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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

για σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

για την υλοποίηση Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους 2013-2014

Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου Δήμου Πλατανιά

Έχοντας υπόψη:
1. Την  υπ'  αριθμό  25583/20.09.2013  (ΦΕΚ  2613/16.10.2013  τεύχος  Α’)  Κοινή  Υπουργική

Απόφαση  με  θέμα  “Έγκριση  θέσεων  Πτυχιούχων  Φυσικής  Αγωγής  (Π.Φ.Α.)  που  είναι
αναγκαίες  για  την  υλοποίηση  των  Προγραμμάτων  Άθλησης  για  Όλους  (Π.Α.γ.Ο.)  που
υλοποιούν οι φορείς – Ο.Τ.Α. για την περίοδο 2013-2014” 

2. Την απόφαση του Υφυπ. Πολιτισµού & Αθλητισµού 26869/01.10.2013 (ΦΕΚ 2527/08.10.2013
τεύχος Β’) ”Έγκριση Οργανωτικού Πλαισίου Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους”.

3. Το άρθρο 29 Ν 4151/29.4.2013 τ. Α'
4. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του ΝΠΔΔ Δήμου Πλατανιά (ΦΕΚ 2563/11.10.2013 τ.

Β').
5. Την  υπ'  αριθμό  10/2014  απόφαση  ΔΣ  του  ΝΠΔΔ  Δήμου  Πλατανιά  για  την  υλοποίηση

Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους και την έγκριση των όρων προκήρυξης για πρόσληψη
Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με
ωρομίσθια αποζημίωση.

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με ωρομίσθια
αποζημίωση,  συνολικά  δύο  (2)  ατόμων  για  την  υλοποίηση  Γενικών  Προγραμμάτων
Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο.) μεγάλης διάρκειας - περιόδου 2013-2014, με τη συνεργασία
της  Γενικής  Γραμματείας  Αθλητισμού  και  συγκεκριμένα  του  εξής,  ανά  πρόγραμμα,
ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

Α/Α Ειδικότητα Απαιτούμενα 
προσόντα

Προγράμματα Διάρκεια 
σύμβασης

Αριθμός 
ατόμων

1. Πτυχιούχος 
Φυσικής Αγωγής
ανεξαρτήτου 
ειδικότητας

Πτυχίο Φυσικής
Αγωγής 

“Άθληση και γυναίκα”
“Άσκηση στην εφηβική
ηλικία”

Έως 8 μήνες 
(όχι πέραν της 
31/7/2014)
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Οι υποψήφιοι:
• Πρέπει να έχουν ηλικία από 21 έως 65 ετών.
• Πρέπει να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση
των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν.
• Δεν  πρέπει  να  έχουν  κώλυμα  κατά  το  άρθρο  8  του  Υπαλληλικού  Κώδικα  (καταδίκη,
υποδικία, δικαστική συµπαράσταση κτλ).

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι υποψήφιοι  οφείλουν να προσκομίσουν, νομίμως επικυρωμένα, όλα τα  απαιτούμενα από την
παρούσα ανακοίνωση δικαιολογητικά:

1. Αίτηση µε τα στοιχεία του υποψηφίου (δίνεται από την Υπηρεσία).
2. Βιογραφικό σημείωμα που να αναφέρεται, μεταξύ άλλων, στην προϋπηρεσία στα 

προγράμματα, στην επιμόρφωση μέσω σεμιναρίων, στην απόκτηση άλλου πτυχίου ή
μεταπτυχιακού τίτλου ή ειδικότητας, κλπ

3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση 
και στο βιογραφικό σημείωμα είναι αληθή. 

4. Επικυρωμένη φωτοτυπία πτυχίου Φυσικής Αγωγής ή ισότιμου τίτλου σπουδών της 
αλλοδαπής αναγνωρισμένου στην Ελλάδα, στο οποίο να αναγράφεται ο ακριβής 
βαθμός αυτού.

5. Επικυρωμένη φωτοτυπία μεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού διπλώματος ή 
ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένου στην Ελλάδα, εφόσον 
υπάρχουν. 

6. Επικυρωμένη φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας. 
7. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 
8. Βεβαίωση του Δήμου περί μόνιμης κατοικίας. 
9. Βεβαίωση του ΟΑΕΔ περί ανεργίας.
10. Έγγραφα που αποδεικνύουν την 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, κλπ) ή 
πιστοποιητικά προϋπηρεσίας θεωρηµένα από την Επιθεώρηση Εργασίας. 

11. Έγγραφα που αποδεικνύουν την ιδιότητα του πολυτέκνου ή του γονέα μονογονεϊκής
οικογένειας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

Η  επιλογή  των  υποψηφίων  θα  γίνει  σύμφωνα  με  οριζόμενα  στην  αριθμ.  26869/01-10-2013
απόφαση του υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού,  με θέμα «Έγκριση Οργανωτικού Πλαισίου
Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους» (ΦΕΚ 2527/Β΄/08-10-2013).

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.

Η σειρά κατάταξης των υποψηφίων που έχουν το ανωτέρω κριτήριο καθορίζεται με βάση τα
ακόλουθα κριτήρια:

Τυπικά Προσόντα
• Βασικό Πτυχίο:
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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.

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.

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.

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). 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

Περίληψη της  παρούσας  ανακοίνωσης,  να  δημοσιευθεί  σε  δύο  (2)  ημερήσιες  ή  εβδομαδιαίες
τοπικές εφημερίδες του νομού,  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 δημοτικών
καταστημάτων του δήμου Πλατανιά (Αλικιανός, Βουκολιές, Γεράνι, Κολυμβάρι) και στον ιστότοπο

του Δήμου Πλατανιά www.platanias.gr.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την σχετική αίτηση και να την υποβάλουν, είτε
αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση
φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή,  στο Δημαρχείο Πλατανιά (Γεράνι),
απευθύνοντας την στο Ν.Π.Δ.Δ.  Δήμου Πλατανιά υπόψιν κ.  Γιακουμάκη Βαρβάρας (τηλ.
επικοινωνίας: 2821083585). 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά)
και αρχίζει  από  την  επόμενη  ημέρα  της  τελευταίας  δημοσίευσης  της  παρούσας  σε  τοπικές
εφημερίδες.

Οι υποψήφιοι  μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία μας στην

ανωτέρω διεύθυνση· β) στο δικτυακό τόπο του Δήμου Πλατανιά www.platanias.gr.

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
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Αφού η υπηρεσία επεξεργαστεί τις αιτήσεις των υποψηφίων, τους κατατάσσει βάσει των κριτηρίων
της ΥΑ 26869/1.10.2013 (ΦΕΚ 2527/8.10.2013 τ. Β') 

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).

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

Μετά την κατάρτιση των πινάκων, η υπηρεσία μας θα αναρτήσει,  τους πίνακες κατάταξης των
υποψηφίων  στα  δημοτικά  καταστήματα  του  δήμου  Πλατανιά  (Αλικιανός,  Βουκολιές,  Γεράνι,
Κολυμβάρι). 

Κατά  των  πινάκων  αυτών  επιτρέπεται  στους  ενδιαφερόμενους  η  άσκηση  ένστασης μέσα  σε
αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) η οποία αρχίζει από
την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους.  Η ένσταση κατατίθεται  στο Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Πλατανιά
στο Δημαρχείο Πλατανιά (Γεράνι).

Η Πρόεδρος του ΝΠΔΔ Δήμου Πλατανιά

Χρυσάνθη Μαραγκουδάκη
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