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ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ
Πξφζιεςεο πξνζσπηθνχ κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ
Η ΓΗΜΑΡΥΟ ΛΔΒΑΓΔΩΝ
Έρνληαο ππφςε:
Σελ
κε
αξηζκφ
ΤΠΠΟΑ/ΓΓΤΑ/ΓΑΟΠΑΑΔΤΓ/ΣΠΔΠΑΟ
/363084/20154/1815/1308/12-09-2017, ε νπνία δεκνζηνπνηήζεθε ζηελ εθεκεξίδα
ηεο θπβεξλήζεσο κε ΦΔΚ.3359/22-09-2017 ηεχρνο Β΄, κε ηελ νπνία εγθξίζεθε γηα
ην Γήκν Λεβαδέσλ ε πξφζιεςε ηεζζάξσλ (4) αηφκσλ πηπρηνχρσλ Φπζηθήο Αγσγήο,
γηα ηελ πινπνίεζε ησλ Π.Α.γ.Ο
πεξηφδνπ 2017-2018. Σν κε αξ. Πξση.
ΤΠΠΟΑ/ΓΓΤΑ/ΓΑΟΠΑΑΔΤΓ/ΣΠΔΠΑΟ/444247/23485/2310/1586/27-10-2017
έγγξαθν ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ, κε ην νπνίν εγθξίζεθαλ γηα ην Γήκν Λεβαδέσλ
ηα παξαθάησ Γεληθά Πξνγξάκκαηα Άζιεζεο γηα Όινπο κεγάιεο δηάξθεηαο θαη Σν κε
αξ.Πξση.ΤΠΠΟΑ/ΓΓΤΑ/ΓΑΟΠΑΑΔΤΓ/ΣΠΔΠΑΟ/444331/23490/2313/ 1587/2710-2017 έγγξαθν ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ, κε ην νπνίν εγθξίζεθαλ γηα ην Γήκν
Λεβαδέσλ ηα παξαθάησ Δηδηθά Πξνγξάκκαηα Άζιεζεο γηα Όινπο κεγάιεο δηάξθεηαο
πεξηφδνπ 2017 – 2018:



Πξφγξακκα « Αζιεηηζκφο θαη Γπλαίθα »
Πξφγξακκα “Φπρηθή Τγεία”

Σκήκαηα δέθα (10)
Σκήκαηα δχν (3)

Σελ κε αξηζκφ 58/2017 απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Λεβαδέσλ
κε ηελ νπνία θαζνξίζηεθαλ ν αξηζκφο θαη νη εηδηθφηεηεο ησλ Πηπρηνχρσλ Φπζηθήο
Αγσγήο νη νπνίνη ζα πινπνηήζνπλ ηα ΠΑγΟ πεξηφδνπ 2017-2018
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΔΙ
Όηη ζα πξνζιάβεη γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ Πξνγξακκάησλ Άζιεζεο γηα Όινπο θαηά ηε
πεξίνδν 2017-2018, κε ζχκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ,
δηάξθεηαο έσο νρηψ (8) κήλεο, ζπλνιηθφ αξηζκφ ηξηψλ (3) αηφκσλ, γπκλαζηψλ
πηπρηνχρσλ θαζεγεηψλ θπζηθήο αγσγήο παλεπηζηεκηαθήο εθπαίδεπζεο, γηα ηηο εμήο
θαηά αξηζκφ αηφκσλ θαη εηδηθφηεηεο:
 Γχν (2) Πηπρηνχρσλ Φπζηθήο αγσγήο νπνηαζδήπνηε εηδηθφηεηαο
 Δλφο (1) Πηπρηνχρνπ Φπζηθήο αγσγήο, εηδηθφηεηαο Δηδηθήο Φπζηθήο Αγσγήο
ΣΤΠΙΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ
• Πηπρίν Φπζηθήο Αγσγήο, κε ηελ αλάινγε εηδηθφηεηα, φπνπ δεηείηαη.
• Οη ππνςήθηνη πξέπεη λα έρνπλ ειηθία έσο 60 εηψλ.
• Οη ππνςήθηνη δελ πξέπεη λα έρνπλ θψιπκα θαηά ην άξζξν 22 ηνπ Τπαιιειηθνχ
Κψδηθα (θαηαδίθε, ππνδηθία, δηθαζηηθή αληίιεςε, δηθαζηηθή απαγφξεπζε).
• Οη ππνςήθηνη ζα πξέπεη κε ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζηο ηνπο λα θαηαζέηνπλ ζηνλ
θνξέα ζχκθσλα κε ην νξγαλσηηθφ πιαίζην

α) Βηνγξαθηθφ ζεκείσκα πνπ λα αλαθέξεη ζηελ πξνυπεξεζία ζηα πξνγξάκκαηα, ζηελ
επηκφξθσζε κέζσ ζεκηλαξίσλ, ζηελ απφθηεζε άιινπ πηπρίνπ ή κεηαπηπρηαθνχ
ηίηινπ ή εηδηθφηεηαο θιπ.
β) Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν.1599/1986 φηη ηα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζηελ αίηεζε
θαη ζην βηνγξαθηθφ είλαη αιεζή.
γ) Δπηθπξσκέλε θσηνηππία πηπρίνπ Φπζηθήο Αγσγήο , εηδηθφηεηαο, κεηαπηπρηαθνχ
ηίηινπ ή δηδαθηνξηθνχ ή ηζφηηκνπ ηίηινπ ζπνπδψλ ηεο αιινδαπήο αλαγλσξηζκέλνπ
ζηελ Διιάδα
δ) Φσηνηππία ηεο αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο.
ε) Πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο
δ) Βεβαίσζε ηνπ ΟΑΔΓ φηη είλαη άλεξγνο
ε) Έγγξαθα πνπ λα απνδεηθλχνπλ πξνυπεξεζία
ζ) Έγγξαθα πνπ λα απνδεηθλχνπλ πνιπηεθλία ή κνλνγνλετθή νηθνγέλεηα ζχκθσλα κε
ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία.
Γηα ηελ αμηνιφγεζε βαζηθφ θξηηήξην αμηνιφγεζεο ησλ ππνςεθίσλ είλαη ε αλεξγία.
ΑΠΑΡΑΊΣΗΣΑ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ
Οη ελδηαθεξφκελνη πξέπεη λα ππνβάιινπλ ππνρξεσηηθψο ηα παξαθάησ
δηθαηνινγεηηθά :
1. Αίηεζε κε έληππν θξηηεξίσλ επηινγήο
2. Βηνγξαθηθφ ζεκείσκα πνπ λα αλαθέξεη ζηελ πξνυπεξεζία ζηα πξνγξάκκαηα, ζηελ
επηκφξθσζε κέζσ ζεκηλαξίσλ, ζηελ απφθηεζε άιινπ πηπρίνπ ή κεηαπηπρηαθνχ
ηίηινπ ή εηδηθφηεηαο θιπ.
3. Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν.1599/1986 φηη ηα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζηελ αίηεζε
θαη ζην βηνγξαθηθφ είλαη αιεζή.
4. Δπηθπξσκέλε θσηνηππία πηπρίνπ Φπζηθήο Αγσγήο, εηδηθφηεηαο, κεηαπηπρηαθνχ
ηίηινπ ή δηδαθηνξηθνχ ή ηζφηηκνπ ηίηινπ ζπνπδψλ ηεο αιινδαπήο αλαγλσξηζκέλνπ
ζηελ Διιάδα.
5. Φσηνηππία ηεο αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο.
6. Πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο
7. Βεβαίσζε ηνπ ΟΑΔΓ φηη είλαη άλεξγνο
8. Έγγξαθα πνπ λα απνδεηθλχνπλ πξνυπεξεζία
9. Έγγξαθα πνπ λα απνδεηθλχνπλ πνιπηεθλία ή μονογονεϊκή νηθνγέλεηα ζχκθσλα κε
ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία (φπνπ απαηηείηαη).
10. Βεβαίσζε κφληκεο θαηνηθίαο
11. Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/86 ζηελ νπνία λα δειψλεηαη:
Κάζε πξάμε ηνπ βίνπ ηνπ ε νπνία ζα αζθνχζε επηξξνή ζηελ θξίζε ηεο
θαηαιιειφηεηαο ηνπ γηα ηελ ππεξεζία πνπ πξνζδηνξίδεηαη, ηδηαίηεξα εάλ έρεη
θαηαδηθαζηεί γηα πνηληθφ αδίθεκα
Όηη δελ ηειεί ππφ απαγφξεπζε ή δηθαζηηθή αληίιεςε
Όηη δελ παξαπέκθζεθε κε ηειεζίδηθν Βνχιεπκα γηα θάπνην απφ ηα αλαθεξφκελα ζην
άξζξν 22 ηνπ Π.Γ. 611/77 εγθιήκαηα έζησ θαη εάλ δελ επαθνινχζεζε πνηληθή δίθε
ιφγσ παξαγξαθήο, θαζψο θαη εάλ εθθξεκεί ελαληίνλ ηνπ θαηεγνξία γηα νπνηνηδήπνηε
πιεκκέιεκα ή θαθνχξγεκα
Όηη έρεη εθπιεξψζεη ηηο ζηξαηησηηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ ή έρεη λφκηκε απαιιαγή θαη
ηελ αηηία απαιιαγήο (κφλν γηα άληξεο)
Δάν επιλεγεί, θα απαζχοληθεί ζε όποια δημοηική ενόηηηα ηου Γήμου ηου
υποδειχθεί.

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΔΠΙΛΟΓΗ
Η κνξηνδφηεζε ζα γίλεη ζχκθσλα κε ην αληίζηνηρν Οξγαλσηηθφ Πιαίζην ηεο Γ.Γ.Α.,
φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη κε ηελ ππ΄αξηζ. 34103/21-7-08 (ΦΔΚ 1525/Β/08) θαη
ηελ κε αξηζκφ 94842/24.8.2011 απφθαζε ηνπ Τθππνπξγνχ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο
Αιιειεγγχεο (ΦΔΚ 1945/Β/31.8.2011), θαη 6666/21.03.2013 (ΦΔΚ 828/Β/09-042013) θαη κε ηελ ππ.αξηζ. 26869-(ΦΔΚ Β 2527-08.10.2013) θαη κε ηελ ηειηθή
ηξνπνπνίεζε κε αξηζ. ΤΠΠΟΑ/ΓΓΤΑ/ΓΑΟΠΑΑΔΤΓ/ΣΠΔΠΑΟ /187200/
13385/1259/891, 17-06-2016 (ΦΔΚ 1774/Β/16) κε ζέκα: «Έγθξηζε Οξγαλσηηθνχ
Πιαηζίνπ Πξνγξακκάησλ Άζιεζεο γηα Όινπο »
Σππηθά πξνζφληα:
• Βαζηθφ πηπρίν: βαζκφο πηπρίνπ (νη κνλάδεο ηνπ βαζκνχ ηνπ ηίηινπ ζπνπδψλ κε δπν
δεθαδηθά ςεθία πνιιαπιαζηάδνληαη κε ηνλ αξηζκφ 0,3)
•Μεηαπηπρηαθνί ηίηινη (Μεηαπηπρηαθφο ηίηινο ζπνπδψλ master: 0,5 κνλάδεο –
δηδαθηνξηθφ : 1 κνλάδα) επηζεκαίλεηαη φηη ζα γίλεηαη ρξήζε ηεο πξνζθνξφηεξεο
βαζκνινγηθά απφ ηηο δπν θαηεγνξίεο κεηαπηπρηαθψλ θαη δελ ζα γίλεηαη αζξνηζηηθή
βαζκνιφγεζή ηνπο.
•Δκπεηξία: (Σν αλψηαην φξην εκπεηξίαο ζα είλαη 60 κήλεο. Γηα θάζε κήλα
απαζρφιεζεο ζηα ΠΑγΟ κε κεληαίν ζχλνιν σξψλ 120 θαη άλσ ιακβάλνληαη 0,08
κνλάδεο ελψ γηα θάζε κήλα απνδεδεηγκέλεο απαζρφιεζεο κε κεληαίν ζχλνιν σξψλ
κηθξφηεξν ησλ 120 νη κνλάδεο ζα ππνινγίδνληαη αξ. κελψλ Υ ψξεο απαζρφιεζεο ην
κήλα Υ 0,08 κνλάδεο / 120).
•Πνιπηεθλία ( βαζκνινγείηαη κε 2 κνλάδεο)
•Αλήιηθα ηέθλα (0,3 κνλάδεο γηα ηα δπν πξψηα αλήιηθα ηέθλα θαη 0,5 γηα ην ηξίην
αλήιηθν ηέθλν) .
•Μνλνγνλεηθή νηθνγέλεηα : 0,3 κνλάδεο γηα θάζε έλα (1) ηέθλν ηνπ .
Λνηπά απαηηνχκελα πξνζφληα
•Κχξηα θαηεγνξία εηδίθεπζεο 1 κνλάδα
•Γεπηεξεχνπζα θαηεγνξία εηδίθεπζεο 0,5 κνλάδεο (ζε πεξίπησζε πνπ απαηηείηαη
εμεηδίθεπζε ζε θαηεγνξία πνπ δελ πξνβιέπεηαη ζην πξφγξακκα ζπνπδψλ ηνπ
αληίζηνηρνπ ηκήκαηνο ησλ ΑΔΙ ιακβάλνληαη ππφςε βεβαηψζεηο ζπνπδψλ , ή
εθπαηδεπηηθψλ ζεκηλαξίσλ ή επηκνξθψζεσλ ζην ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν ηεο
αλαθνίλσζεο.)
εκείσζε: ε πεξίπησζε ηζνβαζκίαο ζα ιεθζνχλ ππφςε: (ν ρξφλνο θηήζεο πηπρίνπ,
ε εληνπηφηεηα, ε αμηνιφγεζε ηνπ ππνςεθίνπ απφ ηνλ θνξέα) ζχκθσλα κε ην
νξγαλσηηθφ πιαίζην.
Πξνγξάκκαηα πνπ αθνξνχλ ΑΜΔΑ
•Θα θαηαξηηζηεί μερσξηζηή θαηάζηαζε ππνςεθίσλ θαη ζε πεξίπησζε πνπ δελ ζα
ππάξρνπλ ππνςήθηνη κε ηε ζπγθεθξηκέλε εηδίθεπζε ζα πξνζιεθζνχλ ΠΦΑ κε
πξνυπεξεζία ελφο ηνπιάρηζηνλ έηνπο ζην ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα.
Γηα ην πνζνζηφ 20% ησλ ζέζεσλ δελ πξνζκεηξνχληαη κφξηα πξνυπεξεζίαο ζηα
Π.Α.γ.Ο.
Οη Π.Φ.Α. πξνζιακβάλνληαη θαη απαζρνινχληαη ζηα Π.Α.γ.Ο., κε ζχκβαζε εξγαζίαο
ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ, δηάξθεηαο κέρξη 8 κήλεο.

Οηθνλνκηθνί Όξνη Απαζρφιεζεο.
Ι) ηα Π.Α.γ.Ο πξνζιακβάλνληαη θαηά πξνηεξαηφηεηα άλεξγνη Π.Φ.Α., κε δηθαίσκα
λα εξγαζζνχλ σο ηε ζπκπιήξσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ 30 σξψλ ζε έλαλ ή
πεξηζζφηεξνπο θνξείο.
ΙΙ) Όζνη επηιέγνληαη λα εξγαζηνχλ ζηα πξνγξάκκαηα κε ηε δηαδηθαζία ηχπνπ 2,
ππνγξάθνπλ ζχκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ, δηάξθεηαο κέρξη
8 κήλεο, κε ηνλ Γήκν Λεβαδέσλ.
ΔΠΙΛΟΓΗ –ΑΝΑΡΣΗΗ ΠΙΝΑΚΧΝ- ΤΠΟΒΟΛΗ ΔΝΣΑΔΧΝ
Οη πξνζσξηλνί πίλαθεο θαηάηαμεο ησλ ππνςεθίσλ ζα αλαξηεζνχλ ζηνλ πίλαθα
αλαθνηλψζεσλ ηνπ Γήκνπ Λεβαδέσλ.
Καηά ησλ αλσηέξσ απνηειεζκάησλ νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ
ελζηάζεηο, κέζα ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία δέθα (10) εκεξψλ ζηα γξαθεία ηνπ
Γήκνπ, απφ ηελ επνκέλε ηεο εκέξαο αλάξηεζεο ησλ απνηειεζκάησλ.
ΠΡΟΘΔΜΙΑ ΚΑΙ ΣΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΔΧΝ
Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ αίηεζε ζηα γξαθεία ηνπ Γήκνπ
Λεβαδέσλ (Γ/λζε: νθνθιένπο 15, Ληβαδεηά, ΣΚ 32131), θαηά ηηο ψξεο 9.00 έσο
14.00, κέζα ζε πξνζεζκία δέθα (10 ) εξγάζηκσλ εκεξψλ ε νπνία αξρίδεη απφ ηελ
επνκέλε ηεο δεκνζίεπζεο ηεο παξνχζεο ζε δχν εθεκεξίδεο ηνπ Ννκνχ .
Η παξνχζα δεκνζηεχεηαη ζε δχν (2) εκεξήζηεο εθεκεξίδεο ηνπ Ννκνχ , ζηνλ πίλαθα
αλαθνηλψζεσλ ηνπ Γήκνπ Λεβαδέσλ θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ.
Η ΓΗΜΑΡΥΟ ΛΔΒΑΓΔΩΝ

ΓΙΩΣΑ ΠΟΤΛΟΤ

