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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

Για την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου 

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ∆ΗΜΟΥ 

ΠΥΛΑΙΑΣ –ΧΟΡΤΙΑΤΗ 

ύστερα από τις υπ’ αριθ. 171/2016 απόφαση του ∆.Σ. της ΚΕΠΑΠ και σύµφωνα µε την Αριθ. Πρωτ. 

14702/16.06.2016  εγκριτική απόφαση του Τµήµατος Προσωπικού ΟΤΑ, της ∆ιεύθυνση Οργάνωσης 

και Λειτουργίας ΟΤΑ του Υπουργείου Εσωτερικών και µε την υπ’ αριθ. 167/2016 απόφαση του ∆.Σ. 

της ΚΕΠΑΠ περί καθορισµού θέσεων,  

ανακοινώνει 

ότι θα προσλάβει για τη λειτουργία των Κολυµβητικών Τµηµάτων στην επικράτεια του ∆ήµου 

Πυλαίας-Χορτιάτη κατά τη περίοδο 2016 - 2017, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου 

χρόνου, διάρκειας οκτώ (08) µηνών, συνολικό αριθµό επτά (07) ατόµων, γυµναστών πτυχιούχων 

καθηγητών φυσικής αγωγής πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης, µε ειδικότητα κολύµβησης  

Η αξιολόγηση του προσωπικού  θα γίνει µε βάση τον παρακάτω πίνακα. 
 

Σπουδές 

Βασικές  Προϋποθέσεις  
Α) Πτυχίο ΤΕΦΑΑ 

Β) Άδεια  άσκησης  επαγγέλµατος  της ΓΓΑ   
Γ) Ειδικότητα Κολύµβησης 
∆) Πτυχίο ναυαγοσωστικής  

Ε) Βιογραφικό 

20% 

Οικογενειακά κριτήρια Προστατευόµενα µέλη  10% 
Προϋπηρεσία εντός    

Και εκτός φορέα  
Α ) Στο φορέα (καθηγητής – προπονητής  κολύµβησης)  25% 

Β) Σε άλλο φορέα (καθηγητής – προπονητής  κολύµβησης) 25% 
50% 

Συνέντευξη 

Αξιολόγηση γνώσεων και ικανοτήτων όπως προκύπτει από το 
βιογραφικό 

(Γνώση αντικειµένου-Παιδαγωγική προσέγγιση διδασκαλίας-
Προσωπικότητα) 

20% 

 

*Σε περίπτωση ισοβαθµίας θα ληφθεί υπόψη η ανεργία 

Η µοριοδότηση θα γίνει ως εξής: 

Επιστηµονική  κατάρτιση:  
Μοριοδοτείται ο βαθµός πτυχίου µε ποσοστό 20% επί της συνολικής βαθµολογίας της παρούσας 

προκήρυξης, και άριστα τις (2) µονάδες αξιολόγησης. Ο βαθµός πτυχίου για την τελική βαθµολογία θα 

πολλαπλασιάζεται µε το συντελεστή (Χ 0,2). 

Οικογενειακά  κριτήρια : 
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Μοριοδοτούνται τα οικογενειακά κριτήρια των υποψηφίων σε ποσοστό 10%  επί  της συνολικής 

βαθµολογίας της παρούσας προκήρυξης και άριστα τη (1) µονάδα. Η µοριοδότηση  γίνεται  µε 

ποσοστό (0,25 µόρια) για κάθε ανήλικο τέκνο ή προστατευόµενο µέλλος. Για τα ενήλικα τέκνα οι 

υποψήφιοι θα πρέπει να προσκοµίσουν  βεβαίωση σποδών από αναγνωρισµένη σχολή φοίτησης. Η 

αναγνώριση των µορίων από την υπηρεσία µας  µε βάση τα οικογενειακά  κριτήρια  πραγµατοποιείται  

µε την προσκόµιση  βεβαίωσης  οικογενειακής κατάστασης  . 

 Προϋπηρεσία εντός φορέα: 
 Μοριοδοτείται  η προϋπηρεσία  στο φορέα  ΚΕΠΑΠ  και  συγκεκριµένα  στο ∆ηµοτικό κολυµβητήριο 

πανοράµατος µε καθήκοντα καθηγητή κολύµβησης µε εξαρτηµένη εργασία ιδιωτικού δικαίου   

ορισµένου χρόνου µειωµένης απασχόλησης µε ωριαία αποζηµίωση, και ποσοστό 25% επί της 

συνολικής βαθµολογίας  της παρούσας προκήρυξης  και άριστα τις (2,5) µονάδες .  

Η µοριοδότηση γίνεται µε ποσοστό (1µόριο για κάθε έτος 12 µήνες και µέγιστο τα 2,5 έτη, (30 µήνες 

απασχόλησης). 

Οι  ενδιαφερόµενοι είναι υποχρεωµένοι να προσκοµίσουν βεβαίωση του φορέα όπου θα αναγράφεται 

η εργασιακή σχέση καθώς και η χρονική περίοδος (έναρξη-λήξη) απασχόλησης συνακολουθούµενα µε 

τα αντίστοιχα ένσηµα του ΙΚΑ . 

Προϋπηρεσία εκτός φορέα:  
Μοριοδοτείται η προϋπηρεσία εκτός φορέα και συγκεκριµένα σε αντίστοιχες θέσεις µε ίδιο 

αντικείµενο ενασχόλησης και καθηκόντων (καθηγητής-προπονητής κολύµβησης) και ποσοστό 25%  

επί της συνολικής βαθµολογίας της παρούσας προκήρυξης και άριστα τις (2,5) µονάδες.     

Η µοριοδότηση γίνεται µε ποσοστό (0,5 του µορίου για κάθε έτος και µέγιστο τα 5 έτη (60 µήνες  

απασχόλησης). 

Οι ενδιαφερόµενοι είναι υποχρεωµένοι να προσκοµίσουν βεβαίωση του φορέα όπου  εργαστήκαν  .  

Θα πρέπει αναγράφεται η εργασιακή σχέση καθώς και η χρονική περίοδος (έναρξη-λήξη) 

απασχόλησης συνακολουθούµενα υποχρεωτικά µε τα αντίστοιχα ένσηµα του ΙΚΑ .  

Θα γίνονται δεκτές από την υπηρεσία µας µόνο οι βεβαιώσεις από κρατικούς δηµόσιους φορείς  

ανεξάρτητα από το καθεστώς δηµόσιου ή  ιδιωτικού δικαίου που τους διέπει. 

Εάν ο ενδιαφερόµενος προσκοµίσει για το ίδιο χρονικό διάστηµα βεβαιώσεις προϋπηρεσίας από  

διαφορετικούς φορείς λαµβάνεται υπόψη (µία) αυτή µε το µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα 

ενασχόλησης. 

Επίσης η εργασιακή  σχέση του  καθηγητή Φ. Αγωγής – προπονητή κολύµβησης µε οπουδήποτε φορέα 

θα πρέπει να έχει συναφθεί χρονικά µετά την ηµεροµηνία κτήσης πτυχίου. 

Συνέντευξη : 
Αξιολόγηση γνώσεων και ικανοτήτων όπως προκύπτει από το βιογραφικό. (Γνώση αντικειµένου-

παιδαγωγική προσέγγιση  διδασκαλίας – Προσωπικότητα) σε ποσοστό 20% επί της συνολικής 

βαθµολογίας της παρούσας προκήρυξης και άριστα τις (2) µονάδες. Η αξιολόγηση θα 

πραγµατοποιηθεί σε συγκεκριµένη ηµεροµηνία και χώρο από την αντίστοιχη επιτροπή αξιολόγησης 

που θα ορισθεί από την ΚΕΠΑΠ.   

*Σε περίπτωση ισοβαθµίας θα ληφθεί υπόψη η ανεργία 
*Το ανώτατο σύνολο των µορίων που µπορεί να συγκεντρώσει κάποιος υποψήφιος είναι τα 10,00 
µόρια στο 100%. 
*Η συνέντευξη θα διεξαχθεί από έµπειρα στελέχη της Κ.Ε.Π.Α.Π. και γνώστες του αντικειµένου. 
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ΑΠΑΡΑΊΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  

Οι ενδιαφερόµενοι µαζί µε την αίτηση τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικώς και τα παρακάτω  

δικαιολογητικά : 

1. Αντίγραφο πτυχίου Ελληνικών Πανεπιστηµίων (Τ.Ε.Φ.Α.Α.) 

Απόφοιτοι σχολών-τµηµάτων Φ. Αγωγής Πανεπιστηµίων εξωτερικού µε αντίστοιχη αναγνώριση 

εφόσον η  κύρια ειδικότητα έχει αποκτηθεί στο ίδιο Πανεπιστήµιο ταυτόχρονα µε τον βασικό τίτλο 

σπουδών  ή µεταγενέστερα από το αντίστοιχο τµήµα Ελληνικού Πανεπιστηµίου. (Τ.Ε.Φ.Α.Α.). 

2. Άδεια  άσκησης επαγγέλµατος προπονητή  κολύµβησης  της Γ.Γ.Α.. 

3.Αντίγραφο  κύριας ειδικότητας κολύµβησης. 

4.Πτυχίο  ναυαγοσώστη  από  αναγνωρισµένη σχόλη . 

5.Βιογραφικό  σηµείωµα. 

6.Βεβαίωση/εις φορέα εργασίας, πρωτότυπη ή νοµίµως επικυρωµένη, συνοδευόµενη από αποδεικτικά 

παραστατικά (ένσηµα ΙΚΑ) 

7.Φωτοαντίγραφο  ταυτότητας  

8.Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία να δηλώνεται: 
 
α. Όσα αναφέρει στο βιογραφικό του είναι αληθή και ότι ο πτυχιούχος φυσικής αγωγής γνωρίζει και τα 

τέσσερα στυλ κολύµβησης, και ότι αφού επιλεγεί θα διδάξει σε όποιο κολυµβητικό πρόγραµµα του 

υποδειχθεί και ότι θα διδάσκει σε προγράµµατα παιδιών 4-6 ετών µέσα στο νερό, τουλάχιστον 

τέσσερις (4) ώρες καθηµερινά. 

β. Η εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων ( µόνο για άντρες) ή η νόµιµη απαλλαγή και η αιτία 

απαλλαγής. (Μόνο για άντρες) 

γ. 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.  

δ. 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. 

9. Υπεύθυνη δήλωση ανεργίας εφόσον υπάρχει. 

Οι  υποψήφιοι  θα πρέπει υποχρεωτικά να προσκοµίσουν τα παραπάνω έγγραφα ώστε να γίνουν  

δεκτές οι αιτήσεις τους από την ΚΕΠΑΠ. 

ΕΠΙΛΟΓΗ –ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ- ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ 

Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει από την επιτροπή επιλογής προσωπικού που συστάθηκε τις υπ. 

αριθ. 200/2015 και 133/2016 αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Επιχείρησης. Οι πίνακες 

κατάταξης των υποψηφίων θα αναρτηθούν στον πίνακα ανακοινώσεων της επιχείρησης στο ∆ηµαρχείο 

Πυλαίας-Χορτιάτη και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Πυλαίας-Χορτιάτη. Κατά των ανωτέρω 

αποτελεσµάτων οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν ενστάσεις, µέσα σε αποκλειστική 

προθεσµία δέκα (10) ηµερών στα γραφεία της επιχείρησης, από την εποµένη της ηµέρας ανάρτησης 

των αποτελεσµάτων.  

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 
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Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία της ∆ηµοτικής Επιχείρησης (∆/νση : 

Απ. Σαµανίδη 21, ∆ηµαρχείο Πυλαίας-Χορτιάτη, 1ος όροφος, γραφεία ΚΕΠΑΠ, τηλ 2313.301099), 

κατά τις ώρες 09.00 έως 14.00, από την εποµένη της δηµοσίευσης την Τρίτη 02.08.2016, από την 

Τετάρτη 03.08.2016 και για δέκα (10)  ηµέρες έως και την Παρασκευή 12.08.2016. 

Η παρούσα δηµοσιεύεται σε δύο (2) εφηµερίδες της Θεσσαλονίκης, στον Πίνακα Ανακοινώσεων του 

∆ηµαρχείου Πυλαίας-Χορτιάτη και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Πυλαίας-Χορτιάτη. 

 

Ο  Πρόεδρος 

του ∆Σ της ΚΕΠΑΠ 

 

 

Καρτάλης Ιωάννης 
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