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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                       Λαύριο: 23-11-2018                                                                             
Ν.Π.∆.∆. «ΘΟΡΙΚΟΣ»                                                Αριθ. πρωτ.: 2152                                                                                                                  
∆ΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 
Ταχ. ∆/νση:  ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 1 
                     Λαύριο  - 195 00 
Τηλέφωνο:    2292  0  27 774 
Fax:              229 2  0  25060 
E-mail:thorikoslavreotikis@gmail.com 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  

Για την σύναψη,  ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ 

ΧΡΟΝΟΥ  ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (Π.Φ.Α) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ «Άθληση για Όλους (Π.Α.γ.Ο) περιόδου 2018-2019. 

Το Ν.Π.∆.∆. «ΘΟΡΙΚΟΣ» ∆ΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Έχοντας υπόψη:  

1. Την υπ’ αριθµ. 187200/13385/1259/891/07.06.2016 (ΦΕΚ 

1774/17.06.2016 τεύχος Β’) Κοινή Απόφαση Υπ. Πολιτισµού & Αθλητισµού 

«Έγκριση Οργανωτικού Πλαισίου Προγραµµάτων Άθλησης για Όλους 

(Π.Α.γ.Ο) της Γενικής Γραµµατείας Αθλητισµού». 

2. Το άρθρο 29 του Ν. 4151/2013, (ΦΕΚ 103/τ.Α’ /29-04-2013) σύµφωνα µε 

το οποίο «η πρόσληψη προσωπικού ΠΦΑ µε σχέση εργασίας ορισµένου 

χρόνου εξαιρείται των διαδικασιών της υπ. αρ. 33/2006 ΠΥΣ». 

3. Την υπ’ αριθ. 44/2018 Απόφαση του ∆.Σ του Ν.Π.∆.∆. «ΘΟΡΙΚΟΣ» περί 

προγραµµατισµού προσλήψεων προσωπικού Π.Φ.Α. µε σχέση εργασίας 

Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου περιόδου 2018-2019, διάρκειας όχι 

µεγαλύτερη των οκτώ µηνών  για το πρόγραµµα  Άθληση για Όλους.  

4. Την  αριθ.ΥΠΠΟΑ/Γ∆ΥΑ/∆ΑΟΠΑΑΕΥ∆Σ/ΤΣΠΕΠΑΟ/98557/4837/422/146/07-

03-2018  έγγραφο του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού  «Αποστολή 

αιτηµάτων των ΟΤΑ α’ και β’ βαθµού των Ν∆∆ και των ΝΠΙ∆ αυτών για την 

πρόσληψη Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής στα προγράµµατα Άθλησης για 

Όλους (Π.Α.γ.Ο)» περιόδου 2018-2019. 

5. Την µε αριθµ.ΤΣΠΕΠΑΟ/489678/20065/1687/528/04-10-2018 

(4478/Β/09-10-2018) «έγκριση  κατανοµής θέσεων για την πρόσληψη 

Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α) µε σκοπό την στελέχωση των ΟΤΑ 

και των ΝΠ∆∆ και ΝΠΙ∆ αυτών που υλοποιούν Προγράµµατα Άθλησης για 

Όλους (Π.Α.γ.Α) έτους 2018-2019, σύµφωνα µε την οποία για το ΝΠ∆∆ 

«ΘΟΡΙΚΟΣ» εγκρίθηκαν έξι (6) θέσεις. 
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6. Την υπ’ αριθ. ΤΣΠΕΠΑΟ/582504/23061/1894//540/15-11-2018 «Εγκρίσεις 

γενικών προγραµµάτων Άθλησης για όλους µεγάλης διάρκειας περιόδου 

2018-2019» και ΤΣΠΕΠΑΟ/582539/23062/1895/541/15-11-2018 

«Εγκρίσεις ειδικών  προγραµµάτων Άθλησης για όλους µεγάλης διάρκειας 

περιόδου 2018-2019».  

7. Την υπ’ αριθ. 164/2018  Απόφαση του ∆.Σ του Ν.Π.∆.∆. «ΘΟΡΙΚΟΣ» 

∆ήµου Λαυρεωτικής για την  υλοποίηση των προγραµµάτων και έγκριση 

πρόσληψης ωροµίσθιου προσωπικού Π.Ε. Καθηγητών φυσικής αγωγής µε 

σχέση εργασίας Ι∆ΟΧ για την κάλυψη των προγραµµάτων «Άθλησης για 

Όλους» περιόδου 2018-2019. 

8. Τις εξασφαλισµένες πιστώσεις του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2018 

για την κάλυψη της µισθοδοσίας, που θα βαρύνει τον Κ.Α:15-6041.001 

«Τακτικές αποδοχές εκτάκτου προσωπικού» καθώς και τις ανάλογες 

πιστώσεις για το οικ. έτος 2019. 

Ανακοινώνει 

Την πρόσληψη έξι (6)  Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής,  µε σύµβαση εργασίας 

ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικής διάρκειας έως οκτώ (8) µηνών 

µε ωριαία αποζηµίωση, για την υλοποίηση των Προγραµµάτων «Άθληση για 

Όλους» περιόδου 2018-2019, για τις εξής ειδικότητες: 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Π.ΦΑ) 

ΘΕΣΗ 01 Υπηρεσία Έδρα 
Υπηρεσίας 

Γενικά 
Προγράµµατα 

∆ιάρκεια 
σύµβασης 

Αριθµός 
Ατόµων 

Πτυχιούχων 
Φυσικής 
Αγωγής 

ΝΠ∆∆ «ΘΟΡΙΚΟΣ» 

∆ήµος 
Λαυρεωτικής 

«Άσκηση στην 
προσχολική ηλικία» 

Από την 
έναρξη της 
σύµβασης  έως        
31-07-2019 
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Πτυχιούχων 
Φυσικής 
Αγωγής 

ΝΠ∆∆ «ΘΟΡΙΚΟΣ» 
∆ήµος 

Λαυρεωτικής 

«Παιδί και 
αθλητισµός» 

Από την 
έναρξη της 
σύµβασης  έως           
31-07-2019 

Πτυχιούχων 
Φυσικής 
Αγωγής 

ΝΠ∆∆ «ΘΟΡΙΚΟΣ» 
∆ήµος 

Λαυρεωτικής 

«Άθληση και 
Γυναίκα» 

Από την 
έναρξη της 
σύµβασης  έως       
31-07-2019 

Πτυχιούχων 
Φυσικής 
Αγωγής 

ΝΠ∆∆ «ΘΟΡΙΚΟΣ» 
∆ήµος 

Λαυρεωτικής 

«Άσκηση στην τρίτη 
ηλικία» 

Από την 
έναρξη της 
σύµβασης  έως       
31-07-2019 

ΘΕΣΗ 02 Υπηρεσία Έδρα 
Υπηρεσίας 

Ειδικά 
προγράµµατα 

∆ιάρκεια 
σύµβασης 

Αριθµός 
Ατόµων 

Πτυχιούχων 
Φυσικής 
Αγωγής 

ΝΠ∆∆ «ΘΟΡΙΚΟΣ» 

∆ήµος 
Λαυρεωτικής 

«Άσκηση ατόµων µε 
αναπηρίες στα 
πλαίσια του 

ελεύθερου χρόνου» 

Από την 
έναρξη της 
σύµβασης  έως      
31-07-2019 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (σύµφωνα µε πρόγραµµα σπουδών ΤΕΦΑΑ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΕΣ 

«Άσκηση στην 
προσχολική ηλικία» 

Μουσικοκινητική Αγωγή 

«Παιδί και 
αθλητισµός» 

Ρυθµική ή Ενόργανη Γυµναστική 

Αθλητισµός & 
Γυναίκα 

Γενική Γυµναστική ή Αεροβική ή pilates 

«Άσκηση στην τρίτη 
ηλικία» 

∆ραστηριότητες Κλειστών Χώρων 

«Άσκηση ατόµων µε 
αναπηρίες στα 
πλαίσια του 

ελεύθερου χρόνου» 

Ειδική φυσική αγωγή 

• Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 23 έως 60 ετών. 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

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 ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην 

αίτηση και στο βιογραφικό σηµείωµα είναι αληθή. 

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. 

6. Βεβαίωση του ∆ήµου περί µόνιµης κατοικίας. 

7. Βεβαίωση του ΟΑΕ∆ ότι είναι άνεργος. 

8. Έγγραφα που αποδεικνύουν προϋπηρεσία: Βεβαίωση προϋπηρεσίας από τον 

φορέα ασφαλιστικής κάλυψης για πρόσληψη διαγωνισµών (Ι.Κ.Α ή άλλων 

ασφαλιστικών ταµείων). 

9. Υπεύθυνη δήλωση που να δηλώνει τη συνάφεια της προϋπηρεσίας µε την 

προκηρυσσόµενη  θέση.  

10. Έγγραφα που αποδεικνύουν την ιδιότητα του πολυτέκνου ή του γονέα 

µονογονεϊκής οικογένειας σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ – ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ 
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 

Βασικό κριτήριο κατάταξης των υποψηφίων είναι η ανεργία. Η ανεργία 

αποδεικνύεται µε 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., το Ν.Π.∆.∆ «ΘΟΡΙΚΟΣ» ∆ήµου Λαυρεωτικής  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 
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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). Εάν το πτυχίο 

αποκτήθηκε στην αλλοδαπή, απαιτείται αντίγραφο της πράξεως του ∆ΙΚΑΤΣΑ ή 

του πιστοποιητικού αναγνώρισης του ∆ΟΑΤΑΠ, για τη βαθµολογική αντιστοιχία. 

Κύρια κατηγορία ειδίκευσης: 1 µονάδα. 

∆ευτερεύουσα κατηγορία ειδίκευσης: 0,5 µονάδες. 

Στην περίπτωση που απαιτείται εξειδίκευση σε κατηγορία που δεν προβλέπεται 

στο πρόγραµµα σπουδών του αντίστοιχου τµήµατος των Α.Ε.Ι., λαµβάνονται 

υπόψη βεβαιώσεις σπουδών ή εκπαιδευτικών σεµιναρίων ή επιµορφώσεων στο 

συγκεκριµένο αντικείµενο της ανακοίνωσης. 

Μεταπτυχιακοί Τίτλοι 

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

∆ιδακτορικό: 1 µονάδα. 

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. 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

Ο υποψήφιος λαµβάνει µονάδες από την εµπειρία µε ανώτατο όριο τους πενήντα 

(50) µήνες. Για κάθε µήνα αποδεδειγµένης απασχόλησης στα Π.Α.γ.Ο. µε µηνιαίο 

σύνολο ωρών έως 120, οι µονάδες που λαµβάνονται υπολογίζονται ως εξής: αρ. 

µηνών Χ ώρες απασχόλησης το µήνα Χ 0,08 µονάδες / 120. 

Για την εύρυθµη λειτουργία των ΠΑγΟ, στα προγράµµατα που ο φορέας κρίνει 

απαραίτητο, δύναται να πριµοδοτήσει έως 20 µήνες από τους τελευταίους 24 

µήνες, τους υποψηφίους που έχουν αποδεδειγµένη προϋπηρεσία στον οικείο 

φορέα ως εξής: αρ. µηνών (έως 20 µήνες) Χ 0,05 µονάδες. 

Η βαθµολόγηση γίνεται αθροιστικά. 

ΛΟΙΠΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

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. 6 ν.3838/2010). 

Ο γονέας µονογονεϊκής οικογένειας βαθµολογείται µε (0,3) µονάδες για κάθε ένα 

(1) τέκνο του. Βαθµολογείται ο υποψήφιος που έχει τη γονική µέριµνα.  

 

Επισήµανση: Γίνεται χρήση της προσφορότερης βαθµολογικά από τις παραπάνω 

ιδιότητες. 

Αποκλείεται η αθροιστική βαθµολόγηση των παραπάνω κριτηρίων. 
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 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). 

Στις περιπτώσεις που από τη φύση και τις ιδιαιτερότητες του προγράµµατος, 

σύµφωνα µε την κρίση του φορέα και την απαραίτητη σύµφωνη γνώµη της 

Γ.Γ.Α., απαιτείται Π.Φ.Α. µε συγκεκριµένη ειδίκευση ή εµπειρία, που προβλέπεται 

στην προκήρυξη, προσλαµβάνεται Π.Φ.Α. που έχει τα απαραίτητα προσόντα. 

 

ΕΠΙΛΟΓΗ – ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ – ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 
 

Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει από την επιτροπή αξιολόγησης αιτήσεων η 

οποία συγκροτήθηκε µε  την υπ’ αριθ. 136/2018 απόφαση του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου. Οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης θα αναρτηθούν στον   πίνακα 

ανακοινώσεων του Ν.Π.∆.∆ «ΘΟΡΙΚΟΣ». Μετά την ανάρτηση των πινάκων οι 

ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν ενστάσεις στο φορέα, µέσα σε 

αποκλειστική προθεσµία δέκα (10) ηµερολογιακών ηµερών από την εποµένη της 

ανάρτησης των πινάκων στο κατάστηµα της οικείας υπηρεσίας. 

 
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να κατεβάσουν την προκήρυξη από την ιστοσελίδα  

Ν.Π.∆.∆ «ΘΟΡΙΚΟΣ» (www.thorikos.gr) και του ∆ήµου Λαυρεωτικής  

( www.lavreotiki.gr)  και να υποβάλουν αίτηση συµµετοχής καταθέτοντας όλα τα 

δικαιολογητικά τους, 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: Ν.Π.∆.∆ 

«ΘΟΡΙΚΟΣ» Αγίας Παρασκευής 1 Τ.Κ 19500 Λαύριο Αττικής υπόψη κ. Παντελαίων 

Μαρίας ∆Ε ∆ιοικητικού( Τηλ. Επικοινωνίας 2292027774). 

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδροµικώς το εµπρόθεσµο των 

αιτήσεων κρίνεται µε  βάση την ηµεροµηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο 

οποίος µετά την αποσφράγιση του  επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.    

Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων   είναι δέκα (10)   ηµέρες (υπολογιζόµενες 

ηµερολογιακά) και αρχίζει από την επόµενη ηµέρα της τελευταίας δηµοσίευσης σε 

δυο εφηµερίδες ή της ανάρτησης στο κατάστηµα της υπηρεσίας µας, εφόσον η 

ανάρτηση είναι τυχόν µεταγενέστερη της δηµοσίευσης στις εφηµερίδες. Η 

ανωτέρω προθεσµία λήγει µε την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ηµέρας 

και εάν αυτή είναι, κατά νόµο, εξαιρετέα (δηµόσια αργία) ή µη εργάσιµη, τότε η 

λήξη της προθεσµίας µετατίθεται την εποµένη εργάσιµη ηµέρα. 

- Περίληψη της ανακοίνωσης θα δηµοσιευθεί σε δύο (2) τουλάχιστον ηµερήσιες ή 

εβδοµαδιαίες τοπικές εφηµερίδες  του νοµού Αττικής. 
 

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
ΤΟΥ Ν.Π.∆.∆.«ΘΟΡΙΚΟΣ» 
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