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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ               Ζωγράφου : 11/11/2021 
ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ                                                  Αριθ. Πρωτ.:…2465.…. 
Ν.Π.Δ.Δ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ    
Δ/νση: Ανακρέοντος 60    
Ζωγράφου, ΤΚ 15771    
   
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθ. ΣΜΕ  1/2021 
σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ  

για την παροχή υπηρεσιών έναντι Αντιτίμου από τους ωφελούμενους 
 

Το ΝΠΔΔ «Πολιτισμού & Αθλητισμού Δήμου Ζωγράφου» 
 

Έχοντας υπόψη: 
1. Tις διατάξεις του Π.Δ. 524/80 (ΦΕΚ143/ΤΑ΄/17-7-1980). 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994, όπως έχουν τροποποιήθηκε από τις  
διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2527/1997 (ΦΕΚ206/τ.Α΄/8-10-1997), από τις  διατάξεις του 
άρθρου 10 του Ν.3812/2009 (ΦΕΚ 234/τ.Α΄/28-12-2009), από τις διατάξεις του άρθρου 24 
του Ν.4210/2013 (ΦΕΚ 254/ΤΑ΄/21-11-2013) και τις  διατάξεις του άρθρου 26 του 
Ν.4235/2015 (ΦΕΚ 47/τ.Α΄/11-05-2015). 

3. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 
4. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 25241/3-03-2021 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με 

θέμα: «Αποστολή αιτημάτων ΟΤΑ α΄και β΄βαθμού και των ΝΠΙΔ αυτών για την πρόσληψη 
έκτακτου προσωπικού για το έτος 2021».  

5. Την υπ’ αριθ. 14/2021 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (ΑΔΑ:ΩΣΤΔΟΚ6Ε-ΡΑΟ) με 
θέμα «Λήψη απόφασης για προγραμματισμό προσλήψεων καλλιτεχνικού/επιμορφωτικού 
προσωπικού με Σύναψη Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ) έναντι αντιτίμου, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 
πρωτ.:14626/26-02-2021 Έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών».  

6. Την υπ’ αριθ. πρωτ. ΑΣΕΠ 4463/18-06-2021 βεβαίωση του εν λόγω φορέα ότι 
υποβαλλόμενο αίτημά μας γίνεται δεκτό για τη σύναψη των συμβάσεων μίσθωσης έργου, 
διότι, το προσωπικό αυτό, θα προσληφθεί για την εκτέλεση του έργου, πέραν των συνήθων 
καθηκόντων, το οποίο δεν μπορεί να εκτελεστεί από το υπάρχον και προβλεπόμενο από τον 
οργανισμό του φορέα προσωπικό.  

7. Με το υπ’ αριθ. πρωτ.:100560/20-08-2021 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 
μας κοινοποιήθηκε η υπ’ αρ. πρωτ. 56166/26-07-2021 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 107 Ν. 4483/2017, εγκρίθηκε η 
σύναψη δέκα επτά  (17) συμβάσεων μίσθωσης έργου, μέχρι ένα (1) έτος για την παροχή 
υπηρεσιών έναντι αντιτίμου από τους ωφελούμενους για το ΝΠΔΔ «Πολιτισμού & 
Αθλητισμού Δήμου Ζωγράφου». 

8. Τις υπ’ αριθ. 50/2021 (ΑΔΑ:6ΔΤ0ΟΚ6Ε-ΜΟ0) απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ 
«Πολιτισμού & Αθλητισμού Δήμου Ζωγράφου» για τον καθορισμό αριθμού ατόμων και 
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ειδικοτήτων με σχέση εργασίας ΣΜΕ για την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου από τους 
ωφελούμενους. 

 

Ανακοινώνει 
Τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου για την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου από 
τους ωφελούμενους, με συνολικά δύο  (2) άτομα για την κάλυψη αναγκών του ΝΠΔΔ 
Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Ζωγράφου, που εδρεύει στο Δήμο Ζωγράφου Νομού 
Αττικής, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «εκγύμναση δημοτών», συνολικής 
διάρκειας έως ένα (1) έτος. Στο πλαίσιο του έργου αυτού θα απασχοληθούν ανά τόπο 
εκτέλεσης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης ο εξής αριθμός ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με 
τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β): 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ανά κωδικό απασχόλησης) 

Κωδικός  
απασχόλησης Τόπος εκτέλεσης Ειδικότητα Διάρκεια 

σύμβασης 
Αριθμός 
ατόμων 

01 
Εγκαταστάσεις ΝΠΔΔ 

Πολιτισμού & Αθλητισμού Δήμου 
Ζωγράφου  

ΠΕ Φυσικής 
Αγωγής με γνώση 
Pilates & Μυϊκής 
Ενδυνάμωσης, 
aerobic, yoga. 

 

Έως 12 
μήνες  2 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό απασχόλησης) 

Κωδικός 
απασχόλησης 

Τίτλος σπουδών  
και  

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

01 

- Πτυχίο ή δίπλωμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού ΑΕΙ ή το ομώνυμο 
πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Πρόγραμμα 
Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος άλλων σχολών της 
ημεδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας, ή αναγνωρισμένος αντίστοιχος και ισοδύναμος 
τίτλος σχολών της αλλοδαπής.  
- Βεβαίωση ή Πιστοποίηση διδασκαλίας Pilates ή και Μυϊκή Ενδυνάμωση ή και 
aerobic ή και yoga 
- Εμπειρία: τουλάχιστον έξι (6) μηνών σε τουλάχιστον μία από στις παραπάνω 
ειδικεύσεις (aerobic ή pilates ή μυϊκή ενδυνάμωση ή yoga) 
- Δυνατότητα παροχής τηλεκπαίδευσης  

 

 
ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 

Οι υποψήφιοι πρέπει: 
1.  Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία 21έως 65 ετών. 
2.  Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του υπαλληλικού κώδικα (καταδίκη, υποδικία, 

δικαστική συμπαράσταση). 
3.  Οι άνδρες μέχρι την λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων να έχουν εκπληρώσει τις 

στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.  
4.  Δεκτοί στη διαδικασία επιλογής γίνονται οι υποψήφιοι που είναι: α) Έλληνες πολίτες, β) 

πολίτες των άλλων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπό τους περιορισμούς 
του άρθρου 1 παρ. 1 του N.2431/1996 και γ) Βορειοηπειρώτες, Κύπριοι Ομογενείς και 
Ομογενείς αλλοδαποί που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα 
νησιά Ίμβρο και Τένεδο, και ομογενείς εξ Αιγύπτου, χωρίς να απαιτείται πιστοποιητικό 
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ελληνικής ιθαγένειας, υπό την προϋπόθεση ότι η ιδιότητά τους ως Ελλήνων, κατά το γένος 
και τη συνείδηση, αποδεικνύεται με άλλους τρόπους (ν.δ.3832/1958 ως ισχύει). 

5.  Να είναι υγιείς, αρτιμελείς και να έχουν φυσική κατάσταση κατάλληλη για την άσκηση – 
εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν. 

  
 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
Με την αίτηση συνυποβάλλονται τα παρακάτω απαιτούμενα δικαιολογητικά γενικών προσόντων 
των υποψηφίων: 

1.   Αίτηση στην οποία να δηλώνεται ο κωδικός θέσης και η ειδικότητα του αιτούντος και θα 
καταγράφονται αριθμημένα όλα τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά. 

2. Την αίτηση  θα μπορούν να προμηθευθούν από την ιστοσελίδα του Νομικού μας 
Προσώπου https://zografouculture.gr/ η οποία θα αναρτηθεί μαζί με την παρούσα 
ανακοίνωση και το παράρτημα αυτής καθώς και στην ιστοσελίδα του στου Δήμου 
Ζωγράφου  https://www.zografou.gov.gr/ 

3.   Ευκρινές φωτοαντίγραφο των δυο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή άλλο 
δημόσιο έγγραφο από το οποίο να προκύπτουν τα στοιχεία της ταυτότητας. 

4.   Ευκρινή φωτοαντίγραφα του τίτλου με τον βαθμό αριθμητικά. Οι τίτλοι σπουδών 
(βασικοί ή μεταπτυχιακοί) που προέρχονται από ιδρύματα του εξωτερικού, πρέπει να 
συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση και να φέρουν αναγνωρισμένη ισοτιμία και 
αντιστοιχία του ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ). 

5.  Βεβαιώσεις από διδακτική προϋπηρεσία ιδίου αντικειμένου. 
6.   Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, όπου δηλώνεται τυχόν απασχόληση σε  Δημόσιο ή 

ιδιωτικό εκπαιδευτικό ίδρυμα (παράλληλη απασχόληση). 
7.  Για όλες τις περιπτώσεις είτε ζητείται εξειδικευμένη εμπειρία είτε όχι: 

(1) Για τους μισθωτούς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα:  
• Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα από την οποία να προκύπτει η διάρκεια της 
ασφάλισης και 
• Χωριστή από την αίτηση υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου κατά το άρθρο 8 του 
ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνονται επακριβώς ο χρόνος και το είδος της εμπειρίας 
του καθώς και τα στοιχεία του εργοδότη, φυσικού προσώπου ή της επωνυμίας της 
επιχείρησης αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο.  
Οι μισθωτοί του δημόσιου τομέα μπορούν, εναλλακτικά, αντί της βεβαίωσης του 
ασφαλιστικού φορέα και της υπεύθυνης δήλωσης, να προσκομίσουν βεβαίωση του 
οικείου φορέα του δημοσίου τομέα από την οποία να προκύπτουν το είδος και η 
χρονική διάρκεια της εμπειρίας. 
(2) Για τους ελεύθερους επαγγελματίες απαιτούνται αθροιστικά: 
• Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα στην οποία να αναγράφεται η διάρκεια της 
ασφάλισης συνοδευόμενη με την αναλυτική βεβαίωση του εργοδότη στην οποία να 
αναφέρονται οι ακριβείς ώρες και ημέρες εργασίας. 
• Υπεύθυνη δήλωση, χωριστή από την αίτηση, κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986, ότι 
πραγματοποίησε συγκεκριμένες εργασίες, μελέτες και έργα σχετικά με το αντικείμενο της 
εμπειρίας και 
• Υποβολή μιας τουλάχιστον σχετικής σύμβασης ή δελτίων παροχής υπηρεσιών που 
καλύπτουν ενδεικτικώς τη διάρκεια και το είδος της εμπειρίας. 
Στην περίπτωση που η εμπειρία έχει αποκτηθεί στο δημόσιο τομέα, εναλλακτικά, αντί των 
προαναφερομένων, οι υποψήφιοι μπορούν να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα 
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του δημόσιου τομέα από την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της 
εμπειρίας. 

8.   Ο υποψήφιος με την υπογραφή της αίτησης αποδέχεται ότι: α) δεν έχει 
καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή 
και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, 
καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος καθ' υποτροπή, 
συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, β) δεν είναι υπόδικος και 
δεν έχει παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της 
προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε, γ) λόγω καταδίκης, 
δεν έχει στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση 
αυτή, δ) δεν τελεί υπό δικαστική συμπαράσταση, ε) τα στοιχεία που αναφέρονται 
στην αίτηση συμμετοχής και στο βιογραφικό σημείωμα είναι αληθή, στ) 
πραγματοποιήθηκε η εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων ή η νόμιμη 
απαλλαγή και η αιτία απαλλαγής (μόνο για άνδρες), ζ) δυνατότητα παροχής 
τηλεκπαίδευσης, η) ότι έχει λάβει γνώση των όρων της προκήρυξης και αποδέχεται 
πλήρως τους όρους αυτής.   

 
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ   
Από την διαδικασία της συνέντευξης, ενώπιον της τριμελούς Επιτροπής Επιλογής 
Αθλητικού/Επιμορφωτικού Προσωπικού, του άρθρου 4 παρ. 1 του Π.Δ. 524/1980 (κατόπιν 
τηλεφωνικής πρόσκλησης) θα περάσουν μόνο οι υποψήφιοι, οι οποίοι πληρούν τα τυπικά 
προσόντα. Όλοι οι υποψήφιοι θα αξιολογηθούν στο γνωστικό επίπεδο του αντικειμένου για το 
οποίο έχουν αιτηθεί, στην προσωπικότητα, ικανότητες, στη μέθοδο διδασκαλίας, σε παιδαγωγική 
προσέγγιση).  
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Δημοσίευση της ανακοίνωσης  
Περίληψη της παρούσας ανακοίνωσης, η οποία πρέπει να περιέχει υποχρεωτικά τα όρια ηλικίας 
και όλα τα στοιχεία του άρθρου 21 παρ. 8 του Ν. 2190/1994 (όπως ισχύει), θα δημοσιευθεί σε 
δύο (2) ημερήσιες εφημερίδες του νομού.  
Ανάρτηση ολόκληρης της Ανακοίνωσης μαζί με το Παράρτημα αυτής θα γίνει στις 
ηλεκτρονικές διευθύνσεις: της υπηρεσίας μας (www. zografouculture.gr) και του Δήμου 
Ζωγράφου (www. zografou. gov.gr ). 

Θα συνταχθεί και σχετικό πρακτικό ανάρτησης.  
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής 
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από 12/11/2021 έως και 18/11/2021. 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν την αίτησή τους και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, 
ηλεκτρονικά στο email:  npathlitismos@gmail.com είτε ταχυδρομικά με συστημένη 
επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου 
Ζωγράφου», στην ακόλουθη διεύθυνση: Ανακρέοντος 60 – Ζωγράφου Τ.Κ.15772, απευθύνοντάς 
την στο Τμήμα Αθλητικών Δραστηριοτήτων, υπόψη της κας Αγλαΐας Χατζηορίδη (τηλέφωνο 
επικοινωνίας: 2107713815). 
Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων που υποβάλλονται ηλεκτρονικά κρίνεται με βάση την 
ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής.  
Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων 
κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την 
αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.                              
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Οι αιτήσεις συμμετοχής που θα υποβληθούν είτε ηλεκτρονικά είτε ταχυδρομικά πρέπει 
απαραιτήτως να εμφανίζονται υπογεγραμμένες, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες 
αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές.  
Κάθε υποψήφιος υποχρεούται για καθένα από τα συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά και τα 
υπόλοιπα έγγραφα που επισυνάπτει, για την υποστήριξη της υποψηφιότητάς του, να τα 
αριθμήσει σε εμφανές σημείο και να τα καταγράψει στον ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΗΜΜΕΝΩΝ 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ της αίτησης /υπεύθυνης δήλωσης που υποβάλει στον φορέα μας,  
ακολουθώντας την ίδια σειρά αρίθμησης. Στις περιπτώσεις που τα δικαιολογητικά για τα 
απαιτούμενα προσόντα είναι περισσότερα του ενός (π.χ. καλλιτεχνική εμπειρία, επιμόρφωση, 
κλπ ) να είναι καταχωρημένα σε ξεχωριστό κατάλογο.  
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ:  Κατάταξη υποψηφίων 
Η τελική επιλογή των υποψηφίων που θα συνάψουν Σύμβαση Μίσθωσης Έργου με αντίτιμο με 
το ΝΠΔΔ θα γίνει από τριμελή επιτροπή που θα ορίσει με απόφασή του ο Πρόεδρος του 
Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Ζωγράφου» και η οποία θα συνεδριάσει μετά την 
λήξη της προθεσμίας υποβολής. 
Οι πίνακες κατάταξης των υποψηφίων θα αναρτηθούν στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις του 
Νομικού Προσώπου και του Δήμου Ζωγράφου (zografouculture.com και zografou.gov.gr).  
Οι ορισθείσες κατά ειδικότητα επιτροπές θα επεξεργαστούν τις αιτήσεις των υποψηφίων, θα 
συντάξουν τα σχετικά πρακτικά και θα κατατάξουν τους υποψηφίους βάσει των κριτηρίων της 
ανακοίνωσης και  αξιολόγηση τους θα γίνει με βάση τον παρακάτω πίνακα. Στην τελευταία στήλη 
παρουσιάζεται η βαρύτητα του κάθε άξονα κριτηρίων στην τελική βαθμολογία όλων των 
υποψηφίων. 
 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ 

Σπουδές Βασικές και παρεμφερείς στο αντικείμενο, δίπλωμα, 
πιστοποιήσεις   40% 

Προϋπηρεσία Διδακτική Προϋπηρεσία –Προϋπηρεσία στον φορέα  42% 

Συνέντευξη 
Αξιολογείται η προσωπικότητα, παιδαγωγική προσέγγιση 
του αντικειμένου, ικανότητες προσαρμογής σε διαφορετικές 
συνθήκες και αθλητικές εγκαταστάσεις 

 
18% 

 
 
 

 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: Ανάρτηση πινάκων και υποβολή ενστάσεων 
Η υπηρεσία μας θα αναρτήσει, το αργότερο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από τη έκδοση 
των πρακτικών των επιτροπών αξιολόγησης, τους πίνακες κατάταξης των υποψηφίων 
στο κατάστημα των γραφείων μας, θα συνταχθεί και σχετικό πρακτικό ανάρτησης (σύμφωνα 
με το άρθρο 21 παρ. 11 του Ν. 2190/1994 όπως ισχύει) το οποίο θα υπογραφεί από δύο (2) 
υπαλλήλους της υπηρεσίας.  
Κατά των πινάκων αυτών, επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης, μέσα σε 
αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά), η οποία αρχίζει 
από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ: Πρόσληψη  
Η υπηρεσία προσλαμβάνει το προσωπικό με σύμβαση μίσθωσης έργου (με αντίτιμο) σε εύλογο 
χρονικό διάστημα μετά την κατάρτιση των πινάκων κατάταξης των υποψηφίων.  
Τυχόν αναμόρφωση των πινάκων συνέπεια ενστάσεως, συνεπάγεται ανακατάταξη των 
υποψηφίων, εκτελείται υποχρεωτικά από το φορέα, ενώ απολύονται οι υποψήφιοι που δεν 
δικαιούνται πρόσληψης βάσει της νέας κατάταξης. Οι απολυόμενοι λαμβάνουν τις αποδοχές που 
προβλέπονται για την απασχόλησή τους έως την ημέρα της απόλυσης, χωρίς οποιαδήποτε 
αποζημίωση από την αιτία αυτή.  
Απασχολούμενοι οι οποίοι αποχωρούν πριν από τη λήξη της σύμβασής τους, αντικαθίστανται 
με άλλους από τους εγγεγραμμένους και διαθέσιμους στον πίνακα της οικείας ειδικότητας, κατά 
τη σειρά εγγραφής τους σε αυτόν. 
Σε κάθε περίπτωση, οι υποψήφιοι που επιλέγονται είτε κατόπιν αναμόρφωσης των πινάκων από 
την επιτροπή ενστάσεων είτε λόγω αντικατάστασης αποχωρούντων υποψηφίων, απασχολούνται 
για το υπολειπόμενο, κατά περίπτωση, χρονικό διάστημα και μέχρι συμπληρώσεως της 
εγκεκριμένης διάρκειας της σύμβασης μίσθωσης έργου. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ’ αριθ. ΣΜΕ 1/2021 

ΜΟΡΙΟΔΟΤΙΚΟ  ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

1. ΣΠΟΥΔΕΣ:  ΣΥΝΟΛΟ  40 ΜΟΡΙΑ  
1.1.  Πτυχίο ή δίπλωμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού ΑΕΙ ή το ομώνυμο 
πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Πρόγραμμα Σπουδών 
Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής, αντίστοιχης 
ειδικότητας. Πιστοποίηση διδασκαλίας Pilates & Μυϊκή Ενδυνάμωση. 

1.2. Βαθμός Πτυχίου  
Βαθμολογείται ο ακριβής βαθμός (αριθμητικός) του πτυχίου πολλαπλασιαζόμενος  
επί τρία (Χ3) 

1.3. Βεβαίωση ή Πιστοποίηση διδασκαλίας  
Pilates  →  2,5 μόρια  

Μυϊκή ενδυνάμωση  → 2,5 μόρια  

Yoga  →  2,5 

Aerobic   →2,5 

2. ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ:  42 Μόρια  
 
2.1   Γενικά στο αντικείμενο → 24 μόρια  

 
Κάθε πλήρης μήνας απασχόλησης μοριοδοτείται με 0,9 μόρια (Χ 0,9) έως 60 μήνες   

 
Προϋπηρεσία στον φορέα → 18 μόρια 

 Κάθε πλήρης μήνας απασχόλησης μοριοδοτείται με 0,75 μόρια (Χ 0,75) έως 24 μήνες  

3. ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ:   18 Μόρια  

Αξιολογείται και μοριοδοτείται με ακέραιες μονάδες η προσωπικότητα του υποψηφίου, η  
παιδαγωγική προσέγγιση του αντικειμένου, η ικανότητα προσαρμογής σε διαφορετικές 
συνθήκες και αθλητικές εγκαταστάσεις και η δυνατότητες οργάνωσης και διδασκαλίας των 
αντικειμένων όπως ζητούνται στις επιμέρους πιστοποιήσεις. 

 
 
 

   O  Πρόεδρος του ΝΠΔΔ 
 
 

        Γεώργιος Γιαννακόπουλος 
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