αγωγής,  διάρκειας  έως  οκτώ  (8)  μήνες  με  κάλυψη της  δαπάνης  υπό  τη  μορφή
αντιτίμου (άρθρο 12 παρ.14 του ν.4071/2012) περιόδου 2019-2020, η οποία αναρτήθηκε στο
πρόγραμμα διαύγεια και έλαβε ΑΔΑ : Ψ707ΟΛΘΒ-90Ζ.

8. Την παρ. 3 του άρθρου 2 της ΠΥΣ: 33/2006, όπως ισχύει (προκειμένου για επιχειρήσεις των
ΟΤΑ, της παρ. 3 του άρθρου 1 του Ν. 2527/1997).

9. Το ΦΕΚ σύστασης του Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Αγίας Παρασκευής
(621/18-04-2011, τ.Β΄).

10. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργανισμού Δήμου
Αγίας Παρασκευής (ΦΕΚ 1526/6-6-2014).
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Ανακοινώνει

Την  πρόσληψη,  με  σύμβαση  εργασίας  ιδιωτικού  δικαίου  ορισμένου  χρόνου  (με  αντίτιμο),
συνολικά δέκα (10) Καθηγητών Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, με ειδικότητες: Αντισφαίρισης,
Ενόργανης Γυμναστικής, Ρυθμικής Γυμναστικής και Μαζικός Λαϊκός Αθλητισμός, για την κάλυψη
εποχικών  ή  παροδικών  αναγκών  του  Πολιτιστικού  και  Αθλητικού  Οργανισμού  Δήμου  Αγίας
Παρασκευής που εδρεύει  στην Αγία Παρασκευή Ν. Αττικής, (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), σύμφωνα με τις
διατάξεις του Ν.2190/1994 όπως ισχύει και τις όμοιες του Ν.3812/2009, για χρονικό διάστημα έως
οκτώ (8) μηνών από την ημερομηνία πρόσληψης, με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν
πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός
θέσης

Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια
σύμβασης

Αριθμός
ατόμων

101

Πολιτιστικός και
Αθλητικός

Οργανισμός Δήμου
Αγίας Παρασκευής

Αιγαίου
Πελάγους  &
Νότου, Αγία
Παρασκευή

Αττικής

ΠΕ Πτυχιούχοι
Φυσικής Αγωγής με

Ειδικότητα
Αντισφαίρισης

8 μήνες 4

102

Πολιτιστικός και
Αθλητικός

Οργανισμός Δήμου
Αγίας Παρασκευής

Αιγαίου
Πελάγους  &
Νότου, Αγία
Παρασκευή

Αττικής

ΠΕ Πτυχιούχοι
Φυσικής Αγωγής με

Ειδικότητα Ενόργανης
Γυμναστικής

8 μήνες 1

103

Πολιτιστικός και
Αθλητικός

Οργανισμός Δήμου
Αγίας Παρασκευής

Αιγαίου
Πελάγους  &
Νότου, Αγία
Παρασκευή

Αττικής

ΠΕ Πτυχιούχοι
Φυσικής Αγωγής με
Ειδικότητα Ρυθμικής

Γυμναστικής

8 μήνες 1

104

Πολιτιστικός και
Αθλητικός

Οργανισμός Δήμου
Αγίας Παρασκευής

Αιγαίου
Πελάγους  &
Νότου, Αγία
Παρασκευή

Αττικής

ΠΕ Πτυχιούχοι
Φυσικής Αγωγής με
Ειδικότητα Μαζικός
Λαϊκός Αθλητισμός

8 μήνες 4

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)

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

101 ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
Α) Πτυχίο Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού με Κύρια Ειδικότητα
Αντισφαίριση  της  ημεδαπής  ή  το  ομώνυμο  πτυχίο  ή  ισότιμος  τίτλος  σχολών  της
αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφ’ όσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα).
 Α)  Πτυχίο Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού με Δευτερεύουσα
Ειδικότητα Αντισφαίριση της ημεδαπής
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)

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

Β) 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.

102

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
Α) Πτυχίο Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού με Κύρια Ειδικότητα
Ενόργανης Γυμναστικής της ημεδαπής ή το ομώνυμο πτυχίο ή ισότιμος τίτλος σχολών
της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
( Εφ’ όσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα).
 Α)  Πτυχίο Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού με Δευτερεύουσα
Ειδικότητα Ενόργανης Γυμναστικής της ημεδαπής
Β) 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.

103

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
Α) Πτυχίο Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού με Κύρια Ειδικότητα
Ρυθμικής Γυμναστικής της ημεδαπής ή το ομώνυμο πτυχίο ή ισότιμος τίτλος σχολών
της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφ’ όσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα).
 Α)  Πτυχίο Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού με Δευτερεύουσα
Ειδικότητα Ρυθμικής Γυμναστικής της ημεδαπής
Β) 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.

104

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
Α) Πτυχίο Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού με Κύρια Ειδικότητα
Μαζικός Λαϊκός Αθλητισμός της ημεδαπής ή το ομώνυμο πτυχίο ή ισότιμος τίτλος
σχολών της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφ’ όσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα).
 Α)  Πτυχίο Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού με Δευτερεύουσα
Ειδικότητα Μαζικός Λαϊκός Αθλητισμός της ημεδαπής
Β)  Βεβαιώσεις  παρακολούθησης  σεμιναρίων  συναφή  με  το  αντικείμενο  (pilates,
aerobic, step aerobic, yoga κτλ) 
Γ) 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.

Οι υποψήφιοι  όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 22 έως 55 ετών.        

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
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Υποχρεωτικό εβδομαδιαίο ωράριο / 6Χ 25

Η σειρά κατάταξης μεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
       1.  ΕΜΠΕΙΡΙΑ  (7 μονάδες ανά μήνα εμπειρίας και έως 60 μήνες)

μήνες εμπειρίας 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 … 57 58 59
60 και
άνω

μονάδες
7 14 21

2
8

3
5

42 49 56 63 70 77 84 91 98 … 399 406 413 420

      2. ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ  (για ΠΕ οι μονάδες του βασικού τίτλου με 2 δεκαδικά ψηφία             πολλαπλασιάζονται με το 40)
κατηγορίες  
ΠΕ 

5 … 5,5 … 6 … 6,5 … 7 … 7,5 … 8 … 8,5 … 9 … 9,5 … 10

μονάδες 200 … 220 … 240 … 260 … 280 … 300 … 320 … 340 … 360 … 380 … 400

   
   3. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ
   Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών (Master): 200 μονάδες.
     Διδακτορικό: 400 μονάδες.

ΕΜΠΕΙΡΙΑ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 
Ως βαθμολογούμενη εμπειρία για τους παρακάτω κωδικούς θέσεων νοείται η απασχόληση με
σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος σε
καθήκοντα ή έργα συναφή με το αντικείμενο της προς πλήρωση θέσης

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΕΩΝ  ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ

101,102,103,104
Η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά τη λήψη του βασικού τίτλου
σπουδών με τον οποίο οι υποψήφιοι μετέχουν στη διαδικασία επιλογής.
Για την απόδειξη της εμπειρίας αυτής βλ. δικαιολογητικά περίπτωση Β
ή Ειδικές περιπτώσεις απόδειξης εμπειρίας του Παραρτήματος
ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) -
ΚΕΦΑΛΑΙΟ IΙ., στοιχείο 18. Πιστοποιητικά απόδειξης εμπειρίας.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΡΟΠΟΥΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ:

α) Οι απασχολούμενοι σε φορείς του δημόσιου τομέα, που αποδεικνύουν την εμπειρία τους με
σχετική  βεβαίωση  του  οικείου  φορέα  απασχόλησης,  υπολογίζουν  τους  μήνες  εμπειρίας
αφαιρώντας την ημερομηνία έναρξης της απασχόλησης από την επομένη της ημερομηνίας
λήξης σύμφωνα με το υπόδειγμα των ασφαλισμένων στα λοιπά ταμεία πλην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

β) Στην περίπτωση που ο υποψήφιος εργάστηκε με καθεστώς  μερικής απασχόλησης  (αρθρ. 2
του ν. 3250/2004), ο χρόνος εμπειρίας υπολογίζεται στο ήμισυ και στην περίπτωση αυτή, ο
υποψήφιος, πλέον της βεβαίωσης του οικείου ασφαλιστικού φορέα, οφείλει να προσκομίσει
και βεβαίωση του δημοσίου φορέα, στον οποίο  απασχολήθηκε μερικώς.

γ)  Στην περίπτωση που ο υποψήφιος εργάστηκε με καθεστώς ωρομισθίου ο χρόνος εμπειρίας
υπολογίζεται ως εξής :

τρόπος υπολογισμού προϋπηρεσίας Ωρομισθίου : 
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Όπου :  
Σύνολο ωρών διδακτικής περιόδου είναι το άθροισμα των ωρών κατά μήνα που 
απασχολήθηκε ο ωρομίσθιος. 
Υποχρεωτικό εβδομαδιαίο ωράριο των απασχολούμενων στους ΟΤΑ, σύμφωνα με το άρθρο 
41 του ν. 3979/2011 (Α΄138) «Για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις» 
αντικαταστάθηκε η παράγραφος 5 του άρθρου 1 του ν.1157/1981 (Α΄126) και ο χρόνος 
εβδομαδιαίας εργασίας αυξήθηκε από τις τριάντα επτά και μισή (37 και ½) ώρες στις (40) 
σαράντα.

δ)  Οι  ασφαλισμένοι  σε  λοιπά  ασφαλιστικά  ταμεία  πλην  του  ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (π.χ.  ΟΑΕΕ),  για  τους
οποίους  η  ασφαλιστική  κάλυψη  προκύπτει  από  τις  ημερομηνίες  έναρξης  και  λήξης  της
χρονικής  περιόδου  ασφάλισης,  υπολογίζουν  τους  μήνες  εμπειρίας  αφαιρώντας  την
ημερομηνία έναρξης  της ασφάλισης από  την επομένη της  αντίστοιχης  ημερομηνίας  λήξης,
ώστε να υπολογιστεί και η τελευταία ημέρα ασφάλισης.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των λοιπών
ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να προσκομίσουν μαζί με την  αίτηση, όλα τα
απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση δικαιολογητικά. Αναλυτικά:
1) Βιογραφικό σημείωμα
2) Φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας
3) Αντίγραφο Πτυχίου  στον οποίο να αναγράφεται ο ακριβής βαθμός, η ημερομηνία και το έτος
κτήσης του. Σε περίπτωση που ο βαθμός εκφράζεται με αξιολογικό χαρακτηρισμό ή με ακέραιο
αριθμό (είτε πρόκειται για ακέραιο αριθμό που προέκυψε από στρογγυλοποίηση είτε πρόκειται
για αμιγώς ακέραιο αριθμό) πρέπει να υποβάλει και βεβαίωση της οικείας σχολής για τον ακριβή
αριθμητικό βαθμό, με δύο δεκαδικά ψηφία.
4) Αντίγραφο Κύριας Ειδικότητας
5) Αντίγραφο Δευτερεύουσας Ειδικότητας
6) Αντίγραφο Μεταπτυχιακών  – Διδακτορικών τίτλων σπουδών
7) Αποδεικτικά εντοπιότητας
8)  Βεβαίωση  διδακτικής  εμπειρίας  ΜΌΝΟ  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ  ΣΤΗΝ  ΟΠΟΙΑ  ΚΑΝΕΙ  ΑΙΤΗΣΗ,
πρωτότυπη  ή  φωτοαντίγραφο,  με  αναλυτική  κατάσταση  ωρών  ανά  μήνα,  συνοδευμένη  από
αποδεικτικά παραστατικά (ένσημα ΙΚΑ, δελτία παροχής υπηρεσιών κλπ)
9) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία δηλώνεται:
α) Όσα αναφέρει στο βιογραφικό του είναι αληθή.
β) Η εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων (μόνο για άντρες) ή η νόμιμη απαλλαγή και η
αιτία απαλλαγής (μόνο για άντρες).
γ) 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.
δ) Ότι δεν τελεί υπό απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη. 
ε) Ότι 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.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας
Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)».

-  την  κατάργηση  της  υποχρέωσης  υποβολής  πρωτότυπων  ή  επικυρωμένων  αντιγράφων
εγγράφων,

- την καθιέρωση της Διδακτικής απασχόλησης ως εμπειρίας,

- την εφαρμογή του κωλύματος της υπέρβασης της 24μηνης απασχόλησης του π.δ. 164/2004
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ΠΡΟΣΟΝΤΑ      ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ

Ι. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
Οι υποψήφιοι πρέπει :

1) να είναι α) Έλληνες πολίτες, β) πολίτες των άλλων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
υπό τους  περιορισμούς  του  άρθρου 1  παρ.  1  του  N.2431/1996 και  γ)  Βορειοηπειρώτες,
Κύπριοι Ομογενείς και Ομογενείς αλλοδαποί που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη
και από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο, χωρίς να απαιτείται πιστοποιητικό ελληνικής ιθαγένειας,
υπό την  προϋπόθεση ότι  η  ιδιότητά  τους  ως  Ελλήνων,  κατά  το  γένος  και  τη  συνείδηση,
αποδεικνύεται με άλλους τρόπους (ν.δ.3832/1958). 

Για τους υποψηφίους χωρίς ελληνική ιθαγένεια απαιτείται η γνώση της ελληνικής γλώσσας
σε  βαθμό  επαρκή  για  την  άσκηση  των  καθηκόντων  της  οικείας  ειδικότητας,  η  οποία
αποδεικνύεται  με  Πιστοποιητικό  Ελληνομάθειας (ν.2413/1996  άρθρο  10  παρ.  1)  που
χορηγείται από το  Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας:  α) Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων
Ανδρέα Παπανδρέου 37, Τ.Κ. 151 80 Αθήνα, τηλ. 210−3443384 και β) Καραμαούνα 1, Πλ.
Σκρά, Τ.Κ. 55132 Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310− 459101-5, των κατωτέρω επιπέδων:
Α ΕΠΙΠΕΔΟ ή Α2 ΕΠΙΠΕΔΟ: Για την Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Υ.Ε.).
Β  ΕΠΙΠΕΔΟ  ή Β1  ΕΠΙΠΕΔΟ:  Για  την  Κατηγορία  Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης  (Δ.Ε.)  μη
Διοικητικού Προσωπικού ή και Εργατοτεχνικού Προσωπικού.
Γ  ΕΠΙΠΕΔΟ  ή  Β2  ΕΠΙΠΕΔΟ:  Για  τις  Κατηγορίες  Πανεπιστημιακής  (Π.Ε.)  και  Τεχνολογικής
Εκπαίδευσης  (Τ.Ε.) μη  Διοικητικού  Προσωπικού  και  για  την  Κατηγορία  Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης (Δ.Ε.) Διοικητικού Προσωπικού.
Δ  ΕΠΙΠΕΔΟ  ή Γ1  ΕΠΙΠΕΔΟ:  Για  τις  Κατηγορίες  Πανεπιστημιακής  (Π.Ε.)  και  Τεχνολογικής
Εκπαίδευσης (Τ.Ε.) Διοικητικού Προσωπικού.

Το ανωτέρω Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας δεν χρειάζεται να προσκομίζουν οι ομογενείς και
αλλογενείς, οι οποίοι παρακολουθούν ή έχουν παρακολουθήσει προγράμματα ή μαθήματα
της ελληνικής γλώσσας εντός του οργανωμένου ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος τόσο
στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Επίσης,  αποδεικνύεται  με αντίστοιχο πιστοποιητικό του  Σχολείου της Ελληνικής Γλώσσας
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Πανεπιστημιούπολη, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ.
54006,  τηλ.  2310/997571−72−76),  το  οποίο  χορηγείται  ύστερα  από  σχετική  εξέταση  του
υποψηφίου ή από άλλη σχολή ή σχολείο Ελληνικής Γλώσσας.

Δεν απαιτείται η απόδειξη γνώσης της ελληνικής γλώσσας για Βορειοηπειρώτες, Κύπριους
Ομογενείς και Ομογενείς αλλοδαπούς που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από
τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο.

2) Να  είναι  υγιείς,  αρτιμελείς  και  να  έχουν  φυσική  κατάσταση  κατάλληλη  για  την  άσκηση  -
εκτέλεση  των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν.

3) Να  μην  έχουν  κώλυμα  κατά  το  άρθρο  16  του  υπαλληλικού  κώδικα  Ν.3584/07  (καταδίκη,
υποδικία, δικαστική συμπαράσταση).

4) 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
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εκπλήρωση  των  στρατιωτικών  υποχρεώσεων  για  τους  πολίτες  κράτους  της  Ευρωπαϊκής 
Ένωσης στη χώρα των οποίων δεν προβλέπεται η υποχρέωση στράτευσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Δημοσίευση της ανακοίνωσης 

Περίληψη της παρούσας ανακοίνωσης, η οποία πρέπει να περιέχει υποχρεωτικά τα όρια ηλικίας
και όλα τα στοιχεία του άρθρου 21 παρ. 8 του Ν. 2190/1994 (όπως ισχύει), να δημοσιευθεί σε
δύο  (2)  ημερήσιες  ή  εβδομαδιαίες  τοπικές  εφημερίδες  του  νομού,  εφόσον  εκδίδονται.  Σε
περίπτωση που εκδίδεται μία εφημερίδα (ημερήσια ή εβδομαδιαία) η δημοσίευση θα γίνει στην
εφημερίδα αυτή δύο (2) φορές.

Ανάρτηση  ολόκληρης  της  ανακοίνωσης  μαζί με  το  «Παράρτημα  ανακοινώσεων  Συμβάσεων
εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» θα γίνει στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο των
ανακοινώσεων του Δημοτικού καταστήματος  του Δήμου στον οποίο  εδρεύει  η υπηρεσία.  Θα
συνταχθεί και  σχετικό πρακτικό ανάρτησης στο φορέα (σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 9 του
Ν. 2190/1994 όπως ισχύει).
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν  απλή αίτηση καθώς και όλα τα απαραίτητα
δικαιολογητικά και να την υποβάλουν, 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
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.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει  μία μόνο αίτηση. Η σώρευση θέσεων διαφορετικών
κατηγοριών  προσωπικού  σε  μία  ή  περισσότερες  αιτήσεις  συνεπάγεται  αυτοδικαίως  σε  κάθε
περίπτωση  ακύρωση όλων των αιτήσεων και  αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω
διαδικασία. 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) 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 έως την 21η Σεπτεμβρίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ:  Κατάταξη υποψηφίων
Αφού η υπηρεσία μας επεξεργαστεί τις αιτήσεις των υποψηφίων, τους κατατάσσει βάσει των
κριτηρίων  του  νόμου  (όπως  αναλυτικά  αναφέρονται  στο  Παράρτημα  της  ανακοίνωσης).  Η
κατάταξη των υποψηφίων, βάσει της οποίας θα γίνει η  τελική επιλογή για την πρόσληψη με
σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, πραγματοποιείται ως εξής: 

1.  Προηγούνται στην κατάταξη οι υποψήφιοι που διαθέτουν τα κύρια προσόντα της ειδικότητας
και ακολουθούν οι έχοντες τα επικουρικά (Α΄, Β΄ επικουρίας κ.ο.κ.).

2. Η κατάταξη μεταξύ των υποψηφίων που έχουν τα ίδια προσόντα (κύρια ή επικουρικά) γίνεται
κατά  φθίνουσα  σειρά  με  βάση  τη  συνολική  βαθμολογία που  συγκεντρώνουν  από  τα
βαθμολογούμενα  κριτήρια  κατάταξης  (βαθμός  τίτλου  σπουδών,  εμπειρία,  Μεταπτυχιακούς
τίτλους σπουδών).
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3. Στην περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων στη συνολική βαθμολογία προηγείται αυτός που έχει
τα ακόλουθα προσόντα με την κάτωθι σειρά προτεραιότητας:

1. Μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών

2. Αντίστοιχη εμπειρία

3. Εντοπιότητα

4. Χρόνος απόκτησης πτυχίου

5. Αξιολόγηση από τον Φορέα (σε περίπτωση που έχει προϋπηρεσία στον οικείο φορέα και
στο συγκεκριμένο πρόγραμμα)

Αν  εξαντληθούν  όλα  τα  κριτήρια,  η  σειρά  μεταξύ  των  υποψηφίων  καθορίζεται  με  δημόσια
κλήρωση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: Ανάρτηση πινάκων και υποβολή ενστάσεων

Μετά την κατάρτιση των πινάκων, η υπηρεσία μας θα αναρτήσει, το αργότερο μέσα σε είκοσι
(20) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής, τους πίνακες
κατάταξης των υποψηφίων στο κατάστημα των γραφείων μας, ενώ θα συνταχθεί  και σχετικό
πρακτικό ανάρτησης (σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 11 του Ν. 2190/1994 όπως ισχύει) το οποίο
θα υπογραφεί από δύο (2) υπαλλήλους της υπηρεσίας. 

Κατά  των  πινάκων  αυτών  επιτρέπεται  στους  ενδιαφερόμενους  η  άσκηση  ένστασης μέσα  σε
αποκλειστική προθεσμία τριών (3) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) η οποία αρχίζει από
την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ: Πρόσληψη 

Η υπηρεσία προσλαμβάνει το προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου  αμέσως  μετά την  κατάρτιση  των  πινάκων  κατάταξης  των  υποψηφίων.  Τυχόν
αναμόρφωση των πινάκων βάσει αυτεπάγγελτου ή ένσταση ελέγχου, συνεπάγεται ανακατάταξη
των υποψηφίων, εκτελείται υποχρεωτικά από το φορέα, ενώ απολύονται οι υποψήφιοι που δεν
δικαιούνται πρόσληψης βάσει της νέας κατάταξης. Οι απολυόμενοι λαμβάνουν τις αποδοχές που
προβλέπονται  για  την  απασχόλησή  τους  έως  την  ημέρα  της  απόλυσης,  χωρίς  οποιαδήποτε
αποζημίωση από την αιτία αυτή. 

Προσληφθέντες οι οποίοι αποχωρούν πριν από τη λήξη της σύμβασής τους, αντικαθίστανται με
άλλους από τους εγγεγραμμένους και διαθέσιμους στον πίνακα της οικείας ειδικότητας, κατά τη
σειρά εγγραφής τους σε αυτόν.

Σε  κάθε  περίπτωση,  οι  υποψήφιοι  που  προσλαμβάνονται  είτε  κατόπιν  αναμόρφωσης  των
πινάκων  είτε  λόγω  αντικατάστασης  αποχωρούντων  υποψηφίων,  απασχολούνται  για  το
υπολειπόμενο, κατά περίπτωση, χρονικό διάστημα και μέχρι συμπληρώσεως της  εγκεκριμένης
διάρκειας της σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου.

Ο Πρόεδρος 
του Π.Α.Ο.Δ.Α.Π

                                                                                       

                                                                                               Σωτήριος Αν. Παπαμιχαήλ
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