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EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      
   ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ          Βριλήσσια 20/11/2019 
               Ν.Π.Δ.Δ.         Αρ. πρωτ.  619 

       
Ταχ. Δ/νση: Ολυμπιονικών & Σπ.Λούη       

Τ.Κ. :  15235 Βριλήσσια      
Τηλ. : 210 8101510  
e-mail   : kleistob@otenet.gr 
website  :  www.vrilissia-arts-sports.gr 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Το Δ.Σ. του ΝΠΔΔ ΠΟΛΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 

ανακοινώνει 

ότι σε εφαρμογή : 
 της υπ’ αριθ. 44/2019 απόφασης του ΔΣ του εν λόγω ΝΠΔΔ (ΑΔΑ : 6ΣΩΔΟΛΙ2-ΦΔΠ) 
 Του  υπ. αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ΤΣΠΕΠΑΟ/475208/16567/1373/417/06-09-2019 

(ΑΔΑ: 6Κ1Ρ4653Π4-ΚΙΥ) εγγράφου της ΓΓΑ περί «ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΟΜΗΜΕΝΩΝ 
ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΘΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 
2019-2020» 

 Του  υπ. αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΟΠΑ ΑΕΥΔΣ/ΤΣΠΕΠΑΟ/475252/16570/1375/418/06-09-2019 
εγγράφου της ΓΓΑ περί «ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΟΜΗΜΕΝΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΘΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2019-2020» 

 Της ΚΥΑ ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/439980/15334/1266/14.08.2019 (ΦΕΚ 
3200/21.08.2019 τεύχος B’) «Έγκριση Κατανομής Θέσεων για την πρόσληψη Πτυχιούχων Φυσικής 
Αγωγής (Π.Φ.Α.), με σκοπό την στελέχωση των ΟΤΑ Α΄ και Β΄ Βαθμού και των ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ 
αυτών, που θα υλοποιήσουν Προγράμματα Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο) την περίοδο 2019-2020». 

 
προτίθεται να προσλάβει δέκα (10) Καθηγητές Φυσικής Αγωγής με κύρια ειδικότητα : Ενόργανη 
Γυμναστική, Ρυθμική Γυμναστική, Αντισφαίριση, Παραδοσιακοί χοροί, Ποδόσφαιρο, Πετοσφαίριση, 
Κλασσικός Αθλητισμός, Ειδική αγωγή, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου με 
ωριαία αντιμισθία έως οκτώ μήνες (8) ήτοι 32 εβδομάδες, προκειμένου να λειτουργήσει τα προγράμματα 
Μαζικού Αθλητισμού, τα οποία γίνονται με την συνεργασία της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, 
περιόδου 2019-2020. 
 

Η πρόσληψη θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθ. 
ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ ΤΣΠΕΠΑΟ/187200/13385/1259/891 (ΦΕΚ 1774/Β/17-6-2016) 
υπουργική απόφαση «Έγκριση Οργανωτικού Πλαισίου Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους». 

 Τα προγράμματα στα οποία θα ασχοληθούν οι ανωτέρω ΚΦΑ θα είναι : α) «άθληση και γυναίκα»  β) 
«άσκηση στην προσχολική ηλικία»  γ) «άσκηση ενηλίκων» δ) «παιδί και αθλητισμός»  ε) «άσκηση στην 
εφηβική ηλικία»  στ) «άσκηση στην Τρίτη ηλικία» ζ) «ειδική αγωγή» 

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι : 

1. Αίτηση με έντυπο κριτηρίων επιλογής 
2. Βιογραφικό σημείωμα που να αναφέρεται στην προϋπηρεσία στα προγράμματα, στην επιμόρφωση 

μέσω σεμιναρίων, στην απόκτηση άλλου πτυχίου ή με-ταπτυχιακού τίτλου ή ειδικότητας κ.λπ.  
3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση και στο 

βιογραφικό σημείωμα είναι αληθή. Επίσης να δηλώνεται ότι : 

 Κάθε πράξη του βίου του η οποία θα ασκούσε επιρροή στην κρίση της καταλληλότητας του για 
την υπηρεσία που προσδιορίζεται, ιδιαίτερα εάν έχει καταδικαστεί για ποινικό αδίκημα. 

 Ότι δεν τελεί υπό απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη. 
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 Ότι δεν παραπέμφθηκε με τελεσίδικο Βούλευμα για κάποιο από τα αναφερόμενα στο άρθρο 22 
του Π.Δ. 611/77 εγκλήματα έστω και εάν δεν επακολούθησε ποινική δίκη λόγω παραγραφής, 
καθώς και εάν εκκρεμεί εναντίον του κατηγορία για οποιοιδήποτε πλημμέλημα ή κακούργημα. 

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

5. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.  
6. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.  
7. Βεβαίωση του Δήμου περί μονίμου κατοικίας.  
8. Βεβαίωση του ΟΑΕΔ ότι είναι άνεργος.  
9. Έγγραφα που αποδεικνύουν 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.  

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  
 
Η μοριοδότηση των Κ.Φ.Α. που θα εργαστούν στα Γενικά προγράμματα θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις 
της Υπουργικής Απόφασης ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ΤΣΠΕΠΑΟ/ 187200/13385/1259/89, (ΦΕΚ 
τεύχος Β΄ Αρ. Φύλλου 1774/17-06-2016) Οργανωτικό πλαίσιο Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους. 
Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16  Ν.3584/07 (καταδίκη, υποδικία κλπ) 
 
Βασικό κριτήριο κατάταξης των υποψηφίων είναι 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 κατάταξή τους σε πίνακα σύμφωνα με 
τη μοριοδότηση που περιγράφεται παρακάτω. Ως εκ τούτου, συντάσσονται πίνακες υποψηφίων μη 
λαμβάνοντας υπόψη τον περιορισμό της ανεργίας. 
 

Η σειρά κατάταξης των υποψηφίων που έχουν το ανωτέρω κριτήριο καθορίζεται με βάση τις ανάγκες του 
εν λόγω ΝΠΔΔ και τα ακόλουθα κριτήρια:  
 

 Τυπικά Προσόντα Βασικό Πτυχίο: 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 ΔΙΚΑΤΣΑ ή του 
πιστοποιητικού αναγνώρισης του ΔΟΑΤΑΠ, για τη βαθμολογική αντιστοιχία.  

 Μεταπτυχιακοί Τίτλοι - Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών (Master): 0,5 μονάδες. Διδακτορικό: 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 βαθμολόγησή τους.  

 Εμπειρία 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 x ώρες απασχόλησης το μήνα 
x 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 
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αποδεδειγμένη προϋπηρεσία στον οικείο φορέα ως εξής: Αρ. μηνών (έως 20 μήνες) x 0,05 μονάδες. 
βαθμολόγηση γίνεται αθροιστικά.  

 

 Λοιπά βαθμολογούμενα κριτήρια 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 N. 3838/2010). Ο γονέας μονογονεϊκής 

οικογένειας βαθμολογείται με 0,3 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.  
 

Λοιπά απαιτούμενα προσόντα Στην περίπτωση που απαιτούνται από την ανακοίνωση και άλλα (τυπικά ή / 
και τυχόν πρόσθετα) προσόντα αυτά βαθμολογούνται ως εξής: Κύρια κατηγορία ειδίκευσης 1 μονάδα. 
Δευτερεύουσα κατηγορία ειδίκευσης 0,5 μονάδες.  
Στην περίπτωση που απαιτείται εξειδίκευση σε κατηγορία που δεν προβλέπεται στο πρόγραμμα σπουδών 
της αντίστοιχης σχολής των Α.Ε.Ι., λαμβάνονται υπόψη βεβαιώσεις σπουδών ή εκπαιδευτικών σεμιναρίων 
ή επιμορφώσεων στο συγκεκριμένο αντικείμενο της ανακοίνωσης. 
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. 
 

Για τα προγράμματα που αφορούν σε άτομα με αναπηρίες, καταρτίζεται ξεχωριστή κατάσταση υποψηφίων, 
στην οποία συμπεριλαμβάνονται όσοι έχουν την αντίστοιχη ειδίκευση. 
 

Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν Π.Φ.Α. με τη συγκεκριμένη ειδίκευση, δύναται να προσληφθούν Π.Φ.Α. 
με προϋπηρεσία ενός τουλάχιστον έτους στο συγκεκριμένο πρόγραμμα. 
 

ΕΠΙΛΟΓΗ – ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ- ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ 

Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει από την επιτροπή αξιολόγησης των αιτήσεων η οποία ορίστηκε με την 
υπ’αριθμ. Απόφαση ΔΣ 44/2019.  Οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης των υποψηφίων θα αναρτηθούν στον 
πίνακα ανακοινώσεων του ΝΠΔΔ και στο site του εν λόγω ΝΠΔΔ www.vrilissia-arts-sports.gr. 

Κατά των ανωτέρω αποτελεσμάτων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ενστάσεις, μέσα σε 
αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών στα γραφεία του Οργανισμού, από την επόμενη της ημέρας 
ανάρτησης των αποτελεσμάτων. Η πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 29 του ν. 4151/2013 και του άρθρου 9 της ΚΥΑ αριθμ.25583 /2013 (ΦΕΚ 2613/τβ /16-10-13). 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση (μαζί με δικαιολογητικά) στο ΝΠΔΔ «Πολιτιστικός και 
Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Βριλησσίων», δ/νση  Ολυμπιονικών & Σπ.Λούη, Βριλήσσια καθημερινά 
09:00-13:00. Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 210 8101510, κ. Γεωργιάδης Νικόλαος. Προθεσμία υποβολής 
αιτήσεων πρόσληψης (10) ημέρες από την δημοσίευση στις εφημερίδες, και συγκεκριμένα από 22/11/2019 
έως 02/12/2019. 

     
 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ 

 
ΙΩΑΝΝΑ ΚΥΡΙΤΣΗ 
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