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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ
ΧΡΟΝΟΥ ΜΕ ΩΡΙΑΙΑ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ
Ο ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ
'Εχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης" (ΦΕΚ 87 Α), όπως έχουν
τροποποιηθεί και ισχύουν.
2. Τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 14 του Ν.2190/1994 όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει με το άρθρο 1 παρ.2 του Ν.3812/2009 σύμφωνα με τις οποίες δεν υπάγεται στις
διατάξεις των κεφαλαίων Α΄, Β΄ και Γ΄ το εκπαιδευτικό ή διδακτικό προσωπικό των
Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ βαθμού.
3.Την υπ΄αριθμ. πρωτ. 55/5932/20.03.2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου
Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος περί έγκρισης πρόσληψης Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής, για
την υλοποίηση των Προγραμμάτων Άθλησης για Ολους, περιόδου 2017-2018.
4.Την
υπ΄αριθμ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ΤΣΠΕΠΑΟ/187200/13385/1259/891
Απόφαση Υπ. Πολιτισμού και Αθλητισμού περί Εγκρισης Οργανωτικού Πλαισίου
Προγραμμάτων Αθλησης για Ολους (ΦΕΚ 1774/17.06.2016 τ.΄Β΄).
5.Την υπ' αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ΤΣΠΕΠΑΟ/363084/20154/1815/1308
(ΦΕΚ. 3359/22.09.2017 τ. Β΄), Κοινή Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, του Υφυπουργού Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης, του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού και του
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, περί "Έγκρισης κατανομής θέσεων για την
πρόσληψη Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α) με σκοπό την στελέχωση των ΟΤΑ
και των ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ αυτών, που υλοποιούν Προγράμματα Άθλησης για όλους
(Π.Α.γ.Ο) περιόδου 2017-2018".
6.Τηνυπ΄αριθμ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ΤΣΠΕΠΑΟ/444247/23485/2310/1586/27.
10.2017 Ανακοίνωση Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού περί «Εγκρισης γενικών
προγραμμάτων άθλησης για όλους μεγάλης διάρκειας περιόδου 2017-2018».
7.Το υπ’ αριθμ πρωτ. 26620/31.10.2017 έγγραφο του Τμήματος Αθλητισμού του Δήμου
μας με το οποίο ορίζονται οι ειδικότητες των Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής που θα
απασχοληθούν στο Δήμο.
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με
ωριαία αντιμισθία, διάρκειας έως 31.07.2018, συνολικά οκτώ (8) Πτυχιούχων
Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.) για την υλοποίηση των Προγραμμάτων Άθλησης για
Όλους (Π.Α.γ.Ο.) περιόδου 2017-2018, με τα εξής απαιτούμενα (τυπικά και ειδικά)
προσόντα:
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΠΕ
ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
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ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Τίτλοι σπουδών: Πτυχίο του Τμημ.
Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού της
ημεδαπής ή αναγνωρισμένης ανώτατης
σχολής της αλλοδαπής, με ειδικότητα
Κολύμβησης
Τίτλοι σπουδών: Πτυχίο του Τμήμ.
Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού της
ημεδαπής ή αναγνωρισμένης ανώτατης
σχολής της αλλοδαπής, με ειδικότητα
Αντισφαίρισης
Τίτλοι σπουδών: Πτυχίο του Τμημ.
Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού της
ημεδαπής ή αναγνωρισμένης ανώτατης
σχολής της αλλοδαπής, με ειδικότητα
Παραδοσιακών Χορών.

Τίτλοι σπουδών: Πτυχίο του Τμήμ.
Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού της
ημεδαπής ή αναγνωρισμένης ανώτατης
σχολής της αλλοδαπής, με ειδικότητα
Ποδοσφαίρου
Τίτλοι σπουδών: Πτυχίο του Τμημ.
Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού της
ημεδαπής ή αναγνωρισμένης ανώτατης
σχολής της αλλοδαπής με ειδικότητα
Ορχηστρικής.
Τίτλοι σπουδών: Πτυχίο του Τμημ.
Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού της
ημεδαπής ή αναγνωρισμένης ανώτατης
σχολής της αλλοδαπής με ειδικότητα
Αθλητικές Δραστηριότητες Κλειστού
Χώρου (Αεροβικής Γυμναστικής–
Μυϊκής Ενδυνάμωσης).

Η επιλογή του ανωτέρω προσωπικού θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του
Οργανωτικού Πλαισίου (Ο.Π) των Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους
ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ΤΣΠΕΠΑΟ/187200/13385/1259/891/07.06.2016 (ΦΕΚ
1774/17.06.2016 τ.΄Β΄).
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ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ-ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
 Πτυχίο ΑΕΙ, ημεδαπής ή ισότιμο αλλοδαπής σχολής Τ.Ε.Φ.Α.Α με την ανάλογη
ειδικότητα όπου αυτή απαιτείται.
 Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία 23 έως 60 ετών.
 Οι υποψήφιοι δε θα πρέπει να έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Ν.3584/2007.
 Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση (χορηγείται από την υπηρεσία)
στο Δημαρχείο Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας, η οποία θα συνοδεύεται
από:
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, ότι δεν υπάρχει κώλυμα κατά το άρθρο 16 του
Ν.3584/2007 και ότι θα απασχοληθούν σε όποια Δημοτική ενότητα τους υποδειχθεί.
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 του Δήμου περί μόνιμης κατοικίας.
7.Βεβαίωση του Ο.Α.Ε.Δ. ότι είναι άνεργος.
8.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.
9.Έγγραφα που αποδεικνύουν την ιδιότητα του πολυτέκνου ή του γονέα μονογονεϊκής
οικογένειας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
ΕΠΙΛΟΓΗ-ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ-ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ
Οι πίνακες κατάταξης των υποψηφίων θα αναρτηθούν στον πίνακα ανακοινώσεων του
Δημοτικού Καταστήματος και στην ιστοσελίδα του Δήμου. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν
να υποβάλλουν ενστάσεις, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερολογιακών
ημερών, από την επόμενη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων, στο Δημοτικό
Κατάστημα, στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών του
Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας (Δεκελείας 97 Ν. Φιλαδέλφεια 143-41, τηλ:
213-2049065, fax:213-2049071).
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο
εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή
τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στο Δημοτικό Κατάστημα, είτε ταχυδρομικά με
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συστημένη επιστολή στην ακόλουθη διεύθυνση: ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΝΕΑΣ
ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ, ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ 97, Τ.Κ 14341, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Ανθρώπινου
Δυναμικού, υπόψη κας Ειρήνης Δημητριάδη, τηλ: 2132049065, εντός προθεσμίας δέκα
(10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά), που αρχίζει από την επομένη ημέρα
της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσης σε τοπικές εφημερίδες ή της αναρτήσεώς της
στο Δημοτικό Κατάστημα. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με τη παρέλευση ολόκληρης της
τελευταίας ημέρας και αν αυτή είναι κατά νόμο εξαιρετέα (Δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη
τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επομένη εργάσιμη ημέρα. Στην περίπτωση
αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση
την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής(σφραγίδα ταχυδρομείου), ο οποίος
μετά την αποσφράγιση του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
Η παρούσα δημοσιεύεται σε δύο (2) εφημερίδες και αναρτάται στον πίνακα
ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος και στην ιστοσελίδα του Δήμου Νέας
Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας.(www.neafiladelfeia.gr).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
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