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ΑΜΔΚΟΙΜΟΤΗ
Πα την πρόσληψη είκοσι τεσσάρων 24 ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

μ σύμβαση εργαοίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας έως 8 μηνών
για τα Προγράμματα Αθλησης για Όλους περιόδου 2021-2022

Η Πρόεδρος του Οργανισμού Πολιτισμού Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων Ο.Π.Α.Ν.Δ.Α

Έχοντας υπόψη
1 Τις διατάξεις του Ν 3852/2010 Φ Ε Κ 87/τευχ.Α 7 6 2010 Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης
2 Το άρθρο 205 σε συνδυασμό με τις όμοιες του άρθρου 2 του Ν 3584/2007 Φ Ε Κ 143 τευχ.Α 28-6

2007 Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων
3 Τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν 4151/29-4-2013 Ρυθμίσεις για την τροποποίηση και τη βελτίωση

συνταξιοδοτικών δημοσιονομικών διοικητικών και λοιπών διατάξεων του Υπουργείου Οικονομικών
4 Τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν 4057/2012 Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών

Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου ΦΕΚ Α/2012
5 Την υπ αριθμ ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/69097/2670/170/07-02-2020 Απόφαση του Υφυπουργού

Πολιτισμού και Αθλητισμού Φ Ε Κ 461/τευχ.ΕΤ 14-02 2020 με θέμα Έγκριση Οργανωτικού Πλαισίου
Προγραμμάτων και Εκδηλώσεων Αθλησης για Όλους

6 Το υπ αριθμ ΥηΠ0Α/ΓΔΟΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ΤΣΠΕΠΑΟ/192554/5891/587/277/29-Ο4-2020 έγγραφο της
Διεύθυνσης Αθλησης για Ολους Προβολής Ανάπτυξης Αθλητισμού Επιστημονικής Υποστήριξης και Διεθνών

Σχέσεων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού με θέμα Χορήγηση βεβαίωσης πιστοποίησης καταλληλότητας

υλοποίησης ΠΑγΟ και ΕΑγΟ με κωδικό πιστοποίησης IG75
7 Το υπ αριθμ ΥΠΠΟΑ 126614/29 03 2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Άθλησης για Ολους Προβολής

Ανάπτυξης Αθλητισμού Επιστημονικής Υποστήριξης και Διεθνών Σχέσεων της Γενικής Διεύθυνσης
Οργάνωσης Αθλητισμού της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού
με θέμα Αποστολή αιτημάτων για την έγκριση Προγραμμάτων και Εκδηλώσεων Αθλησης για Ολους ί Π A y 0

και Ε.Α.γ.Ο καθώς και των αντίστοιχων θέσεων Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής Π.Φ.Α για την υλοποίησή
τους κατά την περίοδο 2021-2022 βάσει του ισχύοντος Οργανωτικού Πλαισίου

8 Την υπ αριθμ 66/28.04.2021 ΑΔΑ 6Ν040ΞΠΡ-ΧΦ7 Απόφαση Δ.Σ με θέμα Συζήτηση και λήψη απόφασης

για την υλοποίηση των Προγραμμάτων Αθλησης για Ολους Π.Α.γ.Ο και Εκδηλώσεων Αθλησης για
Όλους Ε.Α.γ.Ο περιόδου 2021-2022 σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού Γενική
Γραμματεία Αθλητισμού Γενική Δ/νση Οργάνωσης Αθλητισμού Διεύθυνση Αθλησης για Όλους Προβολής
Ανάπτυξης Αθλητισμού Επιστημονικής Υποστήριξης και Διεθνών Σχέσεων και την υποβολή σχετικού αιτήματος

για την έγκριση είκοσι τεσσάρων 24 θέσεων Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής Π.Φ.Α
9 Την υπ αριθμ ΥΠΠΟΑ/551884 15-11-2021 ΑΔΑ ΩΔΥΛ4653Π4-ΜΒΧ Απόφαση των Υπουργών Πολιτισμού

και Αθλητισμού Εσωτερικών και Οικονομικών Φ.Ε.Κ 5351/τ.Β 18-11 2021 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 Αθλησης για Όλους Π.Α.γ.Ο την
περίοδο 2021-22

10 Το υπ αριθμ ΥΠΠΟΑ/οικ.569932/24-11-2021 ΑΔΑ 67Σ64653Π4-Ε2Ψ Απόφαση του Υφυπουργού
Πολιτισμού και Αθλητισμού με θέμα Έγκριση Γενικών Δομημένων Μεγάλης Διάρκειας Π.Α.γ.Ο περιόδου

2021-2022
11 Το υπ αριθμ ΥΠΠΟΑ/οικ 569871/24-11 2021 ΑΔΑ 6ΖΥΝ46531 14-Κ6Μ Απόφαση του

Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού με θέμα Έγκριση Ειδικών Δομημένων Μεγάλης Διάρκειας
Π.Α.γ.Ο περιόδου 2021-2022

12 Την υπ αριθμ 249/02-12-2021 ΑΔΑ 9Κ360ΞΟΡ-ΨΨΓ Απόφαση Δ.Σ περί Έγκριση πρόσληψης είκοσι
τεσσάρων 24 Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής Π.Φ.Α με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου για την υλοποίηση των Προγραμμάτων Αθλησης για Όλους Π.Α.γ.Ο περιόδου 2021-2022

13 Το γεγονός ότι η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού δε θα συμμετάσχει οικονομικά στα προγράμματα
Άθλησης για Ολους περιόδου 2021-22 οπότε η κάλυψη της δαπάνης για τη μισθοδοσία των Π.Φ.Α θα
καλυφθεί αποκλειστικά από την είσπραξη εσόδων από την καταβολή αντιτίμου υπό τη μορφή διδάκτρων

από τους ωφελούμενους ή από είσπραξη δωρεών και χορηγιών έως το ποσό των αντίστοιχων
προβλεπόμενων ΚΑΕ άρθρο 29 του Ν 4151/29-4-2013 Φ.Ε.Κ 103/29-4-2019 Τ.Α και άρθρο 18
Φ.Ε.Κ 5351/Τ.Β 18-11-2021

14 Τις διατάξεις του ισχύοντος Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας O.E.Y του Οργανισμού Πολιτισμού
Αθλητισμού και Νεολαίας Δήμου Αθηναίων Ό Π Α Ν Δ Α Φ.Ε.Κ 1290/τ.Β 28-5-2013 και η τροποποίηση

Φ.Ε.Κ 2351 Τ.Β 20-9-2013
15 Τις διατάξεις του άρθρου 240 του Ν 3463/2006 Φ.Ε.Κ 114/8-6-2006 τ.Α
16 Την υπ αριθμ 403/04-10-2021 ΑΔΑ 6Σ6ΡΩ6Μ-ΞΦΕ Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αθηναίων

περί συγκρότησης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Π Α Ν Δ Α

Ανακοινώνει
Την πρόσληψη συνολικά είκοσι τεσσάρων 24 Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικής διάρκειας έως οκτώ 8 μηνών με ωριαία αποζημίωση για την υλοποίηση

των Προγραμμάτων Αθλησης για Ολους περιόδου 2021-2022 ως εξής

VA ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΟΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1 Μαζικός Λαϊκός Αθλητισμός Αεροβική 3 Έως 8 μήνες
2 Κολύμβηση 6 Έως 8 μήνες
3 Καλαθοσφαίριση 3 Έως 8 μήνες
4 Ποδοοφαίριση 2 Έως 8 μήνες
5 Αντισφαίριση 2 Έως 8 μήνες
6 Πετοσφαίριση 2 Έως 8 μήνες
7 Ειδική Φυσική Αγωγή 6 Έως 8 μήνες

Βάση του άρθρου 7.5 του Φ ΕΚ 461/T.8 14-02-2020 Με την προϋπόθεση ότι το σύνολο των θέσεων που

προκηρύσσει ο φορέας είναι μεγαλύτερο ή ίσο των 5 θέσεων και για ποσοστό 20 των θέσεων αυτών με ακέραιο

ποσοστό θέσης δεν προσμετρούνται τα μόρια προϋπηρεσίας νια την πρόσληψη των αντίστοιχων ΠΦΑ

Εφόσον το σύνολο των θέσεων που προκηρύσσονται είναι τουλάχιστον 5 από τις 24 θέσεις στην συγκεκριμένη
περίπτωση 5 θέσεις χωρίς την προσμέτρηση προϋπηρεσίας όπου καταρτείται ξεχωριστός πίνακας κατάταξης

των υποψηφίων μη προσμετρώντας τα μόρια προϋπηρεσίας στα Π.Α.γ.Ο ως ακολούθως
• Δύο 2 άτομα από τους έξι 6 προαναφερόμενους με ειδικότητα Κολύμβηση
• Τρία 3 άτομα από τους έξι 6 προαναφερόμενους με ειδικότητα Ειδική Φυσική Αγωγή
Ο Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων Ο.Π Α.ΝΛ.Α προκειμένου να ανταποκριθεί

σης ανάγκες των αθλητικών δραστηριοτήτων του για τις οποίες δεν επαρκεί ο αριθμός των
Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής προβαίνει στη πρόσληψη είκοσι τεσσάρων 24 Π.Φ.Α μέσω των προγραμμάτων
•Αθλησης νια Ολους τα οποία εγκρίνονται από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και υλοποιούνται από τον
Ο.Π Α Ν Λ Α και ανά αντικείμενο δράσεως περιλαμβάνουν
• Γενικά Προγράμματα με ενασχόληση στην Ασκηση στην Προσχολική Ηλικία ΑπρΗ Παιδί και Αθλητισμός

ΠΑ Αθληση και Νέοι ΑΝ Ασκηση Ενηλίκων ΑΕ και Ασκηση στην Τρίτη Ηλικία ΑΤΗ
• Ειδικά Προγράμματα για Άσκηση Ατόμων με Αναπηρίες Α.με.Α στα πλαίσια του ελεύθερου χρόνου και

προγραμμάτων σε κολυμβητήρια σε Ανοιχτούς χώρους Άθλησης ή σε Κλειστά Αθλητικά Κέντρα
Τα Τμήματα ανά Πρόγραμμα είναι τα ακόλουθα σύμφωνα με την υπ αριθμ ΥΠΠΟΑ/οικ.569932/24-11-2021
ΑΔΑ:67Σ64653Π4-Ε2Ψ και την ΥΠΠΟΑ/οικ.569871/24-11-2021 ΑΔΑ:6ΖΥΝ4653114-Κ6Μ Αποφάσεις του

Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑπρΗ ΠΑ ΑΝ ΑΕ ΑΤΗ ΣΥΝΟΛΟ
ΤΜΗΜΑΤΑ 10 90 10 70 20 200

ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΜΕΑ ΣΥΝΟΛΟ
ΤΜΗΜΑΤΑ 40 40

• Κάθε τμήμα ανά Πρόγραμμα αντιστοιχεί σε τρεις 3 εκπαιδευτικές ώρες αγά 6φφυάΒα org ggpjg θα anq
σχοληθούν οι 24 Πτυχιούχοι Φυσικής ΑΥΜΥής έω οέΛΒ m

Οι είκοσι τέσσερις 24 Πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής θα απασχολούνται έως και τριάντα 30 ώρες εβδομαδιαίως
Βάση του άρθρου 7.6 του Φ.Ε.Κ 461/τ.Β 14-02-2020 Όροι απασχόλησης των ΠΦΑ
α Στα Π.Α.γ.Ο προσλαμβάνονται κατά προτεραιότητα άνεργοι Π.Φ.Α με δικαίωμα να εργασθούν ως τη

συμπλήρωση του αριθμού των 30 ωρών ανά εβδομάδα σε έναν ή περισσότερους φορείς με ελάχιστη απασχόληση

3 ωρών ανά εβδομάδα Οι Π.Φ.Α υποχρεούνται σε περίπτωση που έχουν υπογράψει σύμβαση
εργασίας σε έναν φορέα κατά την υπογραφή της σύμβασης τους σε δεύτερο φορέα να υποβάλλουν υπεύθυνη

δήλωση όπου θα αναφέρουν τις ώρες απασχόλησης στον πρώτο φορέα
7.6.1 Όσοι επιλέγονται για να εργαστούν στα Π.Α.Γ.Ο υπογράφουν σύμβαση εργασίας με το φορέα υλοποίησης
του προγράμματος στην οποία καθορίζεται η ωριαία αποζημίωση βάσει της κείμενης νομοθεσίας
Οι ανωτέρω Πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής Π.Φ.Α θα υλοποιήσουν προγράμματα στα κέντρα του Ο Π Α Ν Δ Α

και συγκεκριμένα στους Ανοιχτούς χώρους Αθλησης στα Κλειστά Αθλητικά Κέντρα στα Γυμναστήρια στα
Κολυμβητήρια και στους αύλειους χώρους σχολείων στο πλαίσιο του προγράμματος Αθλοπαιδιές
Οι χώροι που θα υλοποιηθούν τα προγράμματα λειτουργούν από Δευτέρα ως Παρασκευή 8:00-22:00 και
Σάββατο 8:00-19:00 Η απασχόληση των Π.Φ.Α θα είναι ως επί τω πλείστων στην απογευματινή βάρδια
Ως ημερομηνία έναρξης των προγραμμάτων ορίζεται η ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης και ως
λήξης η ημερομηνία 31/08/2022
Η σχετική δαπάνη θα βαρύνει τους Κ.Α 6041.006 Τακτικές αποδοχές ωρομισθίων γυμναστών και Κ.Α
6054.001 Εργοδοτικές εισφορές στις συμβάσεις Ορισμένου Χρόνου προϋπολογισμού οικονομικού
έτους 2022
Απαραίτητα δικαιολογητικά
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτηση τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικώς τα κάτωθι δικαιολογητικά
όπως αυτά αναγράφονται στην παρ 7.2 του ισχύοντος Ο.Π
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 να 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 πρόσφατη μέσα στα χρονικά όρια της προκήρυξης του ΟΑΕΔ ότι είναι άνεργος
7 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
Κατά περίπτωση όπου απαιτούνται ή υφίστανται
1 Έγγραφα που αποδεικνύουν την ιδιότητα του πολυτέκνου ή του γονέα μονογονεϊκής οικογένειας σύμφωνα

με την ισχύουσα νομοθεσία
2 Αναγγελία άσκησης επαγγέλματος Προπονητή αθλήματος ων όπου κρίνεται εκ του εξειδικευμένου προγράμματος

και της προκήρυξης αναγκαία προϋπόθεση
3 Φωτοτυπία εγγράφων για λοιπά απαιτούμενα προσόντα ως αναφέρονται στην αντίστοιχη παράγραφο κριτηρίων

επιλογής
4 Βεβαίωση του Δήμου περί μόνιμης κατοικίας εντοπιότητα μόνο για την περίπτωση της ισοβαθμίας
KomSoia επιλονάο KaCooiouéc τικ otioàc κατάταΕης των υηοωηφίων
Βασικό κριτήριο επιλογής των υποψηφίων είναι η ανεργία Η ανεργία αποδεικνύεται με τη 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 απαραίτητα με τη σύμφωνη γνώυη της Γ.Γ.Α Η πρόσληψη αυτών γίνεται με βάση την κατάταξη

τους σε πίνακα σύμφωνα με τη μοριοδότηση που περιγράφεται παρακάτω Η σειρά κατάταξης των υποψηφίων

που έχουν το ανωτέρω κριτήριο καθορίζεται με βάση 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
MPMPMnMpJ Τίτλοι
Διδακτορικό 2 μονάδες
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1 μονάδα
Επιοήμαναη γίνεται χρήση της προσφορότερης βαθμολογικά από τις δύο κατηγορίες μεταπτυχιακών τίτλων

εφόσον κατατεθούν και οι δύο και ενός μόνο από την Ιδια κατηγορία αυτών Αποκλείεται η αθροιστική βαθμολόγηση

τους
ΕμτΐίίρΙα
Ο υποψήφιος λαμβάνει μονάδες από την εμπειρία στα Προγράμματα Άθλησης για Ολους που αποκτήθηκε στη
χρονική περίοδο των τελευταίων ενενήντα έξι 96 μηνών από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης
από την πρόσφατη προς την παλαιότερη
Για κάθε μήνα αποδεδειγμένης απασχόλησης στα Π Α ν ο οι μονάδες που λαμβάνονται υπολογίζονται κλιμακωτά

ως εξής
Για το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης και προγενέστερα από την πρόσφατη

προς την παλαιότερη των

1-24 0,8 Πολλαπλασιαζόμενο με τους μήνες απασχόλησης που αναφέρονται στη σχετική
μηνών μονάδες σύμβαση εργασίας και όσοι πραγματοποιήθηκαν του Π Φ Α για το συγκεκριμένο

χρονικό διάστημα
25-48 0,6 Πολλαπλασιαζόμενο με τους μήνες απασχόλησης που αναφέρονται στη σχετική
μηνών μονάδες σύμβαση εργασίας και όοοι πραγματοποιήθηκαν του Π Φ Α για το συγκεκριμένο

χρονικό διάστημα
49-72 0,5 Πολλαπλασιαζόμενο με τους μήνες απασχόλησης που αναφέρονται στη σχετική
μηνών μονάδες σύμβαση εργασίας και όσοι πραγματοποιήθηκαν του Π.Φ.Α για το συγκεκριμένο

χρονικό διάστημα
73-96 0,2 Πολλαπλασιαζόμενο με τους μήνες απασχόλησης που αναφέρονται στη σχετική
μηνών μονάδες σύμβαση εργασίας και όσοι πραγματοποιήθηκαν του Π.Φ.Α για το συγκεκριμένο

χρονικό διάστημα

Λοιπά βαθμολογούμενα κριτήρια
Πολυτεκνία
Ο πολύτεκνος υποψήφιος ανήλικων τέκνων βαθμολογείται με 2 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
ΓΟΥέας μονογονεΐκής οικογί,νειας
0 γονέας μονογονεΐκής οικογένειας βαθμολογείται με 0,5 μονάδες για κάθε ένα 1 τέκνο του Βαθμολογείται
ο υποψήφιος που αποδεδειγμένα έχει την γονική μέριμνα
Επιοήμαναη Γίνεται χρήση της προσφορότερης βαθμολογικά από τις παραπάνω ιδιότητες
Αποκλείεται η αθροιστική βαθμολόγηση των παραπάνω κριτηρίων
Λοιπά απαιτούμενα προσόντα
α Στην περίπτωση που για την προκηρυχθείσα θέση απαιτείται ειδικότητα και υπάρχουν υποψήφιοι ΠΦΑ που

πληρούν την προϋπόθεση με κύρια ή δευτερεύουσα ειδικότητα άδεια αναγγελία άσκησης επαγγέλματος
τότε αυτή βαθμολογείται ως εξής

Κύρια κατηγορία ειδίκευσης 1,5 μονάδα
Δευτερεύουσα κατηγορία ειδίκευσης 1 μονάδα
Αδεια αναγγελία άσκησης επαγγέλματος προπονητή 0.5 μονάδα
Συμμετοχή σε επιμορφωτικά σεμινάρια που διοργανώνονται από τη Γ.Γ.Α 0,5 μονάδα ανά σεμινάριο και μέχρι

δύο σεμινάρια στη διάρκεια της τελευταίας πενταετίας
Τα Γενικά Δομημένα Προγράμματα αφορούν όλες τις ειδικότητες των Π.Φ.Α κατά τα λοιπά
Επιοήμανση Γίνεται χρήση των προσφορότερων βαθμολογικά από τα παραπάνω προσόντα
Αποκλείεται η αθροιστική βαθμολόγηση των παραπάνω κριτηρίων
β Στην περίπτωση που απαιτείται από την ανακοίνωση περαιτέρω εξειδίκευση σε αντικείμενα ή κατηγορίες

των Προγραμμάτων Αθλησης για Ολους δύναται να λαμβάνεται υπόψη το πρόγραμμα σπουδών της αντίστοιχης

σχολής των Α Ε Ι μέσω της προσκομιζόμενης αναλυτικής βαθμολογίας του υποψηφίου
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 στα καταστήματα κράτησης στα κέντρα απεξάρτησης στα κέντρα ψυχικής υγείας και
στα άτομα με ειδικές ανάγκες τα μόρια προϋπηρεσίας προσμετρούνται μόνο αν αυτή έχει αποκτηθεί στα

συγκεκριμένα προγράμματα
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση που μπορούν να προμηθεύονται από την ιστοσε
λίδα του Ο.Π ΑΝ.Δ.Α www.opanda.gr και να την υποβάλλουν είτε ηλεκτρονικά λόγω C0VID-19 συνοδευόμενη

με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ΣΚΑΝΑΡΙΣΜΕΝΑ και ΟΧΙ ΣΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ στο e-mail
protokolloOopanda.gr είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στην ακόλουθη διεύθυνση Οργανισμός
Πολιτισμού Αθλητισμού και Νεολαίας Δήμου Αθηναίων Ο.Π.Α.Ν.Δ.Α Ακαδημίας SO T.K 10679 Αθήνα
υπόψη Δ/νοης Αθλητισμού/Τμήματος Προγραμματισμού Ανάπτυξης και Μαζικού Αθλητισμού
Για πληροφορίες τηλέφωνο 210 5284873-4-9
Η αίτηση συμμετοχής που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη
με φυσική υπογραφή Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές

Σε περίπτωση συστημένης αποστολής των δικαιολογητικών μέοω ΕΛ.ΤΑ ή εταιρείας ταχυμεταφοράς το

εμπρόθεσμο των αιτήσεων ισχύει εφόσον ο φάκελος φέρει ημερομηνία αποστολής εντός της προαναφερόμενης

προθεσμίας
• Η προθεσμία μέσα στην οποία θα υποβληθούν οι αιτήσεις δέκα 10 εργάσιμων ημερών ορίζεται από την

επομένη ημέρα της δημοσίευσης σε δύο 2 εφημερίδες και την ανάρτηση της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων

του Οργανισμού ήτοι από 24/12/2021 έως και 07/01/2022
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν την υγεία και την καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των

καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν
Η παρούσα ανακοίνωση να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του κεντρικού κτιρίου του Ο.Π.Α.Ν.Δ.Α

Ακαδημίας 50 και στο κτίριο Δήμου Αθηναίων Λιοσίων 22 να δημοσιευθεί σε δύο 2 τουλάχιστον ημερήσιες

εφημερίδες
Τα κριτήρια επιλογής ο καθορισμός της σειράς κατάταξης των υποψηφίων και οι υποβολές ενστάσεων από

τους ενδιαφερομένους στον φορέα μέοα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα 10 εργασίμων ημερών από την
επομένη της ανάρτησης των πινάκων στην υπηρεσία μας θα γίνουν σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην un

αριθμ ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/69097/2670/170/07-02-2020 Απόφαση Υφυπουργού Πολιτισμού και
Αθλητισμού Φ.Ε.Κ 461 τευχ.Β 14-02-2020

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΝΙΚΗ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ
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