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ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ

ΑΓΩΓΗΣ (Π.Φ.Α) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ '' Άθληση για όλους (Π.Α.γ.Ο)

περιόδου 2021-2022''

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ζίτσας

              Έχοντας υπόψη:

1. Τις  διατάξεις  του  άρθρου  9  του  Ν.  4057/2012  «Πειθαρχικό  Δίκαιο  Δημοσίων Πολιτικών
Διοικητικών  Υπαλλήλων  και  Υπαλλήλων  Νομικών  Προσώπων  Δημοσίου  Δικαίου  (ΦΕΚ
54/Α/2012)

2. Τις  διατάξεις  του  Ν. 3852/2010  «Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της
Αποκεντρωμένης  Διοίκησης-  Πρόγραμμα  Καλλικράτης»  (ΦΕΚ87/τ.  Α΄/7-6-2010),  όπως
έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

3. Την  υπ΄αριθμ.  ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/69097/2670/170/07-02-2020  Υπουργική
Απόφαση (ΦΕΚ 461/Β΄/14.02.2020) « Έγκριση Οργανωτικού Πλαισίου Προγραμμάτων και
Εκδηλώσεων Άθλησης για Όλους»

4. Την υπ΄αριθμ. 551884/15-11-2021 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄/5351/18-11-2021 που αφορά στην 
« Έγκριση Κατανομής Θεσέων για την πρόσληψη Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α) με
σκοπό τη στελέχωση των ΟΤΑ Α΄και Β΄ βαθμού και των ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ αυτών, που θα
υλοποιήσουν Προγράμματα Άθλησης για όλους (Π.Α.γ.Ο.) την περίοδο 2021-2022».

5. Την  υπ΄αριθμ.πρωτ.οικ.569932/24-11-2021  απόφαση  του  Υφυπουργού  Πολιτισμού  και
Αθλητισμού  που  αφορά  στην  ''  Έγκριση  γενικά  δομημένα  μεγάλης  διάρκειας  Π.Α.γ.Ο.
Περιόδου 2021-2022''.

6. Την  υπ΄αριθμ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ΤΣΠΕΠΑΟ/128849/5010/430/196/05-05-2020
απόφαση  βεβαίωσης πιστοποίησης καταλληλότητας υλοποίησης Π.Α.γ.Ο. Και Ε.Α.γ.Ο. 

7. Την υπ΄αριθμ. 42/2020  απόφαση του Δ.Σ  της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ζίτσας
περί έγκρισης προσλήψεων προσωπικού πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής με σχέση εργασίας
Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, περιόδου 2020-2021, διάρκειας όχι μεγαλύτερης των
οκτώ μηνών για τα προγράμματα Άθλησης για Όλους. 

8. Τον Εσωτερικό Κανονισμό (ΕΚΥ) της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ζίτσας.

9. Την υπ΄αριθμ. 89/2011 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ζίτσας,  ΦΕΚ 614/τ.Β΄/18-
4-2011 περί συγχώνευσης Κοινωφελών Επιχειρήσεων Δήμου Ζίτσας και σύστασης νέας με
την επωνυμία «Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ζίτσας».

10. Την  υπ’  αριθ.  742/19-07-2021  βεβαίωση  του  Προέδρου  της  Κοινωφελούς  Επιχείρησης
Δήμου Ζίτσας περί ύπαρξης πιστώσεων για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του υπό
πρόσληψη προσωπικού της παρούσας ανακοίνωσης.

11. Την υπ΄αριθμ. 70/2021 απόφαση του ΔΣ της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ζίτσας για
την  έκδοση  προκήρυξης,  πρόσληψης  προσωπικού  ΠΕ  Φυσικής  Αγωγής  με  σύμβαση
εργασίας  Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου  Χρόνου,  ωριαίας  αποζημίωσης και  διάρκειας  όχι
μεγαλύτερης των οκτώ μηνών. 
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Ανακοινώνει

Την  πρόσληψη  δύο  (2)  Πτυχιούχων  Φυσικής  Αγωγής,με  σύμβαση  εργασίας  ιδιωτικού
δικαίου  ορισμένου  χρόνου,  συνολικής  διάρκειας  έως  οκτώ  (8)  μηνών  με  ωριαία
αποζημίωση, για την υλοποίηση των Προγραμμάτων ''Άθληση για Όλους'' περιόδου 2021-
2022. 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός
θέσης

Υπηρεσία
Έδρα

υπηρεσίας
Ειδικότητα Αριθμός ατόμων Διάρκεια σύμβασης

1

Κοινωφελής
Επιχείρηση

Δήμου Ζίτσας
 

Δήμος Ζίτσας
ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

2

Έως οχτώ μήνες από
την ημερομηνία

πρόσληψης

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός θέσης
Τίτλος σπουδών 

και 
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

1,2

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
Πτυχίο  του  τμήματος  Επιστήμης  Φυσικής  Αγωγής  και
Αθλητισμού ΑΕΙ  της  ημεδαπής ή  ισότιμος  τίτλος  σχολών της
ημεδαπής  ή  αναγνωρισμένης  ή  ανώτατης  σχολής  της
αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

  

 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι  ενδιαφερόμενοι  μαζί  με  την  αίτηση  τους  πρέπει  να  υποβάλλουν  υποχρεωτικά  τα  εξής
δικαιολογητικά :

1. Βιογραφικό  σημείωμα  που  να  αναφέρεται  στην  προϋπηρεσία  στα  προγράμματα,  στην
επιμόρφωση μέσω σεμιναρίων, στην απόκτηση άλλου πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου ή
ειδικότητας κτλ.

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

3. Φωτοτυπία πτυχίου Φυσικής Αγωγής,  ειδικότητας,  μεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού
διπλώματος ή ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένου στην Ελλάδα.

4. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.

5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

6. Βεβαίωση  πρόσφατη  (μέσα  στα  χρονικά  όρια  της  προκήρυξης)  του  ΟΑΕΔ ότι  είναι
άνεργος.

7. Έγγραφα  που  να  αποδεικνύουν  προϋπηρεσία,  όπως:  Βεβαιώσεις  ή  άλλα  αποδεικτικά
στοιχεία του κυρίου φορέα ασφαλιστικής κάλυψης (μισθολογικές καταστάσεις ΙΚΑ ή άλλων
ασφαλιστικών ταμείων), ή βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικ΄στοιχεία φορολογικού χαρακτήρα

ΑΔΑ: ΨΙΩΧΟΕΟΞ-42Ν



(αποδείξεις παροχής υπηρεσιών,κτλ) ή πιστοποιητικά προϋπηρεσίας θεωρημένα από την
Επιθεώρηση Εργασίας  και  δικαιολογητικά  που  να  αποδεικνύουν  όσα  αναφέρονται  στο
βιογραφικό σημείωμα και τα οποία αποτέλεσαν κριτήριο επιλογής.

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

9. Αναγγελία  άσκησης  επαγγέλματος  Προπονητή  αθλήματος  (ων)  (όπου  κρίνεται  εκ  του
εξειδικευμένου  προγράμματος  και  της  προκήρυξης  αναγκαία  προϋπόθεση)  «όπου
υφίστανται».

10. Φωτοτυπία  εγγράφων  για  λοιπά  απαιτούμενα  προσόντα  (άδεια/αναγγελία  άσκησης
επαγγέλματος  όπου  απαιτείται  ειδικότητα,  συμμετοχή  σε  επιμορφωτικά  σεμινάρια  που
διοργανώνονταιαπό τη Γ.Γ.Α)

 Μόνο για τη περίπτωση της ισοβαθμίας

Βεβαίωση του Δήμου περί μόνιμης κατοικίας

 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ – ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

• Βασικό  κριτήριο  επιλογής  των  υποψηφίων  είναι  η  ανεργία.  Αποδεικνύεται  με  σχετική
βεβαίωση του ΟΑΕΔ.

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ικανός αριθμός υποψηφίων που να πληροί την παραπάνω
προϋπόθεση (ανεργία), προκειμένου να εξασφαλιστεί η υλοποίηση των Π.Αγ.Ο , ο φορέας
δύναται  να προσλάβει  Π.Φ.Α.  Οι  οποίοι  δεν είναι  άνεργοι,  απαραίτητα  με  τη  σύμφωνη
γνώμη  της  Γ.Γ.Α.  Η  πρόσληψη  αυτών  γίνεται  με  βάση  την  κατάταξη  τους  σε  πίνακα
σύμφωνα  με  τη  μοριοδότηση  που  περιγράφεται  παρακάτω.  Η  σειρά  κατάταξης  των
υποψηφίων που έχουν το ανωτέρω κριτήριο καθορίζεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια: 

ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Βασικό πτυχίο: βαθμός πτυχίου (οι μονάδες του βαθμού τίτλου σπουδών με δύο δεκαδικά ψηφία
πολλαπλασιάζονται  με  τον  αριθμό 0,1).  Εάν το  πτυχίο  αποκτήθηκε  στην  αλλοδαπή,  απαιτείται
αντίγραφο της πράξεως του ΔΙΚΑΤΣΑ ή του πιστοποιητικού  αναγνώρισης του ΔΟΑΤΑΠ, για τη
βαθμολογική αντιστοιχία.
Μεταπτυχιακοί  τίτλοι:  (μεταπτυχιακός  τίτλος  σπουδών  master  :  1  μονάδα-διδακτορικό:  2
μονάδες)

Επισημαίνεται  ότι  θα γίνεται  χρήση της προσφορότερης βαθμολογικά από τις δύο  κατηγορίες
μεταπτυχιακών και δεν θα γίνεται αθροιστική βαθμολόγησή τους.

ΕΜΠΕΙΡΙΑ
Ο υποψήφιος λαμβάνει  μονάδες από την εμπειρία  στα Προγράμματα Άθλησης για Όλους που
αποκτήθηκε στη χρονική περίοδο των τελευταίων ενενήντα έξι (96) μηνών από την ημερομηνία
δημοσίευσης της προκήρυξης από την πρόσφατη προς την παλαιότερη.

Για  κάθε  μήνα  αποδεδειγμένης  απασχόλησης  στα  Π.Α.γ.Ο.  οι  μονάδες  που  λαμβάνονται
υπολογίζονται κλιμακωτά ως εξής:
Για  το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης και  προγενέστερα
(από την πρόσφατη προς την παλαιότερη) των

1-24          0,8 Πολλαπλασιαζόμενο με τους 
μηνών μονάδες μήνες απασχόλησης που αναφέρονται στη σχετική σύμβαση εργασίας (και όσοι
πραγματοποιήθηκαν) του Π.Φ.Α για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.
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25-48        0,6  Πολλαπλασιαζόμενο με τους 
μηνών μονάδες μήνες απασχόλησης που αναφέρονται στη σχετική σύμβαση εργασίας (και όσοι
πραγματοποιήθηκαν) του Π.Φ.Α για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

49-72        0,5  Πολλαπλασιαζόμενο με τους 
μηνών μονάδες μήνες απασχόλησης που αναφέρονται στη σχετική σύμβαση εργασίας (και όσοι
πραγματοποιήθηκαν) του Π.Φ.Α για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

73-96        0,2  Πολλαπλασιαζόμενο με τους 
μηνών μονάδες μήνες απασχόλησης που αναφέρονται στη σχετική σύμβαση εργασίας (και όσοι
πραγματοποιήθηκαν) του Π.Φ.Α για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Λ  ΟΙΠΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

Πολυτεκνία: 2 μονάδες (πολύτεκνος ανήλικων τέκνων)

Ανήλικα τέκνα: (0,3 μονάδες για τα δύο πρώτα ανήλικα τέκνα και 0,5 για το τρίτο ανήλικο τέκνο)

Μονογονεϊκή οικογένεια: ( 0,5 μονάδες για κάθε ένα τέκνο) (αποδεδειγμένη γονική μέριμνα)

Κύρια κατηγορία ειδίκευσης: 1,5 μονάδα

Δευτερεύουσα κατηγορία ειδίκευσης: 1 μονάδα

Άδεια/αναγγελία άσκησης επαγγέλματος προπονητή: 0,5μονάδα

Συμμετοχή σε επιμορφωτικά σεμινάρια που διοργανώνονται από τη Γ.Γ.Α. : 0,5 μονάδα ανά
σεμινάριο και μέχρι δύο σεμινάρια στη διάρκεια της τελευταίας πενταετίας.

Τα Γενικά Δομημένα Προγράμματα αφορούν όλες τις ειδικότητες των Π.Φ.Α κατά τα λοιπά.

Επισημαίνεται  ότι  θα  γίνεται  χρήση  της  προσφορότερης  βαθμολογικά  από  τις  παραπάνω
ιδιότητες και δε θα γίνεται αθροιστική βαθμολόγησή τους.

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).

 

Περίληψη της παρούσας Ανακοίνωσης, θα δημοσιευθεί  σε δύο (2) ημερήσιες ή εβδομαδιαίες
τοπικές εφημερίδες του νομού Ιωαννίνων.

 
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση  και να την υποβάλουν, στα γραφεία
της  υπηρεσίας μας στην  ακόλουθη διεύθυνση:  Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ζίτσας,  Τ.Κ.
45445, Βουνοπλαγιά, υπόψη κας Αγγέλη Μαρίνας (τηλ. επικοινωνίας: 2651365903).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (εργάσιμες) και αρχίζει από την
επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής
της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας, στα παραρτήματα αυτής και στο χώρο ανακοινώσεων του
δημοτικού καταστήματος του Δήμου Ζίτσας, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της
δημοσίευσης στις εφημερίδες. 
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Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: Στην επίσημη ιστοσελίδα του
Δήμου Ζίτσας (www.zitsa.gov.gr)

Ανάρτηση πινάκων και υποβολή ενστάσεων

Μετά την κατάρτιση των πινάκων, η υπηρεσία μας θα αναρτήσει, το αργότερο μέσα σε είκοσι
(10)  ημέρες  από  τη  λήξη  της  προθεσμίας  υποβολής  των  αιτήσεων  συμμετοχής, τους
πίνακες κατάταξης των υποψηφίων στα καταστήματα των γραφείων μας,  ενώ θα συνταχθεί και
σχετικό πρακτικό ανάρτησης το οποίο θα υπογραφεί από δύο (2) υπαλλήλους της υπηρεσίας. 

Κατά  των  πινάκων αυτών,  επιτρέπεται  στους  ενδιαφερόμενους  η  άσκηση  ένστασης,  μέσα σε
αποκλειστική  προθεσμία  δέκα  (10)  ημερών (εργάσιμων),  η  οποία  αρχίζει  από την  επόμενη
ημέρα  της  ανάρτησής  τους.  Η  ένσταση  κατατίθεται  ή  αποστέλλεται  με  συστημένη  επιστολή
απευθείας στην Υπηρεσία μας (Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ζίτσας, Βουνοπλαγιά Ιωαννίνων,
Τ.Κ. 45500).

Πρόσληψη 
Μετά την ανακοίνωση των τελικών πινάκων από το φορέα, οι επιτυχόντες Π.Φ.Α υποχρεούνται να
παρουσιαστούν στο κατάστημα του φορέα εντός 5 εργάσιμων ημερών για ανάληψη υπηρεσίας.
Μετά  το  πέρας  της  προθεσμίας  αυτής  ο  φορέας  δύναται  να  καλέσει  τον  επόμενο  στη  σειρά
κατάταξης επιτυχόντα.

Προσληφθέντες 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,  και θα απασχοληθούν  για το  υπολειπόμενο, κατά περίπτωση,
χρονικό διάστημα και μέχρι συμπληρώσεως της εγκεκριμένης διάρκειας της σύμβασης εργασίας
ορισμένου χρόνου.

Όροι απασχόλησης των ΠΦΑ

Στα Π.Α.γ.Ο προσλαμβάνονται κατά προτεραιότητα άνεργοι Π.Φ.Α, με δικαίωαμα να εργασθούν ως
τη συμπλήρωση του αριθμού των 30 ωρών ανά εβδομάδα  σε έναν ή περισσότερους φορείς, με
ελάχιστη απασχόληση 3 ωρών ανά εβδομάδα. Οι Π.Φ.Α υποχρεούνταισε περίπτωση που έχουν
υπογράψει σύμβαση εργασίας σε ένα φορέα, κατά την υπογραφή της σύμβασης τους σε δεύτερο
φορέα, να υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση όπου θα αναφέρουν τις ώρες απασχόλησης στο πρώτο
φορέα.

Όσοι  επιλέγονται  για  να εργαστούν στα Π.Α.γ.Ο υπογράφουν σύμβαση εργασίας με  το φορέα
υλοποίησης του προγράμματος, στην οποία καθορίζεται η ωριαία αποζημίωση, βάσει της κείμενης
νομοθεσίας.

                      

                              
       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

                        ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ

                                                 ΒΟΤΣΙΚΑΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ
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