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Αριθ. Πρωτ. 1692/19.10.2020 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

για την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου 

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

∆ΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ –ΧΟΡΤΙΑΤΗ 

ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ 

1. Την ΥΠΠΟΑ/Γ∆ΟΑ/∆ΑΟΠΑΑ/ΕΥ∆Σ/69097/2670/170/7.2.2020 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 

461/Β΄/14.2.2020) «Έγκριση Οργανωτικού Πλαισίου Προγραµµάτων και Εκδηλώσεων 

Άθλησης για Όλους» 

2. Την υπ’αριθµ. ΥΠΠΟΑ/Γ∆ΟΑ/∆ΑΟΠΑΑΕΥ∆Σ/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 ΝΠ∆∆ και ΝΠΙ∆ 

αυτών, που θα υλοποιήσουν Προγράµµατα Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο) την περίοδο 2020-

21». (ΦΕΚ 3615/Β/31.8.2020) σύµφωνα µε την οποία κατανέµονται 30 θέσεις καθηγητών 

Φυσικής Αγωγής στην Κοινωφελή Επιχείρηση Πολιτισµού Αθλητισµού και Περιβάλλοντος 

∆ήµου Πυλαίας-Χορτιάτη.  

3. Τις υπ’ αριθ. ΥΠΠΟΑ/Γ∆ΟΑ/∆ΑΟΠΑΑΕΥ∆Σ/484043/15340/1164 -8.9.2020 και    

ΥΠΠΟΑ/Γ∆ΟΑ/∆ΑΟΠΑΑΕΥ∆Σ/48416/153431165 -8.9.2020 και 

ΥΠΠΟΑ/Γ∆ΟΑ/∆ΑΟΠΑΑΕΥ∆Σ/484306/15351/1167 -8.9.2020 Αποφάσεις του Υφυπουργού 

Πολιτισµού και Αθλητισµού που αφορά σε 147 εγκρίσεις Γενικών Προγραµµάτων, σε 39 

εγκρίσεις Ειδικών Προγραµµάτων και 12 εγκρίσεις Μη ∆οµηµένων Προγραµµάτων µεγάλης 

διάρκειας  

4. Την υπ’ αριθ. 31/2020 Απόφαση ∆.Σ. της Κ.Ε.Π.Α.Π. για τον προγραµµατισµό  πρόσληψης 

Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής για την υλοποίηση προγραµµάτων Άθλησης για όλους 

περιόδου 2020-2021.  

5. Την υπ’ αριθ. ΥΠΠΟΑ/Γ∆ΟΑ/∆ΑΟΠΑΑΕΥ∆Σ/ΤΣΠΕΠΑΟ/125263/4871/377/136-

05.05.2020 βεβαίωση πιστοποίησης καταλληλότητας υλοποίησης ΠΑγΟ και ΕΑγΟ της 

Γενικής Γραµµατείας Αθλητισµού. 

6. Την µε αριθµό 85/2020 απόφαση του ∆.Σ. της Κ.Ε.Π.Α.Π. σχετικά µε καθορισµό ειδικοτήτων 

και την Έναρξη διαδικασίας πρόσληψης έκτακτου προσωπικού µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού 

∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου διάρκειας οκτώ (08) µηνών, συνολικό αριθµό τριάντα (30) 

ατόµων, γυµναστών πτυχιούχων καθηγητών φυσικής αγωγής πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης, 

για την υλοποίηση των Προγραµµάτων Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο.) που υλοποιούν οι 

φορείς – Ο.Τ.Α. για την περίοδο 2020-2021. 

ΑΔΑ: 9Η1ΘΟΛΖΧ-ΨΞΚ



Ανακοινώνει 

Την πρόσληψη, 30 Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 

ορισµένου χρόνου, συνολικής διάρκειας έως οκτώ (8) µηνών µε ωριαία αποζηµίωση, για την 

υλοποίηση των Προγραµµάτων «Άθλησης για Όλους» περιόδου 2020-2021. 

Α/Α 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ- 

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ 

 

Αριθµός 

ατόµων 

∆ιάρκεια 

σύµβασης 

 

 

ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΥ∆ΩΝ-ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ 

 

1 ΠΕ 

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ 

ΦΥΣΙΚΗΣ 

ΑΓΩΓΗΣ 

(Π.Φ.Α)  

14 έως 8 µήνες 

 

 

Οι υποψήφιοι/ες πρέπει να διαθέτουν Πτυχίο του Τµήµατος Επιστήµης 
Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού της ηµεδαπής ή αναγνωρισµένης 

ανώτατης σχολής της αλλοδαπής, µε επιθυµητές γνώσεις σε οµαδικά 

προγράµµατα άσκησης. Παραδείγµατος Χάριν : Άθλησης Κλειστών 

Χώρων, Μαζικού αθλητισµού, Αεροβικής,  ∆ιαλλειµατική προπόνηση 

Υπαίθριων δραστηριοτήτων µαζικού αθλητισµού  και µε επιθυµητή 

προϋπηρεσία σε προγράµµατα της ΓΓΑ και εµπειρία που αποδεικνύεται 
εγγράφως, ως εξής:  

∆έκα Τρείς (13) Π.Φ.Α. µε επιθυµητή προϋπηρεσία σε προγράµµατα της 

ΓΓΑ και επιθυµητή γνώση  σε οµαδικά προγράµµατα άσκησης. 
Παραδείγµατος Χάριν : Άθλησης Κλειστών Χώρων, Μαζικού 

αθλητισµού, Αεροβικής,  ∆ιαλλειµατική προπόνηση, Υπαίθριων 

δραστηριοτήτων µαζικού αθλητισµού.   
Σε όλες τις δοµές του ∆ήµου Πυλαίας-Χορτιάτη 

Οι ώρες και τα τµήµατα θα προσαρµόζονται αναλόγως µε την προσέλευση 

των ασκουµένων µηνιαίως 

2 ΠΕ 

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ 

ΦΥΣΙΚΗΣ 

ΑΓΩΓΗΣ 

(Π.Φ.Α) 

ΚΟΛΥΜΒΗΤΕΣ 

7  Οι υποψήφιοι/ες πρέπει να διαθέτουν Πτυχίο του Τµήµατος Επιστήµης 
Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού της ηµεδαπής ή αναγνωρισµένης 

ανώτατης σχολής της αλλοδαπής,, µε ειδικότητα κολύµβησης µε  

επιθυµητή προϋπηρεσία σε προγράµµατα της ΓΓΑ σε ανάλογα 

προγράµµατα εκµάθησης κολύµβησης ενηλίκων-ανηλίκων και  επιθυµητή 

εµπειρία που αποδεικνύεται εγγράφως σε προγράµµατα κολύβησης, 
υδρογυµναστικής (Aqua aerobic), συγχρονισµένης κολύµβησης και 

υδατοσφαίρισης.  

Στο ∆ηµοτικό Κολυµβητήριο Πανοράµατος 
Οι ώρες και τα τµήµατα θα προσαρµόζονται αναλόγως µε την προσέλευση 

των ασκουµένων µηνιαίως. 

3 ΠΕ 

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ 

ΦΥΣΙΚΗΣ 

ΑΓΩΓΗΣ 

(Π.Φ.Α) 

Πετοσφαίριση 

(Volley) 

1  Οι υποψήφιοι/ες πρέπει να διαθέτουν Πτυχίο του Τµήµατος Επιστήµης 

Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού της ηµεδαπής ή αναγνωρισµένης 
ανώτατης σχολής της αλλοδαπής, µε ειδικότητα Πετοσφαίριση και µε 

επιθυµητή προϋπηρεσία σε προγράµµατα της ΓΓΑ, Πετοσφαίρισης και 

Ειδικής Αγωγής και  επιθυµητή εµπειρία που αποδεικνύεται εγγράφως 
∆ΑΚ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ-∆ΑΚ ΠΥΛΑΙΑΣ-∆ΑΚ ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ 

Οι ώρες και τα τµήµατα θα προσαρµόζονται αναλόγως µε την προσέλευση 

των ασκουµένων µηνιαίως. 

4 ΠΕ 

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ 

ΦΥΣΙΚΗΣ 

ΑΓΩΓΗΣ 

(Π.Φ.Α) 

Επιτραπέζια 

Αντισφαίριση 

(Ping Pong) 

1  Οι υποψήφιοι/ες πρέπει να διαθέτουν Πτυχίο του Τµήµατος Επιστήµης 
Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού της ηµεδαπής ή αναγνωρισµένης 

ανώτατης σχολής της αλλοδαπής, µε ειδικότητα στην επιτραπέζια 

αντισφαίριση, και µε  επιθυµητή προϋπηρεσία σε ανάλογα προγράµµατα 

της ΓΓΑ και  επιθυµητή εµπειρία που αποδεικνύεται εγγράφως  

1 ΛΥΚΕΙΟ ΠΥΛΑΙΑΣ 

Οι ώρες και τα τµήµατα θα προσαρµόζονται αναλόγως µε την προσέλευση 

των ασκουµένων µηνιαίως. 

5 ΠΕ 

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ 

ΦΥΣΙΚΗΣ 

ΑΓΩΓΗΣ 

(Π.Φ.Α) Ειδική 

Αγωγή 

2  Οι υποψήφιοι/ες πρέπει να διαθέτουν Πτυχίο του Τµήµατος Επιστήµης 
Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού της ηµεδαπής ή αναγνωρισµένης 

ανώτατης σχολής της αλλοδαπής, µε ειδικότητα Ειδικής Αγωγής και µε 

προϋπηρεσία σε προγράµµατα Κολύµβησης, Αντισφαίρισης (Αµέα), 

Καλαθόσφαιρας (Αµέα) και Άρση Βαρών σε πάγκο (Αµέα) της ΓΓΑ και 

εµπειρία που αποδεικνύεται εγγράφως 

ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ, ΦΙΛΙΠΠΟΥ 

ΠΥΛΑΙΑΣ,  ∆ΑΚ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ, ∆ΑΚ ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ1 

ΛΥΚΕΙΟ ΠΥΛΑΙΑΣ, ΠΛΑΤΑΝΑΚΙΑ-ΕΛΑΙΟΡΑΜΑ ΠΥΛΑΙΑΣ-

ΑΛΣΟΣ ΦΙΛΗΡΟΥ -ΑΛΣΟΣ ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ-ΒΟΥΝΟ ΧΟΡΤΙΑΤΗ 

Οι ώρες και τα τµήµατα θα προσαρµόζονται αναλόγως µε την προσέλευση 

των ασκουµένων µηνιαίως. 

ΑΔΑ: 9Η1ΘΟΛΖΧ-ΨΞΚ



 

Τα προγράµµατα θα λειτουργήσουν για περίοδο (08) οκτώ µηνών. 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  

Οι ενδιαφερόµενοι Π.ΦΑ. που επιθυµούν να απασχοληθούν στ Π.Α.γ.Ο., υποβάλλουν αίτηση στην 

Κ.Ε.Π.Α.Π. ∆ήµου Πυλαίας-Χορτιάτη (Φορέας Υλοποίησης). Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται 

υποχρεωτικώς από τα παρακάτω δικαιολογητικά : 

1. Αίτηση µε έντυπο κριτηρίων επιλογής 

2. Βιογραφικό σηµείωµα που να αναφέρεται στην προϋπηρεσία στα προγράµµατα, στην επιµόρφωση 

µέσω σεµιναρίων, στην απόκτηση άλλου πτυχίου ή µεταπτυχιακού τίτλου ή ειδικότητας κ.λπ. 

3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση και στο 

βιογραφικό σηµείωµα είναι αληθή. 

4. Φωτοτυπία πτυχίου Φυσικής Αγωγής, ειδικότητας, µεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού 

διπλώµατος ή ισότιµου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισµένου στην Ελλάδα. 

5. Φωτοτυπία της αστυνοµικής ταυτότητας. 

6.  Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

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.λπ.) ή πιστοποιητικά προϋπηρεσίας θεωρηµένα από την Επιθεώρηση Εργασίας και 

δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν όσα αναφέρονται στο βιογραφικό σηµείωµα 

6 ΠΕ 

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ 

ΦΥΣΙΚΗΣ 

ΑΓΩΓΗΣ 

(Π.Φ.Α) Ειδική 

Αγωγή-Χρόνιες 

Παθήσεις-

Θεραπευτική 

Γυµναστική 

1  Οι υποψήφιοι/ες πρέπει να διαθέτουν Πτυχίο του Τµήµατος Επιστήµης 

Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού της ηµεδαπής ή αναγνωρισµένης 
ανώτατης σχολής της αλλοδαπής, µε ειδικότητα στην Ειδική Αγωγή-

Χρόνιες Παθήσεις, και µε επιθυµητή προϋπηρεσία σε ανάλογα 

προγράµµατα της ΓΓΑ και επιθυµητή εµπειρία που αποδεικνύεται 
εγγράφως 

Σε όλες τις δοµές του ∆ήµου Πυλαίας-Χορτιάτη 

Οι ώρες και τα τµήµατα θα προσαρµόζονται αναλόγως µε την προσέλευση 

των ασκουµένων µηνιαίως 

7 ΠΕ 

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ 

ΦΥΣΙΚΗΣ 

ΑΓΩΓΗΣ 

(Π.Φ.Α) Σχολική 

Φυσική Αγωγή 

1  Οι υποψήφιοι/ες πρέπει να διαθέτουν Πτυχίο του Τµήµατος Επιστήµης 
Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού της ηµεδαπής ή αναγνωρισµένης 

ανώτατης σχολής της αλλοδαπής, µε ειδικότητα Σχολική Φυσική Αγωγή 

και µε επιθυµητή  προϋπηρεσία σε προγράµµατα αθλητικές δραστηριότητες 

και µύησης παιγνιώδους µορφής, κολύµβησης, αντισφαίρισης, 

µουσικοκινητική αγωγή, προπαιδευτικά τµήµατα της ΓΓΑ και  επιθυµητή 

εµπειρία που αποδεικνύεται εγγράφως 

Σε όλες τις δοµές του ∆ήµου Πυλαίας-Χορτιάτη 

Οι ώρες και τα τµήµατα θα προσαρµόζονται αναλόγως µε την προσέλευση 

των ασκουµένων µηνιαίως 

8 ΠΕ 

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ 

ΦΥΣΙΚΗΣ 

ΑΓΩΓΗΣ 

(Π.Φ.Α) 

Παραδοσιακούς 

Χορούς` 

2  Οι υποψήφιοι/ες πρέπει να διαθέτουν Πτυχίο του Τµήµατος Επιστήµης 

Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού της ηµεδαπής ή αναγνωρισµένης 

ανώτατης σχολής της αλλοδαπής, µε ειδικότητα Παραδοσιακοί Χοροί και 
µε επιθυµητή προϋπηρεσία σε προγράµµατα παραδοσιακών χωρών της 

ΓΓΑ και  επιθυµητή εµπειρία που αποδεικνύεται εγγράφως. 

∆ΑΚ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ, ΦΙΛΙΠΟΥ ΜΑΛΑΚΟΠΗ ΠΥΛΑΙΑΣ, 

ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙ, ΦΙΛΥΡΟ ΧΟΡΤΙΑΤΗΣ 

Οι ώρες και τα τµήµατα θα προσαρµόζονται αναλόγως µε την προσέλευση 

των ασκουµένων µηνιαίως 

9 ΠΕ 

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ 

ΦΥΣΙΚΗΣ 

ΑΓΩΓΗΣ 

(Π.Φ.Α) 

Ποδόσφαιρο 

1  Οι υποψήφιοι/ες πρέπει να διαθέτουν Πτυχίο του Τµήµατος Επιστήµης 

Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού της ηµεδαπής ή αναγνωρισµένης 

ανώτατης σχολής της αλλοδαπής, µε ειδικότητα Ποδόσφαιρο και επιθυµητή 

εµπειρία που αποδεικνύεται εγγράφως. 

∆ΑΚ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ-∆ΑΚ ΠΥΛΑΙΑΣ-∆ΑΚ ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ 

Οι ώρες και τα τµήµατα θα προσαρµόζονται αναλόγως µε την προσέλευση 

των ασκουµένων µηνιαίως 
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ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  

(Έγγραφα σύµφωνα µε την 7.3.1.4 όπου υφίστανται ή απαιτούνται) 

1.Έγγραφα που αποδεικνύουν την ιδιότητα του πολυτέκνου ή του γονέα µονογονεϊκής οικογένειας 

σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. 

2. Άδεια /αναγγελία άσκησης επαγγέλµατος προπονητή  

3.Συµµετοχή σε επιµορφωτικά σεµινάρια που διοργανώνονται από τη Γ.Γ.Α  

4.Βεβαίωση του ∆ήµου περί µονίµου κατοικίας (για την περίπτωση ισοβαθµίας). 

 (Γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτότυπων εγγράφων ή των ακριβών 

αντιγράφων τους ή έγχρωµες σαρώσεις για όσους υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση τους) 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

Βασικό κριτήριο επιλογής 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, 

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. 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 

∆ιδακτορικό:2 µονάδες. 

Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών (Master): 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 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 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 
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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. 

Λοιπά βαθµολογούµενα κριτήρια 

• Πολυτεκνία: Ο πολύτεκνος υποψήφιος 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 έχει την γονική µέριµνα. 

Επισήµανση: Γίνεται χρήση της προσφορότερης βαθµολογικά από τις παραπάνω ιδιότητες. 

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 µονάδα. 

• ∆ευτερεύουσα 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 µέχριδύο σεµινάρια στη διάρκεια της τελευταίας πενταετίας. 

Τα Γενικά ∆οµηµένα 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 

β) 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 βαθµολογίας του 

υποψηφίου. 

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 το 

ποσοστό  

20% των θέσεων δεν προσµετρούνται µόρια προϋπηρεσίας στα Π.Α.γ.Ο. 
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Με την προϋπόθεση ότι το σύνολο των θέσεων που προκηρύσσει ο φορέας είναι µεγαλύτερο ή ίσο των 

5 θέσεων και για ποσοστό έως 20% των θέσεων αυτών (µε ακέραιο ποσοστό θέσης), δεν 

προσµετρούνται τα µόρια προϋπηρεσίας για την πρόσληψη των αντίστοιχων ΠΦΑ. 

Προγράµµατα που αφορούν ΑΜΕΑ  

• Για τα προγράµµατα στα καταστήµατα κράτησης, στα κέντρα απεξάρτησης, στα κέντρα ψυχικής 

υγείας και στα άτοµα µε ειδικές ανάγκες, τα µόρια προϋπηρεσίας προσµετρούνται µόνο, αν αυτή έχει 

αποκτηθεί στα συγκεκριµένα προγράµµατα. Στην προκήρυξη για τις συγκεκριµένες θέσεις Π.Φ.Α 

πρέπει να αναφέρεται η σχετική προϋπηρεσία ως προαπαιτούµενο για την κατάταξη στον πίνακα των 

υποψηφίων. 

Οικονοµικοί Όροι Απασχόλησης 

Ι) 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, µε 

ελάχιστη απασχόληση 3 ωρών ανά εβδοµάδα. 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. 

ΕΠΙΛΟΓΗ –ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ- ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ 

Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει σύµφωνα µε την υπ’αριθ. ΥΠΠΟΑ/Γ∆ΟΑ/∆ΑΟΠΑ 

ΑΕΥ∆Σ/69097/2670/170 (ΦΕΚ 461/Β΄/14-2-2020) Υπουργική Απόφαση «Έγκριση Οργανωτικού 

Πλαισίου Προγραµµάτων Άθλησης για Όλους»  

Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει από την επιτροπή επιλογής προσωπικού που συστάθηκε µε τις υπ. 

Αριθ. 96/2019 και 70/2020 αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Κ.Ε.Π.Α.Π.. Οι προσωρινοί 

πίνακες κατάταξης των υποψηφίων θα αναρτηθούν στον πίνακα ανακοινώσεων της επιχείρησης στο 

∆ηµαρχείο Πυλαίας-Χορτιάτη και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Πυλαίας-Χορτιάτη (∆ιαγωνισµοί). 

Κατά των ανωτέρω αποτελεσµάτων οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν ενστάσεις, µέσα σε 

αποκλειστική προθεσµία δέκα εργάσιµων (10) ηµερών στα γραφεία της επιχείρησης, από την εποµένη 

της  ηµέρας ανάρτησης των αποτελεσµάτων.  

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν αίτηση δια ζώσης στην γραµµατεία του Πολιτιστικού 

Κέντρου Πανοράµατος (∆/νση : Απ. Σαµανίδη 21, ∆ηµαρχείο Πυλαίας-Χορτιάτη, τηλ 2313.301013) 

κατά τις ώρες 09.00 έως 14.00, ταχυδροµικά (συστηµένη επιστολή προς Κ.Ε.Π.Α.Π. ∆ήµου Πυλαίας-

Χορτιάτη, Απ. Σαµανίδη 21, Πανόραµα Τ.Κ. 55236, Υπ’ όψην Επιτροπής Αξιολόγησης τηλ: 

2313301099-13) και ηλεκτρονικά στο kepap@pilea-hortiatis.gr, από την Τετάρτη 21/10/2020 και για 

δέκα εργάσιµες (10) ηµέρες έως και την Πέµπτη 05/11/2020. 

Η παρούσα δηµοσιεύεται σε δύο (02) εφηµερίδες της Θεσσαλονίκης, στον Πίνακα Ανακοινώσεων του 

∆ηµαρχείου Πυλαίας-Χορτιάτη και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Πυλαίας-Χορτιάτη (www.pilea-

hortiatis.gr) 

Ο  Πρόεδρος 

του ∆Σ της ΚΕΠΑΠ 

 

Κισκίνης Αστέριος 
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