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  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Δ/ΝΣΗ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ - Για
την πρόσληψη τρ ...

Πηγή: ΕΣΤΙΑ Σελ.: 10 Ημερομηνία
έκδοσης:

15-12-2022

Αρθρογράφος: Επιφάνεια
:

694.83 cm² Κυκλοφορία: 1080

Θέματα: ΑΕΙ-ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ-ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 28/11/2022
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Π.: 27864
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Για την πρόσληψη τριών (3) ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ με σύμβαση 
εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας έως 8 μηνών, 

για τα Προγράμματα Άθλησης για Ολους περιόδου 2022-2023

ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ:
1. Τιςδιατάξειςτου άρθρου 14του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητηςαρχήςγιατην 
επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28 Α), όπως έχουν τροπο
ποιηθεί με το άρθρο 1 παρ. 2β του ν.3812/2009 και ισχύει με τις όμοιες του ν.4765/2021 
σύμφωνα με τις οποίες το εκπαιδευτικό ή διδακτικό προσωπικό των ΟΤΑ εξαιρείται των 
διαδικασιών του ΑΣΕΠ
2. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α) όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν
3. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτι
κών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» 
(ΦΕΚ54/Α/2012).
4. Την ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΟΠΑΑ/ΕΥΔΣ/69097/2670/170/7.2.2020 Υπουργική Απόφαση 
(ΦΕΚ 461/Β714.2.2020) «Έγκριση Οργανωτικού Πλαισίου Προγραμμάτων και Εκδηλώ
σεων Αθλησης για Όλους»
5. Την υπ'αριθμ. 526568/01-11 -2022 ΚΥΑ (ΦΕΚΒ75696/07-11 -2022) που αφορά στην 
«Έγκριση Κατανομής Θέσεων για την πρόσληψη Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.) 
με σκοπό την στελέχωση των OTA Α' και Β'βαθμού και των ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ αυτών, που 
θα υλοποιήσουν Προγράμματα Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο.) την περίοδο 2022-2023».
6. Την υπ αριθπρωτ ΥΠΠΟΑ/251244/03-06-2022 Απόφαση της βεβαίωσης πιστοποίη
σης καταλληλότητας υλοποίησης Π.Α.γ.Ο. και Ε.Α.γ.0.
7. Την υπ αριθ ΥΠΠΟΑ/556937/14-11 -2022 (ΑΔΑ:ΡΠΝΧ4653Π4-ΤΝΧ) απόφαση Υφυ
πουργού Πολιτισμού & Αθλητισμού με θέμα: Γενικά Δομημένα Μεγάλης Διάρκειας ΠΑ- 
γΟ περιόδου 2022-2023
8. Την υπ αριθ 18073/29-07-2022 βεβαίωση Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών για την 
ύπαρξη οικονομικών πιστώσεων
9. Την υπ' αριθ. 276/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για τον προγραμματισμό 
πρόσληψης Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής για την υλοποίηση προγραμμάτων Άθλησης 
για όλους περιόδου 2022-2023.

Ανακοινώνει
Την πρόσληψη, τριών (3) ατόμων Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής, με σύμβαση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικής διάρκειας έως οκτώ (8) μηνών με ωρι
αία αποζημίωση, για την υλοποίηση των Προγραμμάτων «Άθλησης για Όλους» περιό
δου 2022-2023.
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ΑΓΩΓΗΣ

3 Έως
8 μήνες -

Απαραίτητα δικαιολογητικά:
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικώς τα κά
τωθι δικαιολογητικά, όπως αυτά αναγράφονται στην παρ. 7.2 του ισχύοντος Ο.Π.: 
Βιογραφικό σημείωμα που να αναφέρεται στην προϋπηρεσία στα προγράμματα, στην 
επιμόρφωση μέσω σεμιναρίων, στην απόκτηση άλλου πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου 
ή ειδικότητας κ.λπ.
Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση και 
στο βιογραφικό σημείωμα είναι αληθή.
Φωτοτυπία πτυχίου Φυσικής Αγωγής ειδικότητας μεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού 
διπλώματος ή ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένου στην Ελλάδα. 
Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.
Πκποποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
Βεβαίωση, πρόσφατη (μέσα στα χρονικά όρια τηςπροκήρυξης) του ΟΑΕΔ ότι είναι άνερ
γος
Έγγραφα που αποδεικνύουν προϋπηρεσία, όπως Βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοι
χεία του κυρίου φορέα ασφαλιστικής κάλυψης (μισθολογικές καταστάσεις Ι.Κ.Α. ή άλλων 
ασφαλιςττικών ταμείων) ή βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία φορολογικού χαρα
κτήρα (αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, κ,λπ.) ή πιστοποιητικά προϋπηρεσίας θεωρημέ
να από την Επιθεώρηση Εργασίας και δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν όσα αναφέ- 
ρονται στο βιογραφικό σημείωμα και τα οποία αποτέλεσαν κριτήριο επιλογής.

Και κατά περίπτωση όπου απαιτούνται ή υφίςττανται:
Έγγραφα που αποδεικνύουν την ιδιότητα του πολυτέκνου ή του γονέα μονογονεϊκής οι
κογένειας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Αναγγελία άσκησης επαγγέλματος Προπονητή αθλήματος(ων) (όπου κρίνεται έκτου εξει- 
δικευμένου προγράμματος και τηςπροκήρυξης αναγκαία προϋπόθεση)

Κριτήρια επιλογής - Καθορισμός της σειράς κατάταξης των υποψηφίων

7.3 Κριτήρια Επιλογής - Καθορισμός της σειράς κατάταξης των υποψηφίων

7.3.1 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), προκει- 
μένου να εξασφαλιστεί η υλοποίηση των Π.Α.γ.0., ο φορέας δύναται να προσλάβει Π.Φ.Α 
οι οποίοι δεν είναι άνεργοι, απαραίτητα με τη σύμφωνη γνώμη της Γ.Γ.Α. Η πρόσληψη αυ
τών γίνεται με βάση την κατάταξη τους σε πίνακα σύμφωνα με τη μοριοδότηση που πε- 
ριγράφεται παρακάτω. Η σειρά κατάταξης των υποψηφίων που έχουν το ανωτέρω κρι
τήριο καθορίζεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

7.3.1.1 Τυπικά Προσόντα
Βασικό Πτυχίο: Οι μονάδες του βαθμού του τίτλου σπουδών με δύο δεκαδικά ψηφία πολ- 
λαπλασιάζονται με τον αριθμό 0,1).
Εάν το πτυχίο αποκτήθηκε στην αλλοδαπή, απαιτείται αντίγραφο της πράξεως του ΔΙ- 
ΚΑΤΣΑ ή του πιστοποιητικού αναγνώρισης του ΔΟΑΤΑΠ, για τη βαθμολογική αντιστοιχία. 
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι 
Διδακτορικόν μονάδες.
ΜετατττυχιακόςΤίτλος Σπουδών (Master): 1 μονάδα.
Επισήμανση: γίνεται χρήση τηςπροσφορότερης βαθμολογικά από τις δύο κατηγορίες με
ταπτυχιακών τίτλων (εφόσον κατατεθούν και οι δύο) και ενός μόνο από την ίδια κατηγο
ρία αυτών. Αποκλείεται η αθροιστική βαθμολόγηση τους.

7.3.1.2 Εμπειρία
Ο υποψήφιος λαμβάνει μονάδες από την εμπειρία στα ΠρογράμματαΆθλησης για Όλους 
που αποκτήθηκε στη χρονική περίοδο των τελευταίων ενενήντα έξι (96) μηνών από την 
ημερομηνία δημοσίευσης τηςπροκήρυξης από την πρόσφατη προς την παλαιότερη.
Για κάθε μήνα αποδεδειγμένης απασχόλησης στα Π.Α.γ.0. οι μονάδες που λαμβάνονται 
υπολογίζονται κλιμακωτά ως εξής:
Γ ια το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης και προγε
νέστερα (από την πρόσφατη προς την παλαιότερη) των
1 -24 μηνών 0,8 μονάδες Πολλαπλασιαζόμενο με τους μήνες απασχόλησης που αναφέ- 
ρονται 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 ανα- 
φέρονται 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 ανα- 
φέρονται 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 ανα- 
φέρονται στη σχετική σύμβαση εργασίας (και όσοι πραγματοποιήθηκαν) του Π.Φ. Α για 
το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

7.3.1.3 Λοιπά βαθμολογούμενα κριτήρια
Πολυτεκνία: Ο πολύτεκνος υποψήφιος ανήλικων τέκνων βαθμολογείται με 2 μονάδες 
Ανήλικα τέκνα: Ο υποψήφιος βαθμολογείται 0,3 μονάδεςγια καθένα από τα δύο (2) πρώ
τα 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 αποδεδειγμέ
να έχει την γονική μέριμνα.
Επισήμανση: Γίνεται χρήση της προσφορότερης βαθμολογικά από τις παραπάνω ιδιό
τητες
Αποκλείεται η αθροιστική βαθμολόγηση των παραπάνω κριτηρίων.

7.3.1.4 Λοιπά απαιτούμενα προσόντα

Τα Γενικά Δομημένα Προγράμματα αφορούν όλες τις ειδικότητες των Π.Φ.Α. κατά τα λοι
πά.

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. υποχρε- 
ούνται να παρουσιαστούν στο κατάστημα του φορέα εντός 5 εργάσιμων η μερών για ανά
ληψη υπηρεσίας. Μετά το πέρας της προθεσμίας αυτής ο φορέας δύναται να καλέσει τον 
επόμενο στη σειρά κατάταξης επιτυχόντα.

7.6 Όροι απασχόλησης των ΠΦΑ
(α) Στα Π.Α.γ.0 προσλαμβάνονται κατά προτεραιότητα άνεργοι Π.Φ.Α., με δικαίωμα να ερ- 
γασθούν ως τη συμπλήρωση του αριθμού των 30 ωρών ανά εβδομάδα σε έναν ή περισ
σότερους φορείς με ελάχιστη απασχόληση 3 ωρών ανά εβδομάδα. Οι Π.Φ.Α. υποχρεού- 
νται σε περίπτωση που έχουν υπογράψει σύμβαση εργασίας σε ένα φορέα, κατά την υπο
γραφή της σύμβασης τους σε δεύτερο φορέα να υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση όπου θα 
αναφέρουν τις ώρες απασχόλησης στον πρώτο φορέα.
(γ) Αν από το διεξαγόμενο επιτόπιο έλεγχο ή από το ενημερωτικό-εισηγητικό του φορέα 
διαπιστώνεται ότι ο εργαζόμενος απουσιάζει αδικαιολόγητα ή δεν προσφέρει τις υπηρε
σίες του σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην σύμβαση ΠΑγΟ τότε διακόπτεται το τμήμα 
του εγκεκριμένου προγράμματος του φορέα από τη ΓΓΑ και ο φορέας στερείται δικαιώ
ματος συμμετοχής στα Π ΑγΟ από 1 έως 3 χρόνια ανάλογα την έκταση της παραβατικότη- 
ταςπου εντοπίστηκε από τον έλεγχο.Η ανωτέρω ποινή επιβάλλεται αυτοτελώς με απόφα
ση του αρμοδίου για θέματα Αθλητισμού Υπουργού ή με εξουσιοδότησή του, του προϊ
σταμένου της αρμόδιας Δ/νσης.

7.6.1 Όσοι επιλέγονται για να εργαστούν στα Π.Α.γ.0. υπογράφουν σύμβαση εργασίας με 
το φορέα υλοποίησης του προγράμματος στην οποία καθορίζεται η ωριαία αποζημίω
ση, 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 εβδομα
διαίες τοπικές εφημερίδες του Νομού Αττικής εφόσον εκδίδονται.
Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης να γίνει στο χώρο των ανακοινώσεων του δη
μοτικού καταστήματος του Δήμου Μαραθώνος στον οποίο εδρεύει η υπηρεσία, και στο 
δικτυακό τόπο αυτού (www.marathon.gr). θα συνταχθεί και σχετικό πρακτικό ανάρτη
σης στο φορέα.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν αίτηση και να την υποβάλουν, είτε ηλε
κτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (hr@marathon.gr), είτε ταχυδρομι
κά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: 
Δήμος Μαραθώνος Λ. Μαραθώνος 104,Τ.Κ 19005, Νέα Μάκρη Ν. Αττικής απευθύνοντάς 
την στη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών-Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, υπόψη κας 
Αρετής Παπαϊωάννου (τηλ. επικοινωνίας: 22943 20525).
Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει το ηλεκτρονι
κό ταχυδρομείο και στην περίπτωση αποστολήςτων αιτήσεων ταχυδρομικώςτο εμπρό
θεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστο
λής ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
Η αίτηση συμμετοχής που θα υποβληθεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο πρέπει απαραι- 
τήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν 
γίνονται δεκτές.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (εργάσιμες) και αρχίζει από 
την επόμενη ημέρα τηςτελευταίας δημοσίευσηςτηςπαρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή 
της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου 
Μαραθώνος και στο δικτυακό τόπο αυτού (www.marathon.gr), εφόσον η ανάρτηση εί
ναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπατων αιτήσεων στο δικτυακό τόπο της 
υπηρεσίας μας (www.marathon.gr),

Κατάταξη υποψηφίων
Αφού η υπηρεσία μας επεξεργαστεί τις αιτήσειςτων υποψηφίων, τους κατατάσσει βάσει 
των κριτηρίων που αναφέρονται στην ανακοίνωση.

Ανάρτηση πινάκων και υποβολή ενστάσεων
Μετά την κατάρτιση των πινάκων, η υπηρεσία μας θα αναρτήσει, το αργότερο μέσα σε εί
κοσι (20) ημέρες από τη λήξη τηςπροθεσμίαςυποβολήςτωναιτήσεων συμμετοχής τους 
πίνακες κατάταξηςτων υποψηφίων ςττο κατάστημα, και στο δικτυακό τόπο της υπηρεσί
ας μας (www.marathon.gr), ενώ θα συνταχθεί και σχετικό πρακτικό ανάρτησης το οποίο 
θα υπογράφει από δύο (2) υπαλλήλους της υπηρεσίας.
Κατά των πινάκων αυτών, επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης μέ
σα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες εργάσιμες), η οποία 
αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους

Πρόσληψη
Η υπηρεσία προσλαμβάνει το προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορι
σμένου χρόνου αμέσως μετά την κατάρτιση των πινάκων κατάταξης των υποψηφίων. 
Προσληφθέντες οι οποίοι αποχωρούν πριν από τη λήξη της σύμβασής τους αντικαθίστα
νται με άλλους από τους εγγεγραμμένους και διαθέσιμους στον πίνακα της οικείας ειδι
κότητας κατά τη σειρά εγγραφής τους σε αυτόν.
Σε κάθε περίπτωση, οι υποψήφιοι που προσλαμβάνονται είτε κατόπιν αναμόρφωσης των 
πινάκων μετά από τυχόν ενστάσεις είτε λόγω αντικατάστασης αποχωρούντων υποψηφί
ων, απασχολούνται για το υπολειπόμενο, κατά περίπτωση, χρονικό διάστημα και μέχρι 
συμπληρώσεωςτηςεγκεκριμένης διάρκειας της σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
ΣΤΕΡΓΙΟΣΤΣΙΡΚΑΣ
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