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                                                                                                        ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  

 

                                                                              

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                     Ορεστιάδα :7-11-2016 

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                                                                                       Αριθ.πρωτ. :1995                                                

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ                                 

ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ 

 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 

Το ΝΠ∆∆-Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Αθλητισµού ∆ήµου Ορεστιάδας  

 

Έχοντας υπόψη: 

 

1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε 

το άρθρο 1 παρ. 2 του Ν. 3812/2009 σύµφωνα µε τις οποίες δεν υπάγεται στις διατάξεις των 

κεφαλαίων Α’, Β’ και Γ’ το εκπαιδευτικό ή διδακτικό προσωπικό των µε οποιαδήποτε ονοµασία 

Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθµού 

2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης- Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α), όπως έχουν 

τροποποιηθεί και ισχύουν. 

3. Τις διατάξεις του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό ∆ίκαιο ∆ηµοσίων Πολιτικών 

∆ιοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου» (ΦΕΚ 54 Α). 

4.  Την 26869/1-10-2013 Υπουργική απόφαση (ΦΕΚ1774/Τ.Β΄17-6-2016)» «Έγκριση 

Οργανωτικού Πλαισίου Προγραµµάτων Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο)   της Γενικής 

Γραµµατείας Αθλητισµού» 

5. Την «Έγκριση θέσεων Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (ΠΦΑ) 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 2015-2016», έγγραφο 

ΥΠΠΟΑ/Γ∆ΥΑ/∆ΑΟΠΑΑΕΥ∆Σ/ΤΣΠΕΠΑΟ/285872/20410/1959/1420  ΦΕΚ.2863/Τ.Β΄8.9.2016 

της Γενικής Γραµµατείας Αθλητισµού 

6. Την 170/2016  απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου Κ.Κ.Π.Α.Α.∆.Ο., όπου ορίζει το ΝΠ∆∆-

Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Αθλητισµού ∆ήµου Ορεστιάδας ως φορέα 

υλοποίησης προγραµµάτων  «Άθλησης για Όλους» της Γενικής  Γραµµατείας  Αθλητισµού, 

περιόδου 2016-2017.  

7. Τον Εσωτερικό Κανονισµό Υπηρεσιών του ΝΠ∆∆-Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας 

Αλληλεγγύης και Αθλητισµού ∆ήµου Ορεστιάδας  
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                                                                  Ανακοινώνει 

 

Την πρόσληψη πέντε  (5) Πτυχιούχων Καθηγητών Φυσικής Αγωγής, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού 

δικαίου ορισµένου χρόνου, διάρκειας από την υπογραφή της σύµβασης έως31-7-2016   µε ωριαία 

αποζηµίωση, για την υλοποίηση των Προγραµµάτων «Άθλησης για Όλους» περιόδου 2015-2016: 

 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ 
ΘΕΣΗΣ 
 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ- 
ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ 
 

ΑΤΟΜΑ 
 

ΧΡΟΝΟΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 

ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 
 

01 ΠΕ  
ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ 
ΦΥΣΙΚΗΣ 
ΑΓΩΓΗΣ 

5 Από την 
υπογραφή της 
σύµβασης έως 
31-7-2017  

Τίτλοι σπουδών: Πτυχίο του Τµήµατος 
Επιστήµης Φυσικής Αγωγής  & Αθλητισµού της 
ηµεδαπής ή αναγνωρισµένης ανώτατης σχολής 
της αλλοδαπής  

 ΣΥΝΟΛΟ 5   

 

• Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία έως 60 ετών. 

Απαραίτητα δικαιολογητικά: 

Οι ενδιαφερόµενοι µαζί µε την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικώς τα εξής 

δικαιολογητικά: 

1.    Αίτηση – έντυπο µε κριτήρια επιλογής 

2.   Επικυρωµένη φωτοτυπία πτυχίου Τ.Ε.Φ.Α.Α. ειδικότητας, µεταπτυχιακού τίτλου ή 

διδακτορικού διπλώµατος ή  ισότιµου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισµένου από 

την Ελλάδα. 

3.   Επικυρωµένη φωτοτυπία της αστυνοµικής ταυτότητας. 

4.  Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

5.  Βεβαίωση του ∆ήµου περί µόνιµης κατοικίας. 

6.  Έγγραφα που αποδεικνύουν την 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. 

7.   Βιογραφικό σηµείωµα όπου θα αναφέρεται η προϋπηρεσία στα προγράµµατα της ΓΓΑ, ή 

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

ειδικότητας κ.τ.λ. 

8.   Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι: Α) τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση και 

στο βιογραφικό είναι αληθή,   ότι  θα  απασχοληθεί  σε  οποιαδήποτε ∆ηµοτική ενότητα 

(∆ηµοτικές ενότητες Αµπελοκήπων, Μενεµένης),σύµφωνα µε το ωράριο που θα µου 

υποδειχθεί. Β) ο υποψήφιος  δηλώνει ότι δεν έχει κώλυµα κατά το άρθρο 22 του Υπαλληλικού 

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

9.    Βεβαίωση του ΟΑΕ∆ ότι είναι άνεργος 

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

οικογένειας σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. 

ΑΔΑ: 724ΦΟΕΡΠ-42Ψ



3 

 

 

 

Κριτήρια επιλογής 

Η επιλογή των υποψηφίων θα  γίνει  σύµφωνα  µε την Την 26869/1-10-2013 Υπουργική απόφαση 

(ΦΕΚ1774/Τ.Β΄17-6-2016)» «Έγκριση Οργανωτικού Πλαισίου Προγραµµάτων Άθλησης για Όλους 

(Π.Α.γ.Ο)   της Γενικής Γραµµατείας Αθλητισµού» 

Τυπικά προσόντα: 

Βασικό πτυχίο :βαθµός πτυχίου (οι µονάδες του βαθµού του τίτλου σπουδών µε δυο δεκαδικά ψηφία 

πολλαπλασιάζονται µε τον αριθµό 0,3). 

Μεταπτυχιακοί τίτλοι (Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών master:0,5 µονάδες –διδακτορικό : 1 µονάδα) 

επισηµαίνεται ότι θα γίνεται χρήση της προσφορότερης βαθµολογικά από τις δυο κατηγορίες 

µεταπτυχιακών και δεν θα γίνεται αθροιστική βαθµολόγησή τους. 

Εµπειρία: ( Το ανώτατο όριο εµπειρίας θα είναι 60 µήνες. Για κάθε µήνα απασχόλησης στα ΠΑγΟ µε 

µηνιαίο σύνολο ωρών 120 και άνω λαµβάνονται 0,08 µονάδες ενώ για κάθε µήνα αποδεδειγµένης 

απασχόλησης µε µηνιαίο σύνολο ωρών µικρότερο των 120 οι µονάδες θα υπολογίζονται αρ.µηνών Χ  

ώρες απασχόλησης το µήνα Χ 0,08 µονάδες / 120 ). 

Πολυτεκνία ( βαθµολογείται µε 2 µονάδες) 

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

Μονογονεική οικογένεια : ( 0,5 µονάδες για κάθε ένα (1) τέκνο του ). 

Λοιπά απαιτούµενα προσόντα 

Κύρια κατηγορία ειδίκευσης 1 µονάδα 

∆ευτερεύουσα κατηγορία ειδίκευσης 0,5 µονάδες (σε περίπτωση που απαιτείται εξειδίκευση. 

Σηµείωση: Σε περίπτωση ισοβαθµίας θα ληφθούν υπόψη : ο χρόνος κτήσης πτυχίου, η εντοπιότητα, η 

αξιολόγηση του υποψηφίου από το φορέα σύµφωνα µε το οργανωτικό πλαίσιο. 

 

Για το ποσοστό 20% των θέσεων  (µία θέση) δεν προσµετρούνται µόρια προϋπηρεσίας στα 

Π.Α.γ.Ο. 

 

Επιλογή -Ανάρτηση                   πινάκων – Ενστάσεις 

Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει από την επιτροπή αξιολόγησης αιτήσεων που συστάθηκε µε την 

υπ’ αρ.1994/7.11.2016   απόφαση Προέδρου του ΝΠ∆∆-ΚΚΠΑΑ∆Ο. Οι προσωρινοί πίνακες 

κατάταξης των υποψηφίων θα αναρτηθούν στον πίνακα ανακοινώσεων του ΝΠ∆∆ – Κ.Κ.Π.Α.Α.∆.Ο.. 

Οι  ενδιαφερόµενοι  µπορούν  να  υποβάλουν ενστάσεις,  µέσα  σε  αποκλειστική  προθεσµία  (10)  

ηµερών  στα  γραφεία  του ΝΠ∆∆-Κ.Κ.Π.Α.Α.∆.Ο. , Εθνοµαρτύρων 98 Ορεστιάδα 68200,  από  την 

επόµενη ηµέρα της ανάρτησης των αποτελεσµάτων. 

Προθεσµία        και τόπος υποβολής αιτήσεων 

Οι  ενδιαφερόµενοι  µπορούν να κατεβάσουν την  προκήρυξη  από  την  ιστοσελίδα  του  του 

ΝΠ∆∆ – Κ.Κ.Π.Α.Α.∆.Ο (www.kkpaado.gr)  και  να   υποβάλλουν  αίτηση  στα  Γραφεία 

Αθλητισµού του ΝΠ∆∆ – Κ.Κ.Π.Α.Α.∆.Ο.(∆ιεύθυνση: Εθνοµαρτ ύρων  9 8  Ορεστ ιάδαΤ .Κ  

6 8 2 0 0  , », τηλέφωνο επικοινωνίας: 2552028642, υπεύθυνη κ.Λουλούδη ∆.)  

Η  παρούσα  δηµοσιεύεται  σε  (2)  εφηµερίδες  του Ν.Έβρου   και στον  Πίνακα  Ανακοινώσεων  

του ΝΠ∆∆-Κ.Κ.Π.Α.Α.∆.Ο. 

 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ του Ν.Π.∆.∆. Κ.Κ.Π.Α.Α.∆.Ο 

 

Μπαρµπούδης Αλέξανδρος 
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