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ANAKOIΝΩΗ
«Για τθν πρόςλθψθ Πτυχιοφχων Φυςικισ Αγωγισ με ςφμβαςθ εργαςίασ Ιδιωτικοφ Δικαίου Οριςμζνου
Χρόνου με ωριαία αποηθμίωςθ»
Ο Διμαρχοσ Αιγάλεω, ζχοντασ υπόψθ:
 Σισ διατάξεισ του άρκρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07.6.2010 «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ
Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ –Πρόγραμμα Καλλικράτθσ».
 Σισ διατάξεισ τθσ παρ. 2 του άρκρου 14 του Ν. 2190/1994 όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει με το
άρκρο 1 παρ. 2 του Ν. 3812/2009 ςφμφωνα με τισ οποίεσ δεν υπάγεται ςτισ διατάξεισ των
κεφαλαίων Αϋ, Βϋ και Γϋ το εκπαιδευτικό ι διδακτικό προςωπικό των με οποιαδιποτε ονομαςία
Ο.Σ.Α πρϊτου και δευτζρου βακμοφ.
 Σισ διατάξεισ του άρκρου 29 του Ν. 4151/29-4-2013 «Ρυκμίςεισ για τθ τροποποίθςθ και τθ βελτίωςθ
ςυνταξιοδοτικϊν, δθμοςιονομικϊν, διοικθτικϊν και λοιπϊν διατάξεων του Τπουργείου
Οικονομικϊν.
 Σισ διατάξεισ του άρκρου ζνατου του Ν. 4057/2012 ( ΦΕΚ 54/τ.Α/2012)
 Σθν αρικμ. 26869/01-10-2013 απόφαςθ του υπουργοφ Πολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ, με κζμα
«Ζγκριςθ Οργανωτικοφ Πλαιςίου Προγραμμάτων Άκλθςθσ για Όλουσ» (ΦΕΚ 2527/Βϋ/08-10-2013).
 Σθν αρικμ. ΤΠΠΟΑ/ΓΔΤΑ/ΔΑΟΠΑΑΔ/ΣΠΕΠΑΟ/304689/18015/1398/881 Κοινι Τπουργικι απόφαςθ
των υπουργϊν Εςωτερικϊν & Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ –Πολιτιςμοφ & Ακλθτιςμοφ Οικονομικϊν με κζμα «Ζγκριςθ κατανομισ κζςεων για τθν πρόςλθψθ Πτυχιοφχων Φυςικισ Αγωγισ
(Π.Φ.Α.) με ςκοπό τθν ςτελζχωςθ των ΟΣΑ και των ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ αυτϊν που υλοποιοφν
Προγράμματα Άκλθςθσ για Όλουσ (Π.Α.γ.Ο) ζτουσ 2015 – 2016» , θ οποία δθμοςιεφκθκε ςτο ΦΕΚ
2431/11-11-2015 τεφχοσ Β'.
 Σθν αρικμ. 264/2015 απόφαςθ του Δθμοτικοφ υμβουλίου, με τθν οποία αποφαςίςτθκε θ
πρόςλθψθ πτυχιοφχων φυςικισ αγωγισ, με ςχζςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου οριςμζνου χρόνου
για τα προγράμματα “ Άκλθςθ για Όλουσ” 2015-2016.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
Σθν πρόςλθψθ, με ςφμβαςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου οριςμζνου χρόνου, ςυνολικά δεκατριών
(13) πτυχιοφχων Φυςικισ Αγωγισ, για τθν κάλυψθ των αναγκϊν υλοποίθςθσ των προγραμμάτων «Άκλθςθ
για Όλουσ 2015-2016» με τθ ςυνεργαςία τθσ Γενικισ Γραμματείασ Ακλθτιςμοφ, με ωριαία αποηθμίωςθ,
διάρκειασ ζωσ 8 μινεσ και όχι πζρα τθν 31/7/2016. υγκεκριμζνα:
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Σίτλοι ςπουδών: Πτυχίο του Σμιματοσ Επιςτιμθσ Φυςικισ Αγωγισ
& Ακλθτιςμοφ τθσ θμεδαπισ ι αναγνωριςμζνθσ ανωτάτθσ ςχολισ
τθσ αλλοδαπισ ΑΝΕΞΑΡΣΗΣΟΤ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ ΜΕ ΓΝΩΕΙ
ΑΕΡΟΒΙΚΗ , Pilates & ΜΤΪΚΗ ΕΝΔΤΝΑΜΩΗ
Σίτλοι ςπουδών: Πτυχίο του Σμιματοσ Επιςτιμθσ Φυςικισ Αγωγισ
& Ακλθτιςμοφ τθσ θμεδαπισ ι αναγνωριςμζνθσ ανωτάτθσ ςχολισ
τθσ αλλοδαπισ με ειδικότθτα ΚΟΛΤΜΒΗΗ
Σίτλοι ςπουδών: Πτυχίο του Σμιματοσ Επιςτιμθσ Φυςικισ Αγωγισ
& Ακλθτιςμοφ τθσ θμεδαπισ ι αναγνωριςμζνθσ ανωτάτθσ ςχολισ
τθσ αλλοδαπισ με ειδικότθτα ΑΜΕΑ
Σίτλοι ςπουδών: Πτυχίο του Σμιματοσ Επιςτιμθσ Φυςικισ Αγωγισ
& Ακλθτιςμοφ τθσ θμεδαπισ ι αναγνωριςμζνθσ ανωτάτθσ ςχολισ
τθσ αλλοδαπισ με ειδικότθτα ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ
Σίτλοι ςπουδών: Πτυχίο του Σμιματοσ Επιςτιμθσ Φυςικισ Αγωγισ
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& Ακλθτιςμοφ τθσ θμεδαπισ ι αναγνωριςμζνθσ ανωτάτθσ ςχολισ
τθσ αλλοδαπισ με ειδικότθτα ΜΑΖΙΚΟΤ ΛΑΪΚΟΤ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ με
γνώςεισ γυμναςτικισ με βάρθ
Σίτλοι ςπουδών: Πτυχίο του Σμιματοσ Επιςτιμθσ Φυςικισ Αγωγισ
& Ακλθτιςμοφ τθσ θμεδαπισ ι αναγνωριςμζνθσ ανωτάτθσ ςχολισ
τθσ αλλοδαπισ με ειδικότθτα ΣΙΒΟ
Σίτλοι ςπουδών: Πτυχίο του Σμιματοσ Επιςτιμθσ Φυςικισ Αγωγισ
& Ακλθτιςμοφ τθσ θμεδαπισ ι αναγνωριςμζνθσ ανωτάτθσ ςχολισ
τθσ αλλοδαπισ με ειδικότθτα ΑΝΣΙΦΑΙΡΙΗ
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ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΠΙΚΑ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΠΡΟΛΗΨΗ
Οι υποψιφιοι να ζχουν θλικία από 23 ζωσ 65 ετϊν.
Πτυχιοφχοι Κακθγθτζσ Φυςικισ Αγωγισ Πανεπιςτθμιακισ Εκπαίδευςθσ τθσ θμεδαπισ ι αντίςτοιχου
τίτλου τθσ αλλοδαπισ, αναγνωριςμζνου από το Δ.Ο.Α.Σ.Α.Π. με τθν ανάλογθ ειδικότθτα όπου
ηθτείται.
Οι υποψιφιοι δεν πρζπει να ζχουν κϊλυμα κατά το άρκρο 22 του Τπαλλθλικοφ Κϊδικα (καταδίκθ,
υποδικία, δικαςτικι αντίλθψθ, δικαςτικι απαγόρευςθ).

ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι Π.Φ.Α. που επικυμοφν να απαςχολθκοφν ςτα Π.Α.γ.Ο. υποβάλλουν αίτθςθ ςτο
φορζα υλοποίθςθσ όπου και κα δθλϊνουν ςε ποια προγράμματα και ςε ποιο Διμο ι άλλο φορζα
εργάςτθκαν τθν προθγοφμενθ περίοδο, κακϊσ και ςε ποια προγράμματα επικυμοφν να εργαςτοφν κατά
ςειρά προτεραιότθτασ
Η αίτθςθ κα πρζπει να ςυνοδεφεται από:














Αίτθςθ – ζντυπο με κριτιρια επιλογισ
Βιογραφικό ςθμείωμα που να αναφζρεται ςτθν προχπθρεςία ςτα Προγράμματα Μαηικοφ
Ακλθτιςμοφ τθσ Γ.Γ.Α (μινεσ απαςχόλθςθσ-μθνιαίεσ ϊρεσ απαςχόλθςθσ), ςτθν επιμόρφωςθ μζςω
ςεμιναρίων, ςτθν απόκτθςθ άλλου πτυχίου ι μεταπτυχιακοφ τίτλου ι ειδικότθτασ κ.λ.π.
Τπεφκυνθ διλωςθ του Ν.1599/1986, ότι Α) τα ςτοιχεία που αναφζρονται ςτθν αίτθςθ και ςτο
βιογραφικό ςθμείωμα, είναι αλθκι και Β) ο υποψιφιοσ δθλϊνει ότι δεν ζχει κϊλυμα κατά το άρκρο
22 του Τπαλλθλικοφ Κϊδικα (καταδίκθ, υποδικία, δικαςτικι αντίλθψθ, δικαςτικι απαγόρευςθ).
Φωτοτυπία πτυχίου Σ.Ε.Φ.Α.Α. ειδικότθτασ, μεταπτυχιακοφ τίτλου ι διδακτορικοφ διπλϊματοσ ι
ιςότιμου τίτλου ςπουδϊν τθσ αλλοδαπισ αναγνωριςμζνου από τθν Ελλάδα.
Φωτοτυπία τθσ αςτυνομικισ ταυτότθτασ.
Πιςτοποιθτικό οικογενειακισ κατάςταςθσ.
Βεβαίωςθ του Διμου περί μόνιμθσ κατοικίασ.
Βεβαίωςθ του ΟΑΕΔ ότι είναι άνεργοσ.
Ζγγραφα που αποδεικνφουν προχπθρεςία όπωσ: βεβαιϊςεισ ι άλλα αποδεικτικά ςτοιχεία του
κφριου φορζα αςφαλιςτικισ κάλυψθσ (μιςκολογικζσ καταςτάςεισ ΙΚΑ ι άλλων αςφαλιςτικϊν
ταμείων) ι βεβαιϊςεισ ι άλλα αποδεικτικά ςτοιχεία φορολογικοφ χαρακτιρα (αποδείξεισ παροχισ
υπθρεςιϊν, κλπ) ι πιςτοποιθτικά προχπθρεςίασ κεωρθμζνα από τθν Επικεϊρθςθ Εργαςίασ και
δικαιολογθτικά που να αποδεικνφουν όςα αναφζρονται ςτο βιογραφικό ςθμείωμα και τα οποία
αποτζλεςαν κριτιριο επιλογισ.
Ζγγραφα που αποδεικνφουν τθν ιδιότθτα του πολφτεκνου ι του γονζα μονογονεϊκισ οικογζνειασ
ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία.

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ –ΚΑΘΟΡΙΜΟ ΣΗ ΕΙΡΑ ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΣΩΝ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ
Βαςικό κριτιριο κατάταξθσ των υποψθφίων είναι θ ανεργία. Η ανεργία αποδεικνφεται με ςχετικι
βεβαίωςθ από το αρμόδιο γραφείο του ΟΑΕΔ.
ε περίπτωςθ που δεν υπάρχει ικανόσ αρικμόσ υποψθφίων που να πλθροί τθν παραπάνω
προχπόκεςθ (ανεργία), προκειμζνου να εξαςφαλιςτεί θ υλοποίθςθ των Π.Α.γ.Ο., ο φορζασ δφναται να
προςλάβει Π.Φ.Α οι οποίοι δεν είναι άνεργοι.
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Η πρόςλθψθ αυτϊν γίνεται με βάςθ τθν κατάταξθ τουσ ςε πίνακα ςφμφωνα με τθ μοριοδότθςθ που
περιγράφεται παρακάτω. Ωσ εκ τοφτου, ςυντάςςονται πίνακεσ υποψθφίων μθ λαμβάνοντασ υπόψθ τον
περιοριςμό τθσ ανεργίασ και ςτθ ςυνζχεια και τθσ εντοπιότθτασ.
Η ςειρά κατάταξθσ των υποψθφίων που ζχουν το ανωτζρω κριτιριο κακορίηεται με βάςθ τα ακόλουκα
κριτιρια:
Συπικά Προςόντα
Βαςικό Πτυχίο: Βακμόσ Πτυχίου (οι μονάδεσ του βακμοφ του τίτλου ςπουδϊν με δφο δεκαδικά ψθφία
πολλαπλαςιάηονται με τον αρικμό 0,3).
Μεταπτυχιακοί Σίτλοι
Μεταπτυχιακόσ Σίτλοσ πουδϊν (Master): 0,5 μονάδεσ.
Διδακτορικό: 1 μονάδα.
Επισήμανση: γίνεται χριςθ τθσ προςφορότερθσ βακμολογικά από τισ δφο κατθγορίεσ μεταπτυχιακϊν τίτλων
(εφόςον κατατεκοφν και οι δφο) και ενόσ μόνο από τθν ίδια κατθγορία αυτϊν.
Αποκλείεται θ ακροιςτικι βακμολόγθςθ τουσ.
Εμπειρία
Ο υποψιφιοσ λαμβάνει μονάδεσ από τθν εμπειρία με ανϊτατο όριο τουσ εξιντα (60) μινεσ.
Για κάκε μινα απαςχόλθςθσ ςτα Π.Α.γ.Ο. με μθνιαίο ςφνολο ωρϊν 120 και άνω λαμβάνονται 0,08 μονάδεσ
ενϊ για κάκε μινα αποδεδειγμζνθσ απαςχόλθςθσ με μθνιαίο ςφνολο ωρϊν μικρότερο των 120 οι μονάδεσ
κα υπολογίηονται αρ. μθνϊν Χ ϊρεσ απαςχόλθςθσ το μιναΧ 0,08 μονάδεσ /120.
Πολυτεκνία
Ο πολφτεκνοσ υποψιφιοσ βακμολογείται με 2 μονάδεσ.
Ανιλικα τζκνα
Ο υποψιφιοσ βακμολογείται 0,3 μονάδεσ για κακζνα από τα δφο (2) πρϊτα ανιλικα τζκνα του και 0,5
μονάδεσ για το τρίτο ανιλικο τζκνο.
Γονζασ μονογονεϊκισ οικογζνειασ (άρκρο 29 παρ. 6 ν.3838/2010).
Ο γονζασ μονογονεϊκισ οικογζνειασ βακμολογείται με πενιντα (0,5) μονάδεσ για κάκε ζνα (1) τζκνο του.
Επιςήμανςη: γίνεται χριςθ τθσ προςφορότερθσ βακμολογικά από τισ παραπάνω ιδιότθτεσ. Αποκλείεται
θ ακροιςτικι βακμολόγθςθ των παραπάνω κριτθρίων.
Λοιπά απαιτοφμενα προςόντα
τθν περίπτωςθ που απαιτοφνται από τθν ανακοίνωςθ και άλλα (τυπικά ι / και τυχόν πρόςκετα) προςόντα
αυτά βακμολογοφνται ωσ εξισ:
Κφρια κατθγορία ειδίκευςθσ 1 μονάδα.
Δευτερεφουςα κατθγορία ειδίκευςθσ 0,5 μονάδεσ.
τθν περίπτωςθ που απαιτείται εξειδίκευςθ ςε κατθγορία που δεν προβλζπεται ςτο πρόγραμμα ςπουδϊν
του αντίςτοιχου τμιματοσ των Α.Ε.Ι., λαμβάνονται υπόψθ βεβαιϊςεισ ςπουδϊν ι εκπαιδευτικϊν
ςεμιναρίων ι επιμορφϊςεων ςτο ςυγκεκριμζνο αντικείμενο τθσ ανακοίνωςθσ.
θμείωςθ: ε περίπτωςθ ιςοβακμίασ λαμβάνονται υπόψθ πρόςκετα προςόντα όπωσ ο χρόνοσ κτιςθσ
πτυχίου, θ εντοπιότθτα, θ αξιολόγθςθ του υποψθφίου από το φορζα (ςε περίπτωςθ που ζχει προχπθρεςία
ςτον οικείο φορζα και ςτο ςυγκεκριμζνο πρόγραμμα).
Για τα προγράμματα που αφοροφν ςε άτομα με αναπθρίεσ, καταρτίηεται ξεχωριςτι κατάςταςθ υποψθφίων,
ςτθν οποία ςυμπεριλαμβάνονται όςοι ζχουν τθν αντίςτοιχθ ειδίκευςθ.
ε περίπτωςθ που δεν υπάρχουν Π.Φ.Α. με τθ ςυγκεκριμζνθ ειδίκευςθ, δφναται να προςλθφκοφν Π.Φ.Α. με
προχπθρεςία ενόσ τουλάχιςτον ζτουσ ςτο ςυγκεκριμζνο πρόγραμμα.
τισ περιπτϊςεισ που από τθ φφςθ και τισ ιδιαιτερότθτεσ του προγράμματοσ, ςφμφωνα με τθν κρίςθ του
φορζα και τθν απαραίτθτθ ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ Γ.Γ.Α., απαιτείται Π.Φ.Α. με ςυγκεκριμζνθ ειδίκευςθ ι
εμπειρία, που προβλζπεται ςτθν προκιρυξθ, προςλαμβάνεται Π.Φ.Α. που ζχει τα απαραίτθτα προςόντα.
Για ποςοςτό 20% των κζςεων που προκθρφςςει ο φορζασ δεν προςμετροφνται μόρια προχπθρεςίασ ςτα
Π.Α.γ.Ο, εφόςον το ςφνολο των κζςεων που προκθρφςςονται είναι τουλάχιςτον 10. Για το ποςοςτό του 20%
των κζςεων ο φορζασ υποχρεοφται να καταρτίςει ξεχωριςτό πίνακα κατάταξθσ των υποψθφίων μθ
προςμετρϊντασ τα μόρια προχπθρεςίασ ςτα Π.Α.γ.Ο. όλων των υποψθφίων.
ΕΠΙΛΟΓΗ – ΑΝΑΡΣΗΗ ΠΙΝΑΚΩΝ- ΤΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΑΕΩΝ
Η επιλογι των υποψθφίων κα γίνει ςφμφωνα με οριηόμενα ςτθν αρικμ. 26869/01-10-2013
απόφαςθ του υπουργοφ Πολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ, με κζμα «Ζγκριςθ Οργανωτικοφ Πλαιςίου
Προγραμμάτων Άκλθςθσ για Όλουσ» (ΦΕΚ 2527/Βϋ/08-10-2013).
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Οι προςωρινοί πίνακεσ κατάταξθσ των υποψθφίων κα αναρτθκοφν ςτο Δθμαρχείο και ςτο Σμιμα
Ακλθτικϊν Δραςτθριοτιτων. Κατά των ανωτζρω αποτελεςμάτων οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να
υποβάλλουν ενςτάςεισ, μζςα ςε αποκλειςτικι προκεςμία δζκα (10) θμερϊν ςτο Σμιμα Ακλθτικϊν
Δραςτθριοτιτων (Νικ. Πλαςτιρα 20), από τθν επομζνθ τθσ ανάρτθςθσ των αποτελεςμάτων.
ΟΡΟΙ ΑΠΑΧΟΛΗΗ
Ο χϊροσ και ο χρόνοσ απαςχόλθςθσ (ϊρεσ απαςχόλθςθσ θμερθςίωσ) των επιλεγζντων προςϊπων
κα κακοριςκεί ανάλογα με τισ υπθρεςιακζσ ανάγκεσ όπωσ αυτζσ κα διαμορφωκοφν τελικά και κα πρζπει να
τθροφνται αυςτθρά, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ εργατικισ και αςφαλιςτικισ νομοκεςίασ.
Ειδικότερα οι προςλθφκζντεσ Π.Φ.Α είναι υποχρεωμζνοι να τθροφν τουσ όρουσ και τουσ
κανονιςμοφσ τθσ ςφμβαςθσ εργαςίασ κακϊσ και τα προγράμματα που κα ςυντάξουν οι αρμόδιοι όςον
αφορά ςτθν κάλυψθ ωρϊν και το είδοσ των προγραμμάτων που κα τουσ ανατεκοφν, παρζχοντασ ςτον
φορζα υλοποίθςθσ το δικαίωμα κλιςθσ του επόμενου ςτον πίνακα μοριοδότθςθσ ςε περίπτωςθ που για
οποιαδιποτε λόγο αδυνατοφν να καλφψουν τα ωρολόγια προγράμματα.
Όςοι τελικά επιλεγοφν να εργαςτοφν ςτα προγράμματα κα υπογράψουν ςφμβαςθ μίςκωςθσ
εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου οριςμζνου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) διάρκειασ μζχρι επτά (8) μινεσ από τθν υπογραφι
τθσ ςφμβαςθσ με ωριαία αποηθμίωςθ που κα διαμορφωκεί ανάλογα με τισ κείμενεσ διατάξεισ.
ΠΡΟΘΕΜΙΑ ΚΑΙ ΣΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να υποβάλλουν αίτθςθ ςτα γραφεία του Σμιματοσ Ακλθτικϊν και Πολιτιςτικϊν
Δραςτθριοτιτων ( Πλαςτιρα 20 ) κατά τισ ϊρεσ 09:00 - 14:00 από 3/12/2015 ζωσ και 14/12/2015.
Η παροφςα να αναρτθκεί ςτο δθμοτικό κατάςτθμα, ςτα γραφεία του Σμιματοσ Ακλθτικϊν Δραςτθριοτιτων,
ςτθν ιςτοςελίδα του Διμου και περίλθψθ τθσ να δθμοςιευκεί ςε 2 θμεριςιεσ ι εβδομαδιαίεσ τοπικζσ
εφθμερίδεσ.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟ
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