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ANAKOI  ΝΩΣΗ  
ΓΙΑ     ΤΗΝ     ΠΡΟΣΛΗΨΗ     ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ     ΜΕ     ΣΥΜΒΑΣΗ     ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ     ΔΙΚΑΙΟΥ     ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ     ΧΡΟΝΟΥ  

Ο Δήμαρχος Πετρούπολης, έχοντας υπόψη:
 
1.Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν
   με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 3812/2009, σύμφωνα με τις οποίες δεν υπάγεται
   στις διατάξεις των κεφαλαίων Α΄, Β΄ και Γ΄ το εκπαιδευτικό ή διδακτικό προσωπικό των με 
   οποιαδήποτε ονομασία Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού.
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.Tις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν.4151/29-4-2013, «Ρυθμίσεις για την τροποποίηση και τη 
   βελτίωση συνταξιοδοτικών, δημοσιονομικών, διοικητικών και λοιπών διατάξεων του Υπουργείου
   Οικονομικών. 
4.Την αριθ. 34/2019 πράξη Δημοτικού Συμβουλίου Πετρούπολης με θέμα «Έγκριση υποβολής 
   πρότασης στα Προγράμματα Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο), περιόδου 2019 – 2020». 
5.Την αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ΤΣΠΕΠΑΟ/187200/13385/1259/891 (ΦΕΚ 1774/τ. 
  Β΄/17-06-2016), Υπουργική Απόφαση «Έγκριση Οργανωτικού Πλαισίου Προγραμμάτων 
   Άθλησης για Όλους». 
6.Την αριθ. πρωτ.: ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/439980/15334/1266/14-08-2019 (ΦΕΚ 3200/τ.
   Β΄/21-08-2019) κοινή υπουργική απόφαση «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 θα υλοποιήσουν Προγράμματα Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο) 
   την περίοδο 2019-2020».
7.Το αριθ. πρωτ.: ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ΤΣΠΕΠΑΟ/475208/16567/1373/417/6-09-2019 
  έγγραφο του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού με θέμα: “Έγκριση υλοποίησης δομημένων
   γενικών προγραμμάτων άθλησης για όλους μεγάλης διάρκειας περιόδου 2019-2020”. 
8.Το αριθ. πρωτ.: ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ΤΣΠΕΠΑΟ/475220/16570/1375/418/6-09-2019 
   έγγραφο του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού με θέμα: “Έγκριση υλοποίησης 
   δομημένων ειδικών προγραμμάτων άθλησης για όλους μεγάλης διάρκειας περιόδου 2019-
   2020”.
9.Την αριθμ. 274/21-10-2019 πράξη Δημοτικού Συμβουλίου Πετρούπολης με θέμα “Έγκριση για   
    την τροποποίηση της αριθμ. 34/2019 πράξης Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά έγκριση 
    υποβολής πρότασης στα προγράμματα άθλησης για όλους (ΠΑγΟ) περιόδου 2019-2020 ως 
    προς α) την ειδικότητα πρόσληψης μιας θέσης και β) τον υπεύθυνο επικοινωνίας του 
    προγράμματος.
10.Το αριθμ. πρωτ. 18688/23-10-2019 έγγραφο της Δ/νσης Πολιτισμού, Αθλητισμού και  Νεολαίας
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               Ανακοινώνει 

     Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενός (1)
Πτυχιούχου Φυσικής Αγωγής, για την κάλυψη των αναγκών υλοποίησης των προγραμμάτων
«Άθλησης για Όλους  (Π.Α.γ.Ο) 2019-2020» με την συνεργασία της Γενικής Γραμματείας
Αθλητισμού, με ωριαία αποζημίωση, διάρκειας έως 8 μήνες και όχι πέραν της 31/07/2020. 

Συγκεκριμένα:

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΘΕΣΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΤΟΜΑ ΧΡΟΝΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

01
ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ 
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ - 
ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ

1 Έως 8 μήνες
και όχι πέραν

της
31/7/2020

Τίτλοι σπουδών: Πτυχίο του Τμήματος Επιστήμης
Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού της ημεδαπής ή
αναγνωρισμένης ανωτάτης σχολής της αλλοδαπής
με ειδικότητα ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ

ΣΥΝΟΛΟ 1

 Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία έως 65 ετών.

 Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 22 του Υπαλληλικού Κώδικα
(καταδίκη, υποδικία, δικαστική αντίληψη, δικαστική απαγόρευση).

ΥΠΟΒΟΛΗ     ΑΙΤΗΣΗΣ     ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ  

Οι ενδιαφερόμενοι Π.Φ.Α. που επιθυμούν να απασχοληθούν στα Π.Α.γ.Ο. υποβάλλουν
αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση όπου και θα δηλώνουν σε ποιο πρόγραμμα επιθυμούν να εργαστούν.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ     ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  

1.  Βιογραφικό σημείωμα που να αναφέρεται στην προϋπηρεσία στα προγράμματα της ΓΓΑ, στην
      επιμόρφωση μέσω σεμιναρίων, στην απόκτηση άλλου πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου ή  
      ειδικότητας κ.λπ
2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση και στο

βιογραφικό σημείωμα είναι αληθή.
3. Φωτοτυπία πτυχίου Φυσικής Αγωγής, ειδικότητας, μεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού

διπλώματος ή ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένου στην Ελλάδα.
4. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.
5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
6. Βεβαίωση περί μονίμου κατοικίας, εφόσον είναι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Πετρούπολης.
7. Βεβαίωση, πρόσφατη, του ΟΑΕΔ περί ανεργίας.
8. Έγγραφα που αποδεικνύουν προϋπηρεσία αποκλειστικά  σε  προγράμματα  Π.Α.γ.Ο της

Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού σε οποιοδήποτε ΟΤΑ ή ΝΠΔΔ αυτών, αναλυτικά (έτος,
μήνες, ώρες απασχόλησης  μηνιαίως) όπως: Βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία του
κυρίου φορέα ασφαλιστικής κάλυψης (μισθολογικές καταστάσεις Ι.Κ.Α. ή άλλων ασφαλιστικών
ταμείων) ή βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία φορολογικού χαρακτήρα (αποδείξεις
παροχής υπηρεσιών, κ.λπ.) ή πιστοποιητικά προϋπηρεσίας θεωρημένα από την Επιθεώρηση
Εργασίας  και δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν όσα αναφέρονται στο βιογραφικό
σημείωμα και τα οποία αποτέλεσαν κριτήριο επιλογής.

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

ΚΡΙΤΗΡΙΑ     ΕΠΙΛΟΓΗΣ-     ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ   ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ  

     Βασικό κριτήριο κατάταξης των υποψηφίων είναι η ανεργία. Η ανεργία αποδεικνύεται με
σχετική βεβαίωση από το αρμόδιο γραφείο του ΟΑΕΔ.
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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.
Η σειρά κατάταξης των υποψηφίων που έχουν το ανωτέρω κριτήριο καθορίζεται με βάση τα
ακόλουθα κριτήρια:

ΤΥΠΙΚΑ     ΠΡΟΣΟΝΤΑ  

●  Βασικό Πτυχίο: Οι μονάδες του βαθμού του τίτλου σπουδών με δύο δεκαδικά ψηφία
πολλαπλασιάζονται με τον αριθμό 0,1.
Εάν το πτυχίο αποκτήθηκε στην αλλοδαπή, απαιτείται αντίγραφο της πράξεως του ΔΙΚΑΤΣΑ ή
του πιστοποιητικού αναγνώρισης του ΔΟΑΤΑΠ, για τη βαθμολογική αντιστοιχία.
Κύρια κατηγορία ειδίκευσης 1 μονάδα. 
Δευτερεύουσα κατηγορία ειδίκευσης 0,5 μονάδες.
Στην περίπτωση που απαιτείται εξειδίκευση σε κατηγορία που δεν προβλέπεται στο πρόγραμμα
σπουδών της- αντίστοιχης σχολής των Α.Ε.Ι., λαμβάνονται υπόψη βεβαιώσεις σπουδών ή
εκπαιδευτικών σεμιναρίων ή επιμορφώσεων στο συγκεκριμένο αντικείμενο της ανακοίνωσης.
● 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.

ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Ο υποψήφιος λαμβάνει μονάδες από την εμπειρία με ανώτατο όριο τους πενήντα (50) 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 Χ ώρες απασχόλησης το μήνα Χ
0,08 μονάδες/120.
Για την εύρυθμη λειτουργία των Π.Α.γ.Ο. , ο φορέας μας θα πριμοδοτήσει έως 20 μήνες από τους
τελευταίους 24 μήνες τους υποψηφίους που έχουν αποδεδειγμένη προϋπηρεσία  στον Δήμο
Πετρούπολης, ως εξής : Αρ μηνών (έως 20 μήνες) χ 0,05 μονάδες.
Η βαθμολόγηση γίνεται αθροιστικά.  

ΛΟΙΠΑ   ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ  

Πολυτεκνία
Ο 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 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.

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), προσμετρώντας τα μόρια
προϋπηρεσίας στα Π.Α.γ.Ο. όλων των υποψηφίων.

Για τα προγράμματα     που     αφορούν   σε   ΑΜΕΑ   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 (1) τουλάχιστον έτους στο συγκεκριμένο πρόγραμμα.
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ΕΠΙΛΟΓΗ   –   ΑΝΑΡΤΗΣΗ     ΠΙΝΑΚΩΝ-     ΥΠΟΒΟΛΗ     ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ     

        Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει σύμφωνα με οριζόμενα στην ΥΠΠΟΑ /ΓΔΥΑ /ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ
/ΤΣΠΕΠΑΟ/187200/13385/1259/891(ΦEK 1774/τ.  B΄/17-6-2016) απόφαση του υπουργού
Πολιτισμού και Αθλητισμού, με θέμα «Έγκριση Οργανωτικού Πλαισίου Προγραμμάτων Άθλησης
για Όλους».

     Οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης των υποψηφίων θα αναρτηθούν στο Δημοτικό Κατάστημα
και στο Τμήμα Αθλητισμού του Δήμου. 

     Κατά των ανωτέρω αποτελεσμάτων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ενστάσεις,
στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού στο Δημοτικό Κατάστημα Πετρούπολης (Κ. Βάρναλη 76-78,
Πετρούπολη) μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα ημερολογιακών (10) ημερών, από την
επομένη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων.

ΟΡΟΙ     ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ  

     Ο χώρος και ο χρόνος απασχόλησης (ώρες απασχόλησης ημερησίως) των προσληφθέντων
θα καθορισθεί ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες όπως αυτές θα διαμορφωθούν τελικά και θα
πρέπει να τηρούνται αυστηρά, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης εργατικής και ασφαλιστικής
νομοθεσίας. 
     Όσοι τελικά επιλεγούν να εργαστούν στα προγράμματα Π.Α.γ.Ο θα υπογράψουν σύμβαση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) διάρκειας μέχρι οκτώ (8) μήνες από την
υπογραφή της σύμβασης, στην οποία θα καθορισθεί η ωριαία αποζημίωση, βάσει της κείμενης
νομοθεσίας. 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ     ΚΑΙ     ΤΟΠΟΣ     ΥΠΟΒΟΛΗΣ     ΑΙΤΗΣΕΩΝ     

     Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού του
Δήμου Πετρούπολης, στο Δημοτικό Κατάστημα Πετρούπολης (Κ. Βάρναλη 76-78, Πετρούπολη)
κατά τις ώρες 09:00 – 14:00, από 31/10/2019  έως και 11/11/2019.

     Περίληψη της παρούσας δημοσιεύεται σε δύο (2) ημερήσιες  ή  εβδομαδιαίες τοπικές
εφημερίδες του Νομού Αττικής, στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος
Πετρούπολης και του Τμήματος Αθλητισμού του Δήμου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΤΕΦΑΝΟΣ – ΓΑΒΡΙΗΛ ΒΛΑΧΟΣ

ΑΔΑ: 68Ν1ΩΞΣ-ΞΗ1


	ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

		2019-10-30T10:17:03+0200
	Athens




