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 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ  1/2019 

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 

Η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Κεφαλλονιάς  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ  
 

 Την πρόσληψη δύο (2) Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής Π11 με σύμβαση εργασίας 

Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις υποβληθείσες στην Γενική Γραμματεία Αθλητισμού προτάσεις για την υλοποίηση 

προγραμμάτων «Άθλησης Για Όλους» 

2. Το υπ΄αριθ. Φ.Ε.Κ.1774/Β/17-06-2016 ΑΔΑ Ω9Υ04653Π4-ΝΨΝ για την 

Έγκριση Οργανωτικού Πλαισίου Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους 

3. Την υπ' αριθμ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΑΟΠΑΑΥΔΣ/ΤΣΠΕΠΑΟ/ 489678 /20065/1687/528  

(Φ.Ε.Κ. 4478Β/ 09-10-2018) Κοινή απόφαση των Υπουργών Πολιτισμού και 
αθλητισμού Εσωτερικών, Διοικητικής Ανασυγκρότησης και  Οικονομικών με βάση 

την οποία έγινε η έγκριση θέσεων πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.) για την 
υλοποίηση προγραμμάτων Άθλησης για όλους σύμφωνα με την οποία εγκρίνεται η 

πρόσληψη δύο (2) καθηγητών φυσικής αγωγής για την ΚΕΔΗΚΕ για την υλοποίηση 
των προγραμμάτων περιόδου 2018-2019   

4. Το υπ΄αριθ.1211/14-06-2011 Φ.Ε.Κ. σύστασης της Κοινωφελούς Επιχείρησης  του 
Δήμου Κεφαλλονιάς. 

     5.Το υπ΄αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ΤΣΠΕΠΑΟ/ 582504/23061/1894/540 από 

15-11-2018 έγγραφο του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού του Τμήματος 

Σχεδιασμού , παρακολούθησης και ελέγχου Προγραμμάτων άθλησης για όλους  

αναφορικά με τις εγκρίσεις γενικών προγραμμάτων άθλησης Για όλους μεγάλης 

διάρκειας περιόδου 2018-2019 και σύμφωνα με το οποίο έχει εγκριθεί  η υλοποίηση 

12 προγραμμάτων  

 

ανακοινώνει την πρόσληψη δύο (2)  Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής 
Π11 με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για 
την υλοποίηση των Π.Α.γ.Ο περιόδου 2018-2019 με διάρκεια 
σύμβασης από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και έως τις 
31-07-2019 και με ανώτατο όριο τους 8 μήνες απασχόλησης (με 
ασφάλιση ΙΚΑ) και με ωρομίσθια αποζημίωση με βάσει την κείμενη 
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νομοθεσία ως εξής: 

 

 

Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει σύμφωνα με την υπ' αριθ. υπ΄αριθ. 
ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ΤΣΠΕΠΑΟ/187200/13385/1259/891  

(Φ.Ε.Κ. 1774/Β/ 17-06-2016) Απόφαση του Υφυπουργού Πολιτισμού και 
Αθλητισμού με θέμα «έγκριση Οργανωτικού πλαισίου προγραμμάτων 

άθλησης για όλους». 

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ- ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να 

υποβάλλουν τα εξής δικαιολογητικά: 

1. Βιογραφικό σημείωμα που να αναφέρεται η προϋπηρεσία στα 
προγράμματα, στην  επιμόρφωση μέσω σεμιναρίων, στην 

απόκτηση άλλου πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου ή ειδικότητας 
κλπ. 

2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι  τα στοιχεία που 

αναφέρονται στην αίτηση και στο βιογραφικό είναι αληθή . 

3. φωτοτυπία πτυχίου φυσικής Αγωγής, ειδικότητας, 
μεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού διπλώματος ή ισότιμου 

τίτλου σποδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένου στην Ελλάδα. 

4.  φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας. 

5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

6. Βεβαίωση του Δήμου περί μονίμου κατοικίας. 

7. Βεβαίωση του Ο.Α.Ε.Δ. ότι είναι άνεργος. 

 
Κωδικός 

Απασχ/σης 

 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ 

 
 
Ειδικότητα 

 
Διάρκεια 
σύμβασης 

 

 
Αριθμός 

ΠΦΑ 

 
 
101 

 
 
Προγράμματα Άθλησης για όλους 
Μεγάλης Διάρκειας 

 
 
Μαζικός Αθλητισμός  

Από την 
ημερομηνία 
υπογραφής 
της 
σύμβασης 
και έως τις  
31-07-2019    
( μέγιστη 
διάρκεια 8 
μήνες ) 
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8. Έγγραφα που να αποδεικνύουν την προϋπηρεσία όπως 

βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία του κύριου φορέα 
ασφαλιστικής κάλυψης (μισθολογικές καταστάσεις Ι.Κ.Α. ή 

άλλων ασφαλιστικών ταμείων)ή βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά 
στοιχεία φορολογικού χαρακτήρα (αποδείξεις παροχής 

υπηρεσιών κ.τ.λ.) ή πιστοποιητικά προϋπηρεσίας θεωρημένα 

από την επιθεώρηση εργασίας και δικαιολογητικά που να 
αποδεικνύουν όσα αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα και 

αποτελούν κριτήριο επιλογής. 

9. Έγγραφα που να αποδεικνύουν την ιδιότητα του πολύτεκνου ή 

του γονέα μονογονεικής  οικογένειας σύμφωνα με την 
ισχύουσα νομοθεσία. 

ΕΠΙΛΟΓΗ-ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ-ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 

Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει από την επιτροπή αξιολόγησης αιτήσεων που 

συστάθηκε με την υπ’ αρ. 5/2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 
Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Κεφαλλονιάς , σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στην υπ' αριθ. υπ΄αριθ. 
ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ΤΣΠΕΠΑΟ/187200/13385/1259/891  (Φ.Ε.Κ. 

1774/Β/ 17-06-2016) Απόφαση του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού με 
θέμα «έγκριση Οργανωτικού πλαισίου προγραμμάτων άθλησης για όλους». 

   Οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης των υποψηφίων θα αναρτηθούν στον πίνακα    
ανακοινώσεων της επιχείρησης .

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ενστάσεις μέσα σε 
αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών ημερολογιακών από την 

επόμενη της ανάρτησης των προσωρινών πινάκων κατάταξης ,στα 
γραφεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Κεφαλλονιάς. 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 
 

Η επιλογή των Π.Φ.Α. που θα εργαστούν γίνεται με το παρακάτω 

σύστημα κριτηρίων: 

1. Ανεργία , η οποία αποδεικνύεται  με σχετική βεβαίωση από το 

αρμόδιο γραφείο του Ο.Α.Ε.Δ. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει 

ικανός αριθμός υποψηφίων που να πληροί την παραπάνω 

προϋπόθεση(ανεργία) προκειμένου να εξασφαλισθεί η 

υλοποίηση των Π.Α. γ.Ο ο φορέας δύναται να προσλάβει Π.Φ.Α. 

που δεν είναι άνεργοι 

2. Βασικό πτυχίο :Βαθμός πτυχίου (οι μονάδες του βαθμού του 

τίτλου σπουδών με δύο δεκαδικά ψηφία πολλαπλασιάζονται με 

τον αριθμό 0,1)  αν το πτυχίο αποκτήθηκε στην αλλοδαπή, 

απαιτείται αντίγραφο της πράξεως του ΔΙΚΑΤΣΑ ή του 

πιστοποιητικού αναγνώρισης του ΔΟΑΤΑΠ, για την βαθμολογική 

αντιστοιχία 
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3. Μεταπτυχιακό τίτλος σπουδών (master) 0,5 μονάδες. 

4. Διδακτορικό 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, αποκλειόμενης της 

αθροιστικής τους βαθμολόγησης.  

5. Εμπειρία : υποψήφιος λαμβάνει μονάδες από την εμπειρία με 

ανώτατο όριο τους πενήντα (50) μήνες. Για κάθε μήνα 

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 0,08μονάδες /120. Για την 

εύρυθμη λειτουργία των ΠΑγΟ , στα προγράμματα που ο 

φορέας κρίνει απαραίτητο, δύναται να πριμοδοτήσει έως 20 

μήνες τους τελευταίους 24 μήνες, τους υποψήφιους που έχουν 

αποδεδειγμένη προϋπηρεσία στον οικείο φορέα ως εξής: Αρ. 

μηνών (έως 20 μήνες) χ 0,05 μονάδες. Η βαθμολόγηση γίνεται 

αθροιστικά. 

6. Ο πολύτεκνος υποψήφιος βαθμολογείται με 2 μονάδες. Ο 

υποψήφιος που είναι τέκνο πολύτεκνης οικογένειας λαμβάνει 

0,5 μονάδες. 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. 

7. Ο γονέας μονογονειακής οικογένειας βαθμολογείται με 0,3 

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 από τις  παραπάνω ιδιότητες  

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : 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).  

 

 ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση  , είτε 

αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, 
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εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από 

δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία 

της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Κοινωφελής 

Επιχείρηση Δήμου Κεφαλλονιάς Λεωφόρο Βεργωτή 16 Αργοστόλι τ.κ. 

28-100 υπόψη κ.Όλγα Γιαννάτου (τηλ. επικοινωνίας: 2671-025600). 

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 αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες 

(υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη 

ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές 

εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας 

και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, εφόσον η 

ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις 

εφημερίδες. Αιτήσεις με τηλεομοιοτυπία (φαξ) ή e-mail δεν γίνονται 

δεκτές. 

Οι προσληφθέντες καθηγητές Φυσικής Αγωγής είναι υποχρεωμένοι να 

τηρούν τους όρους και κανονισμούς της σύμβασης καθώς και τα 

προγράμματα που θα συντάξουν οι αρμόδιοι της Κοινωφελούς 

Επιχείρησης του Δήμου Κεφαλλονιάς όσο αφορά στην κάλυψη ωρών, 

το είδος των προγραμμάτων που θα τους ανατεθούν , το δικαίωμα 

κλήσης του επόμενου στον πίνακα μοριοδότησης σε περίπτωση που 

για οποιοδήποτε λόγο αδυνατούν να καλύψουν τα ωρολόγια 

προγράμματα. 

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ 

Η περίληψη της ανακοίνωσης να δημοσιευθεί σε δύο (2) ημερήσιες 

τοπικές εφημερίδες του Δήμου Κεφαλλονιάς και να αναρτηθεί 

ολόκληρη στο χώρο ανακοινώσεων της Κοινωφελούς Επιχείρησης 

του Δήμου Κεφαλλονιάς . 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

 

ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ  
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