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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Για την πρόσληψη πέντε (5) ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ με σύμβαση εργασίας
Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας έως 8 μηνών, για τα Προγράμματα
Άθλησης για Όλους περιόδου 2021-2022
ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 & 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/ 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 Δημοκρατίας-Ενίσχυση της
συμμετοχής-Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ-Πρόγραμμα
Κλεισθένης» όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών
Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ
54/Α/2012).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ.14 του Ν.4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α΄/11-4-2012) «Ρυθμίσεις για
την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση
Οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
4. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν.4151/2013, όπως ισχύει.
5. Την ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΟΠΑΑ/ΕΥΔΣ/69097/2670/170/7.2.2020 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ
461/Β΄/14.2.2020) «Έγκριση Οργανωτικού Πλαισίου Προγραμμάτων και Εκδηλώσεων
Άθλησης για Όλους»
6. Την υπ’ αριθ. 44/2021 Απόφαση ΔΣ περί Έγκρισης πρόσληψης πέντε (5) καθηγητών
φυσικής αγωγής για την πραγματοποίηση των προγραμμάτων «Αθληση για Ολους» με την
έγκριση της ΓΓΑ περιόδου 2021 – 2022 με την έγκριση της ΓΓΑ, συγκρότηση επιτροπής
αξιολόγησης των αιτήσεων και Έγκριση σχεδίου πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για
την πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού
7. Την υπ’αριθμ. 551884/15-11-2021 ΚΥΑ (ΦΕΚ΄/5351/18-11-2021)που αφορά στην «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 2021-22».
8. Την Απόφαση του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΑΔΑ : 67Σ64653Π4-Ε2Ψ) που
αφορά στην «Έγκριση γενικά δομημένα προγράμματα μεγάλης διάρκειας Π.Α.γ.Ο. περιόδου
2021-2022» και Την υπ’ Απόφαση του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΑΔΑ :
6ΖΥΝ4653Π4-Κ6Μ) που αφορά στην «Έγκριση ειδικά δομημένα προγράμματα μεγάλης
διάρκειας Π.Α.γ.Ο. περιόδου 2021-2022»
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9. Την υπ’ αριθμό 102620/4007/266/78/30-04-2020 Απόφαση της βεβαίωσης πιστοποίησης
καταλληλότητας υλοποίησης Π.Α.γ.Ο. και Ε.Α.γ.Ο. για το ΝΠΔΔ με την επωνυμία
«Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Βριλησσίων»
10. Την υπ’ αριθ. 15/2021 Απόφαση ΔΣ περί προγραμματισμού πρόσληψης Πτυχιούχων
Φυσικής Αγωγής για την υλοποίηση προγραμμάτων Άθλησης για όλους περιόδου 20212022 του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου
Βριλησσίων».
Ανακοινώνει
Την πρόσληψη, πέντε (5) ατόμων Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής, με σύμβαση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικής διάρκειας έως οκτώ (8) μηνών με ωριαία
αποζημίωση, για την υλοποίηση των Προγραμμάτων «Άθλησης για Όλους» περιόδου 20212022.

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΘΕΣΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά
κωδικό θέσης)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΔιάρκεια σύμβασης
Αριθμός
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ατόμων

01

Πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής με
ειδικότητα ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ

1

Έως 8 μήνες

02

Πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής με
ειδικότητα ΡΥΘΜΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ

1

Έως 8 μήνες

03

Πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής με
ειδικότητα ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

1

Έως 8 μήνες

1

Έως 8 μήνες

1

Έως 8 μήνες

04

05

Πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής με
ειδικότητα ΚΛΑΣΣΙΚΟΣ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
Πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ για
την διεξαγωγή του προγράμματος
«Παιδί και Αθλητισμός»

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
(ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός θέσης
Τίτλος σπουδών
και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν
πρόσθετα) προσόντα

01, 02, 04

ΠΤΥΧΙΟ Α.Ε.Ι. ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ.
(Λαμβάνονται υπόψη τα οριζόμενα στην παράγραφο 7.3.1.4
άρ. 7 του Οργανωτικού Πλαισίου Προγραμμάτων και
Εκδηλώσεων Άθλησης για Όλους).
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ΠΤΥΧΙΟ Α.Ε.Ι. ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ για την διεξαγωγή του προγράμματος
«Παιδί και Αθλητισμός»
05
Δύναται να λαμβάνεται υπόψη το πρόγραμμα σπουδών της
αντίστοιχης σχολής των Α.Ε.Ι., μέσω της προσκομιζόμενης
αναλυτικής βαθμολογίας των υποψηφίων (όπως ορίζεται στην
παράγραφο 7.3.1.4.β του άρθρου 7 του Οργανωτικού Πλαισίου
Προγραμμάτων και Εκδηλώσεων Άθλησης για Όλους).
ΠΤΥΧΙΟ Α.Ε.Ι. ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ.
03
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝΕΙΝΑΙ Η ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Π.Α.γ.Ο. ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ (όπως ορίζεται
στην παράγραφο 7.4 του άρθρου 7 του Οργανωτικού Πλαισίου
Προγραμμάτων και Εκδηλώσεων Άθλησηςγια Όλους).

Συσσώρευση Θέσεων
Οι υποψήφιοι επιτρέπεται να κάνουν αίτηση μόνο για μία (1) ειδικότητα. Η επιλογή άνω της μίας (1)
ειδικότητας θα σημάνει ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ
ΘΕΣΕΙΣ.
Απαραίτητα δικαιολογητικά:
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή 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 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.
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Συμπληρωματικά δικαιολογητικά (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
Ητοι :
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. Άδεια /
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 τιςειδικότητες των Π.Φ.Α. κατά τα λοιπά.
 Επισήμανση: Γίνεται χρήση των προσφορότερων βαθμολογικά από τα παραπάνω προσόντα.
 Αποκλείεται η αθροιστική βαθμολόγηση των παραπάνω κριτηρίων
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
προθεσμίαςαυτής ο φορέας δύναται να καλέσει τον επόμενο στησειρά κατάταξης επιτυχόντα.
4. Μόνο για την περίπτωση της ισοβαθμίας
Βεβαίωση του Δήμου περί μόνιμης κατοικίας _ εντοπιότητα

Κριτήρια επιλογής – Καθορισμός της σειράς κατάταξης των υποψηφίων
Βασικό κριτήριο επιλογής των υποψηφίων είναι η 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,
απαραίτητα με τη σύμφωνη γνώμη 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.
 Μεταπτυχιακοί Τίτλοι
 Διδακτορικό:2 μονάδες.
 Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών (Master): 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 βαθμολόγηση τους.
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Εμπειρία
Ο υποψήφιος λαμβάνει μονάδες από την εμπειρία στα Προγράμματα Άθλησης για Όλους 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.γ.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 μηνών 0,8 μονάδες Πολλαπλασιαζόμενο με τους μήνες απασχόλησης που αναφέρονται στη
σχετική σύμβαση εργασίας (και όσοι πραγματοποιήθηκαν) του Π.Φ. Α για το συγκεκριμένο χρονικό
διάστημα.
25 – 48 μηνών 0,6 μονάδες Πολλαπλασιαζόμενο με τους μήνες απασχόλησης που αναφέρονται στη
σχετική σύμβαση εργασίας (και όσοι πραγματοποιήθηκαν) του Π.Φ. Α για το συγκεκριμένο χρονικό
διάστημα.
49 – 72 μηνών 0,5 μονάδες Πολλαπλασιαζόμενο με τους μήνες απασχόλησης που αναφέρονται στη
σχετική σύμβαση εργασίας (και όσοι πραγματοποιήθηκαν) του Π.Φ. Α για το συγκεκριμένο χρονικό
διάστημα.
73 – 96 μηνών 0,2 μονάδες Πολλαπλασιαζόμενο με τους μήνες απασχόλησης που αναφέρονται στη
σχετική 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.
 Γονέας μονογονεϊκής οικογένειας: Ο γονέας μονογονεϊκής οικογένειας βαθμολογείται με 0,5
μονάδες για κάθε ένα (1) τέκνο του. Βαθμολογείται ο υποψήφιος που αποδεδειγμένα έχει την
γονική μέριμνα.
Επισήμανση: 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.
Άδεια / 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.
Επισήμανση: Γίνεται χρήση των προσφορότερων βαθμολογικά από τα παραπάνω προσόντα.
Αποκλείεται η αθροιστική βαθμολόγηση των παραπάνω κριτηρίων
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β) Στην περίπτωση που απαιτείται από την ανακοίνωση περαιτέρω εξειδίκευση σε αντικείμενα ή
κατηγορίες των Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους, 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. Στην προκήρυξη για τις συγκεκριμένες θέσεις
Π.Φ.Α πρέπει να αναφέρεται η σχετική προϋπηρεσία ως προαπαιτούμενο για την κατάταξη στον
πίνακα των υποψηφίων.
Με την προϋπόθεση ότι το σύνολο των θέσεων που προκηρύσσει ο φορέας είναι μεγαλύτερο ή ίσο
των 5 θέσεων και για ποσοστό έως 20% των θέσεων αυτών (με ακέραιο ποσοστό θέσης), δεν
προσμετρούνται τα μόρια προϋπηρεσίας για την πρόσληψη των αντίστοιχων ΠΦΑ.
Καθότι το σύνολο των θέσεων που προκηρύσσονται είναι πέντε (5) θέσεις, το ΝΠ Πολιτιστικός και
Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Βριλησσίων προτίθεται να προσλάβει έναν (1) ΠΦΑ εκ των πέντε (5)
ΠΦΑ σύμφωνα με την ανωτέρω προϋπόθεση.
Όροι απασχόλησης των ΠΦΑ
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 ένα φορέα, κατά την υπογραφή της σύμβασης τους σε δεύτερο
φορέα να υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση όπου θα αναφέρουν τις ώρες απασχόλησης στον πρώτο
φορέα.
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.
Την ευθύνη εφαρμογής των ανωτέρω φέρει ο Φορέας υλοποίησης.
Δημοσίευση 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 δημοτικού
καταστήματος του ΝΠΔΔ , καθώς και στην ιστοσελίδα του ιστοσελίδα του ΝΠΔΔ www.vrilissia-artssports.gr.
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Υποβολή αιτήσεων
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων πρόσληψης (10) εργάσιμες ημέρες από την δημοσίευση στις
εφημερίδες, και συγκεκριμένα από 31/12/2021 έως 10/01/2022.
Λαμβάνοντας υπόψη τα περιοριστικά μέτρα που ελήφθησαν προς αποφυγή της διάδοσης του
κορωνοϊού COVID-19, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν ηλεκτρονικά την αίτηση που
μπορούν να προμηθεύονται από την ιστοσελίδα του ΝΠΔΔ www.vrilissia-arts-sports.gr (μαζί με
δικαιολογητικά ΣΚΑΝΑΡΙΣΜΕΝΑ και ΟΧΙ ΣΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ) έως τις 10/01/2022 στην ηλεκτρονική
διεύθυνση του ΝΠΔΔ «Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Βριλησσίων»,
paodivvrilissia@gmail.com ή ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στην διεύθυνση ΝΠΔΔ
«Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Βριλησσίων» Ολυμπιονικών & Σπύρου Λούη, ΤΚ
15235 Βριλήσσια. Στην συνέχεια θα αποστέλλεται απάντηση με τον αρ.πρωτ. της αίτησης.
Η αίτηση συμμετοχής, που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά, πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται
υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 210 8101510, κ. Γεωργιάδης Νικόλαος.
Επιλογή – ανάρτηση πινάκων – υποβολή ενστάσεων
Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει από την επιτροπή αξιολόγησης των αιτήσεων η οποία ορίστηκε
με την υπ’αριθμ. Απόφαση ΔΣ 44/2021. Οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης των υποψηφίων θα
αναρτηθούν στον πίνακα ανακοινώσεων του ΝΠΔΔ και στο site του εν λόγω ΝΠΔΔ www.vrilissiaarts-sports.gr.
Κατά των ανωτέρω αποτελεσμάτων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ενστάσεις, μέσα σε
αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) εργάσιμων ημερών στα γραφεία του ΝΠΔΔ, από την επόμενη
της ημέρας ανάρτησης των αποτελεσμάτων.
H Πρόεδρος
Κυρίτση Ιωάννα

