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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                              
ΝOMΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ                                        
ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ      Νίκαια, 24/11/2022      
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ     Αρ. Πρωτ.: 42752 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 
ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ                                    
Τηλέφωνο: 2132075304                                                                               
Ταχ. Δ/νση: Π. Τσαλδάρη 10 
Ταχ. Κώδικας: 18450, ΝΙΚΑΙΑ 
Email: prosopiko_ekt@nikaia-rentis.gov.gr  
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Για την πρόσληψη είκοσι πέντε (25) ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 
με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, 

διάρκειας έως οκτώ (8) μηνών, 
για τα Προγράμματα Άθλησης για Όλους, 

περιόδου 2022-2023. 
Έχοντας υπόψη: 
 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 & 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκη-

σης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), καθώς και τις 
διατάξεις του Ν. 4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοί-
κησης-Εμβάθυνση της Δημοκρατίας-Ενίσχυση της συμμετοχής-Βελτίωση της οικονομικής 
και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ-Πρόγραμμα Κλεισθένης» (Α’ 133), όπως ισχύουν. 

2. Τις διατάξεις του άρθρου ένατο του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών 
Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (Α’ 54), 
όπως ισχύει. 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 14 του Ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική 
ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 
2009/50/ΕΚ» (Α’ 85), όπως ισχύει. 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν.4151/2013 (Α’ 103), όπως ισχύει. 
5. Την ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΟΠΑΑ/ΕΥΔΣ/69097/2670/170/7.2.2020 Υπουργική Απόφαση 

(Φ.Ε.Κ. 461/Β΄/14-02-2020) «Έγκριση Οργανωτικού Πλαισίου Προγραμμάτων και Εκδη-
λώσεων Άθλησης για Όλους». 

6. Την υπ’ αρ. πρωτ. 27163/26-07-2022 βεβαίωση του Τμήματος Προϋπολογισμού και 
Οικονομικής Πληροφόρησης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών σχετικά με την 
ύπαρξη πιστώσεων στους σχετικούς Κ.Α.Ε. του προϋπολογισμού του Δήμου μας, 
οικονομικού έτους 2022, και με πρόβλεψη εγγραφής ανάλογων πιστώσεων στον 
προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2023.  

7. Την υπ’ αριθμ. 65/26-07-2022 (Α.Δ.Α.: 6ΝΡ8ΩΚΑ-ΛΒΙ) απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Νίκαιας-Αγίου Ιωάννου Ρέντη με θέμα την έγκριση θέσεων που 
αφορούν την πρόσληψη Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής, στα «Προγράμματα Άθλησης για 
Όλους (Π.Α.γ.Ο. και Ε.Α.γ.Ο)» της Διεύθυνσης Αθλητισμού του Δήμου Νίκαιας-Αγ. Ι. 
Ρέντη, περιόδου 2022-2023, με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου χρόνου, διάρκειας 
οκτώ (08) μηνών, με αντίτιμο. 

8. Την υπ’ αριθμ. 526568/01-11-2022 ΚΥΑ (Α.Δ.Α.: 972Ε4653Π4-ΠΣΞ) που αφορά στην «Έ-
γκριση Κατανομής και πλήρωσης Υφιστάμενων Θέσεων εποχικού προσωπικού κατηγορί-

mailto:prosopiko_ekt@nikaia-rentis.gov.gr
ΑΔΑ: 6ΘΛ8ΩΚΑ-ΛΙΤ



Σελίδα 2 από 7 

ας Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.), για την υλοποίηση Προγραμμάτων και Εκδη-
λώσεων Άθλησης για Όλους των ΟΤΑ Α΄ και Β΄ Βαθμού και των ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ αυτών, 
για την περίοδο 2022-23». (Φ.Ε.Κ. 5696/Β/07.11.2022). 

9. Την υπ’ αριθ. 556937/14-11-2022 (Α.Δ.Α.: ΡΠΝΧ4653Π4-ΤΧΝ) Απόφαση του Υφυπουρ-
γού Πολιτισμού και Αθλητισμού που αφορά στην «Έγκριση γενικών δομημένων μεγάλης 
διάρκειας Π.Α.γ.Ο. περιόδου 2022-2023». 

10. Την υπ’ αριθ. 559843/15-11-2022 (Α.Δ.Α.: Ρ62Ψ4653Π4-ΘΣΡ) Απόφαση του Υφυπουρ-
γού Πολιτισμού και Αθλητισμού που αφορά στην «Έγκριση ειδικών δομημένων μεγάλης 
διάρκειας Π.Α.γ.Ο. περιόδου 2022-2023». 

11. Την υπ’ αριθ. 559970/15-11-2022 (Α.Δ.Α.: 6Ι7Χ4653Π4-9Ω8) Απόφαση του Υφυπουργού 
Πολιτισμού και Αθλητισμού που αφορά στην «Έγκριση μη δομημένων μεγάλης διάρκειας 
Π.Α.γ.Ο. περιόδου 2022-2023». 

12. Την υπ’ αριθ. 560020/15-11-2022 (Α.Δ.Α.: Ω8334653Π4-Ξ0Ξ) Απόφαση του Υφυπουργού 
Πολιτισμού και Αθλητισμού που αφορά στην «Έγκριση μη δομημένων μικρής διάρκειας 
Π.Α.γ.Ο. περιόδου 2022-2023». 

13. Την υπ’ αριθ. 251433/ΥΠΠΟΑ/03-06-2022 Απόφαση της βεβαίωσης πιστοποίησης καταλ-
ληλότητας υλοποίησης Π.Α.γ.Ο. και Ε.Α.γ.Ο. 

14. Το υπ’ αριθ. οικ. 556482/ΥΠΠΟΑ/14-11-2022 έγγραφο της Γενική Γραμματεία Αθλητισμού 
περί του προσχεδίου προκήρυξης υλοποίησης Π.Α.γ.Ο. περιόδου 2022-2023. 

15. Το υπ’ αριθ. ΦΕ.Κ. 6086/Β΄/31-12-2020 περί τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υ-
πηρεσίας του Δήμου Νίκαιας-Αγ. Ι. Ρέντη, καθώς και το 379/Β΄/02-02-2021 ΦΕΚ περί διόρθω-
σης σφάλματος. 

16. Τις υπηρεσιακές ανάγκες. 

 
Ανακοινώνει 

 
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 
είκοσι πέντε (25) ατόμων Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής, διάρκειας έως οχτώ (8) μη-
νών, με ωριαία αποζημίωση, για την υλοποίηση των Προγραμμάτων «Άθλησης για 
όλους» περιόδου 2022-2023, με σκοπό την κάλυψη αναγκών της Διεύθυνσης Αθλητι-
σμού του Δήμου Νίκαιας-Αγίου Ιωάννου Ρέντη, που εδρεύει στην Νίκαια Αττικής, και 
συγκεκριμένα τον εξής, ανά ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμό ατόμων 
(βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα 
(βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β): 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός 
θέσης 

Ειδικότητα 
Διάρκεια 

σύμβασης 
Αριθμός 
ατόμων 

101 Πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής με ειδικότητα ΡΥΘΜΙΚΗ έως 8 μήνες 4 

102 Πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής με ειδικότητα ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ έως 8 μήνες 1 

103 Πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής με ειδικότητα ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ έως 8 μήνες 1 

104 
Πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής με ειδικότητα 

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ 
έως 8 μήνες 1 

105 
Πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής με ειδικότητα 

ΜΑΖΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ 
έως 8 μήνες 1 

106 Πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής με ειδικότητα ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ έως 8 μήνες 5 

107 Πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής με ειδικότητα ΣΤΙΒΟ έως 8 μήνες 1 

108 
Πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής με ειδικότητα 

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥΣ ΧΟΡΟΥΣ 
έως 8 μήνες 1 

109 
Πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ 

με επιθυμητές γνώσεις ΑΕΡΟΒΙΚΗ (ΠΙΛΑΤΕΣ) 
έως 8 μήνες 3 
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110 
Πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ 

με επιθυμητές γνώσεις ΑΕΡΟΒΙΚΗ (ΓΙΟΓΚΑ) 
έως 8 μήνες 2 

111 Πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής με ειδικότητα Α.με.Α έως 8 μήνες 3 

112 
Πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής με ειδικότητα ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ-

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΧΡΟΝΙΩΝ Η’ ΜΗ 
έως 8 μήνες 1 

113 
Πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής με ειδικότητα 

ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗ-
ΤΩΝ ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ-ΠΑΡΚΑ 

έως 8 μήνες 1 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός θέσης 
Τίτλος σπουδών  

και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

101, 102, 103, 104, 105, 
106, 107, 108, 112, 113 

 
ΠΤΥΧΙΟ Α.Ε.Ι. ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ. 
 
(Λαμβάνονται υπόψη τα οριζόμενα στην παράγραφο 7.3.1.4 του άρ-
θρου 7 του Οργανωτικού Πλαισίου Προγραμμάτων και Εκδηλώσεων 
Άθλησης για Όλους). 

109 

 
ΠΤΥΧΙΟ Α.Ε.Ι. ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ  ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ. 
 
ΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΑΕΡΟΒΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΙΛΑΤΕΣ, ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΟΜΩΣ 
ΔΕΝ ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ. 
 
Δύναται να λαμβάνεται υπόψη το πρόγραμμα σπουδών της αντίστοι-
χης σχολής των Α.Ε.Ι., μέσω της προσκομιζόμενης αναλυτικής βαθμο-
λογίας των υποψηφίων (όπως ορίζεται στην παράγραφο 7.3.1.4.β του 
άρθρου 7 του Οργανωτικού Πλαισίου Προγραμμάτων και Εκδηλώσεων 
Άθλησης για Όλους). 

 
 

110 

 
ΠΤΥΧΙΟ Α.Ε.Ι. ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ  ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ. 
 
ΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΑΕΡΟΒΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΙΛΑΤΕΣ, ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΟΜΩΣ 
ΔΕΝ ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ. 
 
Δύναται να λαμβάνεται υπόψη το πρόγραμμα σπουδών της αντίστοι-
χης σχολής των Α.Ε.Ι., μέσω της προσκομιζόμενης αναλυτικής βαθμο-
λογίας των υποψηφίων (όπως ορίζεται στην παράγραφο 7.3.1.4.β του 
άρθρου 7 του Οργανωτικού Πλαισίου Προγραμμάτων και Εκδηλώσεων 
Άθλησης για Όλους). 

111 

 
ΠΤΥΧΙΟ Α.Ε.Ι. ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ. 
 
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 
ΕΙΝΑΙ Η ΣΧΕΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ, (όπως ορίζεται στην παράγραφο 7.4 
του άρθρου 7 του Οργανωτικού Πλαισίου Προγραμμάτων και Εκδηλώ-
σεων Άθλησης για Όλους). 

 
 
Από το σύνολο των θέσεων που προκηρύσσουμε δεν προσμετρούνται τα μόρια προϋπη-
ρεσίας για την πρόσληψη πέντε (5) Π.Φ.Α., θέσεις που αναλογούν σε ποσοστό έως 20 % 
επί του συνόλου των προκηρυσσόμενων θέσεων. 
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Δεδομένου ότι το σύνολο των θέσεων που προκηρύσσονται είναι είκοσι πέντε (25), ο Δή-
μος μας προτίθεται να προσλάβει πέντε (5) Π.Φ.Α., σύμφωνα με την ανωτέρω προϋπόθε-
ση από τα τμήματα των Γενικών Δομημένων Μεγάλης Διάρκειας Προγραμμάτων Άθλησης 
για Όλους, ήτοι α) Άσκηση στην Προσχολική Ηλικία, β) Παιδί και Αθλητισμός γ) Άσκηση 
στην Εφηβική Ηλικία δ) Άθληση και Νέοι ε) Άσκηση Ενηλίκων και στ) Άσκηση στην Τρίτη 
Ηλικία.  
 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ-ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 
 

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 ι-
κανός αριθμός υποψηφίων που να πληροί την παραπάνω προϋπόθεση (ανεργία), προ-
κειμένου 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 πρόσ-
ληψη αυτών γίνεται με βάση την κατάταξή 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: 
 
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 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 με-
ταπτυχιακών τίτλων (εφόσον κατατεθούν και οι δύο) και ενός μόνο από την ίδια κατηγορία 
αυτών. Αποκλείεται η αθροιστική βαθμολόγησή τους. 
 
2. 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 υπο-
λογίζονται κλιμακωτά ως εξής: 
Για το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης και προγενέ-
στερα (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. 
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3. 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 ιδιότη-
τες. Αποκλείεται η αθροιστική βαθμολόγηση των παραπάνω κριτηρίων. 
 
4. Λοιπά απαιτούμενα προσόντα 
α) Στην περίπτωση που για την προκηρυχθείσα θέση απαιτείται ειδικότητα και υπάρχουν 
υποψήφιοι Π.Φ.Α. που πληρούν την προϋπόθεση με κύρια ή δευτερεύουσα ειδικότητα, 
άδεια /αναγγελία άσκησης επαγγέλματος τότε αυτή βαθμολογείται ως εξής: Κύρια κατηγο-
ρία ειδίκευσης: 1,5 μονάδα. Δευτερεύουσα κατηγορία ειδίκευσης: 1 μονάδα. Άδεια / αναγ-
γελία άσκησης επαγγέλματος προπονητή: 0,5 μονάδα. Συμμετοχή σε επιμορφωτικά σεμι-
νάρια που διοργανώνονται από τη Γ.Γ.Α.: 0,5 μονάδα ανά σεμινάριο και μέχρι δύο σεμινά-
ρια στη διάρκεια της τελευταίας πενταετίας. 
 
Επισημαίνεται ότι λαμβάνεται υπόψη η τυχόν διαφορετική ονομασία ειδικότητας, όπου α-
παιτείται, ανά Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού σε παρεμφερή αντικεί-
μενα.  
 
Τα Γενικά Δομημένα Προγράμματα αφορούν όλες τις ειδικότητες των Π.Φ.Α. κατά τα 
λοιπά.  
 
Επισήμανση: Γίνεται χρήση των προσφορότερων βαθμολογικά από τα παραπάνω προ-
σόντα. Αποκλείεται η αθροιστική βαθμολόγηση των παραπάνω κριτηρίων. 
 
β) Στην περίπτωση που απαιτείται από την ανακοίνωση περαιτέρω εξειδίκευση σε αντικεί-
μενα 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. υποχρε-
ούνται να παρουσιαστούν στο κατάστημα του φορέα εντός 5 εργάσιμων ημερών για α-
νάληψη 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 κέ-
ντρα ψυχικής υγείας και στα άτομα με ειδικές ανάγκες, τα μόρια προϋπηρεσίας 
προσμετρούνται μόνο, αν αυτή έχει αποκτηθεί στα συγκεκριμένα προγράμματα 
Π.Α.γ.Ο. Στην προκήρυξη για τις συγκεκριμένες θέσεις Π.Φ.Α πρέπει να αναφέρεται 
η σχετική προϋπηρεσία ως προαπαιτούμενο για την κατάταξη στον πίνακα των 
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υποψηφίων. Οι αιτούντες/σες χωρίς μοριοδοτούμενη προϋπηρεσία δεν αποκλείο-
νται της διαδικασίας, μοριοδοτούνται βάσει των τυπικών λοιπών κριτηρίων και 
προσόντων και η συναφής εμπειρία τους (αν και ΜΗ μοριοδοτούμενη), αποδεικνύε-
ται μέσω της κατάθεσης των απαραίτητων δικαιολογητικών.  
 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
 
(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 διδακτορι-
κού διπλώματος ή ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένου στην Ελλά-
δα. 
(4) Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας. 
(5) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 
(6) Βεβαίωση πρόσφατη (μέσα στα χρονικά όρια της προκήρυξης) του ΟΑΕΔ ότι είναι ά-
νεργος. 
(7) Έγγραφα που αποδεικνύουν προϋπηρεσία, όπως: Βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά 
στοιχεία του κυρίου φορέα ασφαλιστικής κάλυψης (μισθολογικές καταστάσεις Ι.Κ.Α. ή άλ-
λων ασφαλιστικών ταμείων) ή βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία φορολογικού χαρα-
κτήρα (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. 
 
Και κατά περίπτωση όπου απαιτούνται ή υφίστανται: 

1. Έγγραφα που αποδεικνύουν την ιδιότητα του πολυτέκνου ή του γονέα μονογονεϊ-
κής 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. Βεβαίωση του Δήμου περί μόνιμης κατοικίας (μόνο σε περίπτωση που ο υποψή-
φιος είναι μόνιμος κάτοικος του Δήμου μας και λαμβάνεται υπόψη αποκλειστικά σε 
περίπτωση ισοβαθμίας). 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ  

Περίληψη της παρούσας ανακοίνωσης να δημοσιευθεί σε δύο (2) ημερήσιες ή εβδομαδιαί-
ες 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 δημοτι-
κού καταστήματος του δήμου Νίκαιας - Αγίου Ιωάννου Ρέντη στον οποίο εδρεύει η υπηρε-
σία, στην ιστοσελίδα του Δήμου Νίκαιας-Αγ. Ι. Ρέντη (www.nikaia-rentis.gov.gr), καθώς και 
στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ». Θα συνταχθεί και σχετικό πρακτικό ανάρτησης στο φορέα. 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση που μπορούν να προμηθεύο-
νται από την ιστοσελίδα του Δήμου, και να την υποβάλουν, είτε ηλεκτρονικά, συνοδευό-
μενη με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ΣΚΑΝΑΡΙΣΜΕΝΑ και ΟΧΙ ΣΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ, 
στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: prosopiko_ekt@nikaia-rentis.gov.gr, είτε 
αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξου-

http://www.nikaia-rentis.gov.gr/
mailto:prosopiko_ekt@nikaia-rentis.gov.gr
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σιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στα γραφεία της υ-
πηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Π. Τσαλδάρη 10 Νίκαια, 3ος όροφος, Τμήμα 
ΙΔΑΧ και Έκτακτου  Προσωπικού, τηλ. επικοινωνίας: 2132075226 - 304.  

Η αίτηση συμμετοχής, που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά, πρέπει απαραιτήτως να εμ-
φανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν θα γί-
νονται δεκτές.  

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής 
υποβολής. 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι ΔΕΚΑ (10) ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ και αρχίζει 
από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες 
ή της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου 
Νίκαιας-Αγίου Ιωάννη Ρέντη, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσί-
ευσης στις εφημερίδες. 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: ΚΑΤΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ 

Μετά την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, η υπηρεσία μας θα καταρ-
τίσει τους πίνακες σειράς προτεραιότητας των υποψηφίων και θα τους αναρτήσει στο κα-
τάστημα των γραφείων μας. 

Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης μέσα 
σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) εργασίμων ημερών, η οποία αρχίζει από την επόμε-
νη ημέρα της ανάρτησής τους. Η ένσταση κατατίθεται στο Τμήμα Προσωπικού Αορίστου 
Χρόνου και Έκτακτου Προσωπικού του Δήμου. 

Κατόπιν της εξέτασης των πιθανών ενστάσεων, η υπηρεσία μας θα οριστικοποιήσει τους 
πίνακες και θα προβεί στην πρόσληψη, βάσει των αναφερόμενων διαδικασιών στο Οργα-
νωτικό Πλαίσιο. 

 
 
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ 

 
 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ 
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