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ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 1 8 έως 60 ετών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
Ν.Π.Δ.Δ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Δ/νση Ανακρέοντος 60 Ζωγράφου

Ζωγράφου 13/07/2022
Αριθ Πρωτ 1368

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ αριθ ΣΜΕ 1/2022
σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

για την παροχή υπηρεσιών έναντι Αντιτίμου από τους ωφελούμενους
Το ΝΠΔΔ Πολπισμού Αθλητισμού Δήμου Ζωγράφου

Έχοντας υπόψη
1 Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν 2527/1997 όπως έχουν τροποποιηθεί

και ισχύουν
2 Τις διατάξεις των άρθρων 40 και 41 του Ν 4765/2021 ως ισχύουν
3 Τις διατάξεις του Ν 3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης ΦΕΚ 87 Α όπως
έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν

4 Τις διατάξεις του άρθρου 107 του Ν 4483/2017 ΦΕΚ 107/Α73 1-7-20 17 με
τις οποίες αντικαταστάθηκαν οι όμοιες του άρθρου 12 παρ 14 του Ν 4071/2012
Α'85 όπως ισχύει

5 Την υπ αριθ 14/2021 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ΑΔΑ ΩΣΤΔΟ
Κ6Ε-ΡΑΟ με θέμα Λήψη απόφασης για προγραμματισμό προσλήψεων καλλιτεχνικού/επιμορφωτικού

προσωπικού με Σύναψη Μίσθωσης Έργου ΣΜΕ έναντι

αντιτίμου σύμφωνα με την υπ αριθ πρωτ 14626/26-02-2021 ΩΔ4Δ46ΜΤΛ6-7Β0

Έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών
6 Την υπ αρ πρωτ 56166/26-07-2021 ΑΔΑ:ΨΛ6146ΜΤΛ6-Κ3Κ απόφαση του

Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 107
Ν 4483/2017 εγκρίθηκε η σύναψη δέκα επτά 17 συμβάσεων μίσθωσης έργου
μέχρι ένα 1 έτος για την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου από τους ωφελούμενους

για το ΝΠΔΔ Πολιτισμού Αθλητισμού Δήμου Ζωγράφου
7 Την υπ αριθ 50/2021 ΑΔΑ 6ΔΤ0ΟΚ6Ε-ΜΟΟ απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου

του ΝΠΔΔ Πολιτισμού Αθλητισμού Δήμου Ζωγράφου για τον καθορισμό

αριθμού ατόμων και ειδικοτήτων με σχέση εργασίας ΣΜΕ για την παροχή
υπηρεσιών έναντι αντιτίμου από τους ωφελούμενους

8 Την υπ αριθ πρωτ 146073/17-11-2021 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης

Διοίκησης Αττικής με θέμα Έγκριση συμβάσεων μίσθωσης έργου
στο ΝΠΔΔ Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Ζωγράφου

9 Την υπ αριθμ πρωτ 319/29-03-2022 Βεβαίωση του Αναπληρωτή Προϊσταμένου

της Δ/νοης του Ν.Π.Δ.Δ Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Ζωγράφου περί
ύπαρξης πιστώσεων για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του υπό πρόσληψη
προσωπικού της παρούσας ανακοίνωσης

10 Την υπ αρ 48/5-07-2022 ΑΔΑ 9ΒΘ0ΟΚ6Ε-0Ξ5 απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου του ΝΠΔΔ Πολιτισμού Αθλητισμού Δήμου Ζωγράφου με θέμα τον

καθορισμό ατόμων και ειδικοτήτων επιμορφωτικού προσωπικού για την εκγύμναση
δημοτών με Σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου ΣΜΕ έναντι αντιτίμου σύμφωνα
με την υπ αριθ 50/2021 αρ.πρωτ 2048/21-09-2021 απόφαση του Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ

Ανακοινώνει
Τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου για την παροχή υπηρεσιών έναντι

αντιτίμου από τους ωφελούμενους μ δυο 2 άτομα για την κάλυψη αναγκών
του ΝΠΔΔ που εδρεύει στο Δήμο Ζωγράφου Νομού Αττικής με αντικείμενο
την εκτέλεση του έργου εκγύμναση δημοτών συνολικής διάρκειας έως δώδεκα

12 μηνών Στο πλαίσιο του έργου αυτού θα απασχοληθούν ανά τόπο
εκτέλεσης ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης ο εξής αριθμός ατόμων Βλ
ΠΙΝΑΚΑ Α με τα αντίστοιχα απαιτούμενα τυπικό και τυχόν πρόσθετα προσόντα

βλ ΠΙΝΑΚΑ Β

ΠΙΝΑΚΑΣ Α ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ανά Ν

Κωδικός
απασχόλησης

101

Τόπος εκτέλεσης

ΝΠΔΔ
Πολπισμού Αθλητισμού

Δήμου Ζωγράφου
Π.Ε ΑΘΗΝΩΝ

Αθλητικές εγκαταστάσεις
του Ν.ΠΛΑ

Ειδικότητα

ΠΕ Φυσικής
Αγωγής με γνώση
κολύμβησης και

πτυχίο
ναυαγοσωστικής

Αριθμός
μβοσης ατόμων

Έως 12

μήνες

ΠΙΝΑΚΑΣ
Κωδικός

απασχόλησης

101

Β ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ανά κωδικό απασχόλησης
Τίτλος σπουδών

και λοιπά απαιτούμενα τυπικό Α τυχόν πρόσθετα προσόντα
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Α Πτυχίο ή δίπλωμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
ειδικότητας Κολύμβησης ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα
Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου Ε.Α.Π ΑΕΙ ή Πρόγραμμα
Σπουδών Επιλογής Π.Σ.Ε ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος
σχολών της ημεδαπής αντίστοιχης ειδικότητας
Β Αδεια ναυαγοσώστη Λιμενικής Αρχής ή Πτυχίο ή Δίπλωμα ή
Πιστοποιητικό Ναυαγοσώστη αναγνωρισμένης ναυαγοσωστικής
σχολής από οικεία Λιμενική Αρχή

ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗ

ΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕ

Ως βαθμολογούμενη εμπειρία νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ή

σύμβαση έργου στον δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος
σε καθήκοντα ή έργα συναφή με το αντικείμενο της ειδικότητος που ζητείται
για την εκτέλεση του έργου

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΕΗΣ

Η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά την απόκτηση της ζητούμενης

από την παρούσα ανακοίνωση Άδειας ναυαγοσώστη
ή Πτυχίου ή Διπλώματος ή Πιστοποιητικού Ναυαγοσώστη
Για την ΟπΟυείςΐ ΤΠζ εμη£ϊμίίϊξ ΰϋΤΓ ρΑ υηι«υηβ|Τ|ϊν 7£

ρι πτώση Α(1 ή Ειδικές περιπτώσεις απόδειξης εμπειρίας
του Παραρτήματος ανακοινώσεων Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου

ΣΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΟ I στοιχείο11 Πιστοποιητικά απόδειξης
εμπειρίας

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ βλ ΠΙΝΑΚΑ

Ε των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να υποβάλλουν
είτε ηλεκτρονικά είτε ταχυδρομικά όλα τα απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση

και το Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου ΣΜΕ

δικαιολογητικά σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ του Κεφαλαίου I του ανωτέρω Παραρτήματος

Τίτλοι πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής που απαιτούνται από

την Ανακοίνωση πρέπει απαραιτήτως να συνοδεύονται από επίσημη μετά
φρασή τους στην ελληνική γλώσσα και να έχουν επικυρωθεί σύμφωνα με τα

οριζόμενα στο Παράρτημα Ανακοινώσεων Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου
ΣΜΕ με σήμανση έκδοσης 6-7-2021 και ειδικότερα στην τελευταία ενότητα

του Κεφαλαίου I με τίτλο ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ

Σημειώνεται ση από 1.9.2021 κατάργηση μεταφραστικής υπηρεσίας Υπουργείου

Εξωτερικών 31/8/2021 άρθρο 478 παρ 6 ν 4781/2021 οι υποψήφιοι
μπορούν να αναζητούν και να επιλέγουν μεταφραστή στη διεύθυνση ππβΐ3(Γ38βί3

3βη/ίοθ3 ςον,9Γ ή μέσω της εφαρμογής Πιστοποιημένοι Μεταφραστές της
Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης αον.ατ Συγκεκριμένα η πρόσβαση στην εφαρμογή
θα γίνεται ακολουθώντας τα εξής βήματα πληκτρολόγηση της διεύθυνσης
νννννν.αρν.οτ επιλογή της κατηγορίας Πολίτης και καθημερινότητα και στη
συνέχεια επιλογή Μεταφράσεις Αναζήτηση πιστοποιημένου μεταφραστή
Είσοδος στην υπηρεσία

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν την αίτησή τους με κωδικό κατά περίπτωση

ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΜΕ 1ηΕ/Τ,και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά ηλεκτρονικά στο θγπβϊΙ πρβΐΓΐΙί1ίδπποδ@9Γη3ίΙ.οοπη είτε ταχυδρομικά
με συστημένη επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας μας Ν.Π.Δ.Δ Πολιτισμού
και Αθλητισμού Δήμου Ζωγράφου στην ακόλουθη διεύθυνση Ανακρέοντος 60

Ζωγράφου Τ.Κ.15772 απευθύνοντάς την στο Τμήμα Αθλητικών Δραστηριοτήτων

υπόψη της κας Αγλαΐας Χατζηορίδη τηλέφωνο επικοινωνίας 2107713815
Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων που υποβάλλονται ηλεκτρονικά κρίνεται με βάση

την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής
Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των

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

οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων δεν μπορεί να είναι μικρότερη των

δέκα 10 ημερών υπολογιζομένων ημερολογιακά και αρχίζει από την επόμενη

ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή

της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας στα παραρτήματα και
στον διαδικτυακό τόπο αυτής νννΛν.ζοο,ΓβτουευπυΓβ.α,Γ καθώς και στο χώρο
ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Ζωγράφου και στον διαδικτυακό

τόπο αυτού ν\ν.ζοατ8τ'ου.αον.αΓ 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 επόμενη εργάσιμη ημέρα

Κριτήρια κατάταξης υποψηφίων
Αφού η υπηρεσία μας επεξεργαστεί τις αιτήσεις των υποψηφίων τους κατατάσσει

εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις σε προσωρινούς πίνακες κατά κατηγορία
κλάδο ή ειδικότητα και κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας βάσει των κριτηρίων
του νόμου όπως αναλυτικά αναφέρονται στο Παράρτημα της ανακοίνωσης

Η κατάταξη των υποψηφίων βάσει της οποίας θα γίνει η τελική επιλογή νια την
πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου πραγματοποιείται ως εξής

1 Προηγούνται στην κατάταξη οι υποψήφιοι που διαθέτουν τα κύρια προσόντα
της ειδικότητας και ακολουθούν οι έχοντες τα επικουρικά Α Β επικουρίας κ.ο.κ

2 Η κατάταξη μεταξύ των υποψηφίων που έχουν τα ίδια προσόντα κύρια ή
επικουρικά γίνεται κατά φθίνουσα σειρά με βάση τη συνολική Βαθμολογία που

συγκεντρώνουν από τα βαθμολογούμενα κριτήρια κατάταξης χρόνος ανεργίας
πολυτεκνική ι&ότητα τριτεκνυσ ιδιότητα μονογονεώσ ιδιότητα αριθμός ανήλικων
τέκνων βαθμός τίτλου σπουδών διδακτορικό δίπλωμα αυτοτελής μεταπτυχιακός

τίτλος ενιαίος και αδιάσπαστος τίτλος μεταπτυχιακού επιπέδου ΛθοτβΙθο

τηβ&ίθή δεύτερος τίτλος σπουδών εμπειρία αναπηρία υποψηφίου αναπηρία
συγγενικού ατόμου

3 Στην περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων στη συνολική βαθμολογία προηγείται
αυτός που έχει τις περισσότερες μονάδες στο πρώτο βαθμολογούμενο κριτήριο
χρόνος ανεργίας και αν αυτές συμπίπτουν αυτός που έχει τις περισσότερες μονάδες

στο δεύτερο κριτήριο πολύτεκνος γονέας και τέκνο πολύτεκνης οικογένειας
και ούτω καθεξής Αν οι υποψήφιοι και πάλι ισοβαθμούν προηγείται ο μεγαλύτερος

στην ηλικία με βάση την ημερομηνία γέννηοής του ενώ αν εξαντληθούν όλα
τα παραπάνω κριτήρια η μεταξύ τους σειρά καθορίζεται με δημόσια κλήρωση

Διαδικασία πρόσληψης
Η υπηρεσία προβαίνει στη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με τους επιλεγέντες

υποψηφίους αμέσως μετά την κατάρτιση των πινάκων κατάταξης Τυχόν
αναμόρφωση των πινάκων Βάσει αυτεπάγγελτου ή κατ ένσταση ελέγχου του ΑΣΕΠ

που συνεπάγεται ανακατάταξη των υποψηφίων εκτελείται υποχρεωτικά από το
φορέα ενώ λύεται η σύμβαση μίσθωσης έργου με τους υποψηφίους οι οποίοι δεν
δικαιούνται απασχόλησης βάσει της νέας κατάταξης Οι υποψήφιοι αυτοί λαμβάνουν

τις αποδοχές που προβλέπονται για την απασχόλησή τους έως την ημέρα
της λύσης της σύμβασης χωρίς οποιαδήποτε αποζημίωση από την αιτία αυτή

Απασχολούμενοι που αποχωρούν πριν από τη λήξη της σύμβασης τους αντικαθίστανται

με άλλους από τους εγγεγραμμένους και διαθέσιμους στον πίνακα

της οικείας ειδικότητας κατά τη σειρά εγγραφής τους σε αυτόν
Σε κάθε περίπτωση οι υποψήφιοι που επιλέγονται είτε κατόπιν αναμόρφωσης

των πινάκων από το ΑΣΕΠ είτε λόγω αντικατάστασης αποχωρούντων υποψηφίων
απασχολούνται για το υπολειπόμενο κατά περίπτωση χρονικό διάστημα και μέχρι

συμπληρώσεως της εγκεκριμένης διάρκειας της σύμβασης μίσθωσης έργου
Ο Πρόεδρος του ΝΠΔΔ

Γεώργιος Γιαννακόπουλος

Οι τρόποι υπολογισμού της εμπειρίας περιγράφονται αναλυτικά στο Παράρτημα

ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Μίσθωσης Έργου ΣΜΕ βλ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ II ενότητα Ε υποενότπτα ΤΡΟΠΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ
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