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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘ. ΣΟΧ3/2018

Πρόσληψη ΠΕ Καθηγητών Φυσικής Αγωγής στον Οργανισμό Πολιτισμού κι
Αθλητισμού του Δήμου Νέας Προποντίδας 

για την υλοποίηση των Προγραμμάτων '' Άθληση για Όλους’’  περιόδου 2018-2019

O Πρόεδρος του Οργανισμού Πολιτισμού κι Αθλητισμού του Δήμου Νέας Προποντίδας
του Νομού Χαλκιδικής

     έχοντας υπόψη:

1. Την ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ΤΣΠΕΠΑΟ/187200/13385/1259/891/07.6.2016 Απόφαση
του Υφυπουργού Πολιτισμού & Αθλητισμού «Έγκριση Οργανωτικού πλαισίου Προγραμμάτων
Άθληση για Όλους» (ΦΕΚ Β΄1774/17-6-2016). 
2.  Την  αριθ.  ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ΤΣΠΕΠΑΟ/98557/4837/422/146/07.03.2018
εγκύκλιο σχετικά με την αποστολή αιτημάτων για την πρόσληψη Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής
(Π.Φ.Α.) στα Προγράμματα '' Άθληση για Όλους'' (ΠΑγΟ), περιόδου 2018-2019.
3. Την αριθμ. 25/2018 απόφαση του Δ.Σ. του Οργανισμού μας  με θέμα ''Προγραμματισμός
πρόσληψης προσωπικού, Καθηγητών Φυσικής Αγωγής με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου για την υλοποίηση των
προγραμμάτων «Άθληση για Όλους», περιόδου 2018-2019''.
4.  Την  με  αριθ.  ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ΤΣΠΕΠΑΟ/489678/20065/1687/528
(ΦΕΚ4478/τ.Β'/9-10-2018)  Απόφαση  Υπουργών  Εσωτερικών  -  Οικονομικών  -  Διοικητικής
Ανασυγκρότησης, Πολιτισμού κι Αθλητισμού «Έγκριση Κατανομής Θέσεων για την πρόσληψη
Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.) με σκοπό την στελέχωση των ΟΤΑ και των ΝΠΔΔ και
ΝΠΙΔ αυτών που υλοποιούν Προγράμματα Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο) έτους 2018-19».
5. Την με αριθ. πρωτ.  ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ΤΣΠΕΠΑΟ/504465/20575/1733/531/
11.10.2018 απόφαση, σύμφωνα με την οποία εκδόθηκε η πιστοποίηση φορέων υλοποίησης
Π.Α.γ.Ο., περιόδου 2018-2019.
6.Τοαριθμ.πρωτ  ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ΤΣΠΕΠΑΟ/582504/23061/1894/540/15.11.2018
έγγραφο της  Γενικής  Γραμματείας  Αθλητισμού με θέμα:  ''Έγκριση υλοποίησης δομημένων
Γενικών Προγραμμάτων Άθλησης Για Όλους Μεγάλης Διάρκειας, περιόδου 2018-19''. 
7.  Την  αριθμ.  95/2018  απόφαση  του  Δ.Σ.  του  Οργανισμού  μας  με  θέμα  ''Πρόσληψη
Καθηγητών  Φυσικής  Αγωγής  για  την  υλοποίηση  των  προγραμμάτων  Άθληση  για  Όλους,
περιόδου 2018-19. Καθορισμός του αριθμού και των ειδικοτήτων του προσωπικού''.
8.  Τις εξασφαλισμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό του Οργανισμού, οικονομικού έτους
2018.
9. Τον Ο.Ε.Υ. (ΦΕΚ 2750/2-12-2011) του Ν.Π.Δ.Δ. που ισχύει σήμερα με τις τροποποιήσεις
του (ΦΕΚ 983/23-3-2017).
10. Την  ανάγκη  της  εύρυθμης  λειτουργίας  του  Τμήματος  Αθλητισμού  του  Οργανισμού
Πολιτισμού κι Αθλητισμού του Δήμου Νέας Προποντίδας
                                                        

προκηρύσσει

Την πρόσληψη επτά (7) ατόμων κατηγορίας-κλάδου ΠΕ Καθηγητών Φυσικής Αγωγής προς
υλοποίηση  των  Γενικών  Προγραμμάτων  ''Άθληση  για  Όλους''  περιόδου 2018-2019, με
σύμβαση  εργασίας  Ιδιωτικού  Δικαίου  Ορισμένου  Χρόνου  και  ωριαία  αποζημίωση,  έως  28
εβδομάδες από την υπογραφή της σύμβασης, για τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες:

1. ΠΕ Καθηγητών Φυσικής Αγωγής με ειδικότητα Πάλη: 1 άτομο
2. ΠΕ  Καθηγητών Φυσικής Αγωγής με ειδικότητα Ενόργανη: 1 άτομο
3. ΠΕ Καθηγητών Φυσικής Αγωγής με κύρια ειδικότητα Ελληνικοί Παραδοσιακοί Χοροί και 
δευτερεύουσα ειδικότητα Προσαρμοσμένη Φυσική Αγωγή: 1 άτομο
4. ΠΕ Καθηγητών Φυσικής Αγωγής με ειδικότητα Προσαρμοσμένη Φυσική Αγωγή: 2 άτομα
5. ΠΕ Καθηγητών Φυσικής Αγωγής με ειδικότητα Αθλητικές Δραστηριότητες Κλειστού Χώρου:
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    1 άτομο
6. ΠΕ Καθηγητών Φυσικής Αγωγής με ειδικότητα Ελληνικοί Παραδοσιακοί Χοροί: 1 άτομο
     
Δικαιολογητικά που απαιτούνται:
 
Oι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικά
τα εξής δικαιολογητικά:
1. Βιογραφικό σημείωμα που να αναφέρεται στην προϋπηρεσία στα προγράμματα '' Άθληση
για  Όλους'',  στην  επιμόρφωση  μέσω  σεμιναρίων,  στην  απόκτηση  άλλου  πτυχίου  ή
μεταπτυχιακού τίτλου ή ειδικότητας κ.λ.π.
2. Δήλωση του Ν. 1599/86 ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση και στο βιογραφικό
σημείωμα  είναι  αληθή.  Ότι  δεν  τελεί  υπό  απαγόρευση  ή  δικαστική  αντίληψη.  Ότι  δεν
παραπέμφθηκε με τελεσίδικο Βούλευμα για κάποιο από τα αναφερόμενα στο άρθρο 22 του
Π.Δ. 611/77 εγκλήματα έστω κι εάν δεν επακολούθησε ποινική δίκη λόγω παραγραφής, καθώς
και εάν εκκρεμεί εναντίον του κατηγορία για οποιοιδήποτε πλημμέλημα ή κακούργημα.
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 Δήμου περί μόνιμης κατοικίας.
7. Βεβαίωση του ΟΑΕΔ ότι είναι άνεργος/η.
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 αποτελούν κριτήριο επιλογής.
9.  Έγγραφα  που  αποδεικνύουν  την  ιδιότητα  του  πολύτεκνου  ή  του  γονέα  μονογονεϊκής
οικογένειας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

  Η  επιλογή  των  υποψηφίων  θα  γίνει  σύμφωνα  με  την  μοριοδότηση  που
προβλέπεται στην υπ’αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ΤΣΠΕΠΑΟ/187200/
13385/891 (ΦΕΚ  1774/τ.  Β΄/17-06-2016)  Υπουργική Απόφαση περί  «Έγκρισης
Οργανωτικού Πλαισίου Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους». 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν,
είτε  αυτοπροσώπως,  είτε  με  άλλο  εξουσιοδοτημένο  από  αυτούς  πρόσωπο,  εφόσον  η
εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά
με  συστημένη  επιστολή,  στα  γραφεία  της  υπηρεσίας  στην  ακόλουθη  διεύθυνση:
Οργανισμός Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου Νέας Προποντίδας, Γεωργίου Παπανδρέου
12  Ν.  Μουδανιά  Τ.Κ  63200,  Νομός  Χαλκιδικής,  απευθύνοντας  την  επιστολή  στο  Τμήμα
Αθλητισμού υπόψη κας. Φανής Παλάντζα, τηλ. επικοινωνίας: 23730-65690 κατά τις εργάσιμες
ημέρες και ώρες. 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 προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες και αρχίζει από
την  επόμενη  ημέρα  της  τελευταίας  δημοσίευσης  της  παρούσας  προκήρυξης  σε  τοπικές
εφημερίδες  ή  της  ανάρτησής  της  στο  κατάστημα  της  υπηρεσίας  μας  και  στο  χώρο
ανακοινώσεων του δημοτικού ή κοινοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν
μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.

Αφού η υπηρεσία μας εξετάσει τις αιτήσεις των υποψηφίων βάση των κριτηρίων του
νόμου, θα αναρτήσει, το αργότερο μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας
υποβολής  των  αιτήσεων  συμμετοχής,  τους  πίνακες  κατάταξης  των  υποψηφίων  στο
κατάστημα των γραφείων μας.

Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση  ένστασης
μέσα σε αποκλειστική  προθεσμία δέκα (10) ημερών  η οποία αρχίζει  από την επόμενη
ημέρα της ανάρτησής τους. Η ένσταση κατατίθεται στα γραφεία του Τμήματος Αθλητισμού
του  φορέα και,  για  να  εξεταστεί,  πρέπει  να  συνοδεύεται  από  αποδεικτικό  καταβολής
παραβόλου  του  ποσού  των   είκοσι  ευρώ  (20 €) που  εκδίδεται  από  Δημόσια  Οικονομική
Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.).
                                                                        O Πρόεδρος του Οργανισμού
                                                                              Πολιτισμού-Αθλητισμού 
                                                                          του Δήμου Νέας Προποντίδας
                                                      
                                                                         Κωνσταντίνος  Κουτσουμούκης               
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