
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Καβάια,  9/09/2019 

Αξ. Πξση.: 5357   

 

ΑΝΑΚΟΗΝΩΖ 

γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ 

Ζ Γεκνηηθή Κνηλσθειήο Δπηρείξεζε Γήκνπ Καβάιαο «ΓΖΜΩΦΔΛΔΗΑ» 

Έρνληαο ππόςε: 

1. Σηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ Ν. 2190/1994 φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη κε ην 

άξζξν 1 παξ. 2 ηνπ Ν. 3812/2009 ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο δελ ππάγεηαη ζηηο δηαηάμεηο ησλ 

θεθαιαίσλ Α’, Β’ θαη Γ’ ην εθπαηδεπηηθφ ή δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ ησλ κε νπνηαδήπνηε νλνκαζία 

Οξγαληζκψλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο πξψηνπ θαη δεπηέξνπ βαζκνχ 

2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο 

Γηνίθεζεο- Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο» (ΦΔΚ 87 Α), φπσο έρνπλ ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχνπλ. 

3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ έλαηνπ ηνπ Ν. 4057/2012 «Πεηζαξρηθφ Γίθαην Γεκνζίσλ Πνιηηηθψλ 

Γηνηθεηηθψλ Τπαιιήισλ θαη Τπαιιήισλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ Γεκνζίνπ Γηθαίνπ» (ΦΔΚ 54 Α). 

4.  Σελ ΤΠΠΟΑ/ΓΓΤΑ/ΓΑΟΠΑΑΔΤΓ/ΣΠΔΠΑΟ/187200/13385/1259/891 ΦΔΚ/1774/Β/17-06-2016 

Τπνπξγηθή απφθαζε, «Έγθξηζε Οξγαλσηηθνχ Πιαηζίνπ Πξνγξακκάησλ Άζιεζεο γηα Όινπο 

(Π.Α.γ.Ο) ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Αζιεηηζκνχ. 

5. Σελ «Έγθξηζε Πξφζιεςεο Πηπρηνχρσλ Φπζηθήο Αγσγήο (ΠΦΑ) κε ζθνπφ ηελ ζηειέρσζε ησλ ΟΣΑ 

θαη ησλ ΝΠΓΓ θαη ΝΠΙΓ απηψλ πνπ πινπνηνχλ Πξνγξάκκαηα Άζιεζεο γηα Όινπο (Π.Α.γ.Ο) 

πεξηφδνπ 2019 – 2020», Α.Π. ΤΠΠΟΑ/ΓΓΟΑ/ΓΑΟΠΑΑΔΤΓ/439980/15334/1266/14-08-2019 

(ΦΔΚ 3200/Β/21.08.2019), ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Αζιεηηζκνχ. 

6. Σελ ππ' αξηζκ. 241/3.09.2019 απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλσθεινχο 

Δπηρείξεζεο Καβάιαο «ΓΗΜΩΦΔΛΔΙΑ» 

7. Σνλ Δζσηεξηθφ Καλνληζκφ Τπεξεζηψλ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλσθεινχο Δπηρείξεζεο Καβάιαο 

«ΓΗΜΩΦΔΛΔΙΑ» 

Αλαθνηλώλεη 

Σελ πξόζιεςε έσο ΔΗΚΟΗΠΔΝΣΔ (25) Πηπρηνύρσλ Φπζηθήο Αγσγήο, κε ζύκβαζε 
εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ, ζπλνιηθήο δηάξθεηαο έσο νθηώ (8) κελώλ κε 
σξηαία απνδεκίσζε, γηα ηελ πινπνίεζε ησλ Γεληθώλ θαη Δηδηθώλ Πξνγξακκάησλ «Άζιεζεο γηα 
Όινπο» Μεγάιεο Γηάξθεηαο πεξηόδνπ 2019 – 2020: 
 
 
 

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΓΗΜΟ ΚΑΒΑΛΑ  

 

Πνιηηηζηηθφ Κέληξν ‘ΠΤΘΑΓΟΡΑ΄ 

7
εο

 Μεξαξρίαο 1, 654 03, Καβάια 

Σει./Φαμ: 2510 247350  

Ηι. Γ/λζε: sports@kavalagreece.gr 

Ιζηνζειίδα: www.kavalagreece.gr 

Γηεύζπλζε Αζιεηηζκνύ 
& Παηδείαο 

Πιεξνθνξίεο: 
Παπαληθνιάνπ Αζαλάζηνο 

http://www.kavalagreece.gr/
ΑΔΑ: Ω1ΦΜΟΡΦΛ-ΩΒΝ



ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ 
ΑΡΗΘ-
ΜΟ 

ΔΗΓΗΚΑ ΣΤΠΗΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ 
ΥΡΟΝΗΚΖ 
ΓΗΑΡΚΔΗΑ 

ΠΣΤΥΙΟΤΥΟΙ 
ΦΤΙΚΗ 
ΑΓΩΓΗ 

25 
Πηπρηνχρνη Φπζηθήο Αγσγήο. 
Κξηηήξηα αμηνιφγεζεο ζχκθσλα κε ην νξγαλσηηθφ 
πιαίζην ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Αζιεηηζκνχ.  

έσο νθηώ 
(8) κήλεο 

 
 

Απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά: 

Οη ελδηαθεξφκελνη Π.Φ.Α πνπ επηζπκνχλ λα απαζρνιεζνχλ ζηα Π.Α.γ.Ο., ππνβάιινπλ 
αίηεζε ζην θνξέα πινπνίεζεο. 
Η αίηεζε ζα πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ : 
(1) Βηνγξαθηθφ ζεκείσκα πνπ λα αλαθέξεηαη ζηελ πξνυπεξεζία ζηα πξνγξάκκαηα, ζηελ 
επηκφξθσζε κέζσ ζεκηλαξίσλ, ζηελ απφθηεζε άιινπ πηπρίνπ ή κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ 
ή εηδηθφηεηαο θ.ιπ. 
(2) Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν.1599/1986 φηη ηα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζηελ αίηεζε θαη 
ζην βηνγξαθηθφ ζεκείσκα είλαη αιεζή. 
(3) Φσηνηππία πηπρίνπ Φπζηθήο Αγσγήο, εηδηθφηεηαο, κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ ή 
δηδαθηνξηθνχ δηπιψκαηνο ή ηζφηηκνπ ηίηινπ ζπνπδψλ ηεο αιινδαπήο αλαγλσξηζκέλνπ 
ζηελ Διιάδα. 
(4) Φσηνηππία ηεο αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο. 
(5) Πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο. 
(6) Βεβαίσζε ηνπ Γήκνπ πεξί κνλίκνπ θαηνηθίαο. 
(7) Βεβαίσζε ηνπ ΟΑΔΓ φηη είλαη άλεξγνο. 
(8) Έγγξαθα πνπ απνδεηθλχνπλ πξνυπεξεζία, φπσο: Βεβαηψζεηο ή άιια απνδεηθηηθά 
ζηνηρεία ηνπ θπξίνπ θνξέα αζθαιηζηηθήο θάιπςεο (κηζζνινγηθέο θαηαζηάζεηο Ι.Κ.Α. ή 
άιισλ αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ) ή βεβαηψζεηο ή άιια απνδεηθηηθά ζηνηρεία θνξνινγηθνχ 
ραξαθηήξα (απνδείμεηο παξνρήο ππεξεζηψλ, θ.ιπ.) ή πηζηνπνηεηηθά πξνυπεξεζίαο ζεσξεκέλα 
απφ ηελ Δπηζεψξεζε Δξγαζίαο θαη δηθαηνινγεηηθά πνπ λα απνδεηθλχνπλ φζα αλαθέξνληαη 
ζην βηνγξαθηθφ ζεκείσκα θαη ηα νπνία απνηέιεζαλ θξηηήξην επηινγήο. 
(9) Έγγξαθα πνπ απνδεηθλχνπλ ηελ ηδηφηεηα ηνπ πνιπηέθλνπ ή ηνπ γνλέα κνλνγνλετθήο 
νηθνγέλεηαο ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία. 

Κξηηήξηα Δπηινγήο – Καζνξηζκόο ηεο ζεηξάο θαηάηαμεο ησλ ππνςεθίσλ 
Βαζηθφ θξηηήξην θαηάηαμεο ησλ ππνςεθίσλ είλαη ε αλεξγία. Η αλεξγία απνδεηθλχεηαη 
κε ζρεηηθή βεβαίσζε απφ ην αξκφδην γξαθείν ηνπ ΟΑΔΓ. 
ε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη ηθαλφο αξηζκφο ππνςεθίσλ πνπ λα πιεξνί ηελ παξαπάλσ 
πξνυπφζεζε (αλεξγία), πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί ε πινπνίεζε ησλ Π.Α.γ.Ο., ν θνξέαο 
δχλαηαη λα πξνζιάβεη Π.Φ.Α νη νπνίνη δελ είλαη άλεξγνη. Η πξφζιεςε απηψλ γίλεηαη κε βάζε 
ηελ θαηάηαμε ηνπο ζε πίλαθα ζχκθσλα κε ηε κνξηνδφηεζε πνπ πεξηγξάθεηαη παξαθάησ. Ωο 
εθ ηνχηνπ, ζπληάζζνληαη πίλαθεο ππνςεθίσλ κε ιακβάλνληαο ππφςε ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο 
αλεξγίαο. 
Η ζεηξά θαηάηαμεο ησλ ππνςεθίσλ πνπ έρνπλ ην αλσηέξσ θξηηήξην θαζνξίδεηαη κε βάζε ηα 
αθφινπζα θξηηήξηα: 
Σππηθά Πξνζόληα 
Βαζηθφ Πηπρίν: Οη κνλάδεο ηνπ βαζκνχ ηνπ ηίηινπ ζπνπδψλ κε δχν δεθαδηθά ςεθία 
πνιιαπιαζηάδνληαη κε ηνλ αξηζκφ 0,1). 
Δάλ ην πηπρίν απνθηήζεθε ζηελ αιινδαπή, απαηηείηαη αληίγξαθν ηεο πξάμεσο ηνπ ΓΙΚΑΣΑ 
ή ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ αλαγλψξηζεο ηνπ ΓΟΑΣΑΠ, γηα ηε βαζκνινγηθή αληηζηνηρία. 
Μεηαπηπρηαθνί Σίηινη 
Μεηαπηπρηαθφο Σίηινο πνπδψλ (Master): 0,5 κνλάδεο. 
Γηδαθηνξηθφ: 1 κνλάδα. 
Δπηζήκαλζε: γίλεηαη ρξήζε ηεο πξνζθνξφηεξεο βαζκνινγηθά απφ ηηο δχν θαηεγνξίεο 
κεηαπηπρηαθψλ ηίηισλ (εθφζνλ θαηαηεζνχλ θαη νη δχν) θαη ελφο κφλν απφ ηελ ίδηα θαηεγνξία 
απηψλ. Απνθιείεηαη ε αζξνηζηηθή βαζκνιφγεζε ηνπο. 
Δκπεηξία 
Ο ππνςήθηνο ιακβάλεη κνλάδεο απφ ηελ εκπεηξία κε αλψηαην φξην ηνπο πελήληα (50) κήλεο. 
Γηα θάζε κήλα απνδεδεηγκέλεο απαζρφιεζεο ζηα Π.Α.γ.Ο. κε κεληαίν ζχλνιν σξψλ έσο 120, 
νη κνλάδεο πνπ ιακβάλνληαη ππνινγίδνληαη σο εμήο: 
Αξ. κελώλ Υ ώξεο απαζρόιεζεο ην κήλα Υ 0,08 κνλάδεο / 120 
Γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ησλ ΠΑγΟ, ζηα πξνγξάκκαηα πνπ ν θνξέαο θξίλεη απαξαίηεην, 
δχλαηαη λα πξηκνδνηήζεη έσο 20 κήλεο απφ ηνπο ηειεπηαίνπο 24 κήλεο, ηνπο ππνςεθίνπο πνπ 
έρνπλ απνδεδεηγκέλε πξνυπεξεζία ζηνλ νηθείν θνξέα σο εμήο: 
Αξ. κελώλ (έσο 20 κήλεο) Υ 0,05 κνλάδεο 
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Η βαζκνιφγεζε γίλεηαη αζξνηζηηθά. 
Λνηπά βαζκνινγνύκελα θξηηήξηα 
Πνιπηεθλία 
Ο πνιχηεθλνο ππνςήθηνο βαζκνινγείηαη κε 2 κνλάδεο. 
Ο ππνςήθηνο πνπ είλαη ηέθλν πνιχηεθλεο νηθνγέλεηαο 
ιακβάλεη 0,5 κνλάδεο. 
Αλήιηθα ηέθλα 
Ο ππνςήθηνο βαζκνινγείηαη 0,3 κνλάδεο γηα θαζέλα απφ ηα δχν (2) πξψηα αλήιηθα ηέθλα 
ηνπ θαη 0,5 κνλάδεο γηα ην ηξίην αλήιηθν ηέθλν. 
Γνλέαο κνλνγνλετθήο νηθνγέλεηαο (άξζξν 29 παξ. 6 λ.3838/2010). 
Ο γνλέαο κνλνγνλετθήο νηθνγέλεηαο βαζκνινγείηαη κε 0,3 κνλάδεο γηα θάζε έλα (1) ηέθλν 
ηνπ. Βαζκνινγείηαη ν ππνςήθηνο πνπ έρεη ηελ γνληθή κέξηκλα. 
Δπηζήκαλζε: Γίλεηαη ρξήζε ηεο πξνζθνξφηεξεο βαζκνινγηθά απφ ηηο παξαπάλσ ηδηφηεηεο. 
Απνθιείεηαη ε αζξνηζηηθή βαζκνιφγεζε ησλ παξαπάλσ θξηηεξίσλ. 
εκείσζε: ε πεξίπησζε ηζνβαζκίαο ιακβάλνληαη ππφςε πξφζζεηα πξνζφληα φπσο ν ρξφλνο 
θηήζεο πηπρίνπ, ε εληνπηφηεηα, ε αμηνιφγεζε ηνπ ππνςεθίνπ απφ ην θνξέα (ζε πεξίπησζε 
πνπ έρεη πξνυπεξεζία ζηνλ νηθείν θνξέα θαη ζην ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα). Μεηά ηελ 
αλαθνίλσζε ησλ ηειηθψλ πηλάθσλ απφ ην θνξέα νη επηηπρφληεο Π.Φ.Α. ππνρξενχληαη λα 
παξνπζηαζηνχλ ζην θαηάζηεκα ηνπ θνξέα εληφο 5 εξγάζηκσλ εκεξψλ γηα αλάιεςε 
ππεξεζίαο. Μεηά ην πέξαο ηεο πξνζεζκίαο απηήο ν θνξέαο δχλαηαη λα θαιέζεη ηνλ επφκελν 
ζηε ζεηξά θαηάηαμεο επηηπρφληα. 
 
 Γηα ηα πξνγξάκκαηα πνπ αθνξνχλ ζε άηνκα κε αλαπεξίεο, θαηαξηίδεηαη μερσξηζηή 
θαηάζηαζε ππνςεθίσλ, ζηελ νπνία ζπκπεξηιακβάλνληαη φζνη έρνπλ ηελ αληίζηνηρε 
εηδίθεπζε. 
ε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρνπλ Π.Φ.Α. κε ηε ζπγθεθξηκέλε εηδίθεπζε, δχλαηαη λα 
πξνζιεθζνχλ Π.Φ.Α. κε πξνυπεξεζία ελφο ηνπιάρηζηνλ έηνπο ζην ζπγθεθξηκέλν 
πξφγξακκα. 
Γηα πνζνζηφ 20% ησλ ζέζεσλ πνπ πξνθεξχζζεη ν θνξέαο δελ πξνζκεηξνχληαη κφξηα 
πξνυπεξεζίαο ζηα Π.Α.γ.Ο, εθφζνλ ην ζχλνιν ησλ ζέζεσλ πνπ πξνθεξχζζνληαη είλαη 
ηνπιάρηζηνλ 10. Γηα ην πνζνζηφ ηνπ 20% ησλ ζέζεσλ ν θνξέαο ππνρξενχηαη λα θαηαξηίζεη 
μερσξηζηφ πίλαθα θαηάηαμεο ησλ ππνςεθίσλ κε πξνζκεηξψληαο ηα κφξηα πξνυπεξεζίαο ζηα 
Π.Α.γ.Ο. (όισλ ησλ ππνςεθίσλ). 
Οη Π.Φ.Α. πξνζιακβάλνληαη θαη απαζρνινχληαη ζηα Π.Α.γ.Ο., κε ζχκβαζε εξγαζίαο 
Ιδησηηθνχ Γηθαίνπ Οξηζκέλνπ Υξφλνπ, δηάξθεηαο κέρξη 8 κήλεο. 

Οηθνλνκηθνί Όξνη Απαζρόιεζεο. 
(α) ηα Π.Α.γ.Ο πξνζιακβάλνληαη θαηά πξνηεξαηφηεηα άλεξγνη Π.Φ.Α., κε δηθαίσκα λα 
εξγαζζνχλ σο ηε ζπκπιήξσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ 30 σξψλ αλά εβδνκάδα ζε έλαλ ή 
πεξηζζφηεξνπο θνξείο. Οη Π.Φ.Α. ππνρξενχληαη ζε πεξίπησζε πνπ έρνπλ ππνγξάςεη 
ζχκβαζε εξγαζίαο ζε έλα θνξέα, θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ηνπο ζε δεχηεξν 
θνξέα λα ππνβάιινπλ ππεχζπλε δήισζε φπνπ ζα αλαθέξνπλ ηηο ψξεο απαζρφιεζεο ζηνλ 
πξψην θνξέα. 
 (β) Αλ απφ ην δηεμαγφκελν επηηφπην έιεγρν ή απφ ην ελεκεξσηηθφ – εηζεγεηηθφ ηνπ θνξέα 
δηαπηζηψλεηαη φηη ν εξγαδφκελνο απνπζηάδεη αδηθαηνιφγεηα ή δελ πξνζθέξεη ηηο ππεξεζίεο 
ηνπ, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ ζχκβαζε Π.Α.γ.Ο., ηφηε δηαθφπηεηαη ην ηκήκα ηνπ 
εγθεθξηκέλνπ πξνγξάκκαηνο ηνπ θνξέα απφ ηε Γ.Γ.Α. 
Όζνη επηιέγνληαη γηα λα εξγαζηνχλ ζηα Π.Α.γ.Ο. ππνγξάθνπλ ζχκβαζε εξγαζίαο κε ην 
θνξέα πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο, ζηελ νπνία θαζνξίδεηαη ε σξηαία απνδεκίσζε, βάζεη 
ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο. 

 

 
Δπηινγή -Αλάξηεζε                   πηλάθσλ – Δλζηάζεηο 

Η επηινγή ησλ ππνςεθίσλ ζα γίλεη απφ ηελ επηηξνπή αμηνιφγεζεο αηηήζεσλ. Οη πξνζσξηλνί πίλαθεο 
θαηάηαμεο ησλ ππνςεθίσλ ζα αλαξηεζνχλ ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηεο Δπηρείξεζεο. Οη  
ελδηαθεξφκελνη  κπνξνχλ  λα  ππνβάινπλ ελζηάζεηο,  κέζα  ζε  απνθιεηζηηθή  πξνζεζκία δέθα (10)  
εκεξνινγηαθψλ  εκεξψλ  ζηα  γξαθεία  ηεο  Δπηρείξεζεο,  απφ  ηελ επφκελε εκέξα ηεο αλάξηεζεο ησλ 
απνηειεζκάησλ. 

 
Πξνζεζκία        θαη ηόπνο ππνβνιήο αηηήζεσλ 

Οη  ελδηαθεξφκελνη  κπνξνχλ λα θαηεβάζνπλ ηελ πξνθήξπμε  θαη ηελ α ίηεζε -  έληππν  απφ ηελ 
ηζηνζειίδα ηεο «ΓΗΜΩΦΔΛΔΙΑ»  (www.kavalagreece.gr) .  

Τπνβνιή δηθαηνινγεηηθψλ ζηε Γηεχζπλζε Αζιεηηζκνχ θαη Παηδείαο ηεο «ΓΗΜΩΦΔΛΔΙΑ»  
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εο
 Μεξαξρίαο 1, απφ ηηο 11/09/2019 (Σεηάξηε) κέρξη θαη ηηο 
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20/09/2019 (Παξαζθεπή), θαηά ηηο ψξεο 9:00- 14:00. Σειέθσλν επηθνηλσλίαο: 2510-247350. 
Η  παξνχζα  δεκνζηεχεηαη  ζε  (2)  εθεκεξίδεο  ηεο  Καβάιαο ζηελ ηζηνζειίδα ηεο 
«ΓΗΜΩΦΔΛΔΙΑ» (www.kavalagreece.gr)  θαη ζηνπο  Πίλαθεο  Αλαθνηλψζεσλ  ηεο 
«ΓΗΜΩΦΔΛΔΙΑ» θαη ηνπ Γήκνπ Καβάιαο.  
 

 
Ζ Πξόεδξνο ηνπ Γ.. 

 
 
 
 

Ησζεθίδνπ Ε. Αλαζηαζία 
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