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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Ο Δήμος Ζίτσας έχοντας υπόψη:
1. την υπ΄ αριθ. 26869/1.10.2013 απόφαση του Υφυπουργού Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης ΦΕΚ 2527/Β/08.10.2013 που αφορά: «Έγκριση Οργανωτικού Πλαισίου
Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους»,
2. την υπ’αρίθμ. 25583/20-9-2013 Κ.Υ.Α (Φ.Ε.Κ. 2613/Β/16.10.2013 «Έγκριση θέσεων
Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής που είναι αναγκαίες για την υλοποίηση των Προγραμμάτων
Άθλησης για Όλους που υλοποιούν οι φορείς- Ο.Τ.Α. για την περίοδο 2013-2014,
3. την υπ’ αριθμ. 344/2013 ( ΑΔΑ ΒΛΓ7ΩΡΓ-ΗΦΦ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του
Δήμου Ζίτσας για την αποδοχή λειτουργίας προγραμμάτων άθλησης για όλους μεγάλης
διάρκειας περιόδου 2013-2014,
4. την υπ’ αριθμ. 32167/13-11-2013 εγκριτικής απόφαση του Υπουργείου Παιδείας &
Θρησκευμάτων, Πολιτισμού & Αθλητισμού,

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ:
την πρόσληψη τριών (3) Καθηγητών Φυσικής Αγωγής με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού
Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (με ασφάλιση ΙΚΑ) και με ωριαία αποζημίωση για τα παρακάτω
προγράμματα:
Α. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
1. Άθληση και παιδί για παιδιά ηλικίας 6-12 ετών
2. Άθληση στην εφηβική ηλικία, για παιδιά ηλικίας 13-18 ετών
3. Άθληση και Γυναίκα, για άτομα ηλικίας 19-65 ετών
4. Άθληση στην Τρίτη Ηλικία, για άτομα ηλικίας άνω των 65 ετών
Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 26869/1.10.2013 απόφαση του
Υφυπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΦΕΚ 2527/Β/08.10.2013 που αφορά:
«Έγκριση Οργανωτικού Πλαισίου Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους»

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
i. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 23 έως 65 ετών.
ii. Να έχουν πτυχίο Α.Ε.Ι. ημεδαπής ή ισότιμο αλλοδαπής σχολής Τ.Ε.Φ.Α.Α.
iii. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των
καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.
iv. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία,
δικαστική συμπαράσταση κλπ).
Β. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν 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 κλπ. ,
2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι τα στοιχεία στην αίτηση και στο βιογραφικό είναι
αληθή,
3. Επικυρωμένη φωτοτυπία πτυχίου Φυσικής Αγωγής, ειδικότητας, μεταπτυχιακού τίτλου ή
διδακτορικού διπλώματος ή ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένου στην
Ελλάδα,
4. Επικυρωμένη φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας,
5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης,
6. Βεβαίωση του Δήμου περί μόνιμης κατοικίας,
7. Βεβαίωση του ΟΑΕΔ ότι είναι άνεργος,
8. 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, κλπ) ή πιστοποιητικά προϋπηρεσίας θεωρημένα από την
Επιθεώρηση Εργασίας και δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν όσα αναφέρονται στο
βιογραφικό σημείωμα και τα οποία αποτέλεσαν κριτήριο επιλογής,
9. Έγγραφα που αποδεικνύουν την ιδιότητα του πολυτέκνου ή του γονέα μονογονεϊκής
οικογένειας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Επιλογή -Ανάρτηση πινάκων – Ενστάσεις
Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει από τον φορέα υλοποίησης του προγράμματος. Οι
προσωρινοί πίνακες κατάταξης των υποψηφίων θα αναρτηθούν στον πίνακα ανακοινώσεων του
Δήμου, στα Περιφερειακά Δημαρχεία και στην ιστοσελίδα του Δήμου. Οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να υποβάλουν ενστάσεις, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία (10) δέκα ημερολογιακών
ημερών στα γραφεία του Φορέα, από την επόμενη της ημέρας ανάρτησης των αποτελεσμάτων
των προσωρινών πινάκων.
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Βασικό κριτήριο κατάταξης των υποψηφίων είναι η ανεργία, η οποία αποδεικνύεται με σχετική
βεβαίωση από το αρμόδιο γραφείο του ΟΑΕΔ. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ικανός αριθμός
υποψηφίων που να πληροί την παραπάνω προϋπόθεση, προκειμένου να εξασφαλιστεί η
υλοποίηση των Π.Α.γ.Ο, ο φορέας δύναται να προσλάβει Π.Φ.Α. οι οποίοι δεν είναι άνεργοι.
1. Τυπικά προσόντα
i. Βαθμός πτυχίου (οι μονάδες του βαθμού του τίτλου σπουδών με δύο δεκαδικά ψηφία
πολλαπλασιάζονται με τον αριθμό 0,3).
ii. Μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών:
α. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα (Master): 0,5 μονάδες

β. Διδακτορικό Δίπλωμα : 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.
2. 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.
3. Λοιπά βαθμολογούμενα κριτήρια
i. Πολυτεκνία: ο πολύτεκνος υποψήφιος βαθμολογείται με 2 μονάδες
ii. Ανήλικα τέκνα: ο υποψήφιος βαθμολογείται 0,3 μονάδες για καθένα από τα δύο (2)
πρώτα ανήλικα τέκνα και 0,5 μονάδες για το τρίτο τέκνο.
iii. Γονέας μονογονεϊκής οικογένειας: (άρθρο 29 παρ. 6 ν.3838/2010) ο γονέας
μονογονεϊκής οικογένειας βαθμολογείται με 0,5 μονάδες για κάθε ένα τέκνο.
Επισήμανση: γίνεται χρήση της προσφορότερης βαθμολογικά από τις παραπάνω ιδιότητες.
Αποκλείεται η αθροιστική βαθμολόγηση των παραπάνω κριτηρίων.
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 προυπηρεσία 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 μέγιστης διάρκειας την 31η Ιουλίου 2014.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
i. 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.
ii. Όσοι επιλέγονται για να εργαστούν στα Π.Α.γ.Ο υπογράφουν σύμβαση εργασίας με το Δήμο
Ζίτσας, στην οποία καθορίζεται η ωριαία αποζημίωση, βάσει της κείμενης νομοθεσίας.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΘΛΗΣΗΣ
Η διάρκεια κάθε μονάδας άθλησης είναι 60 λεπτά. Η συχνότητα των μονάδων άθλησης είναι 3
φορές την εβδομάδα, σε διαφορετικές ημέρες η κάθε μία και μέχρι 31-07-2014.
Γ. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την 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, είτε ταχυδρομικά με
συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:
Λ.Ελευθερίας& Ευκλείδη, Ελεούσα, υπόψη κας Παύλου Ιωάννας (τηλ. επικοινωνίας:
2653360000 εσωτ. 216). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το
εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο
οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δώδεκα (12) ημέρες ημερολογιακές και 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. Αιτήσεις με τηλεομοιοτυπία (φαξ) ή e-mail δεν γίνονται δεκτές.

Οι προσληφθέντες καθηγητές Φυσικής Αγωγής είναι υποχρεωμένοι να τηρούν τους όρους και
κανονισμούς της σύμβασης καθώς και τα προγράμματα που θα συντάξουν οι αρμόδιοι του
Δήμου Ζίτσας όσο αφορά στην κάλυψη ωρών, το είδος των προγραμμάτων που θα τους
ανατεθούν παρέχοντας στο Δήμο Ζίτσας το δικαίωμα κλήσης του επόμενου στον πίνακα
μοριοδότησης σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο αδυνατούν να καλύψουν τα ωρολόγια
προγράμματα.
Δ. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ
Η περίληψη της ανακοίνωσης θα δημοσιευθεί σε δύο (2) ημερήσιες τοπικές εφημερίδες και θα
αναρτηθεί ολόκληρη στο χώρο ανακοινώσεων του Δήμου Ζίτσας και στο site του Δήμου Ζίτσας
(www.zitsa.gov.gr).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
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