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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 

Η ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ –  

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 

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 ΥΠΠΟΑ/Γ∆ΥΑ/∆ΑΟΠΑΑΕΥ∆Σ/ΤΣΠΕΠΑΟ/187200/13385/1259/891ΦΕΚ/1774/Β/17-06-

2016 

Υπουργική απόφαση, «Έγκριση Οργανωτικού Πλαισίου Προγραµµάτων Άθλησης για Όλους 

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

5. Την «Έγκριση Πρόσληψης Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (ΠΦΑ) µε σκοπό την στελέχωση των 

ΟΤΑ και των ΝΠ∆∆ και ΝΠΙ∆ αυτών που υλοποιούν Προγράµµατα Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο) 

περιόδου 2019–2020», Α.Π.ΥΠΠΟΑ/Γ∆ΟΑ/∆ΑΟΠΑΑΕΥ∆Σ/439980/15334/1266-2019 (ΦΕΚ 

3200/Β/21-9-2019), της Γενικής Γραµµατείας Αθλητισµού. 

6. Την υπ' αριθµ. απόφαση 35/2019 του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινωφελής 

Επιχείρησης Πολιτισµού -  Παιδείας – Αθλητισµού Κοµοτηνής 

 

Ανακοινώνει 

 

Την πρόσληψη έως ∆εκατριών (13) Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής, µε σύµβαση 

εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικής διάρκειας έως οκτώ (8) µήνες µε 

ωριαία αποζηµίωση, για την υλοποίηση των Γενικών και Ειδικών Προγραµµάτων «Άθλησης 

για Όλους» Μεγάλης ∆ιάρκειας περιόδου 2019 – 2020: 

ΑΔΑ: 7ΧΒΖΟΚΩΩ-7ΣΤ



ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙ∆ΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 
ΧΡΟΝΙΚΗ 

∆ΙΑΡΚΕΙΑ 

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ 

ΦΥΣΙΚΗΣ 

ΑΓΩΓΗΣ 

13 Πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής.  

Κριτήρια αξιολόγησης σύµφωνα µε το 

οργανωτικό πλαίσιο της Γενικής Γραµµατείας 

Αθλητισµού. 

έως οκτώ 

(8) µήνες 

 

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 κ.λ.π. 

(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 

διπλώµατος ή ισότιµου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισµένου στην Ελλάδα. 

(4) Φωτοτυπία της αστυνοµικής ταυτότητας. 

(5) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

(6) Βεβαίωση του ∆ήµου περί µονίµου κατοικίας. 

(7) Βεβαίωση του ΟΑΕ∆ 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, 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. 

(9) Έγγραφα που αποδεικνύουν την ιδιότητα του πολυτέκνου ή του γονέα µονογονεϊκής οικογένειας 

σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. 

Κριτήρια Επιλογής – Καθορισµός της σειράς κατάταξης των υποψηφίων 

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

βεβαίωση από το αρµόδιο γραφείο του ΟΑΕ∆. 

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. Η πρόσληψη αυτών γίνεται µε βάση την κατάταξη τους 

σε πίνακα σύµφωνα µε τη µοριοδότηση που περιγράφεται παρακάτω. Ως εκ τούτου, συντάσσονται 

πίνακες υποψηφίων µη λαµβάνοντας υπόψη τον περιορισµό της ανεργίας. 

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 ∆ΙΚΑΤΣΑ ή του 

πιστοποιητικού αναγνώρισης του ∆ΟΑΤΑΠ, για τη βαθµολογική αντιστοιχία. 

Μεταπτυχιακοί Τίτλοι 

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

∆ιδακτορικό: 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. 

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

Για την εύρυθµη λειτουργία των ΠΑγΟ, 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) Χ 0,05 µονάδες 

Η βαθµολόγηση γίνεται αθροιστικά. 

ΑΔΑ: 7ΧΒΖΟΚΩΩ-7ΣΤ



 

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 ν.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. 

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 

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 

κατάστηµα 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. 

Για τα προγράµµατα που αφορούν σε άτοµα µε αναπηρίες, καταρτίζεται ξεχωριστή κατάσταση 

υποψηφίων, στην οποία συµπεριλαµβάνονται όσοι έχουν την αντίστοιχη ειδίκευση. Σε 

περίπτωση που δεν υπάρχουν Π.Φ.Α. µε τη συγκεκριµένη ειδίκευση, δύναται να 

προσληφθούν Π.Φ.Α. µε προϋπηρεσία ενός τουλάχιστον έτους στο συγκεκριµένο πρόγραµµα. 

Για ποσοστό 20% των θέσεων που προκηρύσσει ο φορέας δεν προσµετρούνται µόρια προϋπηρεσίας 

στα Π.Α.γ.Ο, εφόσον το σύνολο των θέσεων που προκηρύσσονται είναι τουλάχιστον 10. Για το 

ποσοστό του 20% των θέσεων ο φορέας υποχρεούται να καταρτίσει ξεχωριστό πίνακα κατάταξης των 

υποψηφίων µη προσµετρώντας τα µόρια προϋπηρεσίας στα Π.Α.γ.Ο. (όλων των υποψηφίων). Οι 

Π.Φ.Α. προσλαµβάνονται και απασχολούνται στα Π.Α.γ.Ο., µε σύµβαση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου 

Ορισµένου Χρόνου, διάρκειας µέχρι 8 µήνες. 

 

Οικονοµικοί Όροι Απασχόλησης. 

(α) 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 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. 

(β) Αν από το διεξαγόµενο επιτόπιο έλεγχο ή από το ενηµερωτικό – εισηγητικό του φορέα 

διαπιστώνεται ότι ο εργαζόµενος απουσιάζει αδικαιολόγητα ή δεν προσφέρει τις υπηρεσίες του, 

σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην σύµβαση Π.Α.γ.Ο., τότε διακόπτεται το τµήµα του εγκεκριµένου 

προγράµµατος του φορέα από τη Γ.Γ.Α. 

Όσοι επιλέγονται για να εργαστούν στα Π.Α.γ.Ο. υπογράφουν σύµβαση εργασίας µε το φορέα 

υλοποίησης του προγράµµατος, στην οποία καθορίζεται η ωριαία αποζηµίωση, βάσει της κείµενης 

νοµοθεσίας. 

Επιλογή-Ανάρτηση πινάκων – Ενστάσεις 

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

υπ’ αρίθµ: 35/2019 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Επιχείρησης .Οι προσωρινοί πίνακες 

κατάταξης των υποψηφίων θα αναρτηθούν στον πίνακα ανακοινώσεων της Επιχείρησης. Οι 

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

ηµερολογιακών ηµερών στα γραφεία της Επιχείρησης, από την επόµενη ηµέρα της ανάρτησης των 

αποτελεσµάτων. 

Προθεσµία και τόπος υποβολής αιτήσεων 
Υποβολή δικαιολογητικών στη στα γραφεία της ∆.Κ.Ε.Π.Π.Α.Κ. Γρ. Μαρασλή 4 (δίπλα στο ∆ηµοτικό 

κολυµβητήριο Κοµοτηνής), από τις 23-09-19 ηµέρα ∆εύτερα µέχρι και τις 04-10-19 ηµέρα Παρασκευή, 

κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες.. 

Πληροφορίες: τηλ. 25310- 36783. 

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ∆.Κ.Ε.Π.Π.Α.Κ 

 

ΑΔΑ: 7ΧΒΖΟΚΩΩ-7ΣΤ



ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΛΙΒΕΡΙΑ∆ΟΥ 

ΑΔΑ: 7ΧΒΖΟΚΩΩ-7ΣΤ
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