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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Ο ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
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 Διοίκησης –
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α’/2010) όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

3.

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

4.

Την ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΟΠΑΑ/ΕΥΔΣ/69097/2670/170/7.2.2020 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 461/Β΄/14.2.2020)
«Έγκριση Οργανωτικού Πλαισίου Προγραμμάτων και Εκδηλώσεων Άθλησης για Όλους»

5.

Την υπ’αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/459462/14576/1116 /26.8.2020 ΚΥΑ που αφορά στην «Έγκριση
Κατανομής Θέσεων για την πρόσληψη Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.), με σκοπό την 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 2020-21». (ΦΕΚ 3615/Β/31.8.2020).

6.

Την

υπ’

αριθ.

ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/484043/15340/1164/8.9.20

Απόφαση

του

Υφυπουργού

Πολιτισμού και Αθλητισμού που αφορά στην «Έγκριση γενικά δομημένα μεγάλης διάρκειας Π.Α.γ.Ο. περιόδου
2020-2021»
7.

Την

υπ’

αριθ.

ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/484126/15343/1165/8.9.20

Απόφαση

του

Υφυπουργού

Πολιτισμού και Αθλητισμού που αφορά στην «Έγκριση ειδικά δομημένα μεγάλης διάρκειας Π.Α.γ.Ο. περιόδου
2020-2021»
8.

Το αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ΤΣΠΕΠΕΑΟ/126175/4910/395/153/6.5.2020 έγγραφο της Γενικής
Γραμματείας Αθλητισμού χορήγησης βεβαίωσης πιστοποίησης καταλληλότητας υλοποίησης ΠΑγΟ και ΕΑγΟ.

9.

Το

αριθμ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ΤΥΕΑΣΦΠΑΓΟ/548341/17035/1399/490/7.10.2020

έγγραφο

του

Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού Περί του προσχέδιου προκήρυξης ΠΑγΟ 2020-21, ΠΑΡ.6.1 του Ο.Π.
για το Σχέδιο Ανακοίνωσης του Δήμου Καρπενησίου
10. Την αριθμ. 200/2020 Απόφαση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Καρπενησίου με θέμα: “Έγκριση
θέσεων πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής για το πρόγραμμα «Άθληση για όλους» περιόδου έτους 2020-2021”
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11. Την αριθμ. 405/2019 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καρπενησίου με θέμα «Προϋπολογισμός εσόδων
– εξόδων Οικονομικού Έτους 2020» ο οποίος εγκρίθηκε με την την αριθμ. 1234/228190/17.1.2020 Απόφαση
του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας με παρατηρήσεις που
ελήφθησαν υπόψη και υλοποιήθηκαν στην Α’ Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού ( Αρ.Αποφ. 2/2020
Δημοτικού Συμβουλίου)
12. Την αριθμ. 13756/2.10.2020 Βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Καρπενησίου περί ύπαρξης
εγγεγραμμένων πιστώσεων για την κάλυψη δαπάνης μισθοδοσίας του υπό πρόσληψη προσωπικού για την
υλοποίηση του Προγράμματος Άθλησης για όλους περιόδου 2020-2021
13. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΦΕΚ 2214/τ.Β/14.10.2015) του Δήμου Καρπενησίου, όπως ισχύει

Ανακοινώνει
Την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, τριών (3) Πτυχιούχων Καθηγητών
Φυσικής Αγωγής, με ωριαία αποζημίωση, για την υλοποίηση των Προγραμμάτων «Άθληση για Όλους»
περιόδου 2020-2021 του Δήμου Καρπενησίου, που εδρεύει στο Καρπενήσι, και συγκεκριμένα των εξής, ανά
ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης:
Κωδικός
θέσης

301

302

Κατηγορία Ειδικότητα

Αριθμός
ατόμων

Τυπικά Προσόντα

Διάρκεια
σύμβασης

2

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

Έως 8 μήνες

1

Τίτλοι σπουδών: Πτυχίο Τμήματος
Επιστήμης Φυσικής Αγωγής &
Αθλητισμού με ειδικότητα ειδική Φυσική
Αγωγή της ημεδαπής ή αναγνωρισμένης
ανώτατης σχολής της αλλοδαπής

Έως 8 μήνες

ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Απαραίτητα δικαιολογητικά:
Οι ενδιαφερόμενοι Π.Φ.Α που επιθυμούν να απασχοληθούν στα Π.Α.γ.Ο., υποβάλλουν αίτηση στο φορέα
υλοποίησης. Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από:
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.1599/1986 ότι: Α) τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση και στο βιογραφικό
σημείωμα είναι αληθή και Β) θα απασχοληθεί σε οποιαδήποτε Δημοτική Ενότητα του Δήμου και σύμφωνα
με το ωράριο που θα του υποδειχθεί
3. Φωτοτυπία πτυχίου Φυσικής Αγωγής, ειδικότητας, μεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού διπλώματος ή
ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένου στην Ελλάδα
4. Φωτοτυπία της Αστυνομικής ταυτότητας
5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
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6. Βεβαίωση του Ο.Α.Ε.Δ. ότι είναι άνεργος
7. 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, κ.λ.π.)
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 πολύτεκνου ή του γονέα μονογονεϊκής οικογένειας σύμφωνα
με την ισχύουσα νομοθεσία.
Κριτήρια Επιλογής – Καθορισμός της σειράς κατάταξης των υποψηφίων:
Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει σύμφωνα με την ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΟΠΑΑ/ΕΥΔΣ/69097/2670/170/ 7.2.2020
Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 461/Β΄/14.2.2020) «Έγκριση Οργανωτικού Πλαισίου Προγραμμάτων και Εκδηλώσεων
Άθλησης για Όλους»
Βασικό κριτήριο κατάταξης των υποψηφίων είναι η ανεργία η οποία αποδεικνύεται με τη σχετική βεβαίωση από το
αρμόδιο γραφείο του ΟΑΕΔ.
Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ικανός αριθμός υποψηφίων που να πληροί την παραπάνω προϋπόθεση (ανεργία),
προκειμένου να εξασφαλιστεί η υλοποίηση των Π.Α.γ.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 κατάταξή τους σε πίνακα σύμφωνα με την μοριοδότηση που περιγράφεται
παρακάτω.
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 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)
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
βαθμολόγησή τους.
Εμπειρία: 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 τηνπρόσφατη
προς την παλιότερη) των
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1-24
μηνών

0,8
μονάδες

Πολλαπλασιαζόμενο με τους μήνες απασχόλησης που αναφέρονται στη σχετική
σύμβαση εργασίας (και όσοι πραγματοποιήθηκαν) του Π.Φ.Α. για το
συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

25-48
μηνών

0,6
μονάδες

Πολλαπλασιαζόμενο με τους μήνες απασχόλησης που αναφέρονται στη σχετική
σύμβαση εργασίας (και όσοι πραγματοποιήθηκαν) του Π.Φ.Α. για το
συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

49-72
μηνών

0,5
μονάδες

Πολλαπλασιαζόμενο με τους μήνες απασχόλησης που αναφέρονται στη σχετική
σύμβαση εργασίας (και όσοι πραγματοποιήθηκαν) του Π.Φ.Α. για το
συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

73-96
μηνών

0,2
μονάδες

Πολλαπλασιαζόμενο με τους μήνες απασχόλησης που αναφέρονται στη σχετική
σύμβαση εργασίας (και όσοι πραγματοποιήθηκαν) του Π.Φ.Α. για το
συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Ειδικά για τα προγράμματα στα άτομα με ειδικές ανάγκες τα μόρια προϋπηρεσίας προσμετρούνται μόνο, αν αυτή
έχει αποκτηθεί στα συγκεκριμένα προγράμματα. Η σχετική προϋπηρεσία θεωρείται ως προαπαιτούμενο για την
κατάταξη στον συγκεκριμένα πίνακα των υποψηφίων.
Λοιπά βαθμολογούμενα κριτήρια:
Πολυτεκνία: Ο πολύτεκνος υποψήφιος ανήλικων τέκνων βαθμολογείται με 2 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: Ο γονέας μονογονεϊκής οικογένειας βαθμολογείται με 0,5 μονάδες για κάθε
ένα (1) τέκνο του. Βαθμολογείται ο υποψήφιος που αποδεδειγμένα έχει την γονική μέριμνα.
Επισήμανση: Γίνεται χρήση της προσφορότερης βαθμολογικά

από τις παραπάνω κατηγορίες. Αποκλείεται η

αθροιστική βαθμολόγηση των παραπάνω κριτηρίων.
Λοιπά απαιτούμενα προσόντα:
 Στην περίπτωση που για την προκηρυχθείσα θέση απαιτείται ειδικότητα και υπάρχουν υποψήφιοι ΠΦΑ που
πληρούν την προϋπόθεση με κύρια ή δευτερεύουσα ειδικότητα, άδεια/αναγγελία άσκησης επαγγέλματος τότε
αυτή βαθμολογείται ως εξής:
Κύρια κατηγορία ειδίκευσης 1,5 μονάδες
Δευτερεύουσα κατηγορία ειδίκευσης 1 μονάδα
Άδεια / αναγγελία άσκησης επαγγέλματος προπονητή: 0,5 μονάδα
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.
Επισήμανση: Γίνεται χρήση των προσφορότερων βαθμολογικά από τα παραπάνω προσόντα. Αποκλείεται η
αθροιστική βαθμολόγηση των παραπάνω κριτηρίων.
 Στην περίπτωση που απαιτείται από την ανακοίνωση περαιτέρω εξειδίκευση σε αντικείμενα ή κατηγορίες των
Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους, δύναται να λαμβάνεται υπόψη το πρόγραμμα σπουδών της αντίστοιχης
σχολής των Α.Ε.Ι., μέσω της προσκομιζόμενης αναλυτικής βαθμολογία τους υποψηφίου.
Σημείωση:
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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).
Προγράμματα που αφορούν ΑΜΕΑ
Θα καταρτιστεί ξεχωριστή κατάσταση υποψηφίων, στην οποία συμπεριλαμβάνονται όσοι έχουν την αντίστοιχη
ειδίκευση.
Δημοσίευση της Ανακοίνωσης
Περίληψη της παρούσας ανακοίνωσης, θα δημοσιευθεί σε δύο (2) ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τοπικές εφημερίδες
του Νομού Ευρυτανίας.
Ανάρτηση ολόκληρης της Ανακοίνωσης θα γίνει στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του
Δήμου Καρπενησίου. Για αυτήν την ανάρτηση θα συνταχθεί και σχετικό πρακτικό ανάρτησης στο φορέα. Επιπλέον
η συγκεκριμένη Ανακοίνωση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Καρπενησίου μαζί με το έντυπο της αίτησης
(http://www.karpenisi.gr)
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν την αίτησή τους είτε αυτοπροσώπως, είτε με
άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από
δημόσια αρχή, είτε ηλεκτρονικά στην διεύθυνση: grammateia@0716.syzefxis.gov.gr ,είτε ταχυδρομικά με
συστημένη επιστολή στης γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:
Δήμος Καρπενησίου, Ύδρας 6, Τ.Κ. 36100, Καρπενήσι, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού, υπ’
όψιν κας Φουρλιά (τηλ. Επικοινωνίας: 2237 3 50044)
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 δέκα (10) εργάσιμων ημερών και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της
τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο χώρο των ανακοινώσεων
του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Καρπενησίου, εφόσον η ανάρτησης είναι τυχόν μεταγενέστερη της
δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας
και εάν αυτή είναι κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την
επόμενη εργάσιμη ημέρα.
Ανάρτηση πινάκων – Ενστάσεις
Οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης των υποψηφίων θα αναρτηθούν

στον πίνακα ανακοινώσεων

του Δήμου

Καρπενησίου, στην Διεύθυνση Ύδρας 6 στον Προφήτη Ηλία Καρπενησίου.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ένσταση στον φορέα (Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινων Πόρων), μέσα
σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης των πινάκων.

Σελίδα 5 από 6

ΑΔΑ: 63ΦΤΩΕΓ-ΞΒΖ

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 υπηρεσία. Μετά το πέρας της προθεσμίας
αυτής ο φορέας δύναται να καλέσει το επόμενο στη σειρά κατάταξης επιτυχόντα.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ
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