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ANAKOIΝΩΣΗ 
Για την πρόςληψη δεκαπζντε (15) ΡΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ  

με ςφμβαςη εργαςίασ Ιδιωτικοφ Δικαίου Οριςμζνου Χρόνου ,  
διάρκειασ ζωσ 8 μηνϊν, για τα Ρρογράμματα Άθληςησ για Πλουσ περιόδου 2020-2021 

Ο Διμαρχοσ Αιγάλεω, ζχοντασ υπόψθ: 

 Σισ διατάξεισ του άρκρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07.6.2010 «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ 
Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ –Πρόγραμμα Καλλικράτθσ», όπωσ ζχουν 
τροποποιθκεί και ιςχφουν. 

 Σισ διατάξεισ τθσ παρ. 2 του άρκρου 14 του Ν. 2190/1994 όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει με το άρκρο 1 
παρ. 2 του Ν. 3812/2009 ςφμφωνα με τισ οποίεσ δεν υπάγεται ςτισ διατάξεισ των κεφαλαίων Αϋ, Βϋ και  Γϋ 
το εκπαιδευτικό ι διδακτικό προςωπικό των με οποιαδιποτε ονομαςία Ο.Σ.Α πρϊτου και δευτζρου 
βακμοφ.  

 Σισ διατάξεισ του άρκρου 9 του Ν. 4057/2012 (ΦΕΚ 54/τ. Αϋ/2012) 

 Σισ διατάξεισ του άρκρου 29 του Ν. 4151/29-4-2013 «Ρυκμίςεισ για τθν τροποποίθςθ και τθ βελτίωςθ 
ςυνταξιοδοτικϊν, δθμοςιονομικϊν, διοικθτικϊν και λοιπϊν διατάξεων του Τπουργείου Οικονομικϊν. 

 Σθν υπϋ αρικμ. ΤΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΟΠΑΑ/ΕΤΔ/69097/2670/170/7.2.2020 (ΦEK 461/τ. Βϋ/14.2.2020)  
απόφαςθ του υπουργοφ Πολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ, με κζμα «Ζγκριςθ Οργανωτικοφ Πλαιςίου 
Προγραμμάτων Άκλθςθσ για Όλουσ». 

 Σθν ΤΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΤΔ/459462/14576/1116 (ΦΕΚ 3615/τ.Βϋ/31-8-2020),  Κοινι Τπουργικι 
απόφαςθ των υπουργϊν Εςωτερικϊν- Οικονομικϊν- Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ –Πολιτιςμοφ & 
Ακλθτιςμοφ - με κζμα «Ζγκριςθ κατανομισ κζςεων για τθν πρόςλθψθ Πτυχιοφχων Φυςικισ Αγωγισ 
(Π.Φ.Α.) με ςκοπό τθ ςτελζχωςθ των ΟΣΑ Αϋ και Βϋ Βακμοφ και  των ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ αυτϊν που κα 
υλοποιιςουν Προγράμματα Άκλθςθσ  για Όλουσ (Π.Α.γ.Ο)  τθν περίοδο  2020 – 2021», με τθν οποία 
εγκρίνονται δεκαπζντε ( 15) κζςεισ για το Διμο Αιγάλεω.  

 Σθν αρικμ. ΤΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΤΔ/484043/15340/1164/08-09-2020 περί ζγκριςθσ Γενικά 
Δομθμζνων μεγάλθσ διάρκειασ ΠΑγΟ περιόδου 2020-2021 

 Σθν αρικμ. ΤΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΤΔ/484126/15343/1165/08-09-2020 περί ζγκριςθσ Ειδικά 
Δομθμζνων μεγάλθσ διάρκειασ ΠΑγΟ περιόδου 2020-2021 

 Σθν με  αρικμ.  158/2020 απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ, με τθν οποία εγκρίκθκε θ πρόςλθψθ 15 
Κακθγθτϊν Φυςικισ Αγωγισ, με ςχζςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου οριςμζνου χρόνου διάρκειασ ζωσ 8 
μθνϊν προσ κάλυψθ των αναγκϊν υλοποίθςθσ των προγραμμάτων «Άκλθςθ για Όλουσ» περιόδου 2020-
2021.  
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ 
Σθν πρόςλθψθ, με ςφμβαςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου οριςμζνου χρόνου, ςυνολικά δεκαπζντε (15) 

πτυχιοφχων Φυςικισ Αγωγισ, για τθν κάλυψθ των αναγκϊν υλοποίθςθσ των προγραμμάτων «Άκλθςθ για Όλουσ 
2020-2021», με τθ ςυνεργαςία τθσ Γενικισ Γραμματείασ Ακλθτιςμοφ, με ωριαία αποηθμίωςθ, διάρκειασ ζωσ 8 
μήνεσ και όχι πζραν τησ 31/7/2021.  

 υγκεκριμζνα: 
ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΘΕΣΗΣ 
ΚΑΤΗΓΟΙΑ-
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

ΑΤΟΜΑ ΧΟΝΟΣ ΕΓΑΣΙΑΣ ΤΥΡΙΚΑ ΡΟΣΟΝΤΑ 

01 ΠΕ 
ΚΑΘΘΓΘΣΕ 
ΦΤΙΚΘ 
ΑΓΩΓΘ 

2 Ζωσ 8 μινεσ και όχι πζραν 
τθσ 31/7/2021 

Σίτλοι ςπουδϊν: Πτυχίο του Σμιματοσ Επιςτιμθσ 
Φυςικισ Αγωγισ & Ακλθτιςμοφ τθσ θμεδαπισ ι 
αναγνωριςμζνθσ ανωτάτθσ ςχολισ τθσ αλλοδαπισ 
ΑΝΕΞΑΤΗΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ με γνϊςεισ αεροβικήσ, 
pilates & μυϊκήσ ενδυνάμωςησ  
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02 ΠΕ 
ΚΑΘΘΓΘΣΕ 
ΦΤΙΚΘ 
ΑΓΩΓΘ 

3 Ζωσ 8 μινεσ και όχι πζραν 
τθσ 31/7/2021 

Σίτλοι ςπουδϊν: Πτυχίο του Σμιματοσ Επιςτιμθσ 
Φυςικισ Αγωγισ & Ακλθτιςμοφ τθσ θμεδαπισ ι 
αναγνωριςμζνθσ ανωτάτθσ ςχολισ τθσ αλλοδαπισ με 
ειδικότητα ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ  
ΕΡΙΘΥΜΗΤΑ ΕΡΙΡΟΣΘΕΤΑ ΡΟΣΟΝΤΑ  πιςτοποιημζνεσ 
γνϊςεισ ναυαγοςωςτικήσ, αqua aerobic και τεχνικήσ 
κολφμβηςησ 

03 ΠΕ 
ΚΑΘΘΓΘΣΕ 
ΦΤΙΚΘ 
ΑΓΩΓΘ 

1 Ζωσ 8 μινεσ και όχι πζραν 
τθσ 31/7/2021 

Σίτλοι ςπουδϊν: Πτυχίο του Σμιματοσ Επιςτιμθσ 
Φυςικισ Αγωγισ & Ακλθτιςμοφ τθσ θμεδαπισ ι 
αναγνωριςμζνθσ ανωτάτθσ ςχολισ τθσ αλλοδαπισ με 
ειδικότητα  άθληςησ ΑΜΕΑ  
ΕΡΙΘΥΜΗΤΑ ΕΡΙΡΟΣΘΕΤΑ ΡΟΣΟΝΤΑ  πιςτοποιημζνεσ 
γνϊςεισ κολφμβηςησ από τα ΤΕΦΑΑ. Σε περίπτωςη μη 
φπαρξησ υποψηφίων με τη ςυγκεκριμζνη ειδικότητα θα 
προςληφθοφν Ρ.Φ.Α. με προχπηρεςία ενόσ 
τουλάχιςτον ζτουσ ςε ςυγκεκριμζνα προγράμματα. 

04 ΠΕ 
ΚΑΘΘΓΘΣΕ 
ΦΤΙΚΘ 
ΑΓΩΓΘ 

2 Ζωσ 8 μινεσ και όχι πζραν 
τθσ 31/7/2021 

Σίτλοι ςπουδϊν: Πτυχίο του Σμιματοσ Επιςτιμθσ 
Φυςικισ Αγωγισ & Ακλθτιςμοφ τθσ θμεδαπισ ι 
αναγνωριςμζνθσ ανωτάτθσ ςχολισ τθσ αλλοδαπισ με 
ειδικότητα ΡΑΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΩΝ 

05 ΠΕ 
ΚΑΘΘΓΘΣΕ 
ΦΤΙΚΘ 
ΑΓΩΓΘ 

2 Ζωσ 8 μινεσ και όχι πζραν 
τθσ 31/7/2021 

Σίτλοι ςπουδϊν: Πτυχίο του Σμιματοσ Επιςτιμθσ 
Φυςικισ Αγωγισ & Ακλθτιςμοφ τθσ θμεδαπισ ι 
αναγνωριςμζνθσ ανωτάτθσ ςχολισ τθσ αλλοδαπισ με 
ειδικότητα ΜΑΖΙΚΟΥ ΛΑΪΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ με γνϊςεισ 
γυμναςτικήσ με βάρη.   

06 ΠΕ 
ΚΑΘΘΓΘΣΕ 
ΦΤΙΚΘ 
ΑΓΩΓΘ 

1 Ζωσ 8 μινεσ και όχι πζραν 
τθσ 31/7/2021 

Σίτλοι ςπουδϊν: Πτυχίο του Σμιματοσ Επιςτιμθσ 
Φυςικισ Αγωγισ & Ακλθτιςμοφ τθσ θμεδαπισ ι 
αναγνωριςμζνθσ ανωτάτθσ ςχολισ τθσ αλλοδαπισ με 
ειδικότητα  ΣΤΙΒΟ 

07 ΠΕ 
ΚΑΘΘΓΘΣΕ 
ΦΤΙΚΘ 
ΑΓΩΓΘ 

1 Ζωσ 8 μινεσ και όχι πζραν 
τθσ 31/7/2021 

Σίτλοι ςπουδϊν: Πτυχίο του Σμιματοσ Επιςτιμθσ 
Φυςικισ Αγωγισ & Ακλθτιςμοφ τθσ θμεδαπισ ι 
αναγνωριςμζνθσ ανωτάτθσ ςχολισ τθσ αλλοδαπισ με 
ειδικότητα  ΑΝΤΙΣΦΑΙΙΣΗΣ 

08 ΠΕ 
ΚΑΘΘΓΘΣΕ 
ΦΤΙΚΘ 
ΑΓΩΓΘ 

1 Ζωσ 8 μινεσ και όχι πζραν 
τθσ 31/7/2021 

Σίτλοι ςπουδϊν: Πτυχίο του Σμιματοσ Επιςτιμθσ 
Φυςικισ Αγωγισ & Ακλθτιςμοφ τθσ θμεδαπισ ι 
αναγνωριςμζνθσ ανωτάτθσ ςχολισ τθσ αλλοδαπισ με 
ειδικότητα  Μπάςκετ 

09 ΠΕ 
ΚΑΘΘΓΘΣΕ 
ΦΤΙΚΘ 
ΑΓΩΓΘ 

1 Ζωσ 8 μινεσ και όχι πζραν 
τθσ 31/7/2021 

Σίτλοι ςπουδϊν: Πτυχίο του Σμιματοσ Επιςτιμθσ 
Φυςικισ Αγωγισ & Ακλθτιςμοφ τθσ θμεδαπισ ι 
αναγνωριςμζνθσ ανωτάτθσ ςχολισ τθσ αλλοδαπισ με 
ειδικότητα  Βόλλευ 

10 ΠΕ 
ΚΑΘΘΓΘΣΕ 
ΦΤΙΚΘ 
ΑΓΩΓΘ 

1 Ζωσ 8 μινεσ και όχι πζραν 
τθσ 31/7/2021 

Σίτλοι ςπουδϊν: Πτυχίο του Σμιματοσ Επιςτιμθσ 
Φυςικισ Αγωγισ & Ακλθτιςμοφ τθσ θμεδαπισ ι 
αναγνωριςμζνθσ ανωτάτθσ ςχολισ τθσ αλλοδαπισ με 
ειδικότητα  Ροδόςφαιρο 

 ΤΝΟΛΟ  15   

 
ΓΕΝΙΚΑ ΤΥΡΙΚΑ ΚΙΤΗΙΑ ΡΟΣΛΗΨΗΣ 

  Οι υποψιφιοι να ζχουν θλικία  ζωσ 65  ετϊν. 

 Πτυχιοφχοι Κακθγθτζσ Φυςικισ Αγωγισ Πανεπιςτθμιακισ Εκπαίδευςθσ τθσ θμεδαπισ ι αντίςτοιχου τίτλου τθσ 
αλλοδαπισ, αναγνωριςμζνου από το Δ.Ο.Α.Σ.Α.Π. με τθν ανάλογθ ειδικότθτα όπου ηθτείται. 

 Οι υποψιφιοι δεν πρζπει να ζχουν κϊλυμα κατά το άρκρο 16 του Ν.3584/2007  (ποινικι καταδίκθ, υποδικία, 
δικαςτικι αντίλθψθ, δικαςτικι απαγόρευςθ). 
 

ΑΡΑΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
Οι ενδιαφερόμενοι μαηί με τθν αίτθςθ τουσ πρζπει να υποβάλλουν υποχρεωτικϊσ τα εξισ δικαιολογθτικά  

1. Βιογραφικό ςθμείωμα που να αναφζρεται ςτθν προχπθρεςία ςτα προγράμματα τθσ Γ.Γ.Α, ςτθν επιμόρφωςθ 
μζςω ςεμιναρίων, ςτθν απόκτθςθ άλλου πτυχίου ι μεταπτυχιακοφ τίτλου ι ειδικότθτασ κ.λπ. 

2. Τπεφκυνθ διλωςθ του Ν. 1599/1986 ότι τα ςτοιχεία που αναφζρονται ςτθν αίτθςθ και ςτο βιογραφικό 
ςθμείωμα είναι αλθκι 

3. Φωτοτυπία πτυχίου Φυςικισ Αγωγισ, ειδικότθτασ, μεταπτυχιακοφ τίτλου ι διδακτορικοφ διπλϊματοσ ι 
ιςότιμου τίτλου ςπουδϊν τθσ αλλοδαπισ αναγνωριςμζνου ςτθν Ελλάδα. 

4. Φωτοτυπία τθσ αςτυνομικισ ταυτότθτασ. 
5. Πιςτοποιθτικό οικογενειακισ κατάςταςθσ (για γονζα ανθλίκων ι ενθλίκων προςτατευόμενων τζκνων) . 
6. Βεβαίωςθ, πρόςφατη, του ΟΑΕΔ ότι είναι άνεργοσ. 
7. Βεβαιϊςεισ που αποδεικνφουν προχπθρεςία όπωσ βεβαιϊςεισ ι άλλα αποδεικτικά ςτοιχεία του κφριου 

φορζα αςφαλιςτικισ κάλυψθσ (μιςκολογικζσ καταςτάςεισ ΙΚΑ ι άλλων αςφαλιςτικϊν ταμείων) ι βεβαιϊςεισ 
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ι άλλα αποδεικτικά ςτοιχεία φορολογικοφ χαρακτιρα (αποδείξεισ παροχισ υπθρεςιϊν κλπ) ι πιςτοποιθτικά 
προχπθρεςίασ κεωρθμζνα από τθν Επικεϊρθςθ Εργαςίασ και δικαιολογθτικά που να αποδεικνφουν όςα 
αναφζρονται ςτο βιογραφικό ςθμείωμα και τα οποία αποτελοφν κριτιριο επιλογισ.  

Συμπληρωματικά δικαιολογητικά (όπου απαιτοφνται ή υφίςτανται)  
1. Ζγγραφα που αποδεικνφουν τθν ιδιότθτα του πολυτζκνου ι του γονζα μονογονεϊκισ οικογζνειασ ςφμφωνα με 
τθν ιςχφουςα νομοκεςία. 
2. Βεβαίωςθ μόνιμθσ κατοικίασ, εφόςον είναι κάτοικοι του Διμου Αιγάλεω (λαμβάνεται υπόψθ ςε περίπτωςθ 
ιςοβακμίασ).  
 
ΚΙΤΗΙΑ ΕΡΙΛΟΓΗΣ 

Θ επιλογι των υποψθφίων κα γίνει ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν υπϋ αρικμ. 
ΤΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΟΠΑΑ/ΕΤΔ/69097/2670/170/7.2.2020  (ΦEK 461/τ. Βϋ/14.2.2020)  απόφαςθ του υπουργοφ 
Πολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ, με κζμα «Ζγκριςθ Οργανωτικοφ Πλαιςίου Προγραμμάτων Άκλθςθσ για Όλουσ». 

Βαςικό κριτιριο κατάταξθσ των υποψθφίων είναι θ ανεργία. Θ ανεργία αποδεικνφεται με ςχετικι 
βεβαίωςθ (πρόςφατθ)από το αρμόδιο γραφείο του ΟΑΕΔ. 

ε περίπτωςθ που δεν υπάρχει ικανόσ αρικμόσ υποψθφίων που να πλθροί τθν παραπάνω προχπόκεςθ 
(ανεργία), προκειμζνου να εξαςφαλιςτεί θ υλοποίθςθ των Π.Α.γ.Ο., ο φορζασ δφναται να προςλάβει Π.Φ.Α οι 
οποίοι δεν είναι άνεργοι απαραίτθτα με τθ ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ Γ.Γ.Α. 

Θ πρόςλθψθ αυτϊν γίνεται με βάςθ τθν κατάταξθ τουσ ςε πίνακα ςφμφωνα με τθ μοριοδότθςθ που 
περιγράφεται παρακάτω. Θ ςειρά κατάταξθσ των υποψθφίων που ζχουν το ανωτζρω κριτιριο κακορίηεται με 
βάςθ τα ακόλουκα κριτιρια: 
 
ΤΥΡΙΚΑ ΡΟΣΟΝΤΑ 

 Βαςικό Ρτυχίο: Οι μονάδεσ του βακμοφ του τίτλου ςπουδϊν με δφο δεκαδικά ψθφία 
πολλαπλαςιάηονται με τον αρικμό 0,1. 

Εάν το πτυχίο αποκτικθκε ςτθν αλλοδαπι, απαιτείται αντίγραφο τθσ πράξεωσ του ΔΙΚΑΣΑ ι του πιςτοποιθτικοφ 
αναγνϊριςθσ του ΔΟΑΣΑΠ, για τθ βακμολογικι αντιςτοιχία. 

 Μεταπτυχιακοί Τίτλοι 
Μεταπτυχιακόσ Σίτλοσ πουδϊν (Master): 1 μονάδα. 
Διδακτορικό: 2 μονάδεσ. 
Επιςιμανςθ: γίνεται χριςθ τθσ προςφορότερθσ βακμολογικά από τισ δφο κατθγορίεσ μεταπτυχιακϊν τίτλων 
(εφόςον κατατεκοφν και οι δφο) και ενόσ μόνο από τθν ίδια κατθγορία αυτϊν. 
Αποκλείεται θ ακροιςτικι βακμολόγθςθ τουσ. 

 Εμπειρία 
Ο υποψιφιοσ λαμβάνει μονάδεσ από τθν εμπειρία ςτα Προγράμματα Άκλθςθσ για Όλουσ που αποκτικθκε ςτθ 
χρονικι περίοδο των τελευταίων ενενιντα ζξι (96) μθνϊν από τθν θμερομθνία δθμοςίευςθσ τθσ προκιρυξθσ από 
τθν πρόςφατθ προσ τθν παλαιότερθ. 
Για κάκε μινα αποδεδειγμζνθσ απαςχόλθςθσ ςτα Π.Α.γ.Ο. οι μονάδεσ που λαμβάνονται υπολογίηονται 
κλιμακωτά ωσ εξισ: 
Για το χρονικό διάςτθμα από τθν θμερομθνία δθμοςίευςθσ τθσ προκιρυξθσ και προγενζςτερα (από τθν 
πρόςφατθ προσ τθν παλαιότερθ) των 
 

1-24  μηνϊν 
 

0,8 
μονάδεσ 

Πολλαπλαςιαηόμενο με τουσ μινεσ απαςχόλθςθσ που αναφζρονται ςτθ 
ςχετικι ςφμβαςθ εργαςίασ (και όςοι πραγματοποιικθκαν) του Π.Φ. Α για 
το ςυγκεκριμζνο χρονικό διάςτθμα. 

25 – 48  μηνϊν  0,6 μονάδεσ Πολλαπλαςιαηόμενο με τουσ μινεσ απαςχόλθςθσ που αναφζρονται ςτθ 
ςχετικι ςφμβαςθ εργαςίασ (και όςοι πραγματοποιικθκαν) του Π.Φ. Α για 
το ςυγκεκριμζνο χρονικό διάςτθμα. 

49 – 72 μηνϊν 0,5 μονάδεσ 
 

Πολλαπλαςιαηόμενο με τουσ μινεσ απαςχόλθςθσ που αναφζρονται ςτθ 
ςχετικι ςφμβαςθ εργαςίασ (και όςοι πραγματοποιικθκαν) του Π.Φ. Α για 
το ςυγκεκριμζνο χρονικό διάςτθμα. 

73 – 96 μηνϊν 
 

0,2 μονάδεσ Πολλαπλαςιαηόμενο με τουσ μινεσ απαςχόλθςθσ που αναφζρονται ςτθ 
ςχετικι ςφμβαςθ εργαςίασ (και όςοι πραγματοποιικθκαν) του Π.Φ. Α για 
το ςυγκεκριμζνο χρονικό διάςτθμα 

 

 Ρολυτεκνία 
Ο πολφτεκνοσ υποψιφιοσ ανιλικων τζκνων βακμολογείται με 2 μονάδεσ. 

 Ανήλικα τζκνα 
Ο υποψιφιοσ βακμολογείται 0,3 μονάδεσ για κακζνα από τα δφο (2) πρϊτα ανιλικα τζκνα του και 0,5 
μονάδεσ για το τρίτο ανιλικο τζκνο. 

 Γονζασ μονογονεϊκήσ οικογζνειασ 
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Ο γονζασ μονογονεϊκισ οικογζνειασ βακμολογείται με 0,5 μονάδεσ για κάκε ζνα (1) τζκνο του. 
Βακμολογείται ο υποψιφιοσ που αποδεδειγμζνα ζχει τθν γονικι μζριμνα. 
Επιςιμανςθ: Γίνεται χριςθ τθσ προςφορότερθσ βακμολογικά από τισ παραπάνω ιδιότθτεσ. 
Αποκλείεται θ ακροιςτικι βακμολόγθςθ των παραπάνω κριτθρίων. Ο πολφτεκνοσ υποψιφιοσ 
βακμολογείται με 2 μονάδεσ. 
 
Λοιπά απαιτοφμενα προςόντα 
Α) ςτθν περίπτωςθ που για τθν προκθρυχκείςα κζςθ απαιτείται ειδικότθτα και υπάρχουν υποψιφιοι 
ΠΦΑ που πλθροφν τθν προχπόκεςθ με κφρια ι δευτερεφουςα ειδικότθτα, άδεια /αναγγελία άςκθςθσ 
επαγγζλματοσ τότε αυτι βακμολογείται ωσ εξισ: 

 Κφρια κατθγορία ειδίκευςθσ: 1,5 μονάδεσ 

 Δευτερεφουςα κατθγορία ειδίκευςθσ: 1 μονάδα  

 Άδεια /αναγγελία άςκθςθσ επαγγζλματοσ προπονθτι: 0.5 μονάδα 

 υμμετοχι ςε επιμορφωτικά ςεμινάρια που διοργανϊνονται από τθ Γ.Γ.Α.: 0,5 μονάδα ανά 
ςεμινάριο και μζχρι δφο ςεμινάρια ςτθ διάρκεια τθσ τελευταίασ πενταετίασ.  

Σα Γενικά Δομθμζνα Προγράμματα αφοροφν όλεσ τισ ειδικότθτεσ των Π.Φ.Α. κατά τα λοιπά. 
Επιςιμανςθ: Γίνεται χριςθ των προςφερότερων βακμολογικά από τα παραπάνω προςόντα. 
Αποκλείεται θ ακροιςτικι βακμολόγθςθ των παραπάνω κριτθρίων.  
Β) τθν περίπτωςθ που απαιτείται από τθν ανακοίνωςθ περαιτζρω εξειδίκευςθ ςε αντικείμενα ι 
κατθγορίεσ των Προγραμμάτων Άκλθςθσ για Όλουσ, δφναται να λαμβάνεται υπόψθ το πρόγραμμα 
ςπουδϊν τθσ αντίςτοιχθσ ςχολισ των Α.Ε.Ι., μζςω τθσ προςκομιηόμενθσ αναλυτικισ βακμολογίασ του 
υποψθφίου.  
θμείωςθ : ε περίπτωςθ ιςοβακμίασ λαμβάνονται υπόψθ πρόςκετα προςόντα όπωσ ο χρόνοσ κτιςθσ 
πτυχίου, θ εντοπιότθτα, θ αξιολόγθςθ του υποψθφίου από το φορζα (ςε περίπτωςθ που ζχει 
προχπθρεςία ςτον οικείο φορζα και ςτο ςυγκεκριμζνο πρόγραμμα). Μετά τθν ανακοίνωςθ των τελικϊν 
πινάκων από το φορζα οι επιτυχόντεσ Π.Φ.Α. υποχρεοφνται να παρουςιαςτοφν ςτο Δθμοτικό 
Κατάςτθμα εντόσ 5 εργάςιμων θμερϊν για ανάλθψθ υπθρεςίασ. Μετά το πζρασ τθσ προκεςμίασ αυτισ 
ο φορζασ δφναται να καλζςει τον επόμενο ςτθ ςειρά κατάταξθσ επιτυχόντα.  
Γ) Για το πρόγραμμα ςτα άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ, τα μόρια προχπθρεςίασ προςμετροφνται μόνο αν 
αυτι ζχει αποκτθκεί ςτα ςυγκεκριμζνα προγράμματα. 
 Με την προχπόθεςη ότι το ςφνολο των θζςεων που προκηρφςςει ο φορζασ είναι μεγαλφτερο 
ή ίςο των 5 θζςεων και για ποςοςτό ζωσ 20 %  των θζςεων αυτϊν ( με ακζραιο ποςοςτό θζςησ), δεν 
προςμετροφνται τα μόρια προχπηρεςίασ για την πρόςληψη των αντίςτοιχων ΡΦΑ 
 
ΕΡΙΛΟΓΗ – ΑΝΑΤΗΣΗ ΡΙΝΑΚΩΝ- ΥΡΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ     

Οι προςωρινοί πίνακεσ κατάταξθσ των υποψθφίων κα αναρτθκοφν ςτο Δθμοτικό Κατάςτθμα, 
ςτο Σμιμα Ακλθτιςμοφ και ςτθν ιςτοςελίδα του Διμου. Κατά των ανωτζρω αποτελεςμάτων οι 
ενδιαφερόμενοι μποροφν να υποβάλλουν ενςτάςεισ, ςτο τμιμα Προςωπικοφ Ιδιωτικοφ Δικαίου 
Αορίςτου Χρόνου ςτο Δθμοτικό κατάςτθμα (Ιερά Οδόσ 364 & Κάλβου) μζςα ςε αποκλειςτικι 
προκεςμία δζκα (10) εργάςιμων θμερϊν, από τθν επομζνθ τθσ ανάρτθςθσ των αποτελεςμάτων. 

 
ΟΟΙ ΑΡΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

τα ΠΑγΟ προςλαμβάνονται άνεργοι Π.Φ.Α με δικαίωμα να εργαςτοφν ωσ τθ ςυμπλιρωςθ του 
αρικμοφ των 30 ωρϊν ανά εβδομάδα με ζνα ι περιςςότερουσ φορείσ, με ελάχιςτθ απαςχόλθςθ 3 
ωρϊν ανά εβδομάδα. Οι Π.Φ.Α υποχρεοφνται ςε περίπτωςθ που ζχουν υπογράψει ςφμβαςθ εργαςίασ 
ςε ζνα φορζα, κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςισ τουσ ςε δεφτερο φορζα υποβάλλουν υπεφκυνθ 
διλωςθ όπου κα αναφζρουν τισ ϊρεσ απαςχόλθςθσ ςτο πρϊτο φορζα.  

Αν από το διεξαγόμενο επιτόπιο ζλεγχο ι από το ενθμερωτικό –ειςθγθτικό του φορζα 
διαπιςτϊνεται ότι ο εργαηόμενοσ απουςιάηει αδικαιολόγθτα ι δεν προςφζρει τισ υπθρεςίεσ του, 
ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτθν ςφμβαςθ ΠΑγΟ, τότε διακόπτεται το τμιμα του εγκεκριμζνου 
προγράμματοσ του φορζα από τθν Γ.Γ.Α. και ο φορζασ ςτερείται δικαιϊματοσ ςυμμετοχισ ςτα ΠΑγΟ 
από 1 ζωσ 3 χρόνια ανάλογα τθν ζκταςθ τθσ παραβατικότθτασ που εντοπίςτθκε από τον ζλεγχο. Θ 
ανωτζρω ποινι επιβάλλεται αυτοτελϊσ με απόφαςθ του αρμοδίου για κζματα Ακλθτιςμοφ Τπουργοφ, 
ι με εξουςιοδότθςθ του, του προϊςταμζνου τθσ αρμόδιασ Διεφκυνςθσ.  

Όςοι επιλζγονται για να εργαςτοφν ςτα Π.Α.γ.Ο. υπογράφουν ςφμβαςθ εργαςίασ με το φορζα 
υλοποίθςθσ του προγράμματοσ, ςτθν οποία κακορίηεται θ ωριαία αποηθμίωςθ, βάςει τθσ κείμενθσ 
νομοκεςίασ.  
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Ο χϊροσ και ο χρόνοσ απαςχόλθςθσ (ϊρεσ απαςχόλθςθσ θμερθςίωσ) των επιλεγζντων 
προςϊπων κα κακοριςκεί ανάλογα με τισ υπθρεςιακζσ ανάγκεσ όπωσ αυτζσ κα διαμορφωκοφν τελικά 
και κα πρζπει να τθροφνται αυςτθρά, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ εργατικισ και 
αςφαλιςτικισ νομοκεςίασ. 

Ειδικότερα οι προςληφθζντεσ Ρ.Φ.Α είναι υποχρεωμζνοι να τηροφν τουσ όρουσ και τουσ 
κανονιςμοφσ τησ ςφμβαςησ εργαςίασ καθϊσ και τα προγράμματα που θα ςυντάξουν οι αρμόδιοι 
όςον αφορά ςτην κάλυψη ωρϊν και το είδοσ των προγραμμάτων που θα τουσ ανατεθοφν, 
παρζχοντασ ςτον φορζα υλοποίηςησ το δικαίωμα κλήςησ του επόμενου ςτον πίνακα μοριοδότηςησ 
ςε περίπτωςη που για οποιονδήποτε λόγο αδυνατοφν να καλφψουν τα ωρολόγια προγράμματα. 
 
ΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΡΟΣ ΥΡΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ  

Θ προκεςμία υποβολισ των αιτιςεων είναι δζκα (10) εργάςιμεσ θμζρεσ και αρχίηει από τισ  
29/10/2020 ζωσ και τισ 11/11/2020. Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να υποβάλλουν αίτθςθ είτε 
ηλεκτρονικά με ςυνημμζνα τα δικαιολογθτικά ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ idax_aigaleo@yahoo.gr 
είτε με αυτοπρόςωπθ παρουςία ςτα γραφεία του τμιματοσ Ακλθτιςμοφ (Κλειςτό Γυμναςτιριο, Ν. 
Πλαςτιρα 20) και ϊρεσ 8.00 π.μ. ζωσ 1.00 μ.μ.  

Η αίτθςθ ςυμμετοχισ, που κα υποβλθκεί θλεκτρονικά, πρζπει απαραιτιτωσ να εμφανίηεται 
υπογεγραμμζνθ, με φυςικι υπογραφι. Ανυπόγραφεσ αιτιςεισ δεν κα γίνονται δεκτζσ.  

Περίλθψθ τθσ παροφςασ δθμοςιεφεται ςε 2 εφθμερίδεσ, θμεριςιεσ ι εβδομαδιαίεσ τοπικζσ, του 
Νομοφ Αττικισ, ςτον πίνακα του  Δθμοτικοφ καταςτιματοσ Αιγάλεω, του Τμιματοσ Ακλθτιςμοφ (Ν. 
Πλαςτιρα 20) και  ςτθν ιςτοςελίδα του Διμου (www. aigaleo.gr) 
 
 

Ο ΔΗΜΑΧΟΣ 
 
 

ΓΚΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
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