
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
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Τ.Κ. 56625  
Πληροφ.: 2313 329 571 
 

25 Οκτωβρίου 2017 
 Αρ. πρωτ. 4031 

 

Προκήρυξη τριάντα (30) θέσεων Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής 
µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου 

 
Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΣΥΚΕΩΝ έχοντας υπόψη : 

1. Την υπ’ αρίθ. 417 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 
2. Την υπ’ αριθ. ΥΠΠΟΑ/Γ∆ΥΑ/∆ΑΟΠΑΑΕΥ∆Σ/ΤΣΠΕΠΑΟ/363084/20154/1815/1308 (ΦΕΚ 

3359/Β/22-9-2017) του Υπουργείου Πολιτισµού & Αθλητισµού “ Έγκριση Κατανοµής Θέσεων για την 
πρόσληψη Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.) µε σκοπό τη στελέχωση των ΟΤΑ και των ΝΠ∆∆ και 
ΝΠΙ∆ αυτών που υλοποιούν προγράµµατα Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο) έτους 2017-2018». 

3. Την υπ’ αριθ. ΥΠΠΟΑ/Γ∆ΥΑ/∆ΑΟΠΑΑΕΥ∆Σ/ΤΣΠΕΠΑΟ/187200/13385/1259/891 Υπουργική 
απόφαση (ΦΕΚ 1774/Β/17-6-2016) «Έγκριση Οργανωτικού Πλαισίου Προγραµµάτων Άθλησης για 
Όλους (Π.Α.γ.Ο) της Γενικής Γραµµατείας Αθλητισµού». 
 

Ανακοινώνει 
Την πρόσληψη τριάντα  (30) Πτυχιούχων Καθηγητών Φυσικής Αγωγής διαφόρων ειδικοτήτων για 

την υλοποίηση των προγραµµάτων «Άθλησης για Όλους» περιόδου 2017-2018, µε σύµβαση εργασίας 
Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου µε ωριαία αποζηµίωση, για χρονικό διάστηµα και αριθµό 
θέσεων ανά ειδικότητα όπως περιγράφεται στον παρακάτω πίνακα : 

 
 

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ανά κωδικό απασχόλησης) 

Κωδικός 
απασχόλησης 

Τόπος 
εκτέλεσης Ειδικότητα 

∆ιάρκεια 
σύµβασης 

Αριθµός 
ατόµων 

(*) Επιπλέον 
απαραίτητα 
τυπικά 

προσόντα 

101 
∆ΗΜΟΣ 

ΝΕΑΠΟΛΗΣ 
- ΣΥΚΕΩΝ 

ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ 

Από την 
υπογραφή της 
σύµβασης ως 

31/7/2018 

4 

2-ετή εµπειρία 
σε αεροβική, 
πιλάτες & 
γιόγκα 

102 
∆ΗΜΟΣ 

ΝΕΑΠΟΛΗΣ 
- ΣΥΚΕΩΝ 

ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟ  

Από την 
υπογραφή της 
σύµβασης ως 

31/7/2018 

3  

103 
∆ΗΜΟΣ 

ΝΕΑΠΟΛΗΣ 
- ΣΥΚΕΩΝ 

ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΟΙ 
ΧΟΡΟΙ 

Από την 
υπογραφή της 
σύµβασης ως 

31/7/2018 

5  

104 
∆ΗΜΟΣ 

ΝΕΑΠΟΛΗΣ 
- ΣΥΚΕΩΝ 

ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ 

Από την 
υπογραφή της 
σύµβασης ως 

31/7/2018 

1  

105 
∆ΗΜΟΣ 

ΝΕΑΠΟΛΗΣ 
- ΣΥΚΕΩΝ 

ΧΕΙΡΟΣΦΑΙΡΙΣΗ 

Από την 
υπογραφή της 
σύµβασης ως 

31/7/2018 

2  

106 
∆ΗΜΟΣ 

ΝΕΑΠΟΛΗΣ - 
ΣΥΚΕΩΝ 

ΕΙ∆ΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 
ΑµΕΑ 

Από την 
υπογραφή της 
σύµβασης ως 

31/7/2018 

3  

107 
∆ΗΜΟΣ 

ΝΕΑΠΟΛΗΣ - 
ΣΥΚΕΩΝ 

ΠΟ∆ΗΛΑΣΙΑ 

Από την 
υπογραφή της 
σύµβασης ως 

31/7/2018 

1  
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108 
∆ΗΜΟΣ 

ΝΕΑΠΟΛΗΣ 
- ΣΥΚΕΩΝ 

ΤΖΟΥΝΤΟ 

Από την 
υπογραφή της 
σύµβασης ως 

31/7/2018 

1  

109 
∆ΗΜΟΣ 

ΝΕΑΠΟΛΗΣ 
- ΣΥΚΕΩΝ 

ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ 

Από την 
υπογραφή της 
σύµβασης ως 

31/7/2018 

4  

110 
∆ΗΜΟΣ 

ΝΕΑΠΟΛΗΣ 
- ΣΥΚΕΩΝ 

ΡΥΘΜΙΚΗ 

Από την 
υπογραφή της 
σύµβασης ως 

31/7/2018 

2  

111 
∆ΗΜΟΣ 

ΝΕΑΠΟΛΗΣ 
- ΣΥΚΕΩΝ 

ΕΝΟΡΓΑΝΗ 

Από την 
υπογραφή της 
σύµβασης ως 

31/7/2018 

1  

112 
∆ΗΜΟΣ 

ΝΕΑΠΟΛΗΣ 
- ΣΥΚΕΩΝ 

ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ  

Από την 
υπογραφή της 
σύµβασης ως 

31/7/2018 

3  

 
 

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. 
 
Κριτήρια επιλογής 
Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει σύµφωνα µε την Υπουργική Απόφαση 
ΥΠΠΟΑ/Γ∆ΥΑ/∆ΑΟΠΑΑΕΥ∆Σ/ΤΣΠΕΠΑΟ/187200/13385/1259/891 (ΦΕΚ 1774/Β/17-6-2016) 
«Έγκριση Οργανωτικού Πλαισίου Προγραµµάτων Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο) της Γενικής 
Γραµµατείας Αθλητισµού». 
 
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 ∆ΙΚΑΤΣΑ ή του πιστοποιητικού αναγνώρισης του ∆ΟΑΤΑΠ, για τη βαθµολογική 
αντιστοιχία.   
Μεταπτυχιακοί τίτλοι: (Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών master: 0,5 µονάδες – διδακτορικό: 1 µονάδα). 
Επισηµαίνεται ότι θα γίνεται χρήση της προσφορότερης βαθµολογικά από τις δύο κατηγορίες 
µεταπτυχιακών τίτλων και ενός µόνο από την ίδια κατηγορία αυτών και δεν θα γίνεται αθροιστική 
βαθµολόγηση τους. 
Εµπειρία: (Το ανώτερο όριο µοριοδοτούµενης εµπειρίας θα είναι 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. 
Ο φορέας δύναται να πριµοδοτήσει έως 20 µήνες από τους τελευταίους 24 µήνες, τους υποψήφιους 
που έχουν αποδεδειγµένη προϋπηρεσία στον οικείο φορέα ως εξής: αρ. µηνών (έως 20 µήνες) Χ 0,05 
µονάδες.     
Πολυτεκνία: (ο πολύτεκνος βαθµολογείται µε 2 µονάδες, ενώ το τέκνο πολύτεκνης οικογένειας µε 0,5 
µονάδες). 
Ανήλικα τέκνα: (0,3 µονάδες για τα δύο πρώτα ανήλικα τέκνα και 0,5 µονάδες για το τρίτο ανήλικο 
τέκνο). 
Μονογονεική Οικογένεια: (0,3 µονάδες για κάθε ένα (1) τέκνο του (άρθρο 29 παρ. 6 ν. 3838/2010). 
Επισηµαίνεται ότι θα γίνεται χρήση της προσφορότερης βαθµολογικά από τις παραπάνω ιδιότητες και δεν 
θα γίνεται αθροιστική βαθµολόγηση τους. 
Λοιπά απαιτούµενα προσόντα  
Κύρια κατηγορία ειδίκευσης 1 µονάδα. 
∆ευτερεύουσα κατηγορία ειδίκευσης 0,5 µονάδες. 
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Σηµείωση: Σε περίπτωση ισοβαθµίας θα ληφθούν υπόψη: 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 και σε περίπτωση που δεν υπάρχουν υποψήφιοι µε τη 
συγκεκριµένη ειδίκευση θα προσληφθούν Π.Φ.Α. µε προϋπηρεσία ενός τουλάχιστον έτους στο 
συγκεκριµένο πρόγραµµα. 
 
Για το ποσοστό 20% των θέσεων (πέντε (5) θέσεις) δεν προσµετρούνται µόρια προϋπηρεσίας στα 
Π.Α.γ.Ο. και καταρτίζεται ξεχωριστός πίνακας όλων των υποψηφίων.  

 
Απαραίτητα ∆ικαιολογητικά 
1) Βιογραφικό σηµείωµα όπου θα αναφέρεται η προϋπηρεσία στα προγράµµατα της Γενικής 
Γραµµατείας Αθλητισµού, ή  επιµόρφωση µέσω σεµιναρίων, ή απόκτηση άλλου πτυχίου ή 
µεταπτυχιακού τίτλου ή ειδικότητας κ.τ.λ. 
2) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνεται ότι: 

• τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση και το βιογραφικό είναι αληθή, 
• θα απασχοληθεί σε όποια ∆ηµοτική Ενότητα (∆ηµοτικές Ενότητες Συκεών, Νεάπολης, Πεύκων 

& Αγ. Παύλου) και σύµφωνα  µε  το  ωράριο που θα του υποδειχθεί, 
• δεν έχει κώλυµα κατά το άρθρο 22 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική 

αντίληψη, δικαστική απαγόρευση). 
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 µόνιµης κατοικίας. 
7) Βεβαίωση ανεργίας του Ο.Α.Ε.∆. 
8) Βεβαίωση εµπειρίας (χρόνος προϋπηρεσίας ο οποίος θα αναγράφεται αναλυτικά σε ώρες/µήνα). 
Ως εµπειρία νοείται η απασχόληση µε σχέση εργασίας ή σύµβαση έργου στο ∆ηµόσιο ή στον ιδιωτικό 
τοµέα στα πλαίσια του προγράµµατος «Άθληση για όλους» της Γενικής Γραµµατείας Αθλητισµού.  
9) Έγγραφα που αποδεικνύουν την ιδιότητα του πολυτέκνου ή του γονέα µονογενεικής οικογένειας 
σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. 
 

Επιλογή – Ανάρτηση πινάκων – Ενστάσεις 
Οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης των υποψηφίων θα αναρτηθούν στον πίνακα ανακοινώσεων στην 
Κοινωφελή Επιχείρηση Υπηρεσιών Νεάπολης - Συκεών. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλουν 
ενστάσεις, µέσα σε αποκλειστική προθεσµία δέκα (10) ηµερολογιακών ηµερών στα γραφεία της 
Επιχείρησης από την επόµενη της ηµέρας ανάρτησης των αποτελεσµάτων. 
 

Προθεσµία ανάληψης καθηκόντων 
Μετά την ανακοίνωση των τελικών πινάκων από τον φορέα οι επιτυχόντες Π.Φ.Α. υποχρεούνται να 
παρουσιαστούν στο κατάστηµα του φορέα εντός πέντε (5) εργάσιµων ηµερών για ανάληψη υπηρεσίας. 
Μετά το πέρας της προθεσµίας αυτής ο φορέας δύναται να καλέσει τον επόµενο στη σειρά κατάταξης 
επιτυχόντα.     

 
Προθεσµία και τόπος υποβολής αιτήσεων 

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν αίτηση και τα απαιτούµενα δικαιολογητικά από 
30/10/2017 και για δέκα (10) ηµέρες, έως και 08/11/2017 κατά τις ώρες 9:00 – 14:00 στα γραφεία της 
Κοινωφελούς Επιχείρησης Υπηρεσιών Νεάπολης - Συκεών: Ελ. Βενιζέλου 125, Τ.Κ. 56728 τηλ. 
επικοινωνίας 2313 329 571. 
Η παρούσα δηµοσιεύεται σε δύο (2) εφηµερίδες της Θεσσαλονίκης, στον Πίνακα Ανακοινώσεων 
της Κοινωφελούς Επιχείρησης Υπηρεσιών Νεάπολης - Συκεών και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου. 

                                                                                                   

                                                                                                             Ο Πρόεδρος της ΚΕΥΝΣ 

                                                                                                            Απατσίδης ∆ηµήτριος 
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