INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2018.11.22 14:35:32
EET
Reason:
Location: Athens

ΑΔΑ: ΩΥΣΝΟΕΜΩ-ΙΛΘ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
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ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΠΔΔ ΄΄ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ & ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ΄΄
ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
Νέα Σμύρνη: 22/11/2018
Δ/ΝΣΗ: Ελ. Βενιζέλου 16,
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17121 Νέα Σμύρνη, 1Ος Όροφος
Πληρ/ρίες: Π. ΖΗΚΑΣ
Τηλ.: 213 20.25.970,969,968
E-MAIL.: p_zikas@neasmyrni.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
για τη πρόσληψη δεκαεπτά (17) ατόμων Π.Ε. Καθηγητών Φυσικής Αγωγής με
σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου.
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
με το άρθρο 1 παρ. 2 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.Την υπ΄αριθμ. πρωτ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ΤΣΠΕΠΑΟ/187200/13385/1259/891/176-2016,(ΦΕΚ 1774/τ.Β/17-6-2016), που αφορά «Έγκριση Οργανωτικού Πλαισίου
Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο) της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού».
4. Το ΦΕΚ 4478/τ.΄Β/09-10-2018, που αφορά «Έγκριση κατανομής θέσεων για την
πρόσληψη Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (ΠΦΑ) με σκοπό την στελέχωση των ΟΤΑ και των
ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ αυτών που υλοποιούν Προγράμματα Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο.) έτους
2018-2019» των Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης - Πολιτισμού και
Αθλητισμού – Οικονομικών.
5. Την 157/2018 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ <<ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ &
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ>>.

Ανακοινώνει
Την πρόσληψη δεκαεπτά (17) θέσεων Π.Ε. Καθηγητών Φυσικής Αγωγής με σύμβαση
εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) εκ των οποίων α) οι
δεκαπέντε (15) θα είναι Πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής χωρίς ειδικότητα [τρείς (3) εξ
αυτών αφορούν το 20% των θέσεων στις οποίες δεν προσμετρούνται μόρια
προϋπηρεσίας στα Π.Α.γ.Ο.] και β) οι δύο (2) θα είναι Πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής με
ειδικότητα στην Ειδική Φυσική Αγωγή, με ωριαία αποζημίωση και μέγιστη χρονική
διάρκεια έως 31- 7- 2019, για την κάλυψη των αναγκών υλοποίησης των
Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους περιόδου 2018 – 2019.
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Μέγιστη
χρονική
διάρκεια έως
31-7-2019

Τίτλοι σπουδών: Πτυχίο του Τμήματος
Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού
της ημεδαπής ή αναγνωρισμένης ανώτατης
σχολής της αλλοδαπής.

Μέγιστη
χρονική
διάρκεια έως
31-7-2019

Τίτλοι σπουδών: Πτυχίο του Τμήματος
Επιστήμης Φυσικής Αγωγής
& Αθλητισμού της ημεδαπής ή
αναγνωρισμένης ανώτατης σχολής της
αλλοδαπής.
Παρατηρήσεις: Οι θέσεις αυτές αφορούν το
20% των θέσεων στις
οποίες δεν προσμετρούνται μόρια
προϋπηρεσίας στα Π.Α.γ.Ο.

Μέγιστη
χρονική
διάρκεια έως
31-7-2019

Τίτλοι σπουδών: Πτυχίο του Τμήματος
Επιστήμης Φυσικής Αγωγής
& Αθλητισμού της ημεδαπής ή
αναγνωρισμένης ανώτατης σχολής της
αλλοδαπής με ειδικότητα στην Ειδική
Φυσική Αγωγή

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία έως 60 ετών.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικώς τα
εξής δικαιολογητικά:
1. Βιογραφικό σημείωμα που να αναφέρεται στην προϋπηρεσία στα προγράμματα,
στην επιμόρφωση μέσω σεμιναρίων, στην απόκτηση άλλου πτυχίου ή μεταπτυχιακού
τίτλου ή ειδικότητας κ.λπ.
2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 όπου να αναγράφεται: α) τα στοιχεία που
αναφέρονται στην αίτηση και στο βιογραφικό μου είναι αληθή, β) θα απασχοληθώ σε
οποιοδήποτε αθλητικό πρόγραμμα του Δήμου Νέας Σμύρνης σύμφωνα με το ωράριο
που θα μου υποδειχθεί, γ) δεν τελώ υπό καταδίκη, υποδικία κ.λ.π.
3. Φωτοτυπία πτυχίου Φυσικής Αγωγής, ειδικότητας, μεταπτυχιακού τίτλου ή
διδακτορικού ή ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένου στην
Ελλάδα.
4. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.
5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (να έχει εκδοθεί το τελευταίο 6μηνο).
6. Βεβαίωση του Δήμου περί μόνιμης κατοικίας (μόνο για τους μόνιμους κάτοικους
Νέας Σμύρνης).
7. Βεβαίωση του ΟΑΕΔ ότι είναι άνεργος (εάν ο υποψήφιος είναι άνεργος) – θα
πρέπει να έχει εκδοθεί το νωρίτερο μέχρι 5 ημέρες πριν από την τελευταία
δημοσίευση της Ανακοίνωσης.
8. Έγγραφα που να αποδεικνύουν προϋπηρεσία όπως: βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά
στοιχεία του κύριου φορέα ασφαλιστικής κάλυψης (μισθολογικές καταστάσεις Ι.Κ.Α.
ή άλλων ασφαλιστικών ταμείων) ή βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία
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φορολογικού χαρακτήρα (αποδείξεις παροχής υπηρεσιών κ.λ.π.) ή πιστοποιητικά
προϋπηρεσίας θεωρημένα από την Επιθεώρηση Εργασίας και δικαιολογητικά που να
αποδεικνύουν όσα αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα και τα οποία αποτέλεσαν
κριτήριο επιλογής. Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας που αναφέρονται σε ωρομίσθια
εργασία, δεν θα υπολογίζονται στην μοριοδότηση αν από αυτές δεν προκύπτει το
μηνιαίο σύνολο ωρών απασχόλησης. Θα ληφθούν υπόψη μόνο προϋπηρεσίες σε
«Προγράμματα Άθλησης για Όλους» της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.
9. Έγγραφα που να αποδεικνύουν την ιδιότητα του πολυτέκνου ή του γονέα
μονογονεϊκής οικογένειας, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Κριτήρια επιλογής.
Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει σύμφωνα με την με την υπ΄αριθμ.
πρωτ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ΤΣΠΕΠΑΟ/187200/13385/1259/891/17-62016,(ΦΕΚ 1774/τ.Β/17-6-2016) «Έγκριση Οργανωτικού Πλαισίου Προγραμμάτων
Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο) της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού».

Τυπικά προσόντα:
Βασικό πτυχίο: Βαθμός πτυχίου (οι μονάδες του βαθμού του τίτλου σπουδών με δυο
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.
Μεταπτυχιακοί τίτλοι: Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών (Μaster): 0,5 μονάδες –
Διδακτορικό : 1 μονάδα.
Επισήμανση: Θα γίνεται χρήση της προσφορότερης βαθμολογικά από τις δυο
κατηγορίες μεταπτυχιακών τίτλων (εφόσον κατατεθούν και τα δυο) και ενός μόνο
από την ίδια κατηγορία αυτών. Αποκλείεται η αθροιστική βαθμολόγησή τους.
Εμπειρία: Το ανώτατο όριο εμπειρίας θα είναι 50 μήνες. Για κάθε μήνα
αποδεδειγμένης απασχόλησης στα Π.Α.γ.Ο. με μηνιαίο σύνολο ωρών έως 120 οι
μονάδες θα υπολογίζονται ως εξής:
αρ. μηνών Χ ώρες απασχόλησης το μήνα Χ 0,08 μονάδες / 120.
Πριμοδοτείται η αποδεδειγμένη προϋπηρεσία, έως 20 μήνες από τους τελευταίους 24
μήνες, στο Δήμο μας.
Πολυτεκνία: O πολύτεκνος βαθμολογείται με 2 μονάδες. Ο υποψήφιος που είναι
τέκνο πολύτεκνης οικογένειας λαμβάνει 0,5 μονάδες.
Ανήλικα τέκνα: 0,3 μονάδες για καθένα από τα δυο πρώτα ανήλικα τέκνα και 0,5 για
το τρίτο ανήλικο τέκνο.
Γονέας Μονογονεϊκής οικογένειας: 0,3 μονάδες για κάθε ένα (1) τέκνο του.
Βαθμολογείται ο υποψήφιος που έχει τη γονική μέριμνα.
Επισήμανση: Εκ των τριών (3) ανωτέρω (Πολυτεκνία-Ανήλικα τέκνα- Γονέας
Μονογονεϊκής οικογένειας) γίνεται χρήση της προσφορότερης βαθμολογικά
ιδιότητας και αποκλείεται η αθροιστική τους βαθμολόγηση.

Λοιπά απαιτούμενα προσόντα
Κύρια κατηγορία ειδίκευσης: 1 μονάδα
Δευτερεύουσα κατηγορία ειδίκευσης: 0,5 μονάδες
Σημείωση: Σε περίπτωση ισοβαθμίας λαμβάνονται υπόψη πρόσθετα προσόντα όπως
ο χρόνος κτήσης πτυχίου, η εντοπιότητα, η αξιολόγηση του υποψηφίου από το φορέα
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(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.
Προγράμματα που αφορούν ΑΜΕΑ
Θα καταρτιστεί ξεχωριστή κατάσταση υποψηφίων στην οποία θα συμπεριληφθούν
όσοι έχουν την αντίστοιχη ειδίκευση και σε περίπτωση που δεν θα υπάρχουν
υποψήφιοι με τη συγκεκριμένη ειδίκευση θα προσληφθούν Π.Φ.Α. με προϋπηρεσία
ενός τουλάχιστον έτους στο συγκεκριμένο πρόγραμμα.
Για ποσοστό 20% των θέσεων που προκηρύσσει ο φορέας δεν προσμετρούνται
μόρια προϋπηρεσίας στα Π.Α.γ.Ο., εφόσον το σύνολο των θέσεων που
προκηρύσσονται είναι τουλάχιστον 10. Για το ποσοστό του 20% των θέσεων ο
φορέας υποχρεούται να καταρτίσει ξεχωριστό πίνακα κατάταξης των υποψηφίων μη
προσμετρώντας τα μόρια προϋπηρεσίας στα Π.Α.γ.Ο. (όλων των υποψηφίων).

Προθεσμία και τόπος υποβολής αιτήσεων
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κατεβάσουν την προκήρυξη από την επίσημη
ιστοσελίδα του Δήμου Νέας Σμύρνης (www.neasmyrni.gr ) και να υποβάλλουν
αίτηση (μόνο αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους) στο γραφείο
του ΝΠΔΔ Πολιτιστικός & Αθλητικός Οργανισμός του Δήμου Νέας Σμύρνης,
1ος όροφος, Ελευθερίου Βενιζέλου 16, κατά τις ώρες 09.00 έως 13.00 (τηλ.
Επικοινωνίας: 213 2025970, 968, 969).
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες
ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της
παρούσας σε δύο (2) εφημερίδες ή της ανάρτησης της στο χώρο ανακοινώσεων του
Δημοτικού Καταστήματος, εφόσον η ανάρτηση είναι μεταγενέστερη της δημοσίευσης
στις εφημερίδες.

Επιλογή –Ανάρτηση πινάκων – Ενστάσεις
Οι πίνακες σειράς κατάταξης και πρόσληψης των υποψηφίων θα αναρτηθούν στον
πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος και στην επίσημη ιστοσελίδα
του Δήμου (www.neasmyrni.gr). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν
ενστάσεις, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία (10) ημερολογιακών ημερών στο
Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Νέας Σμύρνης, από την επόμενη ημέρα της
ανάρτησης των αποτελεσμάτων.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΧΑΤΖΑΝΤΟΥΡΙΑΝ
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