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ΘΕΜΑ: Πρακτικό επιλογής προσωπικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου 2015-2016.
Στα Βριλήσσια και στο γραφείο του Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου
Βριλησσίων», σήμερα την 12η Δεκεμβρίου 2016 ημέρα Τρίτη, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η
επιτροπή αξιολόγησης αποτελούμενη από τον Γεωργιάδη Νικόλαο υπάλληλο ΝΠΔΔ ΠΕ
οικονομικού διοικητικού, την Ιωάννα Κοβούση, υπάλληλος ΝΠΔΔ ΔΕ διοικητικού γραμματέων
και τον Ιωάννη Μπράνη μέλος ΔΣ ΠΑΟΔΗΒ, δημότης (μειοψηφίας), η οποία ορίστηκε με την
72/2015 απόφαση του ΔΣ του ΝΠΔΔ για την αξιολόγηση και επιλογή προσωπικού με σύμβαση
ορισμένου χρόνου 10 πτυχιούχων καθηγητών φυσικής αγωγής, οι οποίοι θα εκτελέσουν τα
προγράμματα μαζικού αθλητισμού της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού οι οποίοι θα
προσληφθούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Οργανωτικό Πλαίσιο Προγραμμάτων «Άθλησης για
όλους» 2015-2016.
Λαμβάνοντας υπ’όψη :
1. την υπ’αριθμ.πρωτ. 579/16-12-2015 (ΑΔΑ: 7ΓΛΛΟΛΙ2-Μ2Ι) πρόσκληση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος που ανακοινώθηκε στην ημερήσια εφημερίδα ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ, η οποία
δημοσιεύθηκε στις 18/12/2015 και στην εβδομαδιαία εφημερίδα ΧΤΥΠΟΣ, η οποία
δημοσιεύθηκε στις 19/12/2015 και έληξε στις 28/12/2015 (διάρκειας 10 εργάσιμων
ημερών), η πρόθεση πρόσληψης δέκα (10) καθηγητών Φυσικής Αγωγής με κύρια ειδικότητα
: Ποδόσφαιρο, Χειροσφαίριση, Ενόργανη, Ρυθμική, Αντισφαίριση, Παραδοσιακοί χοροί,
Στίβος, Ειδική αγωγή, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έως οκτώ
μήνες (8), για την πραγματοποίηση των γενικών και ειδικών αθλητικών προγραμμάτων
μαζικού αθλητισμού μεγάλης διάρκειας περιόδου 2015-2016.
2. Τα υπ’αριθ. ΑΔΑ: ΩΖΔΩ4653Π4-Τ01/19-11-2015 και ΑΔΑ : 7ΝΒΓ4653Π4-Β3Η
έγγραφα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού περί εγκρίσεις προγραμμάτων
Άθλησης για Όλους μεγάλης διάρκειας περιόδου 2015-2016, με τα οποία εγκρίθηκαν τα
εξής προγράμματα για το ΝΠΔΔ :
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3. την υπ’αριθμ. 72/2015 Απόφαση του Δ.Σ., που αφορά την έγκριση διαδικασίας πρόσληψης
πτυχιούχων καθηγητών φυσικής αγωγής.
4. Την
ΚΥΑ
με
αρ.πρωτ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΑΟΠΑΑΔ/ΤΣΠΕΠΑΟ/304689/18015/1398/881/4-11-2015
και Φ.Ε.Κ. 2431/Β/11-11-2015 των υπουργών ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ − ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
σύμφωνα με την οποία για το ΝΠΔΔ «Πολιτιστικός & Αθλητικός Οργανισμός Δήμου
Βριλησσίων», εγκρίνονται δέκα (10) καθηγητές φυσικής αγωγής (γυμναστές)
5. Το υπ’ αριθμ. 26869/01-10-2013 (ΦΕΚ 2527/Β/08-10-2013) Οργανωτικό Πλαίσιο
Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους της ΓΓΑ με το οποίο ορίζεται η διαδικασία υλοποίησης
των προγραμμάτων και η πρόσληψη των γυμναστών.
Για τις θέσεις των καθηγητών Φυσικής Αγωγής υποβλήθηκαν, συνολικά, εμπρόθεσμα δεκαέξι (16)
αιτήσεις.
Η επιλογή των υπολοίπων Κ.Φ.Α. που θα εργαστούν στα αθλητικά προγράμματα του Μ.Α. έγινε βάσει
:
Α. της μοριοδότησης που αναφέρεται στις διατάξεις του υπ’ αριθμ. 26869/01-10-2013 (ΦΕΚ
2527/Β/08-10-2013) Οργανωτικό Πλαίσιο Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους της ΓΓΑ και
συγκεκριμένα με το άρθρο 9.3 Κριτήρια Επιλογής – Καθορισμός της σειράς κατάταξης των
υποψηφίων 9.3.1 «Βασικό κριτήριο κατάταξης 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.
Η πρόσληψη αυτών γίνεται με βάση την κατάταξη τους σε πίνακα σύμφωνα με τη μοριοδότηση που
περιγράφεται παρακάτω. Ως εκ τούτου, συντάσσονται πίνακες υποψηφίων μη λαμβάνοντας υπόψη
τον περιορισμό της ανεργίας και στη συνέχεια και της εντοπιότητας
Β. των αναγκών του ΝΠΔΔ Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Βριλησσίων.
Η σειρά κατάταξης των υπολοίπων υποψηφίων καθορίζεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια :
9.3.1.1.Τυπικά Προσόντα
Βασικό Πτυχίο: Βαθμός Πτυχίου (οι μονάδες του βαθμού του τίτλου σπουδών με δύο δεκαδικά
ψηφία πολλαπλασιάζονται με τον αριθμό 0,3).
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι
Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών (Master): 0,5 μονάδες.
Διδακτορικό: 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.
9.3.1.2. Εμπειρία
Ο υποψήφιος λαμβάνει μονάδες από την εμπειρία με ανώτατο όριο τους εξήντα (60) μήνες. Για
κάθε μήνα απασχόλησης στα Π.Α.γ.Ο. με μηνιαίο σύνολο ωρών 120 και άνω λαμβάνονται 0,08
μονάδες.
Για κάθε μήνα αποδεδειγμένης απασχόλησης στα Π.Α.γ.Ο. με μηνιαίο σύνολο ωρών μικρότερο των
120, οι μονάδες που λαμβάνονται υπολογίζονται ως εξής:
αρ. μηνών Χ ώρες απασχόλησης το μήνα Χ 0,08 μονάδες / 120.

9.3.1.3. Λοιπά βαθμολογούμενα κριτήρια
Πολυτεκνία
Ο πολύτεκνος υποψήφιος 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 (άρθρο 29 παρ. 6 ν.3838/2010).
Ο γονέας μονογονεϊκής οικογένειας βαθμολογείται με πενήντα (0,3) μονάδες για κάθε ένα (1)
τέκνο του.
Επισήμανση: γίνεται χρήση της προσφορότερης βαθμολογικά από τις παραπάνω ιδιότητες.
Αποκλείεται η αθροιστική βαθμολόγηση των παραπάνω κριτηρίων.
9.3.1.4. 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.
Δευτερεύουσα κατηγορία ειδίκευσης 0,5 μονάδες.
Στην περίπτωση που απαιτείται εξειδίκευση σε κατηγορία που δεν προβλέπεται στο πρόγραμμα
σπουδών του αντίστοιχου τμήματος 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).
Βάσει της ανωτέρω μοριοδότησης και των αναγκών του ΝΠΔΔ για την εύρυθμη λειτουργία των
Προγραμμάτων Αθληση για Ολους, οι επιτυχόντες είναι οι εξής δέκα (10) γυμναστές (ΚΦΑ) :
AA

ΑΡ.
ΠΡΩΤ.

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΣΥΝΟΛΟ
ΜΟΡΙΩΝ

1

603

ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ

7,32

2

587

ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ

7,19

3

586

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

7,03

4

594

ΕΝΟΡΓΑΝΗ

6,75

5

599

ΚΛΑΣΣΙΚΟΣ ΑΘΛ

6,56

6

589

ΣΤΙΒΟ

6,22

7

588

ΧΕΙΡΟΣΦΑΙΡΙΣΗ

5,46

8

596

ΠΑΡ ΧΟΡΟΙ

3,04

9

590

ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

4,09

10

595

ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

3,03

Προς απόδειξη των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη της
επιτροπής αξιολόγησης
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