ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ

Ministry of Digital
Governance,
Hellenic Republic

Digitally signed by Ministry
of Digital Governance,
Hellenic Republic
Date: 2020.11.05 09:16:20
EET
Reason:
Location: Athens

ΑΔΑ: Ψ4ΙΚΩ9Υ-ΩΥΥ

Δεσκάτη , 04/11/2020
Αριθ. Πρωτ. 7551
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Για την πρόσληψη δύο (02) ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ με σύμβαση
εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας έως 8 μηνών,
για τα Προγράμματα Άθλησης για Όλους περιόδου 2020-2021
Ο ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ
ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης
και
της
Αποκεντρωμένης
ΔιοίκησηςΠρόγραμμα
Καλλικράτης»
(ΦΕΚ87/τ.Α΄/07-6-2010), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων
Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων
Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ54/Α/2012).
3. 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»
4. 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).
5. Την υπ’ αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/484043/15340/1164/8.9.2020
Απόφαση του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού που αφορά στην
«Έγκριση γενικά δομημένα μεγάλης διάρκειας Π.Α.γ.Ο. περιόδου 20202021»
6. Την υπ’αριθμ ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ΤΣΠΕΠΑΟ/130306/5059/448
/200/ 28-4-2020 Απόφαση βεβαίωσης πιστοποίησης καταλληλότητας
υλοποίησης Π.Α.γ.Ο. και Ε.Α.γ.Ο. (Κωδικός πιστοποίησης για το Δήμο
Δεσκάτης 9RK9)
7. Την υπ’ αριθ. 99/2020 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου ου Δήμου
Δεσκάτης για τον προγραμματισμό πρόσληψης Πτυχιούχων Φυσικής
Αγωγής για την υλοποίηση προγραμμάτων Άθλησης για όλους περιόδου
2020-2021.
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8. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Δεσκάτης (ΦΕΚ
46/Β΄/16.1.2013) και τις τροποποιήσεις αυτού (ΦΕΚ 436/Β΄/21.2.2014,
3149/Β΄/11.9.2017 και 372/Β΄/12.2.2019).
9. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 3918/24-6-2020 βεβαίωση της Προϊσταμένης της
Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Δεσκάτης
περί ύπαρξης πιστώσεων για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του υπό
πρόσληψη προσωπικού
10. Το ΥΠΠΟΑ/507524/18-9-2020 διαβιβαστικό που συνοδεύει την ενδεικτικό
σχέδιο προκήρυξης.

Ανακοινώνει
Την πρόσληψη, _ δύο _ ΠΕ Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής, με σύμβαση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικής διάρκειας έως
οκτώ (8) μηνών με ωριαία αποζημίωση, για την υλοποίηση των
Προγρα
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ- ΚΑΤΗΓΟΡΙ Αριθμός Διάρκεια
μμάτων
ΘΕΣΗΣ ή
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Α Π.Α.γ.Ο.
σύμβαση
ατόμων
ΚΩΔΙΚΟΣ
ς
«Άθλη
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
σης για
Σ
Όλους
Δομημένο
Έως 8
»
1
ΠΕ Φυσικής
Γενικό
2
μήνες
περιόδ
Αγωγής
Πρόγραμμα
ου
α) «Άθληση
2020στην
εφηβική
2021.
ηλικία»
β) «Άθληση
και
γυναίκα»
Ο Δήμος Δεσκάτης ως φορέας υλοποίησης των προγραμμάτων «Άθληση για
Όλους», που θα πραγματοποιηθούν στο Δήμο Δεσκάτης για την περίοδο 20202021 με τη συνεργασία της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.) του
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, θα προσλάβει δύο καθηγητές Φυσικής
Αγωγής, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και με ωριαία
αποζημίωση ως εξής:
Απαραίτητα δικαιολογητικά:
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικώς
τα εξής δικαιολογητικά:
1. Βιογραφικό σημείωμα που να αναφέρεται στην προϋπηρεσία στα προγράμματα,
στην επιμόρφωση μέσω σεμιναρίων, στην απόκτηση άλλου πτυχίου ή
μεταπτυχιακού τίτλου ή ειδικότητας κ.λπ.
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, πρόσφατη (μέσα στα χρονικά όρια της προκήρυξης) του ΟΑΕΔ ότι
είναι άνεργος.
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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.λπ.) ή πιστοποιητικά προϋπηρεσίας θεωρημένα από την Επιθεώρηση
Εργασίας και δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν όσα αναφέρονται στο
βιογραφικό σημείωμα και τα οποία αποτέλεσαν κριτήριο επιλογής.
Συμπληρωματικά δικαιολογητικά (όπου απαιτούνται ή υφίστανται)
1. Έγγραφα που αποδεικνύουν την ιδιότητα του πολυτέκνου ή του γονέα
μονογονεϊκής οικογένειας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
2. Φωτοτυπία εγγράφων για λοιπά απαιτούμενα προσόντα ως αναφέρονται
στο 7.3.1.4 του ισχύοντος Οργανωτικού Πλαισίου (Να αναφερθούν από
τον Φορέα).
3. Μόνο για την περίπτωση της ισοβαθμίας
Βεβαίωση του Δήμου περί μόνιμης κατοικίας _ εντοπιότητα

Κριτήρια επιλογής – Καθορισμός της σειράς κατάταξης των υποψηφίων
Κριτήρια Επιλογής
Βασικό κριτήριο κατάταξης των υποψηφίων είναι η ανεργία. Η
αποδεικνύεται με σχετική βεβαίωση από το αρμόδιο γραφείο του ΟΑΕΔ.

ανεργία

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 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: Βαθμός Πτυχίου (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 μονάδες.

Διδακτορικό: 2 μονάδα.
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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 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 την πρόσφατη προς την παλαιότερη) των

1-24
μηνών

Πολλαπλασιαζόμενο με τους μήνες απασχόλησης που
0,8
αναφέρονται στη σχετική σύμβαση εργασίας (και όσοι
μονάδες πραγματοποιήθηκαν) του Π.Φ. Α για το συγκεκριμένο χρονικό
διάστημα.

Πολλαπλασιαζόμενο με τους μήνες απασχόλησης που
25 – 48 0,6
αναφέρονται στη σχετική σύμβαση εργασίας (και όσοι
μηνών μονάδες πραγματοποιήθηκαν) του Π.Φ. Α για το συγκεκριμένο χρονικό
διάστημα.
Πολλαπλασιαζόμενο με τους μήνες απασχόλησης που
49 – 72 0,5
αναφέρονται στη σχετική σύμβαση εργασίας (και όσοι
μηνών μονάδες πραγματοποιήθηκαν) του Π.Φ. Α για το συγκεκριμένο χρονικό
διάστημα.
Πολλαπλασιαζόμενο με τους μήνες απασχόλησης που
αναφέρονται στη σχετική σύμβαση εργασίας (και όσοι
πραγματοποιήθηκαν) του Π.Φ. Α για το συγκεκριμένο χρονικό
73 – 96 0,2
μηνών μονάδες διάστημα.

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 (άρθρο 29 παρ. 6 ν. 3838/2010).
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
ιδιότητες. Αποκλείεται η αθροιστική βαθμολόγηση των παραπάνω κριτηρίων.
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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).
Τόπος –Προθεσμία υποβολής αίτησης
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν αίτηση σε προθεσμία δέκα εργασίμων

ημερών από τις 09/11/20 έως και τις 20/11/20 στα γραφεία του Δήμου Δεσκάτης.
Πληροφορίες στο τηλ. 2462351110.
Μπορούν επόσης να την
υποβάλουν είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (dimosdes@otenet.gr) είτε ταχυδρομικά με
συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη
διεύθυνση:
Δήμος Δεσκάτης, Ανδρομάνας 2, Τ.Κ. 51200, Δεσκάτη Ν. Γρεβενών,
απευθύνοντάς την στο τμήμα Διοικητικών υπηρεσιών, υπόψη κας
Τσικνογιάννη Ιωάννας (τηλ. επικοινωνίας: 24623-51119).
Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει το
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και 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 αίτηση συμμετοχής που θα υποβληθεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική
υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές.
Υποβολή ενστάσεων
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν
ένσταση στον φορέα, μέσα σε
αποκλειστική προθεσμία δέκα (10 εργασίμων) ημερών από την επομένη της
ανάρτησης των πινάκων στο κατάστημα του Δήμου
Η παρούσα θα αναρτηθεί στο κατάστημα του δήμου
ιστοσελίδα του Δήμου dimos-deskatis.gr

Δεσκάτης

και στην

Περίληψη της ανακοίνωσης θα δημοσιευθεί σε δύο τουλάχιστον ημερήσιες ή
εβδομαδιαίες τοπικές εφημερίδες της έδρας του νομού, εφόσον εκδίδονται
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΟΡΔΙΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

