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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (ΣΟΧ 1/2019)
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής με ωριαία
αποζημίωση, για την υλοποίηση των Προγραμμάτων «Άθλησης για Όλους» περιόδου 2018- 2019
Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Πρεσπών
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 14§2 του Ν. 2190/1994 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 1§2 του Ν.
3812/2009 σύμφωνα με τις οποίες δεν υπάγεται στις διατάξεις των κεφαλαίων Α ,́ Β ,́ & Γ ́ το εκπαιδευτικό
προσωπικό ή διδακτικό προσωπικό των με οποιαδήποτε ονομασία ΟΤΑ Α &
́ Β ́ βαθμού.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν. 4151/2013, περί α) εξαίρεσης των Π.Α.γ.Ο από τις διαδικασίες της 33/2006
ΠΥΣ & β) κάλυψης μισθοδοσίας του εν λόγω προσωπικού.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 12§14 του Ν. 4071/12 «Ρυθμίσεις για την Τοπική Ανάπτυξη, την Αυτ/ση και την
Αποκεντρωμένη ∆ιοίκηση» και την αριθμ. 13722/28-5-2013 εγκύκλιο του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού.
4.Τις διατάξεις του Φ.Ε.Κ. 1774/17-6-2016 Τεύχος Β ́ (Οργανωτικό Πλαίσιο Προγραμμάτων Άθλησης για όλους).
5. Το αιθμ. ΥΠΠΟΑ/Γ∆ΟΑ/∆ΑΟΠΑΑΕΥ∆Σ/ΤΣΠΕΠΑΟ/98557/4837/422/146/7-3-2018 (Α∆Α: 6ΝΩΚ4653Π4-9ΟΨ)
έγγραφο του ΥΠ. Πολιτισμού & Αθλητισμού, περί αποστολής αιτημάτων των ΟΤΑ Α ́ Βαθμού για την 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 2018 – 19.
6. Τα εγκριτικά σημειώματα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού α) ΥΠΠΟΑ /Γ∆ΟΑ /∆ΑΟΠΑΑΕΥ∆Σ
/ΤΣΠΕΠΑΟ /582504/23061/1894/540/15-11-2018(Α∆Α:ΨΝΛΤ4653Π4-Ζ84) «Εγκρίσεις Υλοποίησης ∆ομημένων
Γενικών Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους Μεγάλης ∆ιάρκειας Περιόδου 2018 – 2019» και β) ΥΠΠΟΑ /Γ∆ΟΑ
/∆ΑΟΠΑΑΕΥ∆Σ /ΤΣΠΕΠΑΟ/582539/23062/1895/541/15-11-2018(Α∆Α: Ω9ΟΟ4653Π4-ΜΘΙ) «Εγκρίσεις Υλοποίησης
∆ομημένων Ειδικών Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους Μεγάλης ∆ιάρκειας Περιόδου 2018 – 2019».
7. Την υπ’ αρ. πρωτ. 114/11-04-2019 Βεβαίωση της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Πρεσπών, περί εγγραφής
πιστώσεων στον Προϋπολογισμό του 2018, που αφορούν στην Μισθοδοσία και στις Εργοδοτικές εισφορές Ι∆ΟΧ
Π.Φ.Α, και για εγγραφή των ανάλογων πιστώσεων στον Προϋπολογισμό του 2019.
8. Την υπ ́αριθ. 49/26-10-2018 (Α∆Α:ΩΤΝ9ΟΡΜΓ-1Η1) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς
Επιχείρησης Δήμου Πρεσπών περί πρόσληψης τεσσάρων (4) ωρομίσθιων Καθηγητών Φυσικής Αγωγής Ι∆ΟΧ για την
υλοποίηση προγραμμάτων Άθλησης για Όλους για την περίοδο 2018-2019.
9. Τον κανονισμών εσωτερικών υπηρεσιών και τον κανονισμό προσωπικού της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου
Πρεσπών.

Ανακοινώνει
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Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως οκτώ (8) μηνών
(από την υπογραφή της σύμβασης έως και 31/07/2019), συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων Πτυχιούχων Φυσικής
Αγωγής με ωριαία αποζημίωση, για την υλοποίηση των Προγραμμάτων «Άθλησης για Όλους» περιόδου 2018- 2019
της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Πρεσπών, που εδρεύει στο Λαιμό Φλώρινας, και συγκεκριμένα του εξής
ειδικότητες και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων, με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα)
προσόντα:

Α/Α

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
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Πτυχίο του τμήματος Επιστήμης Φυσικής
Αγωγής & Αθλητισμού της ημεδαπής ή
αναγνωρισμένης ανώτατης σχολής της
αλλοδαπής, με ειδικότητα «Ποδόσφαιρο»

31/07/2019
Από
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Πτυχίο του τμήματος Επιστήμης Φυσικής
Αγωγής & Αθλητισμού της ημεδαπής ή
αναγνωρισμένης ανώτατης σχολής της
αλλοδαπής, με ειδικότητα «Παραδοσιακοί
Χοροί»

ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ - ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

•Πτυχίο ΑΕΙ, ημεδαπής ή ισότιμο αλλοδαπής σχολής Τ.Ε.Φ.Α.Α με την ανάλογη ειδικότητα, όπου ζητείται.
•Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία έως 60 ετών.
•Να έχουν υγεία και φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την άσκηση των καθηκόντων της θέσης που
επιλέγουν.
•Οι υποψήφιοι θα πρέπει με την υποβολή της Αίτησης με τα κριτήρια επιλογής (χορηγείται από το Φορέα
υλοποίησης) να καταθέτουν στον φορέα σύμφωνα με το Οργανωτικό Πλαίσιο
α) Βιογραφικό σημείωμα που αναφέρεται η προϋπηρεσία στα προγράμματα, στην επιμόρφωση μέσω σεμιναρίων,
στην απόκτηση άλλου πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου ή ειδικότητας κ.λ.π..
β) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι i) τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση και στο βιογραφικό είναι
αληθή ii) θα απασχοληθεί σε οποιαδήποτε δημοτική ενότητα του ∆ήμου Πρεσπών σύμφωνα με το ωράριο που θα
του υποδειχθεί.
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γ) Φωτοτυπία πτυχίου ΤΕΦΑΑ, ειδικότητας, μεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού ή ισότιμου τίτλου σπουδών της
αλλοδαπής αναγνωρισμένου στην Ελλάδα.
δ) Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.
ε) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
στ) Βεβαίωση του ∆ήμου περί μόνιμου κατοικίας.
ζ) Βεβαίωση του ΟΑΕ∆ ότι είναι άνεργος.
η) Έγγραφα που να αποδεικνύουν προϋπηρεσία, όπως: βεβαιώσεις στις οποίες να αναφέρονται οι ώρες που
πραγματοποιήθηκαν ανά μήνα, ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία του κυρίου φορέα ασφαλιστικής κάλυψης
(μισθολογικές καταστάσεις ΙΚΑ ή άλλων ασφαλιστικών ταμείων) ή βεβαιώσεις ή άλλα στοιχεία φορολογικού
χαρακτήρα (αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, κ.λ.π.) ή πιστοποιητικά προϋπηρεσίας θεωρημένα από την Επιθεώρηση
Εργασίας και δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν όσα αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα και τα οποία
αποτέλεσαν κριτήριο επιλογής.
θ) Έγγραφα που να αποδεικνύουν την ιδιότητα του πολυτέκνου ή του γονέα μονογονεϊκής οικογένειας σύμφωνα με
την ισχύουσα νομοθεσία.
ι) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία να δηλώνεται, ότι γνωρίζει και μπορεί να διδάξει το σύνολο των
αντικειμένων aerobic, pilates.
κ) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία να δηλώνεται:
• Κάθε πράξη του βίου του η οποία θα ασκούσε επιρροή στην κρίση της καταλληλότητας του για την υπηρεσία που
προσδιορίζεται, ιδιαίτερα εάν έχει καταδικαστεί για ποινικό αδίκημα.
• Ότι δεν τελεί υπό απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη.
• Ότι δεν παραπέμφθηκε με τελεσίδικο Βούλευμα για κάποιο από τα αναφερόμενα στο άρθρο 22 του Π.∆. 611/77
εγκλήματα έστω και εάν δεν επακολούθησε ποινική δίκη λόγω παραγραφής, καθώς και εάν εκκρεμεί εναντίον του
κατηγορία για οποιοδήποτε πλημμέλημα ή κακούργημα.
λ) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία να δηλώνεται, ότι έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές υποχρεώσεις
του ή έχει νόμιμη απαλλαγή και την αιτία απαλλαγής (μόνο για άντρες).

Βασικό κριτήριο κατάταξης των υποψηφίων είναι η ανεργία. Η ανεργία αποδεικνύεται με σχετική βεβαίωση από το
αρμόδιο γραφείο του ΟΑΕ∆.

Η μοριοδότηση θα γίνει σύμφωνα με το αντίστοιχο Οργανωτικό Πλαίσιο της Γ.Γ.Α., όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
με την υπ ́αριθ. 34103/21-7-08 (ΦΕΚ 1525/Β/08) και την με αριθμό 94842/24.8.2011 απόφαση του Υφυπουργού
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΦΕΚ 1945/Β/31.8.2011), και 6666/21.03.2013(ΦΕΚ 828/Β/09-04-2013) και με
την υπ.αριθ.26869-(ΦΕΚ Β 2527-08.10.2013) και Φ.Ε.Κ. 1774/17-6-2016 Τεύχος Β ́ με θέμα: «Έγκριση
Οργανωτικού Πλαισίου Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους » Για το ποσοστό 20% των θέσεων που
προκηρύσσονται, δεν προσμετρούνται μόρια προϋπηρεσίας στα Π.Α.γ.Ο. για όλους τους υποψηφίους και θα ληφθεί
υπόψη η εντοπιότητα των υποψηφίων.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει σύμφωνα με την υπ ́ αριθ.4843/1.2.2008 απόφαση του Υφυπουργού
Πολιτισμού (ΦΕΚ 211/Β/08), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ ́αριθ. 34103/21-7-08 (ΦΕΚ 1525/Β/08) και
την με αριθμό 94842/24.8.2011 απόφαση του Υφυπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΦΕΚ
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1945/Β/31.8.2011), και 6666/21.03.2013(ΦΕΚ 828/Β/09-04-2013) και με την υπ. αριθ.26869-(ΦΕΚ Β 252708.10.2013) και Φ.Ε.Κ. 1774/17-6-2016 Τεύχος Β ́ με θέμα: «Έγκριση Οργανωτικού Πλαισίου Προγραμμάτων
Άθλησης για Όλους ».
Η επιλογή των Π.Φ.Α. που θα εργαστούν γίνεται με το παρακάτω σύστημα κριτηρίων:
Τυπικά προσόντα:


Βασικό πτυχίο: βαθμός πτυχίου (οι μονάδες του βαθμού του τίτλου σπουδών με δυο δεκαδικά ψηφία
πολλαπλασιάζονται με τον αριθμό 0,1). Εάν το πτυχίο αποκτήθηκε στην αλλοδαπή, απαιτείται αντίγραφο
της πράξεως του ∆ΙΚΑΤΣΑ ή του πιστοποιητικού αναγνώρισης του ∆ΟΑΤΑΠ, για τη βαθμολογική
αντιστοιχία.



Μεταπτυχιακοί τίτλοι: Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών (Master): 0,5 μονάδες – ∆ιδακτορικό : 1 μονάδα.
Επισήμανση: γίνεται χρήση της προσφορότερης βαθμολογικά από τις δυο κατηγορίες μεταπτυχιακών
τίτλων(εφόσον κατατεθούν και οι δύο) και ενός μόνο από την ίδια κατηγορία αυτών. Αποκλείεται η
αθροιστική βαθμολόγησή τους.



Εμπειρία: Το ανώτατο όριο εμπειρίας θα είναι 50 μήνες. Για κάθε μήνα απασχόλησης στα ΠΑγΟ με μηνιαίο
σύνολο ωρών 120 και άνω λαμβάνονται 0,08 μονάδες. Για κάθε μήνα αποδεδειγμένης απασχόλησης στα
ΠΑγΟ 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 . Στα προγράμματα που ο φορέας κρίνει
απαραίτητο, δύναται να πριμοδοτήσει έως 20 μήνες από τους τελευταίους 24 μήνες, τους υποψηφίους που
έχουν αποδεδειγμένη προϋπηρεσία στον οικείο φορέα ως εξής: Αρ. Μηνών (20 μήνες) χ 0,05 μονάδες. Η
βαθμολόγηση γίνεται αθροιστικά.



Πολυτεκνία: βαθμολογείται με 2 μονάδες.



Τέκνο Πολύτεκνης οικογένειας βαθμολογείται με 0,5 μονάδες.



Ανήλικα τέκνα : 0,3 μονάδες για τα δυο πρώτα ανήλικα τέκνα και 0,5 για το τρίτο ανήλικο τέκνο.



Γονέας Μονογονεϊκής οικογένειας : 0,3 μονάδες για κάθε ένα (1) τέκνο του(άρθρο 29§6 Ν. 3838/2010).

Επισήμανση: Γίνεται χρήση της προσφορότερης βαθμολογικά από τις παραπάνω ιδιότητες. Αποκλείεται η
αθροιστική βαθμολόγηση των παραπάνω κριτηρίων.

Λοιπά απαιτούμενα προσόντα:


Κύρια κατηγορία ειδίκευσης 1 μονάδα.



Δευτερεύουσα κατηγορία ειδίκευσης 0,5 μονάδες (σε περίπτωση που απαιτείται εξειδίκευση σε κατηγορία
που δεν προβλέπεται στο πρόγραμμα σπουδών της αντίστοιχης Σχολής των ΑΕΙ, λαμβάνονται υπόψη
βεβαιώσεις σπουδών ή εκπαιδευτικών σεμιναρίων ή επιμορφώσεων στο συγκεκριμένο αντικείμενο της
ανακοίνωσης).

Σημείωση: Σε περίπτωση ισοβαθμίας θα ληφθούν 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).

Οι Π.Φ.Α. προσλαμβάνονται και απασχολούνται στα Π.Α.γ.Ο., με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου, διάρκειας μέχρι 8 μήνες (πιο συγκεκριμένα από την υπογραφή της σύμβασης έως και τις 31/07/2019).

Οικονομικοί Όροι Απασχόλησης.
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Ι) Στα Π.Α.γ.Ο προσλαμβάνονται κατά προτεραιότητα άνεργοι Π.Φ.Α., με δικαίωμα να εργασθούν ως τη
συμπλήρωση του αριθμού των 30 ωρών ανά βδομάδα σε έναν ή περισσότερους φορείς. Οι Π.Φ.Α. υποχρεούνται σε
περίπτωση που έχουν υπογράψει σύμβαση εργασίας σε έναν φορέα, κατά την υπογραφή της σύμβασης τους σε
δεύτερο φορέα να υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση όπου θα αναφέρουν τις ώρες απασχόλησης στον πρώτο φορέα.
ΙΙ) Όσοι επιλέγονται να εργαστούν στα προγράμματα με τη διαδικασία τύπου 1 υπογράφουν σύμβαση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας μέχρι 8 μήνες κ πιο συγκεκριμένα (από την ημερομηνία υπογραφής
της σύμβασης έως 31/07/2019), με τον φορέα υλοποίησης.

ΕΠΙΛΟΓΗ –ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ- ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει από την τριμελή επιτροπή επιλογής προσωπικού που συστάθηκε με την υπ.
αριθ.49/2018 (Α∆Α:Ω5Κ8ΩΞΙ-ΩΙΕ) Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου
Πρεσπών. Οι πίνακες κατάταξης των υποψηφίων θα αναρτηθούν στον πίνακα ανακοινώσεων της επιχείρησης. Οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ενστάσεις, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερολογιακών
ημερών, από την επομένη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι Ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία της επιχείρησης, οδός Λαιμός Δ. Πρεσπών, εντός
προθεσμίας δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από τη δημοσίευση της περίληψης της παρούσας σε δύο ημερήσιες ή
εβδομαδιαίες εφημερίδες του Νομού Φλώρινας και της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας, καθημερινά
από 9:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ.. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων των δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες
ημερολογιακά) αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή
της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος,
εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με
την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη
εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Πληροφορίες στα τηλέφωνα:
2385351318, 2385351327 κατά τις ώρες 09.00 έως 13.00. Η παρούσα θα αναρτηθεί στο χώρο ανακοινώσεων του
δημοτικού καταστήματος του ∆ήμου Πρεσπών και στην ιστοσελίδα του ∆ήμου Πρεσπών (www.prespes.gr).

Περίληψη της παρούσας Ανακοίνωσης θα δημοσιευθεί σε δυο (2) τουλάχιστον ημερήσιες ή εβδομαδιαίες
εφημερίδες της έδρας του Νομού (Φλώρινας), εφόσον εκδίδονται.

Ο Πρόεδρος

Χρήστος Ιωαν. Καπουράνης

