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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
για την πρόσληψη δώδεκα (12) ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ (ΠΕ) ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ µε σύµβαση
εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου, διάρκειας έως οκτώ (8) µηνών, για τα
Προγράµµατα ΄Αθλησης για ΄Ολους, περιόδου 2020-2021
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
∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
3. Την ΥΠΠΟΑ/Γ∆ΟΑ/∆ΑΟΠΑΑΕΥ∆Σ/69097/2670/170/07-02-2020 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ
461/τ.Β΄/14-02-2020) που αφορά «Έγκριση Οργανωτικού Πλαισίου Προγραµµάτων και
Εκδηλώσεων Άθλησης για Όλους».
4. Την υπ’αριθµ. ΥΠΠΟΑ/Γ∆ΟΑ/∆ΑΟΠΑΑΕΥ∆Σ/459462/14576/1116 /26.8.2020 ΚΥΑ που αφορά
στην «Έγκριση Κατανοµής Θέσεων για την πρόσληψη Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.), µε
σκοπό την στελέχωση των ΟΤΑ Α΄ και Β΄ Βαθµού και των ΝΠ∆∆ και ΝΠΙ∆ αυτών, που θα
υλοποιήσουν Προγράµµατα Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο) την περίοδο 2020-21». (ΦΕΚ
3615/Β/31.8.2020).
5. Την υπ’ αριθµ. ΥΠΠΟΑ/Γ∆ΟΑ/∆ΑΟΠΑΑΕΥ∆Σ/484043/15340/1164/8.9.2020 Απόφαση του
Υφυπουργού Πολιτισµού και Αθλητισµού που αφορά στην «Έγκριση γενικά δοµηµένα µεγάλης
διάρκειας Π.Α.γ.Ο. περιόδου 2020-2021», καθώς και το υπ’αριθµ. ΥΠΠΟΑ/Γ∆ΟΑ/∆ΑΟΠΑΑΕΥ∆Σ/
ΤΣΠΕΠΑΟ/508957/15955/1233/491/18.9.2020 έγγραφο της Γεν.Γραµµατείας Αθλητισµού σχετικά
µε την τροποποίηση της ανωτέρω Απόφασης.
6. Την υπ’αριθµ. ΥΠΠΟΑ/Γ∆ΟΑ/∆ΑΟΠΑΑΕΥ∆Σ/ΤΣΠΕΠΑΟ/127776/4984/420/168/12-5-2020
βεβαίωση πιστοποίησης καταλληλότητας υλοποίησης Π.Α.γ.Ο.
7. Την 26/2020 Απόφαση ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ν.Π.∆.∆ <<ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ & ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ∆ΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ>>.
Ανακοινώνει
Την πρόσληψη δώδεκα (12) ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ (ΠΕ) ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, µε σύµβαση εργασίας
Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου, συνολικής διάρκειας έως οκτώ (8) µηνών µε ωριαία
αποζηµίωση, για την υλοποίηση των Προγραµµάτων «Άθλησης για Όλους», περιόδου
2020 – 2021.
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ΚΩ∆ΙΚΟΣ
ΘΕΣΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ
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ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ (ΠΕ)
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
µε ειδικότητα Κολύµβηση
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ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ (ΠΕ)
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
χωρίς ειδικότητα
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04

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ (ΠΕ)
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
µε
ειδικότητα Ευρωστία και Υγεία

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ (ΠΕ)
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
µε
ειδικότητα Ευρωστία και Υγεία

Αριθµός
ατόµων

2

2

1

1

∆ιάρκεια
σύµβασης

Έως οκτώ (8) µήνες

Έως οκτώ (8) µήνες

Έως οκτώ (8) µήνες

Έως οκτώ (8) µήνες

ΤΥΠΙΚΑ και ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

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

Τίτλοι σπουδών: Πτυχίο του Τµήµατος Επιστήµης
Φυσικής Αγωγής & Αθλητισµού της ηµεδαπής ή
αναγνωρισµένης ανώτατης σχολής της
αλλοδαπής µε ειδικότητα Ευρωστία και Υγεία.

Τίτλοι σπουδών: Πτυχίο του Τµήµατος Επιστήµης
Φυσικής Αγωγής
& Αθλητισµού της ηµεδαπής ή αναγνωρισµένης
ανώτατης σχολής της
αλλοδαπής µε ειδικότητα Ευρωστία και Υγεία.

(χωρίς προϋπηρεσία)
Παρατηρήσεις: H θέση αυτή αφορά το 20% των
θέσεων στις οποίες δεν προσµετρούνται µόρια
προϋπηρεσίας στα Π.Α.γ.Ο.
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07

08

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ (ΠΕ)
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
µε
ειδικότητα Παραδοσιακοί
Χοροί
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ (ΠΕ)
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
µε
ειδικότητα Ευρωπαϊκούς ή
Μοντέρνους Χορούς και εν
ελλείψει ειδικότητας µε
πιστοποίηση εξειδίκευσης
Ευρωπαϊκών ή Μοντέρνων
Χορών, µε πιστοποιηµένα
σεµινάρια ή µε µαθήµατα
ελεύθερης επιλογής, κλπ.
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ (ΠΕ)
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
µε
ειδικότητα Μαζικό Αθλητισµό
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ (ΠΕ)
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
µε
ειδικότητα Μαζικό Αθλητισµό

1

1

1

1

Έως οκτώ (8) µήνες

Έως οκτώ (8) µήνες

Έως οκτώ (8) µήνες

Έως οκτώ (8) µήνες

Τίτλοι σπουδών: Πτυχίο του Τµήµατος Επιστήµης
Φυσικής Αγωγής
& Αθλητισµού της ηµεδαπής ή αναγνωρισµένης
ανώτατης σχολής της
αλλοδαπής µε ειδικότητα Παραδοσιακοί Χοροί.
Τίτλοι σπουδών: Πτυχίο του Τµήµατος Επιστήµης
Φυσικής Αγωγής
& Αθλητισµού της ηµεδαπής ή αναγνωρισµένης
ανώτατης σχολής της αλλοδαπής µε ειδικότητα
Ευρωπαϊκούς ή Μοντέρνους Χορούς και εν ελλείιψει
ειδικότητας µε πιστοποίηση εξειδίκευσης Ευρωπαϊκών
ή Μοντέρνων Χορών, µε πιστοποιηµένα σεµινάρια
ή µε µαθήµατα ελεύθερης επιλογής, κλπ..

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

(χωρίς προϋπηρεσία)
Παρατηρήσεις: Η θέση αυτή αφορά το 20% των
θέσεων στις οποίες δεν προσµετρούνται µόρια
προϋπηρεσίας στα Π.Α.γ.Ο.
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ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ (ΠΕ)
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
µε
Ειδικότητα Κλασικό
Αθλητισµό
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ (ΠΕ)
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
µε
ειδικότητα Αντισφαίριση

1

1

Έως οκτώ (8) µήνες

Έως οκτώ (8) µήνες

Τίτλοι σπουδών: Πτυχίο του Τµήµατος Επιστήµης
Φυσικής Αγωγής
& Αθλητισµού της ηµεδαπής ή αναγνωρισµένης
ανώτατης σχολής της αλλοδαπής µε ειδικότητα
Κλασικό Αθλητισµό
Τίτλοι σπουδών: Πτυχίο του Τµήµατος Επιστήµης
Φυσικής Αγωγής
& Αθλητισµού της ηµεδαπής ή αναγνωρισµένης
ανώτατης σχολής της
αλλοδαπής µε ειδικότητα Αντισφαίριση.

Οι υποψήφιοι-ες που θα επιλέξουν τους κωδικούς θέσεων (03,04,07 και 08) θα τοποθετηθούν και
στους δύο πίνακες κατάταξης (µε προϋπηρεσία και χωρίς προϋπηρεσία ΠΑγΟ).

2

Απαραίτητα δικαιολογητικά:
Οι ενδιαφερόµενοι µαζί µε την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικά 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 αναγράφονται: α) τα στοιχεία που αναφέρονται
στην αίτηση και στο βιογραφικό σηµείωµα είναι αληθή, β) δεν τελώ υπό καταδίκη, υποδικία, κ.λ.π.
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 (να έχει εκδοθεί το τελευταίο 6µηνο).
6. Βεβαίωση του ∆ήµου περί µόνιµης κατοικίας (µόνο για τους µόνιµους κάτοικους Νέας Σµύρνης)
(για την περίπτωση της ισοβαθµίας).
7. Πρόσφατη βεβαίωση ανεργίας του ΟΑΕ∆ (µέσα στα χρονικά όρια της προκήρυξης).
8. Έγγραφα που 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 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.
9. Έγγραφα που αποδεικνύουν την ιδιότητα του πολυτέκνου ή του γονέα µονογονεϊκής
οικογένειας, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία.
10. Φωτοτυπία εγγράφων για λοιπά απαιτούµενα προσόντα ως αναφέρονται παρακάτω.

Κριτήρια επιλογής:
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 ∆ΙΚΑΤΣΑ ή του πιστοποιητικού αναγνώρισης του ∆ΟΑΤΑΠ,
για τη βαθµολογική αντιστοιχία.
Μεταπτυχιακοί τίτλοι: Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών (Μaster): 1 µονάδα – ∆ιδακτορικό : 2
µονάδες.
Επισήµανση: Θα γίνεται χρήση της προσφορότερης βαθµολογικά από τις δυο κατηγορίες
µεταπτυχιακών τίτλων (εφόσον κατατεθούν και οι δυο) και ενός µόνο από την ίδια κατηγορία
αυτών. Αποκλείεται η αθροιστική βαθµολόγησή τους.
Εµπειρία: Ο υποψήφιος λαµβάνει µονάδες από την εµπειρία στα Προγράµµατα Άθλησης για
Όλους που αποκτήθηκε στην χρονική περίοδο των τελευταίων ενενήντα έξι (96) µηνών από την
ηµεροµηνία δηµοσίευσης της προκήρυξης από την πρόσφατη προς την παλαιότερη.
Για κάθε µήνα αποδεδειγµένης απασχόλησης στα Π.Α.γ.Ο. οι µονάδες που λαµβάνονται
υπολογίζονται κλιµακωτά ως εξής:
Για το χρονικό διάστηµα από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της προκήρυξης και προγενέστερα
(από την πρόσφατη προς την παλαιότερη) των

1 - 24
µηνών

0,8
µονάδες

Πολλαπλασιαζόµενο µε τους µήνες απασχόλησης
που αναφέρονται στη σχετική σύµβαση εργασίας
(και όσοι πραγµατοποιήθηκαν) του Π.Φ.Α. για
το συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα.
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25 - 48
µηνών

0,6
µονάδες

Πολλαπλασιαζόµενο µε τους µήνες απασχόλησης
που αναφέρονται στη σχετική σύµβαση εργασίας
(και όσοι πραγµατοποιήθηκαν) του Π.Φ.Α. για
το συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα.

49 - 72
µηνών

0,5
µονάδες

Πολλαπλασιαζόµενο µε τους µήνες απασχόλησης
που αναφέρονται στη σχετική σύµβαση εργασίας
(και όσοι πραγµατοποιήθηκαν) του Π.Φ.Α. για
το συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα.

73 - 96
µηνών

0,2
µονάδες

Πολλαπλασιαζόµενο µε τους µήνες απασχόλησης
που αναφέρονται στη σχετική σύµβαση εργασίας
(και όσοι πραγµατοποιήθηκαν) του Π.Φ.Α. για
το συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα.

Πολυτεκνία: O πολύτεκνος υποψήφιος ανήλικων τέκνων βαθµολογείται µε 2 µονάδες.
Ανήλικα τέκνα: 0,3 µονάδες για καθένα από τα δυο πρώτα ανήλικα τέκνα και 0,5 µονάδες για το
τρίτο ανήλικο τέκνο.
Γονέας Μονογονεϊκής οικογένειας: 0,5 µονάδες για κάθε ένα (1) τέκνο του. Βαθµολογείται ο
υποψήφιος που έχει αποδεδειγµένα 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 βαθµολόγησή τους.

Λοιπά απαιτούµενα προσόντα
α) Στην περίπτωση που για την προκηρυχθείσα θέση απαιτείται ειδικότητα και υπάρχουν
υποψήφιοι ΠΦΑ που πληρούν την προϋπόθεση µε κύρια ή δευτερεύουσα ειδικότητα, άδεια /
αναγγελία άσκησης επαγγέλµατος τότε αυτή βαθµολογείται ως εξής:
Κύρια κατηγορία ειδίκευσης: 1,5 µονάδα.
∆ευτερεύουσα κατηγορία ειδίκευσης: 1 µονάδα.
Άδεια / αναγγελία άσκησης επαγγέλµατος προπονητή: 0,5 µονάδα.
Συµµετοχή σε επιµορφωτικά σεµινάρια που διοργανώνονται από τη Γ.Γ.Α.: 0,5 µονάδα ανά
σεµινάριο και µέχρι δύο σεµινάρια στη διάρκεια της τελευταίας πενταετίας.
Τα Γενικά ∆οµηµένα Προγράµµατα αφορούν όλες τις ειδικότητες των Π.Φ.Α. κατά τα λοιπά.
Επισήµανση: Γίνεται χρήση των προσφορότερων βαθµολογικά από τα παραπάνω προσόντα.
Αποκλείεται η αθροιστική βαθµολόγηση των παραπάνω κριτηρίων.
β) Στην περίπτωση που απαιτείται από την Ανακοίνωση περαιτέρω εξειδίκευση σε αντικείµενα ή
κατηγορίες των Προγραµµάτων Άθλησης για Όλους, δύναται να λαµβάνεται υπόψη το πρόγραµµα
σπουδών της αντίστοιχης σχολής των Α.Ε.Ι., µέσω της προσκοµιζόµενης αναλυτικής βαθµολογίας
του υποψηφίου.
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.
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Κριτήρια επιλογής – Καθορισµός της σειράς κατάταξης των υποψηφίων
Βασικό κριτήριο κατάταξης των υποψηφίων είναι η ανεργία ως αυτή αποδεικνύεται µε τη σχετική
βεβαίωση από το αρµόδιο γραφείο του ΟΑΕ∆.
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, απαραίτητα µε τη σύµφωνη γνώµη της
Γ.Γ.Α.
Η σειρά κατάταξης των υποψηφίων καθορίζεται µε βάση τα κριτήρια όπως περιγράφονται
παραπάνω, σύµφωνα µε το ισχύον Οργανωτικό πλαίσιο.

Προθεσµία και τόπος υποβολής αιτήσεων
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να αναζητήσουν την προκήρυξη από την επίσηµη ιστοσελίδα του
∆ήµου Νέας Σµύρνης (www.neasmyrni.gov.gr) και να υποβάλλουν αίτηση (µόνο αυτοπροσώπως
ή µε εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπό τους) στο γραφείο του ΝΠ∆∆ ¨Πολιτιστικός & Αθλητικός
Οργανισµός¨ του ∆ήµου Νέας Σµύρνης, 1ος όροφος, Ελευθερίου Βενιζέλου 16, κατά τις
ώρες 09.00 έως 13.00 (τηλ. Επικοινωνίας: 213 20 25 970).
Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες και αρχίζει από την
επόµενη ηµέρα της τελευταίας δηµοσίευσης της παρούσας σε δύο (2) ηµερήσιες ή εβδοµαδιαίες
τοπικές εφηµερίδες ή της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του ∆ηµοτικού 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 ∆ηµοτικού Καταστήµατος και στην επίσηµη ιστοσελίδα του ∆ήµου
(www.neasmyrni.gov.gr). Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλουν ενστάσεις, µέσα σε
αποκλειστική προθεσµία (10) εργάσιµων ηµερών στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου Νέας
Σµύρνης, από την επόµενη ηµέρα της ανάρτησης των αποτελεσµάτων.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΑΤΖΑΝΤΟΥΡΙΑΝ
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