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Κερατσίνι 25/2/2016
Αρ. Πρωτ. : 11445

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Για την πρόσληψη δέκα (10) Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής, με σύμβαση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για το Πρόγραμμα «Άθληση για όλους», έτους
2015-2016.
Ο Δήμος Κερατσινίου - Δραπετσώνας
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΄ του Ν. 2190/94, το εκπαιδευτικό ή διδακτικό προσωπικό των με
οποιαδήποτε ονομασία Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού.
2. Τις
διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική
της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης»(ΦΕΚ 87/Α/10), όπως έχουν
τροποποιηθεί και ισχύουν.
3. Το άρθρ. 29 του Ν.4151/2013(ΦΕΚ 103/Α΄/29-4-13).
4. Την υπ ΄αριθμ. 26869/1-10-2013 ( ΦΕΚ2527/Β΄/8-10-2013), Υπουργική Απόφαση «Έγκριση
Οργανωτικού Πλαισίου Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους».
5. Τη με αριθμ.πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΑΟΠΑΑΔ/ ΤΣΠΕΠΑΟ/304689/18015/1398/881(ΦΕΚ
2431/Β΄/11-11-2015) Κοινή Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Έγκριση Κατανομής Θέσεων για την
Πρόσληψη Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.), με σκοπό τη στελέχωση των ΟΤΑ και των
ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ αυτών που υλοποιούν Προγράμματα Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο.) έτους
2015-2016.
6. Το με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΑΟΠΑΑΔ/ΤΣΠΕΠΑΟ/323194/19278/1465/908/19-11-2015
έγγραφο του ΥΠΠΟΑ με θέμα «Εγκρίσεις γενικών προγραμμάτων Άθλησης για Όλους μεγάλης
διάρκειας περιόδου 2015-2016».
7. Τo με αρ. πρωτ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΑΟΠΑΑΔ/ΤΣΠΕΠΑΟ/367948/21497/1569/956 23-12-2015
έγγραφο του ΥΠΠΟΑ με θέμα : «Συμπληρωματική έγκριση γενικών προγραμμάτων Άθλησης για
Όλους μεγάλης διάρκειας περιόδου 2015-2016.
8. Τo με αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΑΟΠΑΑΔ/ΤΣΠΕΑΟ/323762/19328/1468/909/19-11-2015
έγγραφο του ΥΠΠΟΑ με θέμα: «Εγκρίσεις ειδικών προγραμμάτων Άθλησης για Όλους μεγάλης
διάρκειας περιόδου 2015-2016».
9. Τη με αριθμ. 146/2015 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας με θέμα: «Έγκριση
πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Καθηγητές Φυσικής Αγωγής), που
θα απασχοληθούν στα προγράμματα ‘Άθληση για Όλους’, περιόδου 2015-16 (8 μήνες) από το
Δήμο Κερατσινίου –Δραπετσώνας.
10. Τη με αρ. 375/2015 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας με θέμα: «Αποδοχή
και έγκριση εφαρμογής των Προγραμμάτων «Άθληση για Όλους» της Εθνικής Γραμματείας
Αθλητισμού, περιόδου 2015-2016 από το Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας».
11. Τη με αριθ.29/2016 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας περί καθορισμού
ειδικοτήτων καθηγητών Φυσικής Αγωγής των προγραμμάτων «Άθληση για Όλους» περιόδου
2015-2016.
12. Το με αριθμ. πρωτ. 6560/3-2-2016 έγγραφο του Τμήματος Πολιτισμού, Αθλητισμού, Νέας Γενιάς
και Πολιτικών Ισότητας Φύλων .
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
Την πρόσληψη Δέκα (10) Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής για την λειτουργία των προγραμμάτων
«Άθληση για Όλους» για την περίοδο 2015-2016, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου
Ορισμένου Χρόνου διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης έως 31/07/2016 με τις εξής
ειδικότητες:
ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΔΡΑ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΘΕΣΗΣ
101

Δήμος

Κερατσίνι Πτυχιούχοι

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΑΤΟΜΩΝ

Από την

4

Κερατσινίου-

Φυσικής Αγωγής υπογραφή της

Δραπετσώνας

με

ειδίκευση σύμβασης έως

στην

31/07/2016

Κολύμβηση
102

Δήμος

Κερατσίνι Πτυχιούχοι

Από την

Κερατσινίου-

Φυσικής Αγωγής υπογραφή της

Δραπετσώνας

με

2

ειδίκευση σύμβασης έως

στην

31/07/2016

Ενδυνάμωση
103

Δήμος

Κερατσίνι Πτυχιούχοι

Από την

Κερατσινίου-

Φυσικής Αγωγής υπογραφή της

Δραπετσώνας

με ειδίκευση στο σύμβασης έως
AEROBIC-

3

31/07/2016

PILATESYOGA
104

Δήμος

Κερατσίνι Πτυχιούχοι

Από την

Κερατσινίου-

Φυσικής Αγωγής

υπογραφή της

Δραπετσώνας

με ειδίκευση

σύμβασης έως

στην Ειδική

31/07/2016
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Αγωγή

ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Πτυχιούχοι Καθηγητές Φυσικής Αγωγής Π.Ε με την ανάλογη ειδικότητα που ζητείται
(Εάν δεν υπάρχει αντίστοιχη ειδικότητα θα προτιμηθούν αυτοί που κατέχουν
διπλώματα σεμιναρίων ή αντίστοιχη εμπειρία).
Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 22 του Υπαλληλικού Κώδικα
(καταδίκη, δικαστική απαγόρευση).
Οι ενδιαφερόμενοι να έχουν ηλικία έως 60 ετών.
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ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικώς μαζί με την αίτηση τα παρακάτω
δικαιολογητικά στο φορέα υλοποίησης.
1. Βιογραφικό σημείωμα που να αναφέρεται στην προϋπηρεσία στα προγράμματα, στην
επιμόρφωση μέσω σεμιναρίων, στην απόκτηση άλλου πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου ή
ειδικότητας κ.λ.π.
2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση και
στο Βιογραφικό Σημείωμα είναι αληθή.
3. Πτυχίο 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 του Δήμου περί μόνιμης κατοικίας.
7. Βεβαίωση του Ο.Α.Ε.Δ ότι είναι άνεργος.
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 πολύτεκνου ή του γονέα μονογονεϊκής
οικογένειας, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία
10. Οι βεβαιώσεις προϋπηρεσίας, πιστοποιητικά κλπ, που θα υποβληθούν, θα πρέπει να
αποδεικνύουν την πραγματική απασχόληση στο αντικείμενο ανά μήνα και ώρες , σε
συνδυασμό πάντα με τις βεβαιώσεις Ασφαλιστικού Φορέα ΙΚΑ,ΟΑΕΕ κλπ ,αποδείξεις
Παροχής Υπηρεσιών, ώστε να είναι δυνατή η μοριοδότηση των υποψηφίων,σύμφωνα με
το πλαίσιο Οργάνωσης και Λειτουργίας Προγραμμάτων Άθλησης για όλους της Γενικής
Γραμματείας Αθλητισμού.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση που μπορούν να προμηθεύονται από τη
Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού 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: Δήμος Κερατσινίου-Δραπετσώνας Ελ. Βενιζέλου 200-Κερατσίνι ΤΚ
18756, απευθύνοντάς την στη Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού ,υπόψη κας Δάιου
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Δέσποινας τηλ. επικοινωνίας 2132074639.
Σε 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.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
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 χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου ΚερατσινίουΔραπετσώνας, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ
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 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.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ
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