ΑΔΑ: 62ΣΣΟΛΔΔ-ΤΛΝ

INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2017.11.15 11:43:06
EET
Reason:
Location: Athens

Νικήτη

15-11-2017

Αριθ. Πρωτ.: 591

ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ
γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ
ηεο ΓΗ.Κ.Δ.Γ. ηνπ ΓΗΜΟΤ ΙΘΩΝΙΑ
Έρνληαο ππόςε:

1. Τισ διατάξεισ τθσ παρ. 2 του άρκρου 14 του Ν. 2190/1994 όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει με
το άρκρο 1 παρ. 2 του Ν. 3812/2009 ςφμφωνα με τισ οποίεσ δεν υπάγεται ςτισ διατάξεισ των
κεφαλαίων Α’, Β’ και Γ’ το εκπαιδευτικό ι διδακτικό προςωπικό των με οποιαδιποτε
ονομαςία Οργανιςμϊν Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ πρϊτου και δευτζρου βακμοφ
2. Τισ διατάξεισ του Ν. 3852/2010 «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ
Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ- Ρρόγραμμα Καλλικράτθσ» (ΦΕΚ 87 Α), όπωσ ζχουν
τροποποιθκεί και ιςχφουν.
3. Τισ διατάξεισ του άρκρου ζνατου του Ν. 4057/2012 «Ρεικαρχικό Δίκαιο Δθμοςίων Ρολιτικϊν
Διοικθτικϊν Υπαλλιλων και Υπαλλιλων Νομικϊν Ρροςϊπων Δθμοςίου Δικαίου» (ΦΕΚ 54 Α).
4. Τον Ν.4151/2013 άρκρο 29 με το οποίο Οι Ρτυχιοφχοι Φυςικισ Αγωγισ του πρϊτου εδαφίου
τθσ παραγράφου αυτισ εξαιροφνται των διαδικαςιϊν τθσ υπ’ αρικμ. 33/2006 ΡΥΣ (Αϋ 280)
5. Το

ΦΕΚ

1774/17-06-2016,

Τεφχοσ

ΣΡΕΡΑΟ/187200/13385/1259/891)

Β’,

«Ζγκριςθ

(Απόφαςθ
Οργανωτικοφ

ΥΡΡΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΑΟΡΑΑΕΥΔΣ/
Ρλαιςίου

Ρρογραμμάτων

Άκλθςθσ για Πλουσ (Ρ.Α.γ.Ο)»
6. Το ζγγραφο του Υπουργείου Ρολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ, Δ/νςθσ
Γενικισ Γραμματείασ Ακλθτιςμοφ (ΑΔΑ 71Τ44653Ρ4-ΟΟΑ)

Άκλθςθσ για όλουσ,

ςχετικά με τθν υποβολι

αιτιςεων- προτάςεων, για τθν υλοποίθςθ προγραμμάτων άκλθςθσ για όλουσ περιόδου
2017-2018
7. Τθν υπ’ αρικμόν 15/2017, απόφαςθ του Δ.Σ τθσ ΔΗΚΕΔΣ, με κζμα «Ρρογραμματιςμόσ
προςλιψεων Ρ.Φ.Α με ςχζςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου οριςμζνου χρόνου, για τθν
υλοποίθςθ των προγραμμάτων Άκλθςθσ για όλουσ ςτο Διμο Σικωνίασ, περιόδου 20172018»
8. Τθν υποβολι προτάςεων τθσ ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Σ με αρικμό πρωτοκόλλου 97/14-3-2017
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9. Τθν

πιςτοποίθςθ

τθσ

ΔΗΚΕΔΣ

που

ζγινε

με

το

ζγγραφο

με

αρικμό

ΥΡΡΟΑ/ΓΔΥ/ΔΑΟΡΑΑΕΥΔΣ/ΤΣΡΕΡ/23001/12962/1306/941 ςτισ 19-6-2016 του Υπουργείου
Ρολιτιςμοφ
10. Το

ζγγραφο

με

υπ’

αρικμόν

πρωτ.

ΥΡΡΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΑΟΡΑΑΕΥΔΣ/

ΤΣΡΕΡΑΟ

/363084/20154/1815/1308 ςτισ 12-9-2017, του Υπουργείου Ρολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ,
Γενικισ Γραμματείασ Ακλθτιςμοφ, Δ/νςθσ Άκλθςθσ για όλουσ όπου μασ γίνετε κατανομι 1
κζςθσ Ρ.Φ.Α περιόδου 2017-2018.
11. Το ΦΕΚ 3359/22-09-2017, Τεφχοσ Β’, (Απόφαςθ ΥΡΡΟΑ/ΓΔΥΑ/ ΔΑΟΡΑΑΕΥΔΣ/ ΤΣΡΕΡΑΟ/
363084/20154/1815/1308) «Ζγκριςθ κατανομισ κζςεων για τθν πρόςλθψθ ΡΦΑ με ςκοπό
τθν ςτελζχωςθ των ΟΤΑ και των ΝΡΔΔ και ΝΡΙΔ αυτϊν που υλοποιοφν Ρρογράμματα
Άκλθςθσ για Πλουσ (Ρ.Α.γ.Ο) ζτουσ 2017-2018», όπου μασ εγκρίνεται ζνασ κακθγθτισ
φυςικισ αγωγισ .
12. Το με ΑΔΑ 6ΤPT4653Ρ4-Δ66 ζγγραφο του Υπουργείου Ρολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ, Γενικισ
Γραμματείασ Ακλθτιςμοφ, Δ/νςθσ Άκλθςθσ για όλουσ του τμιματοσ ςχεδιαςμοφ
παρακολοφκθςθσ κι ελζγχου των Ρ.Α.γ.Ο όπου μασ εγκρίνονται 6 γενικά προγράμματα
13. Το με ΑΔΑ 7υο64653π4-ΟΞ ζγγραφο του Υπουργείου Ρολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ, Γενικισ
Γραμματείασ Ακλθτιςμοφ, Δ/νςθσ Άκλθςθσ για όλουσ του τμιματοσ ςχεδιαςμοφ
παρακολοφκθςθσ κι ελζγχου των Ρ.Α.γ.Ο όπου μασ εγκρίνονται 1ειδικό προγράμματα
14. Τον Κανονιςμό εςωτερικϊν υπθρεςιϊν τθσ ΔΗΚΕΔΣ,
15. Τθν υπ αρικμόν 45/2017 απόφαςθ τθσ ΔΗΚΕΔΣ με κζμα Ρροκιρυξθ Κακθγθτι Φυςικισ Αγωγισ για
τθν υλοποίθςθ των προγραμμάτων Άκλθςθσ για όλουσ περιόδου 2017-2018, τθσ ΔΗΚΕΔΣ του
Διμου Σικωνίασ

Αλαθνηλώλεη
Σελ πξόζιεςε ελόο (01) Πηπρηνύρνπ Καζεγεηή Φπζηθήο Αγσγήο, κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ
δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ, ζπλνιηθήο δηάξθεηαο 8 κελώλ από ηελ εκέξα ππνγξαθήο ηεο ζύκβαζεο

με καταληκτική ημερομηνία λήξησ όρη πέξαλ ηηο 31/07/2018 (ιήμε ηνπ πξνγξάκκαηνο), από ηελ ΓΓΑ
κε σξηαία απνδεκίσζε, όπσο πξνβιέπεηαη από ην νξγαλσηηθό πιαίζην ηεο ΓΓΑ, γηα ηελ πινπνίεζε
ησλ Πξνγξακκάησλ «Άζιεζεο γηα Όινπο» πεξηόδνπ 2017-2018, γηα ηηο εμήο εηδηθόηεηεο:
ΚΩΓΙΚΟ

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ-

ΘΔΗ

ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ

01

ΠΔ

ΑΣΟΜΑ

ΦΟΡΔΑ

ΥΡΟΝΟ

ΣΤΠΙΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ

ΔΡΓΑΙΑ
ΓΗΜΟΣΙΚΗ

Έσο 8 κήλεο

Σίηινη ζπνπδψλ: Πηπρίν ηνπ

ΚΑΘΗΓΗΣΗ

ΚΟΙΝΩΦΔΛΗ

(Απφ ηελ εκέξα ππνγξαθήο

Σκήκαηνο Δπηζηήκεο Φπζηθήο

ΦΤΙΚΗ

ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ

ηεο ζχκβαζεο έσο

Αγσγήο & Αζιεηηζκνχ ηεο

ΑΓΩΓΗ

ΓΗΜΟΤ

31/07/2018 φπνπ νξίδεηαη ε

εκεδαπήο ή αλαγλσξηζκέλεο

ΙΘΩΝΙΑ

ιήμε ηνπ Πξνγξάκκαηνο)

αλψηαηεο ζρνιήο ηεο αιινδαπήο

ΤΝΟΛΟ

1

1

ΑΔΑ: 62ΣΣΟΛΔΔ-ΤΛΝ

Οη ππνςήθηνη πξέπεη λα έρνπλ ειηθία απφ 23 έσο 60 εηψλ.
Απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά:
Οη ελδηαθεξφκελνη καδί κε ηελ αίηεζή ηνπο πξέπεη λα ππνβάιινπλ ππνρξεσηηθψο ηα εμήο
δηθαηνινγεηηθά:
1. Αίηεζε – έληππν κε θξηηήξηα επηινγήο
2. Πηπρίν θπζηθήο αγσγήο φπσο αλαθέξεηαη ζηνλ πίλαθα 1 ηεο αλαθνίλσζεο, αλαγλσξηζκέλν
απφ ηελ Διιάδα.
3. θσηνηππία ηεο αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο.
4. Πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο.
5. Βεβαίσζε ηνπ Γήκνπ πεξί κφληκεο θαηνηθίαο.
6. Έγγξαθα πνπ απνδεηθλχνπλ ηελ πξνυπεξεζία, φπσο: βεβαηψζεηο, ή άιια
απνδεηθηηθά ζηνηρεία ηνπ θπξίνπ θνξέα αζθαιηζηηθήο θάιπςεο (κηζζνινγηθέο θαηαζηάζεηο Ι.Κ.Α. ή
άιισλ αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ) ή βεβαηψζεηο ή άιια απνδεηθηηθά ζηνηρεία θνξνινγηθνχ ραξαθηήξα
(απνδείμεηο παξνρήο ππεξεζηψλ, θιπ) ή πηζηνπνηεηηθά πξνυπεξεζίαο ζεσξεκέλα απφ ηελ
Δπηζεψξεζε Δξγαζίαο.
7. Βηνγξαθηθφ ζεκείσκα φπνπ ζα αλαθέξεηαη ε πξνυπεξεζία ζηα πξνγξάκκαηα ηεο ΓΓΑ, ή
επηκφξθσζε µέζσ ζεκηλαξίσλ, ή απφθηεζε άιινπ πηπρίνπ ή κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ ή εηδηθφηεηαο
θ.η.ι.
8. Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/86 φηη: Α) ηα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζηελ αίηεζε θαη
ζην βηνγξαθηθφ είλαη αιεζή, φηη ζα απαζρνιεζεί ζε νπνηαδήπνηε Γεκνηηθή ελφηεηα θαη Β)
ν ππνςήθηνο δειψλεη, φηη δελ έρεη θψιπκα θαηά ην άξζξν 22 ηνπ Τπαιιειηθνχ Κψδηθα (θαηαδίθε,
ππνδηθία, δηθαζηηθή αληίιεςε, δηθαζηηθή απαγφξεπζε).
9. Βεβαίσζε ηνπ ΟΑΔΓ φηη είλαη άλεξγνο
10. Έγγξαθα πνπ λα απνδεηθλχνπλ ηελ ηδηφηεηα ηνπ πνιπηέθλνπ ή ηνπ γνλέα κνλνγνλετθήο
νηθνγέλεηαο ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία.
Κξηηήξηα επηινγήο
Η επηινγή ησλ ππνςεθίσλ ζα γίλεη ζχµθσλα µε ηελ 26869/1-10-2013 Τπνπξγηθή απφθαζε
(ΦΔΚ2527/8-10-2013/ΑΓΑ:ΒΛΛΚΓ-39Η) «Έγθξηζε Οξγαλσηηθνχ Πιαηζίνπ Πξνγξακκάησλ Άζιεζεο
γηα Όινπο (Π.Α.γ.Ο) ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Αζιεηηζκνχ» θαζψο θαη ην νζο ΦΕΚ 1774/17-06-2016,

Τεφχοσ Β’, (Απόφαςθ ΥΡΡΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΑΟΡΑΑΕΥΔΣ/ΤΣΡΕΡΑΟ/187200/13385/1259/891) «Ζγκριςθ
Οργανωτικοφ Ρλαιςίου Ρρογραμμάτων Άκλθςθσ για Πλουσ (Ρ.Α.γ.Ο)»
Σππηθά πξνζόληα:

Βαςικό Πτυχίο: Οι μονάδεσ του βακμοφ του τίτλου ςπουδϊν με δφο δεκαδικά ψθφία
πολλαπλαςιάηονται με τον αρικμό 0,1). Εάν το πτυχίο αποκτικθκε ςτθν αλλοδαπι, απαιτείται
αντίγραφο τθσ πράξεωσ του ΔΙΚΑΤΣΑ ι του πιςτοποιθτικοφ αναγνϊριςθσ του ΔΟΑΤΑΡ, για τθ
βακμολογικι αντιςτοιχία.
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Μεταπτυχιακοί Τίτλοι Μεταπτυχιακόσ Τίτλοσ Σπουδϊν (Master): 0,5 μονάδεσ. Διδακτορικό: 1
μονάδα. Επιςιμανςθ: γίνεται χριςθ τθσ προςφορότερθσ βακμολογικά από τισ δφο κατθγορίεσ
μεταπτυχιακϊν τίτλων (εφόςον κατατεκοφν και οι δφο) και ενόσ μόνο από τθν ίδια κατθγορία αυτϊν.
Αποκλείεται θ ακροιςτικι βακμολόγθςι τουσ.
Εμπειρία Ο υποψιφιοσ λαμβάνει μονάδεσ από τθν εμπειρία με ανϊτατο όριο τουσ πενιντα (50)
μινεσ. Για κάκε μινα αποδεδειγμζνθσ απαςχόλθςθσ ςτα Ρ.Α.γ.Ο. με μθνιαίο ςφνολο ωρϊν ζωσ 120,
οι μονάδεσ που λαμβάνονται υπολογίηονται ωσ εξισ: Αρ. μθνϊν x ϊρεσ απαςχόλθςθσ το μινα x 0,08
μονάδεσ /120. Για τθν εφρυκμθ λειτουργία των Ρ.Α.γ.Ο, ςτα προγράμματα που ο φορζασ κρίνει
απαραίτθτο, δφναται να πριμοδοτιςει ζωσ 20 μινεσ από τουσ τελευταίουσ 24 μινεσ, τουσ
υποψθφίουσ που ζχουν αποδεδειγμζνθ προχπθρεςία ςτον οικείο φορζα ωσ εξισ: Αρ. μθνϊν (ζωσ 20
μινεσ) x 0,05 μονάδεσ. Η βακμολόγθςθ γίνεται ακροιςτικά.

Λοιπά βαθμολογοφμενα κριτήρια,
Πολυτεκνία Ο πολφτεκνοσ υποψιφιοσ βακμολογείται με 2 μονάδεσ. Ο υποψιφιοσ που είναι τζκνο
πολφτεκνθσ οικογζνειασ λαμβάνει 0,5 μονάδεσ.
Ανήλικα τέκνα. Ο υποψιφιοσ βακμολογείται 0,3 μονάδεσ για κακζνα από τα δφο (2) πρϊτα ανιλικα
τζκνα του και 0,5 μονάδεσ για το τρίτο ανιλικο τζκνο.
Γονέασ μονογονεϊκήσ οικογένειασ (άρκρο 29 παρ. 6 N. 3838/2010). Ο γονζασ μονογονεϊκισ
οικογζνειασ βακμολογείται με 0,3 μονάδεσ για κάκε ζνα (1) τζκνο του. Βακμολογείται ο υποψιφιοσ
που ζχει τθν γονικι μζριμνα. Επιςιμανςθ: Γίνεται χριςθ τθσ προςφορότερθσ βακμολογικά από τισ
παραπάνω ιδιότθτεσ. Αποκλείεται θ ακροιςτικι βακμολόγθςθ των παραπάνω κριτθρίων.
Λοιπά απαιτοφμενα προςόντα, Στθν περίπτωςθ που απαιτοφνται από τθν ανακοίνωςθ
εκείσζε: ε πεξίπησζε ηζνβαζκίαο ζα ιεθζνχλ ππφςε : ν ρξφλνο θηήζεο πηπρίνπ, ε εληνπηφηεηα, ε
αμηνιφγεζε ηνπ ππνςεθίνπ απφ ην θνξέα ζχκθσλα κε ην νξγαλσηηθφ πιαίζην.
Δπηινγή- Αλάξηεζε πηλάθσλ- Δλζηάζεηο
Η επηινγή ησλ ππνςεθίσλ ζα γίλεη απφ ηελ επηηξνπή αμηνιφγεζεο απνηειεζκάησλ πνπ ζπζηάζεθε
µε ηελ ππ’ αξ. 50/ 2017, απφθαζε ηνπ Γ. ηνπ Αξηζηνηέιεηνπ Πλεπκαηηθνχ Κέληξνπ, κε ζέκα
«Οξηζκφο 3κεινχο επηηξνπήο γηα πξνζιήςεηο πξνζσπηθνχ ».
Οη πξνζσξηλνί πίλαθεο θαηάηαμεο ησλ ππνςεθίσλ ζα αλαξηεζνχλ ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηεο
Δπηρείξεζεο. Οη

ελδηαθεξφκελνη

κπνξνχλ

λα

ππνβάινπλ ελζηάζεηο, κέζα ζε απνθιεηζηηθή

πξνζεζκία (10) εκεξψλ ζηα γξαθεία ηεο Δπηρείξεζεο, απφ ηελ επφκελε εκέξα ηεο αλάξηεζεο
ησλ απνηειεζκάησλ.
Πξνζεζκία θαη ηόπνο ππνβνιήο αηηήζεσλ
Οη

ελδηαθεξφκελνη

κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ

αίηεζε

ζηα

Γξαθεία ηεο ΓΗΚΔΓ , είηε
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ηαρπδξνκηθά (Γηεχζπλζε: Ν η θ ή η ε Υ α ι θ η δ η θ ή ο Σ . Κ . 6 3 0 8 8 ) , ηειέθσλν επηθνηλσλίαο: 23750
20151, εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο απφ 18-11-2017 θαη γηα (10) δέθα εκεξνινγηαθέο εκέξεο έσο θαη
27-11-2017.
Η

πεξίιεςε ηεο παξνχζεο αλαθνίλσζεο δεκνζηεχεηαη

ζε

η ν π η θ ή εθεκεξίδα ηνπ Ννκνχ

Υαιθηδηθήο 2 θνξέο θαη νιόθιεξε ε αλαθνίλσζε ζηνπο Πίλαθεο Αλαθνηλψζεσλ ηνπ νηθείνπ Φνξέα,
ηνπ Γεκαξρείνπ ζηελ Νηθήηε, ηνπ ΚΔΠ θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ.
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ
ηεο ΓΗ.Κ.Δ.Γ.

ΓΑΛΓΟΓΙΑΝΝΗ ΓΔΩΡΓΙΟ

