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                                                     ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Για την πρόσληψη πέντε (5) Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής με σύμβαση εργασίας ιδιωτι-

κού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) έως οκτώ (8) μηνών στα Προγράμματα Άθλησης

για Όλους (Π.Α.Γ.Ο) του ∆ήμου Χανίων για την περίοδο 2017-2018.  

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

 Έχοντας υπόψη:1. Τις διατάξεις του άρθρου 29, παρ.2, του Ν.4151/2013 (Φ.Ε.Κ. 103/τ.Α/29-

4-2013).

2.  Την  ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ΤΣΠΕΠΑΟ/187200/13385/1259/891/7-6-2016/ΦΕΚ

Β-17-6-2016 Έγκριση Οργανωτικού Πλαισίου Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους.

3.Την ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ΤΣΠΕΠΑΟ/363084/20154/1815/1308/12-9-2017 ΦΕΚ

335922-9-2017τ.Β. ΚΥΑ.

4. Την υπ’αρ. 255/2017  απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων.

5.  Την  υπ’αρ.Πρωτ.19773/20-4-2017  βεβαίωση  πιστώσεων  της  Δ/νσης  Οικονομικών

Υπηρεσιών του Δήμου Χανίων. 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

την πρόσληψη πέντε (5) Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού

δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) έως οκτώ (8) μηνών για την κάλυψη των αναγκών

υλοποίησης των Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους (Π.Α.Γ.Ο) του ∆ήμου Χανίων για την

περίοδο 2017-2018 του Δήμου Χανίων.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι Π.Φ.Α που επιθυμούν να απασχοληθούν στα Π.Α.γ.Ο. υποβάλλουν αίτηση

στο φορέα  υλοποίησης, ήτοι στο δήμο Χανίων Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από:

1. Βιογραφικό σημείωμα που να αναφέρεται στην προϋπηρεσία στα προγράμματα, στην επι-

μόρφωση μέσω σεμιναρίων, στην απόκτηση άλλου πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου ή ειδικότη-

τας κ.λπ.
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2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση και στο

βιογραφικό  σημείωμα είναι αληθή.

3. Φωτοτυπία πτυχίου Φυσικής Αγωγής, ειδικότητας, μεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού δι-

πλώματος ή ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένου στην Ελλάδα.

4.Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.

5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

6. Βεβαίωση του Δήμου περί μονίμου κατοικίας.

7. Βεβαίωση του Ο.Α.Ε.Δ. 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 ασφαλιστι-

κών ταμείων) ή βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία φορολογικού χαρακτήρα (αποδείξεις

παροχής υπηρεσιών, κ.λπ.) ή πιστοποιητικά προϋπηρεσίας θεωρημένα από την Επιθεώρηση Ερ-

γασίας 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 οικο-

γένειας , σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ-ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ
   ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ  

Βασικό κριτήριο κατάταξης των υποψηφίων είναι η ανεργία. Η ανεργία αποδεικνύεται με σχε-

τική βεβαίωση από το αρμόδιο γραφείο του ΟΑΕΔ.

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ικανός αριθμός υποψηφίων που να πληροί την παραπάνω προ-

ϋπόθεση (ανεργία), προκειμένου να εξασφαλιστεί η υλοποίηση των Π.Α.Γ.Ο., ο φορέας δύνα-

ται να προσλάβει Π.Φ.Α οι οποίοι δεν είναι άνεργοι. Η πρόσληψη αυτών γίνεται με βάση την

κατάταξή τους σε πίνακα σύμφωνα με τη μοριοδότηση, που περιγράφεται παρακάτω. Ως εκ

τούτου, συντάσσονται πίνακες υποψηφίων μη λαμβάνοντας υπόψη τον περιορισμό της ανεργί-

ας. Η σειρά κατάταξης των υποψηφίων που έχουν το ανωτέρω κριτήριο καθορίζεται με βάση τα

ακόλουθα κριτήρια:

Τυπικά Προσόντα

Βασικό Πτυχίο: Οι μονάδες του βαθμού του τίτλου σπουδών με δύο δεκαδικά ψηφία πολλα-

πλασιάζονται 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.

Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών (Master): 0,5 μονάδες.

Διδακτορικό: 1 μονάδα.
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Επισήμανση: Γίνεται χρήση της προσφορότερης βαθμολογικά από τις δύο κατηγορίες μεταπτυ-

χιακών 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.

Για την εύρυθμη λειτουργία των Π.Α.Γ.Ο., στα προγράμματα που ο φορέας κρίνει απαραίτητο,

δύναται να πριμοδοτήσει έως 20 μήνες από τους τελευταίους 24 μήνες, τους υποψηφίους που

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

0,05 μονάδες. Η βαθμολόγηση γίνεται αθροιστικά.

Λοιπά βαθμολογούμενα κριτήρια 

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.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Γίνεται χρήση της προσφορότερης βαθμολογικά από τις παραπάνω ιδιότητες.

Αποκλείεται η αθροιστική βαθμολόγηση των παραπάνω κριτηρίων. 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Ι.  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). Μετά την ανακοίνωση των

τελικών πινάκων από το φορέα οι επιτυχόντες Π.Φ.Α. υποχρεούνται να παρουσιαστούν στο κα-

τάστημα 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. 

ΙΙ.  Στα  Π.Α.Γ.Ο  προσλαμβάνονται  κατά  προτεραιότητα  άνεργοι  Π.Φ.Α.,  με  δικαίωμα  να

εργασθούν  ως  τη  συμπλήρωση  του  αριθμού  των  30  ωρών  ανά  εβδομάδα  σε  έναν  ή

περισσότερους φορείς. Οι Π.Φ.Α. υποχρεούνται σε περίπτωση που έχουν υπογράψει σύμβαση
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εργασίας  σε  ένα  φορέα,  κατά  την  υπογραφή  της  σύμβασης  τους  σε  δεύτερο  φορέα  να

υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση όπου θα αναφέρουν τις ώρες απασχόλησης στον πρώτο φορέα.

ΕΠΙΛΟΓΗ-ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ –ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

Η  επιλογή  των  υποψηφίων  θα  γίνει  σύμφωνα  με   τη

ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ΤΣΠΕΠΑΟ/187200/13385/1259/891/7-6-2016/ΦΕΚ Β-17-6-

2016 Έγκριση Οργανωτικού Πλαισίου Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους.

Οι  πίνακες  με  τα  προσωρινά  αποτελέσματα  των  υποψηφίων  θα  αναρτηθούν  στον  πίνακα

ανακοινώσεων  του  Δήμου  Χανίων  και  στην  ιστοσελίδα  του  Δήμου.  Οι  ενδιαφερόμενοι

μπορούν να υποβάλλουν ενστάσεις μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερολογιακών

ημερών από την επομένη της ανάρτησης των πινάκων στο δημοτικό κατάστημα.  Μετά την

παρέλευση της  ανωτέρω προθεσμίας,  εξετάζονται  οι  ενστάσεις  και  καταρτίζονται  οριστικοί

πίνακες κατάταξης των υποψηφίων, που αναρτώνται εκ νέου στον πίνακα ανακοινώσεων του

Δήμου Χανίων και στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Οι Π.Φ.Α. , οι οποίοι θα επιλεγούν να εργαστούν στα Π.Α.Γ.Ο., θα υπογράψουν με το Δήμο

Χανίων σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας έως 8 μήνες, στην

οποία καθορίζεται η αποζημίωση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση αυτοπροσώπως  ή με εξουσιοδοτημένο εκ-

πρόσωπό τους στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης της Δ/νσης

Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Χανίων στην οδό Κυδωνίας 29, από 12-10-2017 έως και

23-10-2017, τηλ. επικοινωνίας: 28213-41670. 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες και αρχίζει από

την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας προκήρυξης σε δύο εφημερίδες

ή της ανάρτησής της στον χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρ-

τηση είναι μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.  

Εσωτερική διανομή:

1.Γραφείο Δημάρχου        Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

2.Γενικός Γραμματέας 

3. Τ.Α.Α.Δ. ΒΑΜΒΟΥΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

4. Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας

5. Τμ.Αθλητισμού κ Πολιτισμού  

ΑΔΑ: 7ΑΕΨΩΗ5-ΑΜΙ


	Τηλ.: 28213-41672, Fax: 28213- 41679

		2017-10-10T09:15:13+0300
	Athens




