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ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 
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Δεσκάτη , 20/11/2015 

Αριθ. Πρωτ. 9246 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 

 

Ο Δήμος Δεσκάτης  ως φορέας υλοποίησης των προγραμμάτων «Άθληση για 

Όλους», που θα πραγματοποιηθούν στο Δήμο Δεσκάτης  για την περίοδο 2015-

2016 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: 

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

 ΔΟΜΗΜΕΝΟ 

ΓΕΝΙΚΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΠΕ Φυσικής 

Αγωγής 

2 «Εκγύμναση με ομαδικά 

παιχνίδια και ελεύθερη 

άθληση» 

«ΑπρΗ 

(Προσχολικής 

Ηλικίας)» 

 

 

Απαραίτητα 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 του Δήμου περί μόνιμης κατοικίας. 

7. Βεβαίωση του ΟΑΕΔ 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 και τα οποία αποτέλεσαν κριτήριο επιλογής. 

9. Έγγραφα που αποδεικνύουν την ιδιότητα του πολυτέκνου ή του γονέα 

μονογονεϊκής οικογένειας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

 

Κριτήρια Επιλογής 

Βασικό κριτήριο κατάταξης των υποψηφίων είναι η ανεργία. Η ανεργία 

αποδεικνύεται με σχετική βεβαίωση από το αρμόδιο γραφείο του ΟΑΕΔ. 
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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. 

  

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 0,3). 

 

Κύρια κατηγορία ειδίκευσης 1 μονάδα. 

 

Δευτερεύουσα κατηγορία ειδίκευσης 0,5 μονάδες. 

 

Στην περίπτωση που απαιτείται εξειδίκευση σε κατηγορία που δεν προβλέπεται στο 

πρόγραμμα σπουδών του αντίστοιχου τμήματος των Α.Ε.Ι., λαμβάνονται υπόψη 

βεβαιώσεις σπουδών ή εκπαιδευτικών σεμιναρίων ή επιμορφώσεων στο 

συγκεκριμένο αντικείμενο της ανακοίνωσης. 

 

Μεταπτυχιακοί Τίτλοι 

Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών (Master): 0,5 μονάδες. 

 

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. 

Αποκλείεται η αθροιστική βαθμολόγηση τους. 

 

Εμπειρία 

Ο υποψήφιος λαμβάνει μονάδες από την εμπειρία με ανώτατο όριο τους εξήντα 

(60) μήνες. 

Για κάθε μήνα απασχόλησης στα Π.Α.γ.Ο. με μηνιαίο σύνολο ωρών 120 και άνω 

λαμβάνονται 0,08 μονάδες. 

Για κάθε μήνα αποδεδειγμένης απασχόλησης στα Π.Α.γ.Ο. με μηνιαίο σύνολο 

ωρών μικρότερο των 120, οι μονάδες που λαμβάνονται υπολογίζονται ως εξής: 

αρ. μηνών Χ ώρες απασχόλησης το μήνα Χ 0,08 μονάδες / 120. 

 

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 (άρθρο 29 παρ. 6 ν. 3838/2010). 

Ο γονέας μονογονεϊκής οικογένειας βαθμολογείται με (0,5) μονάδες για κάθε ένα 

(1) τέκνο του. 

Επισήμανση: γίνεται χρήση της προσφορότερης βαθμολογικά από τις παραπάνω 

ιδιότητες. Αποκλείεται η αθροιστική βαθμολόγηση των παραπάνω κριτηρίων. 

 

Σημείωση: Σε περίπτωση ισοβαθμίας λαμβάνονται υπόψη πρόσθετα προσόντα 

όπως ο χρόνος κτήσης πτυχίου, η εντοπιότητα, η αξιολόγηση του υποψηφίου από 
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το φορέα (σε περίπτωση που έχει προϋπηρεσία στον οικείο φορέα και στο 

συγκεκριμένο πρόγραμμα). 

 

Τόπος –Προθεσμία υποβολής αίτησης 

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν αίτηση από τις 20/11/2015 έως και τις 

01/12/2015 στα γραφεία του Δήμου Δεσκάτης. Πληροφορίες στο τηλ. 

2462351107 

 

Η παρούσα θα αναρτηθεί στο κατάστημα του φορέα, στο κατάστημα του δήμου  

Δεσκάτης  και στην ιστοσελίδα του Δήμου dimos-deskatis.gr  

 

Περίληψη της ανακοίνωσης θα δημοσιευθεί σε δύο τουλάχιστον ημερήσιες ή 

εβδομαδιαίες τοπικές εφημερίδες της έδρας του νομού, εφόσον εκδίδονται 

 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

ΚΑΡΑΣΤΕΡΓΙΟΣ Θ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
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