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Αριθ. Πρωτ. 1827/23-10-2018 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

για την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου 

 

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ∆ΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ –ΧΟΡΤΙΑΤΗ 

 

Ύστερα από την έκδοση της ΚΥΑ ΥΠΠΟΑ/Γ∆ΥΑ/∆ΑΟΠΑΑΕΥ∆Σ/ΤΣΠΕΠΑΟ 

489678/20065/1687/528-04.10.2018 : Έγκριση Κατανοµής Θέσεων για την πρόσληψη 

Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.), µε σκοπό την στελέχωση των ΟΤΑ Α΄ και Β΄ 

Βαθµού και των ΝΠ∆∆ και ΝΠΙ∆ αυτών, που θα υλοποιήσουν Προγράµµατα Άθλησης για 

Όλους (Π.Α.γ.Ο) την περίοδο 2018-19, εκδόθηκε η υπ’ αριθµόν 140/2018 απόφαση του ∆.Σ. 

της Κ.Ε.Π.Α.Π. και σύµφωνα µε αυτήν η Κ.Ε.Π.Α.Π., 

ανακοινώνει 

ότι θα προσλάβει για τη λειτουργία των Προγραµµάτων Άθλησης για Όλους στην επικράτεια 

του ∆ήµου Πυλαίας-Χορτιάτη κατά τη περίοδο 2018-2019, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού 

δικαίου ορισµένου χρόνου, διάρκειας έως οχτώ (08) µήνες, συνολικό αριθµό τριάντα (30) 

ατόµων, γυµναστών πτυχιούχων καθηγητών φυσικής αγωγής πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης, 

για τις εξής κατά αριθµό ατόµων και ειδικότητες,  

• Είκοσι πέντε (25) γυµναστές - στριες µε γνώση και προϋπηρεσία σε προγράµµατα της Γ.Γ.Α 

που να γνωρίζουν υποχρεωτικά ορθοσωµική, βάρη, aerobic, pilates, yoga (Ashtanga, Kriga, 

Hatha, Kundalini), aerial yoga, µυϊκή ενδυνάµωση, zumba, aqua aerobic, Fight, Functional, 

Tabata,T-R-X (και όχι µεµονωµένα κάποιο από αυτά). 

• Ένας (01) γυµναστής - στρια µε ειδικότητα τένις,  

• Ένας (01) γυµναστής – στρια  µε ειδικότητα Tae Kwon Do, 

• Ένας (01) γυµναστής-στρια µε ειδικότητα πινγκ-πονγκ, 

• Ένας (01) γυµναστής –στρια  µε ειδικότητα κλασικό αθλητισµό, 

• Ένας (01) γυµναστή-τρια µε ειδικότητα ειδική Αγωγή 

Τα προγράµµατα θα λειτουργήσουν για περίοδο (08) οκτώ µηνών. 
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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 1945/Β/31.8.2011), και µε την 

6666/21.03.2013 (ΦΕΚ 828/Β/09-04-2013) και µε την υπ’αριθ. ΥΠΠΟΑ/Γ∆ΥΑ/ 

∆ΑΟΠΑΑΕΥ∆Σ/ΤΣΠΕΠΑΟ/187200/13385/1259/891 (ΦΕΚ 1774/Β΄/17-6-2016) 

Υπουργική Απόφαση «Έγκριση Οργανωτικού Πλαισίου Προγραµµάτων Άθλησης για 

Όλους» και τέλος µε την υπ’ αριθ. ΚΥΑ ΥΠΠΟΑ/Γ∆ΥΑ/∆ΑΟΠΑΑΕΥ∆Σ/ΤΣΠΕΠΑΟ 

489678/20065/1687/528-04.10.2018 µε θέµα: «Έγκριση Κατανοµής Θέσεων για την 

πρόσληψη Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.), µε σκοπό την στελέχωση των ΟΤΑ 

Α΄ και Β΄ Βαθµού και των ΝΠ∆∆ και ΝΠΙ∆ αυτών, που θα υλοποιήσουν Προγράµµατα 

Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο) την περίοδο 2018-19». 

 

ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ  

• Πτυχιούχοι Καθηγητές Φυσικής Αγωγής Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης, µε την ανάλογη 

ειδικότητα, όπου ζητείται.  

• Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να έχουν κώλυµα κατά το άρθρο 22 του Υπαλληλικού Κώδικα 

(καταδίκη, υποδικία, δικαστική αντίληψη, δικαστική απαγόρευση). 

• Οι υποψήφιοι θα πρέπει  µε την υποβολή της αίτησής τους να καταθέτουν  στον φορέα 

σύµφωνα µε το οργανωτικό πλαίσιο (α) Βιογραφικό σηµείωµα που να αναφέρει στην 

προϋπηρεσία στα προγράµµατα, στην επιµόρφωση µέσω σεµιναρίων , στην απόκτηση άλλου 

πτυχίου ή µεταπτυχιακού τίτλου ή ειδικότητας κ.λπ. β) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 

ότι τα στοιχεία  που αναφέρονται στην αίτηση και στο βιογραφικό είναι αληθή.  γ) 

Επικυρωµένη φωτοτυπία πτυχίου Φυσικής Αγωγής, ειδικότητας, µεταπτυχιακού τίτλου ή 

διδακτορικού  ή ισότιµου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισµένου στην Ελλάδα δ) 

Επικυρωµένη φωτοτυπία της αστυνοµικής ταυτότητας. ε) Πιστοποιητικό οικογενειακής 

κατάστασης ζ) Βεβαίωση του ΟΑΕ∆ ότι είναι άνεργος η) Έγγραφα που να αποδεικνύουν 

προϋπηρεσία θ) Έγγραφα που να αποδεικνύουν  πολυτεκνία ή µονογονεική οικογένεια 

σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία.   

Για την αξιολόγηση βασικό κριτήριο αξιολόγησης των υποψηφίων είναι η ανεργία. Η 

µοριοδότηση θα γίνει σύµφωνα µε το αντίστοιχο Οργανωτικό Πλαίσιο της Γ.Γ.Α., όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει µε την υπ΄αριθ. ΥΠΠΟΑ/Γ∆ΥΑ/∆ΑΟΠΑΑΕΥ∆Σ/ΤΣΠΕΠΑΟ/ 

187200/13385/1259/891 (ΦΕΚ 1774/Β΄/17-6-2016) Υπουργική Απόφαση «Έγκριση 

Οργανωτικού Πλαισίου Προγραµµάτων Άθλησης για Όλους» . Για το ποσοστό 20% δεν 

προσµετρούνται µόρια προϋπηρεσίας στα Π.Α.γ.Ο. για όλους τους υποψηφίους. 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  

Οι ενδιαφερόµενοι πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικώς τα παρακάτω δικαιολογητικά : 
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1. Αίτηση µε έντυπο κριτηρίων επιλογής 

2. Βιογραφικό σηµείωµα που να αναφέρεται στην προϋπηρεσία στα προγράµµατα, στην 

επιµόρφωση µέσω σεµιναρίων, στην απόκτηση άλλου πτυχίου ή µεταπτυχιακού τίτλου ή 

ειδικότητας κ.λπ. 

3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση και 

στο βιογραφικό σηµείωµα είναι αληθή. 

4. Φωτοτυπία πτυχίου Φυσικής Αγωγής, ειδικότητας, µεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού 

διπλώµατος ή ισότιµου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισµένου στην Ελλάδα. 

5. Φωτοτυπία της αστυνοµικής ταυτότητας. 

6.  Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

7.  Βεβαίωση του ∆ήµου περί µονίµου κατοικίας. 

8. Βεβαίωση του ΟΑΕ∆ ότι είναι άνεργος. 

9. Έγγραφα που αποδεικνύουν 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, κ.λπ.) ή πιστοποιητικά προϋπηρεσίας θεωρηµένα από την 

Επιθεώρηση Εργασίας και δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν όσα αναφέρονται στο 

βιογραφικό σηµείωµα 

10. Έγγραφα που αποδεικνύουν την ιδιότητα του πολυτέκνου ή του γονέα µονογονεϊκής 

οικογένειας σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. 

11. 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 οποιοιδήποτε πληµµέληµα 

ή κακούργηµα  

• (µόνο για άντρες) Ότι έχει  εκπλήρωσει τις στρατιωτικές  υποχρεώσεις του  ή  έχει  νόµιµη 

απαλλαγή και την  αιτία απαλλαγής 

• Εάν επιλεγεί, θα απασχοληθεί σε όποια δηµοτική ενότητα του ∆ήµου του υποδειχθεί 

(∆ηµοτικές  Ενότητες Πανοράµατος, Πυλαίας, Χορτιάτη, Φιλύρου, Ασβεστοχωρίου)  

• Ότι γνωρίζει και µπορεί να διδάξει το σύνολο των αντικειµένων ορθοσωµική, βάρη, aerobic, 

pilates, yoga (Ashtanga, Kriga, Hatha, Kundalini), aerial yoga  µυική ενδυνάµωση, zumba, 

aqua aerobic, Fight, Functional, Tabata ,T-R-X (και όχι µεµονωµένα κάποιο από αυτά). 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

Η επιλογή των Π.Φ.Α. που θα εργαστούν γίνεται µε το παρακάτω σύστηµα κριτηρίων: 
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Τυπικά προσόντα:  

• Βασικό Πτυχίο: Οι µονάδες του βαθµού του τίτλου σπουδών µε δύο 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 δύο κατηγορίες µεταπτυχιακών τίτλων (εφόσον κατατεθούν και οι δύο) και ενός µόνο από 

την ίδια κατηγορία αυτών. Αποκλείεται η αθροιστική βαθµολόγησή τους. 

• Εµπειρία: (Ο υποψήφιος λαµβάνει µονάδες από την εµπειρία µε ανώτατο όριο τους πενήντα 

(50) µήνες. Για κάθε µήνα αποδεδειγµένης απασχόλησης στα Π.Α.γ.Ο. µε µηνιαίο σύνολο 

ωρών έως 120, οι µονάδες που λαµβάνονται υπολογίζονται ως εξής:  Αρ. µηνών x ώρες 

απασχόλησης το µήνα x 0,08 µονάδες /120) 

• Εµπειρία στον Φορέα: στα προγράµµατα που ο φορέας κρίνει απαραίτητο, δύναται να 

πριµοδοτήσει έως 20 µήνες από τους τελευταίους 24 µήνες, τους υποψήφιους που έχουν 

αποδεδειγµένη προϋπηρεσία στον οικείο φορέα ως εξής: Αρ. µηνών (έως 20 µήνες) x 0,05 

µονάδες. 

• Η βαθµολόγηση γίνεται αθροιστικά. 

• Πολυτεκνία :Ο πολύτεκνος υποψήφιος βαθµολογείται µε 2 µονάδες. Ο υποψήφιος που είναι 

τέκνο πολύτεκνης οικογένειας λαµβάνει 0,5 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 N. 3838/2010):Ο γονέας µονογονεϊκής 

οικογένειας βαθµολογείται µε 0,3 µονάδες για κάθε ένα (1) τέκνο του. Βαθµολογείται ο 

υποψήφιος που έχει την γονική µέριµνα. 

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. 

•  ∆ευτερεύουσα κατηγορία ειδίκευσης 0,5 µονάδες.(Στην περίπτωση που απαιτείται 

εξειδίκευση σε κατηγορία που δεν προβλέπεται στο πρόγραµµα σπουδών της αντίστοιχης 

σχολής των Α.Ε.Ι., λαµβάνονται υπόψη βεβαιώσεις σπουδών ή εκπαιδευτικών σεµιναρίων ή 

επιµορφώσεων στο συγκεκριµένο αντικείµενο της ανακοίνωσης.) 

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).  

Προγράµµατα που αφορούν ΑΜΕΑ  
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• Θα  καταρτιστεί ξεχωριστή κατάσταση υποψηφίων και σε περίπτωση που δεν θα υπάρχουν 

υποψήφιοι µε τη συγκεκριµένη ειδίκευση  θα προσληφθούν ΠΦΑ µε προϋπηρεσία ενός 

τουλάχιστον έτους στο συγκεκριµένο πρόγραµµα. 

 

Για το ποσοστό 20% των θέσεων δεν προσµετρούνται µόρια προϋπηρεσίας στα Π.Α.γ.Ο. 

 

Οι Π.Φ.Α. προσλαµβάνονται και απασχολούνται στα Π.Α.γ.Ο., µε σύµβαση εργασίας 

ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, διάρκειας µέχρι 8 µήνες. 

Οικονοµικοί Όροι Απασχόλησης. 

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 σε έναν ή περισσότερους φορείς. 

ΙΙ) Όσοι επιλέγονται να εργαστούν στα προγράµµατα µε τη διαδικασία τύπου 2  υπογράφουν 

σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, διάρκειας µέχρι 8 µήνες, µε την 

Ειδική Γραµµατείας ∆ιατροφής και Άθλησης. 

ΕΠΙΛΟΓΗ –ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ- ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ 

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

µε την υπ. Αριθ. 164/2017 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Επιχείρησης. Οι 

προσωρινοί πίνακες κατάταξης των υποψηφίων θα αναρτηθούν στον πίνακα ανακοινώσεων 

της επιχείρησης στο ∆ηµαρχείο Πυλαίας-Χορτιάτη. Κατά των ανωτέρω αποτελεσµάτων οι 

ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν ενστάσεις, µέσα σε αποκλειστική προθεσµία δέκα 

ηµερολογιακών (10) ηµερών στα γραφεία της επιχείρησης, από την εποµένη της  ηµέρας 

ανάρτησης των αποτελεσµάτων.  

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν αίτηση στην αίθουσα Λίτσα Φωκίδη του 

Πολιτιστικού Κέντρου Πανοράµατος (∆/νση : Απ. Σαµανίδη 21, ∆ηµαρχείο Πυλαίας-

Χορτιάτη, αίθουσα Λίτσα Φωκίδη του Πολιτιστικού Κέντρου Πανοράµατος, τηλ 

2313.301099), κατά τις ώρες 09.00 έως 13.00, από την Πέµπτη 25/10/2018 και για δέκα 

ηµερολογιακές (10) ηµέρες έως και την ∆ευτέρα 05/11/2018. 

Η παρούσα δηµοσιεύεται σε δύο (02) 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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