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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                              
ΝOMΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                        
∆ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ                    
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΤΜΗΜΑ Ι∆ΑΧ & ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ                                                       Νίκαια  05/09/2019    
Τηλ: 2132075304                                                                                                  Αριθµ. Πρωτ.: 41335 

Fax: 2132075304 
Ταχ. ∆/νση: Π. Τσαλδάρη 10 
Ταχ. Κώδικας: 18450, ΝΙΚΑΙΑ 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ  
ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΘΛΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» 

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 
Ο ∆ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ 

             
Έχοντας υπόψη: 

 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 & 59 του  Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης- Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ. Α/07-06-2010), καθώς και τις 
διατάξεις του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α’/19-07-2018) «Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου της 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης-Εµβάθυνση της ∆ηµοκρατίας-Ενίσχυση της συµµετοχής-Βελτίωση της 
οικονοµικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ-Πρόγραµµα Κλεισθένης» όπως τροποποιήθηκαν και 
ισχύουν. 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ.14 του Ν.4071/2012 (ΦΕΚ 85/τ.Α΄/11-4-2012) «Ρυθµίσεις για την 
τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωµένη διοίκηση Ενσωµάτωση Οδηγίας 
2009/50/ΕΚ». 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν.4151/2013 όπως ισχύει. 
4. Την υπ΄ αριθµ. 57/28-03-2019  απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Νίκαιας-Αγίου Ιωάννου 

Ρέντη µε θέµα την πρόσληψη Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής στα Προγράµµατα «Άθληση για Όλους» 
περιόδου 2019-2020. 

5. Το µε αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/Γ∆ΟΑ/∆ΑΟΠΑΑΕΥ∆Σ/ΤΣΠΕΠΑΟ/46828/1646/141/38/30-01-2019 έγγραφο του 
Υπουργείου Πολιτισµού & Αθλητισµού «Αποστολή αιτηµάτων των ΟΤΑ α΄και β΄βαθµού των ΝΠ∆∆ και 
των ΝΠΙ∆ αυτών για την έγκριση θέσεων Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.) στο πλαίσιο των 
Προγραµµάτων  Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο.), περιόδου  2019-2020. 

6. Την µε αρ.ΥΠΠΟΑ/Γ∆ΥΑ/∆ΑΟΠΑΑΕΥ∆Σ/ΤΣΠΕΠΑΟ/187200/13385/1259/891 Απόφαση του 
Υφυπουργού Πολιτισµού και Αθλητισµού περί έγκρισης  του Οργανωτικού Πλαισίου Άθλησης για  
Όλους (Π.Α.γ.Ο.) (ΦΕΚ 1774/Β/17-06-2016) .  

7. Την µε αρ.ΥΠΠΟΑ/Γ∆OΑ/∆ΑΟΠΑΑΕΥ∆Σ/ΤΣΠΕΠΑΟ/439980/15334/1266 Απόφαση των Υπουργών  
Εσωτερικών, καθώς και του Υφυπουργού Πολιτισµού και Αθλητισµού και του Υφυπουργού Οικονοµικών 
περί έγκρισης  κατανοµής θέσεων για την πρόσληψη Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.)  µε σκοπό 
τη στελέχωση των ΟΤΑ Α΄ και Β΄ Βαθµού και των ΝΠ∆∆ και ΝΠΙ∆ αυτών που υλοποιούν Προγράµµατα 
Άθλησης για  Όλους (Π.Α.γ.Ο.) περιόδου 2019-2020 (ΦΕΚ 3200/B’/21-08-2019).  

8. To άρθρο 4 παρ. 1 του Ν. 4147/2013 (ΦΕΚ98/τ.Α’/26-4-2013) «Κύρωση της από 31.12.2012 Πράξης 
Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Ρυθµίσεις κατεπειγόντων θεµάτων αρµοδιότητας των Υπουργείων 
Εσωτερικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, ∆ηµόσιας Τάξης και Προστασίας του 
Πολίτη, της Γενικής Γραµµατείας της Κυβέρνησης και του Υπουργού Επικρατείας» και άλλες διατάξεις». 

9. Tις υπηρεσιακές ανάγκες. 
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Ανακοινώνει 

 
Την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά είκοσι πέντε (25) 
ατόµων για την κάλυψη αναγκών της ∆ιεύθυνσης Αθλητισµού του ∆ήµου Νίκαιας-Αγίου Ιωάννου Ρέντη, 
που εδρεύει στην Νίκαια Αττικής, και συγκεκριµένα τους εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια  
σύµβασης, αριθµού ατόµων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), µε τα αντίστοιχα απαιτούµενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) 
προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β): 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδι
κός 

θέσης 
Υπηρεσία 

Έδρα 
υπηρεσίας 

Ειδικότητα 
∆ιάρκεια 

σύµβασης 
Αριθµός 
ατόµων 

101 
∆ήµος Νίκαιας-Αγίου 

Ιωάννου Ρέντη 
Νίκαια 

Πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής 
µε ειδίκευση στη ΡΥΘΜΙΚΗ 

8 µήνες 4 

102 
∆ήµος Νίκαιας-Αγίου 

Ιωάννου Ρέντη 
Νίκαια 

Πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής 
µε ειδίκευση στην ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ 

8 µήνες 1 

103 
∆ήµος Νίκαιας-Αγίου 

Ιωάννου Ρέντη 
Νίκαια 

Πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής 
µε ειδίκευση στο ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟ 

8 µήνες 1 

104 
∆ήµος Νίκαιας-Αγίου 

Ιωάννου Ρέντη 
Νίκαια 

Πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής 
µε ειδίκευση στη ΧΕΙΡΟΣΦΑΙΡΙΣΗ  

8 µήνες 1 

105 
∆ήµος Νίκαιας-Αγίου 

Ιωάννου Ρέντη 
Νίκαια 

Πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής 
µε ειδίκευση στην ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ 

ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ 
8 µήνες 1 

106 
∆ήµος Νίκαιας-Αγίου 

Ιωάννου Ρέντη 
Νίκαια 

Πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής 
µε ειδίκευση στον ΜΑΖΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ 

8 µήνες 1 

107 
∆ήµος Νίκαιας-Αγίου 

Ιωάννου Ρέντη 
Νίκαια 

Πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής 
µε ειδίκευση στην ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ 

8 µήνες 5 

108 
∆ήµος Νίκαιας-Αγίου 

Ιωάννου Ρέντη 
Νίκαια 

Πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής 
µε ειδίκευση στο ΣΤΙΒΟ 

8 µήνες 1 

109 
∆ήµος Νίκαιας-Αγίου 

Ιωάννου Ρέντη 
Νίκαια 

Πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής στους 
ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΟΥΣ ΧΟΡΟΥΣ 

8 µήνες 1 

110 
∆ήµος Νίκαιας-Αγίου 

Ιωάννου Ρέντη 
Νίκαια 

Πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής 
ανεξαρτήτου ειδίκευσης που να 

γνωρίζουν υποχρεωτικά  ΑΕΡΟΒΙΚΗ και  
ΠΙΛΑΤΕΣ   

8 µήνες 3 

111 
∆ήµος Νίκαιας-Αγίου 

Ιωάννου Ρέντη 
Νίκαια 

Πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής 
ανεξαρτήτου ειδίκευσης που να 
γνωρίζουν υποχρεωτικά  ΑΕΡΟΒΙΚΗ και 
ΓΙΟΓΚΑ  

8 µήνες 2 

112 
∆ήµος Νίκαιας-Αγίου 

Ιωάννου Ρέντη 
Νίκαια 

Πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής 
µε ειδίκευση στα Α.µε.Α 

8 µήνες 
 

2 
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113 
∆ήµος Νίκαιας-Αγίου 

Ιωάννου Ρέντη 
Νίκαια 

Πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής 
µε ειδίκευση στην ΕΝ∆ΥΝΑΜΩΣΗ-

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΚΛΙΝΙΚΩΝ 
ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΧΡΟΝΙΩΝ Η’ ΜΗ 

8 µήνες 1 

114 
∆ήµος Νίκαιας-Αγίου 

Ιωάννου Ρέντη 
Νίκαια 

Πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής 
µε ειδίκευση στη ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ ΚΑΙ 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ 

ΧΩΡΟΥΣ-ΠΑΡΚΑ 

8 µήνες 1 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός θέσης 
Τίτλος σπουδών  

και  
λοιπά απαιτούµενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

101, 102, 103, 104, 
105, 106, 107, 108, 

109, 113, 114 
 
 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ : 
1. ΠΤΥΧΙΟ Α.Ε.Ι. ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣ ΕΙ∆ΙΚΕΥΣΗΣ. 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ : 
1. ΠΤΥΧΙΟ Α.Ε.Ι. ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΟΠΟΙΑΣ∆ΗΠΟΤΕ ΕΙ∆ΙΚΕΥΣΗΣ. 
2. ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΗΝ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΙΤΟΥΜΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΕΝΟΣ (1) 
ΕΤΟΥΣ.  
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ : 
1. ΠΤΥΧΙΟ Α.Ε.Ι. ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΟΠΟΙΑΣ∆ΗΠΟΤΕ ΕΙ∆ΙΚΕΥΣΗΣ. 
 
ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΡΟΗΓΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΕΧΟΝΤΕΣ ΤΑ ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ, ΕΠΟΝΤΑΙ ΟΙ 
ΕΧΟΝΤΕΣ ΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΟΙ ΕΧΟΝΤΕΣ ΤΑ 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ. 

110 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ : 
1. ΠΤΥΧΙΟ Α.Ε.Ι. ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΟΠΟΙΑΣ∆ΗΠΟΤΕ  ΕΙ∆ΙΚΕΥΣΗΣ. 
2. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΓΝΩΣΗΣ ΑΕΡΟΒΙΚΗΣ. 
3. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΓΝΩΣΗΣ ΠΙΛΑΤΕΣ. 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ : 
1. ΠΤΥΧΙΟ Α.Ε.Ι. ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΟΠΟΙΑΣ∆ΗΠΟΤΕ ΕΙ∆ΙΚΕΥΣΗΣ 
2. ΕΜΠΕΙΡΙΑ  ΣΕ ΑΕΡΟΒΙΚΗ  ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΕΝΟΣ (1) ΕΤΟΥΣ. 
3. ΕΜΠΕΙΡΙΑ  ΣΕ ΠΙΛΑΤΕΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΕΝΟΣ (1) ΕΤΟΥΣ.  
 
ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΡΟΗΓΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΕΧΟΝΤΕΣ ΤΑ ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΠΟΝΤΑΙ ΟΙ 
ΕΧΟΝΤΕΣ ΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ. 

111 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ : 
1. ΠΤΥΧΙΟ Α.Ε.Ι. ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΟΠΟΙΑΣ∆ΗΠΟΤΕ  ΕΙ∆ΙΚΕΥΣΗΣ. 
2. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΓΝΩΣΗΣ ΑΕΡΟΒΙΚΗΣ. 
3. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΟΓΚΑ. 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ : 
1. ΠΤΥΧΙΟ Α.Ε.Ι. ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΟΠΟΙΑΣ∆ΗΠΟΤΕ ΕΙ∆ΙΚΕΥΣΗΣ 
2. ΕΜΠΕΙΡΙΑ  ΣΕ ΑΕΡΟΒΙΚΗ  ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΕΝΟΣ (1) ΕΤΟΥΣ. 
3. ΕΜΠΕΙΡΙΑ  ΣΕ ΓΙΟΓΚΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΕΝΟΣ (1) ΕΤΟΥΣ. 
 
ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΡΟΗΓΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΕΧΟΝΤΕΣ ΤΑ ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΠΟΝΤΑΙ ΟΙ 
ΕΧΟΝΤΕΣ ΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ. 

112 
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ : 
1. ΠΤΥΧΙΟ Α.Ε.Ι. ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣ ΕΙ∆ΙΚΕΥΣΗΣ. 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ : 
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1. ΠΤΥΧΙΟ Α.Ε.Ι. ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΟΠΟΙΑΣ∆ΗΠΟΤΕ ΕΙ∆ΙΚΕΥΣΗΣ. 
2. ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΗΝ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΙΤΟΥΜΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΕΝΟΣ (1) 
ΕΤΟΥΣ.  
 
ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΡΟΗΓΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΕΧΟΝΤΕΣ ΤΑ ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΠΟΝΤΑΙ ΟΙ 
ΕΧΟΝΤΕΣ ΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ. 

 
ΣΩΡΡΕΥΣΗ ΘΕΣΕΩΝ  
Οι υποψήφιοι επιτρέπεται να κάνουν αίτηση έως και για δύο (2) ειδικότητες. Η σώρρευση επιλογής 
άνω των δύο (2) ειδικοτήτων θα σηµάνει ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ 
ΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ. 
  
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
 
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., 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 τα ακόλουθα  
κριτήρια: 
 
1. 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 ∆ΙΚΑΤΣΑ 
ή του πιστοποιητικού αναγνώρισης του ∆ΟΑΤΑΠ, για τη βαθµολογική αντιστοιχία. 
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 
βαθµολόγησή τους. 
 
2. 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 Π.Α.γ.Ο., 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) x 0,05 µονάδες 
Η βαθµολόγηση γίνεται αθροιστικά. 
 
3. 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. 
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4. 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. ∆ευτερεύουσα 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. 
• 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. 
Επιπλέον για τα προγράµµατα στις φυλακές, στα κέντρα απεξάρτησης και στα κέντρα ψυχικής υγείας, τα 
µόρια προϋπηρεσίας προσµετρούνται µόνο, αν αυτή έχει αποκτηθεί στα συγκεκριµένα προγράµµατα. Στην 
προκήρυξη για τις συγκεκριµένες θέσεις Π.Φ.Α πρέπει να αναφέρεται η σχετική προϋπηρεσία ως 
προαπαιτούµενο για την κατάταξη στον πίνακα των υποψηφίων. 
• 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 το 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). 
 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
 
(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) Φωτοτυπία πτυχίου Φυσικής Αγωγής, ειδικότητας, µεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού διπλώµατος ή 
ισότιµου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισµένου στην Ελλάδα. 
(4) Βεβαιώσεις φορέων που αποδεικνύουν γνώση αεροβικής, πιλάτες, γιόγκα. 
(5) Φωτοτυπία της αστυνοµικής ταυτότητας. 
(6) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 
(7) Βεβαίωση του ∆ήµου περί µόνιµης κατοικίας. 
(8) Βεβαίωση του ΟΑΕ∆ 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. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: ∆ηµοσίευση της ανακοίνωσης  

Περίληψη της παρούσας ανακοίνωσης να δηµοσιευθεί σε δύο (2) ηµερήσιες ή εβδοµαδιαίες τοπικές 
εφηµερίδες του νοµού Αττικής, εφόσον εκδίδονται. Σε περίπτωση που εκδίδεται µία εφηµερίδα (ηµερήσια ή 
εβδοµαδιαία) η δηµοσίευση θα γίνει στην εφηµερίδα αυτή δύο (2) φορές. 

Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης να γίνει στο χώρο των ανακοινώσεων του καταστήµατος του φορέα - 
∆ιεύθυνση Αθλητισµού -, καθώς και στο χώρο ανακοινώσεων του δηµοτικού καταστήµατος του δήµου 
Νίκαιας - Αγίου Ιωάννου Ρέντη στον οποίο εδρεύει η υπηρεσία. Θα συνταχθεί και σχετικό πρακτικό 
ανάρτησης στο φορέα . 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆ΕΥΤΕΡΟ: Υποβολή αιτήσεων συµµετοχής 

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση που µπορούν να προµηθεύονται από το Τµήµα 
Ι∆ΑΧ-Έκτακτου Προσωπικού του ∆ήµου Νίκαιας-Αγίου Ιωάννη Ρέντη και να την υποβάλουν, είτε 
αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την 
υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση: 
∆ήµος Νίκαιας-Αγίου Ιωάννου Ρέντη, Π. Τσαλδάρη 10, Τ.Κ. 18450 Νίκαια, απευθύνοντάς την στο Τµήµα 
Ι∆ΑΧ-Έκτακτου Προσωπικού του ∆ήµου.  

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 ∆ήµου Νίκαιας-Αγίου Ιωάννου Ρέντη, εφόσον 
η ανάρτηση είναι τυχόν µεταγενέστερη της δηµοσίευσης στις εφηµερίδες. 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: Ανάρτηση πινάκων και υποβολή ενστάσεων 

Μετά την κατάρτιση των πινάκων, η υπηρεσία µας θα αναρτήσει τους πίνακες σειράς προτεραιότητας των 
υποψηφίων στο κατάστηµα των γραφείων µας. 

Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόµενους η άσκηση ένστασης µέσα σε αποκλειστική 
προθεσµία δέκα (10) ηµερών (υπολογιζόµενες ηµερολογιακά) η οποία αρχίζει από την επόµενη ηµέρα της 
ανάρτησής τους. Η ένσταση κατατίθεται στο Τµήµα Ι∆ΑΧ-Έκτακτου Προσωπικού του ∆ήµου. 

 
 

                     Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  
 
 
          ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΚΕΙΜΙ∆ΗΣ                     
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