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     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                      Γαλατάς, 29-09-2017                                                
    ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ                       Αρ.Πρωτ.: -312- 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ 
               ΔΗΚΕΔΗΤ 
 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ  2 / 2017. 

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ  

για την υλοποίηση των  προγραμμάτων « Άθληση για Όλους (Π.Α.γ.Ο)»  

για την περίοδο 2017-2018 
 

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ 
 

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.  Τις διατάξεις του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων 

Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου 

Δικαίου» (ΦΕΚ 54 Α). 

4.  Την Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΣ/ΤΣΠΕΠΑΟ/187200/13385/1259/891/17-06-

2017 (ΦΕΚ1774/Β’/17-06-2016)«Έγκριση Οργανωτικού Πλαισίου Προγραμμάτων 

Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο) του Υφυπουργού πολιτισμού και Αθλητισμού» 

5.  Τον Ν.4151/2013 άρθρο 29 με το οποίο Οι Πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής του πρώτου 

εδαφίου της παραγράφου αυτής εξαιρούνται των διαδικασιών της υπ’ αριθμ. 

33/2006 ΠΥΣ (Α΄ 280) 

6. Την υπ’ αριθμόν 24/2017, απόφαση του Δ.Σ της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης 

Δήμου Τροιζηνίας, με θέμα «Προγραμματισμός προσλήψεων στο πλαίσιο 

Προγραμμάτων Άθληση για Όλους», περιόδου 2017-2018 

7.  Το έγγραφο του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, Δ/νσης Άθλησης για όλους, 

Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (ΑΔΑ 71Τ44653Π4-ΟΟΑ) και σύμφωνα με το 

άρθρο 7 του Οργανωτικού Πλαισίου Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους και όσα 

αυτό ορίζει, σχετικά με την υποβολή αιτήσεων- προτάσεων, για την υλοποίηση 
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προγραμμάτων άθλησης για όλους περιόδου 2017-2018 

8. . Το έγγραφο με αριθμό πρωτ. 

ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ΤΣΠΕΠΑΟ/363084/20154/1815/1308 του Υπουργείου 

Πολιτισμού και Αθλητισμού , Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, Δ/νσης Άθλησης για 

όλους με θέμα: «Έγκριση Κατανομής θέσεων για την πρόσληψη Πτυχιούχων Φυσικής 

Αγωγής (ΠΦΑ) με σκοπό την στελέχωση των ΝΠΔΔ  και ΝΠIΔ αυτών που υλοποιούν 

Προγράμματα Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο) έτους 2017- 2018», όπου μας 

Εγκρίνεται ένας καθηγητής φυσικής αγωγής. 

9. Τον Κανονισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών και Προσωπικού της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Τ..  
 

Ανακοινώνει 
Την πρόσληψη ενός (1) Πτυχιούχου Καθηγητή Φυσικής Αγωγής, με σύμβαση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικής διάρκειας από την ημέρα 
υπογραφής της σύμβασης έως οκτώ μήνες (λήξη του προγράμματος), με ωριαία 
αποζημίωση, για την υλοποίηση των Προγραμμάτων«Άθλησης για Όλους» 
περιόδου 2017-2018, για την εξής ειδικότητα: 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)  

 

Κωδικός 
θέσης 

Κατηγορία-Ειδικότητα 
Διάρκεια 

σύμβασης 
Αριθμός 
ατόμων 

Τυπικά 
Προσόντα 

101 

ΠΕ  
Καθηγητής Φυσικής Αγωγής με 

ειδικότητα σε αθλητικές 
δραστηριότητες κλειστών 

χώρων , αεροβικής 
γυμναστικής , ρυθμικής 

γυμναστικής  & 
μουσικοκινητικής αγωγής 

 
 

Από την 
υπογραφή της 
σύμβασης  έως 
οκτώ (8) μήνες 

1 

Εμπειρία 1 
έτους 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός θέσης 
Τίτλος σπουδών  

και  
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

101 

 
1. ΠΤΥΧΙΟ Α.Ε.Ι. ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΑΝΤΊΣΤΟΙΧΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ  

 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ  

1. ΠΤΥΧΙΟ Α.Ε.Ι. ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ  

2. ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ 

ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΕΝΟΣ (1) ΕΤΟΥΣ  

 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β΄ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ  

1. ΠΤΥΧΙΟ Α.Ε.Ι ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ  

 

ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΡΟΗΓΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΕΧΟΝΤΕΣ ΤΑ ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ, 

ΕΠΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΧΟΝΤΕΣ ΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ ΚΑΙ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός θέσης 
Τίτλος σπουδών  

και  
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΟΙ ΕΧΟΝΤΕΣ ΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ  

 

Οι υποψήφιοι  όλων των ειδικοτήτων  πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 60 ετών. 
 

 

 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

 

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν, υποχρεωτικώς, τα εξής 
δικαιολογητικά:  
1. Αίτηση-έντυπο με κριτήρια επιλογής  

2. Φωτοτυπία πτυχίου Φυσικής Αγωγής, ειδικότητας, μεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού 
διπλώματος ή ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένου στην Ελλάδα.  

3. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.  

4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.  

5. Βεβαίωση του Δήμου περί μόνιμης κατοικίας.  

6. Έγγραφα που αποδεικνύουν την προϋπηρεσία, 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  

7. Βιογραφικό σημείωμα που να αναφέρεται η προϋπηρεσία στα προγράμματα της ΓΓΑ, ή 
επιμόρφωση μέσω σεμιναρίων, ή απόκτηση άλλου πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου ή 
ειδικότητας κ.λπ.  

8. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι: α) τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση 
και στο βιογραφικό σημείωμα είναι αληθή, ότι θα απασχοληθεί σε οποιαδήποτε Δημοτική 
Ενότητα του Δήμου Τροιζηνίας-Μεθάνων, σύμφωνα με το ωράριο που θα μου υποδειχθεί, 
β) ο υποψήφιος δηλώνει ότι δεν έχει κώλυμα κατά το άρθρο 22 του Υπαλληλικού Κώδικα 
(καταδίκη, υποδικία, δικαστική αντίληψη, δικαστική απαγόρευση).  
9. Βεβαίωση του ΟΑΕΔ ότι είναι άνεργος.  

10. Έγγραφα που αποδεικνύουν την ιδιότητα του πολυτέκνου ή του γονέα μονογονεϊκής 
οικογένειας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.  
  
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ:  
Βασικό κριτήριο κατάταξης των υποψηφίων είναι η ανεργία. Η ανεργία αποδεικνύεται με σχετική 

βεβαίωση από το αρμόδιο γραφείο του ΟΑΕΔ.  
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 και στη συνέχεια και της εντοπιότητας.  
Η σειρά κατάταξης των υποψηφίων που έχουν το ανωτέρω κριτήριο καθορίζεται με βάση τα 

ακόλουθα κριτήρια:  

ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:  

Βασικό Πτυχίο: Βαθμός Πτυχίου (οι μονάδες του βαθμού του τίτλου σπουδών με δύο δεκαδικά 
ψηφία πολλαπλασιάζονται με τον αριθμό 0,1).   

Μεταπτυχιακοί Τίτλοι:  

Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών (Master): 0,5 μονάδες.  
Διδακτορικό: 1 μονάδα.  
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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.  

Εμπειρία:  
Ο υποψήφιος λαμβάνει μονάδες από την εμπειρία με ανώτατο όριο τους πενήντα (50) μήνες.  
Για κάθε μήνα απασχόλησης στα Π.Α.γ.Ο. με μηνιαίο σύνολο ωρών έως 120,οι μονάδες που 

λαμβάνονται υπολογίζονται ως εξήςΑρ. μηνών χ ώρες απασχόλησης το μήνα χ 0,08 μονάδες/120   
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. 6N. 3838/2010). 
Ο γονέας μονογονεϊκής οικογένειας βαθμολογείται με0,3 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.  

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.   

 
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).  

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ  
Περίληψη της παρούσης θα δημοσιευθεί σε δύο τουλάχιστον ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τοπικές 
εφημερίδες της έδρας του νομού, εφόσον εκδίδονται.  
Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης να γίνει στον πίνακα ανακοινώσεων του φορέα και στο 
κατάστημα του Δήμου Τροιζηνίας-Μεθάνων (Γαλατάς Τροιζηνίας Αττικής Τ.Κ. 18020,) καθώς και 

ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Δήμου Τροιζηνίας-Μεθάνων, www.dimostroizinias-methanon.gr.  

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ  
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής και να καταθέσουν όλα τα 
δικαιολογητικά τους, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτούς 
πρόσωπο, στην Δ/νση της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Τροιζηνίας (ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Τ.) 
(Γαλατάς Τροιζηνίας Αττικής Τ.Κ. 18020 ,. Πληροφορίες: Ρούσσου Ευθυμία, τηλ.22980 42211)  
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και 
αρχίζει από την επομένη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες 
ή της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Τροιζηνίας-
Μεθάνων. 

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ-ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ  
Μετά την κατάρτιση των πινάκων, η υπηρεσία μας θα αναρτήσει τους πίνακες σειράς 
προτεραιότητας των υποψηφίων στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος 
(Γαλατάς Τροιζηνίας Αττικής Τ.Κ. 18020).  
Κατά των πινάκων αυτών, επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης μέσα σε 
αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερολογιακών ημερών, η οποία αρχίζει από την επόμενη 

ημέρα της ανάρτησής τους.  
Η ένσταση κατατίθεται στη Δ/νση της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Τροιζηνίας 
(ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Τ.) (Γαλατάς Τροιζηνίας Αττικής Τ.Κ. 18020 τηλ.22980 42211, υπ’οψιν κας Ρούσσου 
Ευθυμίας.  

 

 
Η Πρόεδρος ΔΣ της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Τ. 

 
ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΑΝΔΡΕΟΥ 


