
                                                                                              

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΟΧ2/2019 

ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994 όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει με το άρθρο 1 παρ. 2 του Ν. 3812/2009 σύμφωνα με τις οποίες δεν υπάγεται 

στις διατάξεις των κεφαλαίων Α’, Β’ και Γ’ το εκπαιδευτικό ή διδακτικό προσωπικό 

των με οποιαδήποτε ονομασία Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και 

δευτέρου βαθμού 

2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α), όπως έχουν 

τροποποιηθεί και ισχύουν. 

3. Τις διατάξεις του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων 

Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου 

Δικαίου» (ΦΕΚ 54 Α). 

4. Τον Ν.4151/2013 άρθρο 29 με το οποίο Οι Πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής του πρώτου 

εδαφίου της παραγράφου αυτής εξαιρούνται των διαδικασιών της υπ’ αριθμ. 33/2006 

ΠΥΣ (Α΄ 280) 

5. Το ΦΕΚ 1774/17-06-2016, Τεύχος Β’, (Απόφαση 

ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ΤΣΠΕΠΑΟ/ 187200/13385/1259/891) «Έγκριση 

Οργανωτικού Πλαισίου Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο)»  
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6. Το έγγραφο του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, Δ/νσης Άθλησης για όλους, 

Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (ΑΔΑ Ω0ΝΩ4653Π4-ΞΑΓ)  σχετικά με την 

υποβολή αιτήσεων- προτάσεων και την αποστολή αιτημάτων για την έγκριση θέσεων 

ΠΦΑ στο πλαίσιο των προγραμμάτων άθλησης για όλους περιόδου 2019-2020 

7. Την υπ’ αριθμόν 14/2019, απόφαση του Δ.Σ του Αριστοτέλειου Πνευματικού Κέντρου 

, με θέμα «Αποστολή αιτημάτων του Αριστοτέλειου Πνευματικού Κέντρου, ΝΠΔΔ, 

Δήμου Αριστοτέλη, για την έγκριση θέσεων Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α) 

στο πλαίσιο των Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους (ΠΑγΟ), περιόδου 2019-2020» 

8. Την Βεβαίωση οικονομικής υπηρεσίας του Φορέα μας με Αρ.Πρ 130/28-02-2019, 

όπου βεβαιώνονται οι σχετικές πιστώσεις στον προϋπολογισμό του ΑΠΚ 

9. Την υποβολή αιτήσεων- προτάσεων υλοποίησης Π.Αγ.Ο του ΑΠΚ  για το Δήμο 

Αριστοτέλη, με αριθμό πρωτοκόλλου 251/09-05-2019 

10. Το έγγραφο με υπ’ αριθμόν πρωτ. 

ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ΤΣΠΕΠΑΟ/455395/15814 /1309/415 στις 

27/08/2019, του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, Γενικής Γραμματείας 

Αθλητισμού, Δ/νσης Άθλησης για όλους όπου πιστοποιείται το ΑΠΚ ως φορέας 

υλοποίησης  Π.Αγ.Ο περιόδου 2019-2020 

11. Το έγγραφο με υπ’ αριθμόν πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ /439980/15334 

/1266 στις 14-08-2019, του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, Γενικής 

Γραμματείας Αθλητισμού, Δ/νσης Άθλησης για όλους όπου μας γίνεται κατανομή 2 

θέσεων Π.Φ.Α , με σκοπό την υλοποίηση των Π.Αγ.Ο του ΑΠΚ για το Δήμο 

Αριστοτέλη, περιόδου 2019-2020 

12. Το ΦΕΚ 3200/21-08-2019, Τεύχος Β’, (Απόφαση 

ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/439980/15334 /1266) «Έγκριση κατανομής θέσεων 

για την πρόσληψη ΠΦΑ με σκοπό την στελέχωση των ΟΤΑ Α’ και Β΄ βαθμού και των 

ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ αυτών, που θα υλοποιήσουν Προγράμματα Άθλησης για Όλους 

(Π.Α.γ.Ο) την περίοδο 2019-2020», όπου μας εγκρίνονται δύο καθηγητές φυσικής 

αγωγής . 

13. Το έγγραφο με υπ’ αριθμόν  πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ 

ΤΣΠΕΠΑΟ/475208/16567/1373/417, του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, 

Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, Δ/νσης Άθλησης για όλους όπου μας εγκρίνονται 

13 γενικά τμήματα προγραμμάτων άθλησης για όλους μεγάλης διάρκειας περιόδου 

2019-2020 
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14. Το έγγραφο με υπ’ αριθμόν  πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ 

ΤΣΠΕΠΑΟ/475220/16570/1375/418 του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, 

Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, Δ/νσης Άθλησης για όλους, όπου μας εγκρίνονται 

4 ειδικά τμήματα προγραμμάτων άθλησης για όλους μεγάλης διάρκειας περιόδου 

2019-2020. 

15. Την υπ αριθμόν 40/2019 απόφαση του ΔΣ του ΑΠΚ με θέμα Προκήρυξη Καθηγητών 

Φυσικής Αγωγής για την υλοποίηση των προγραμμάτων Άθλησης για όλους περιόδου 

2019-2020, για το Δήμο Αριστοτέλη. 

16. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας της υπηρεσίας μας,  

 

Ανακοινώνει 

Την πρόσληψη δύο (02) Πτυχιούχων Καθηγητών Φυσικής Αγωγής, με σύμβαση εργασίας 

ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικής διάρκειας έως 8 μηνών από την ημέρα 

υπογραφής της σύμβασης με καταληκτική ημερομηνία λήξης όχι πέραν τις  31/07/2020 (λήξη 

του προγράμματος), από την ΓΓΑ με ωριαία αποζημίωση, όπως προβλέπεται από το 

οργανωτικό πλαίσιο της ΓΓΑ, για την υλοποίηση των Προγραμμάτων «Άθλησης για Όλους» 

περιόδου 2019-2020, για τις εξής ειδικότητες: 

 

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΘΕΣΗΣ 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ- 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

 

ΑΤΟΜΑ 

 

ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΟΝΟΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

 

01 ΠΕ 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 

ΦΥΣΙΚΗΣ 

ΑΓΩΓΗΣ 

2 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ 

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ 

ΚΕΝΤΡΟ  

Έως 8 μήνες 

(Από την ημέρα 

υπογραφής της 

σύμβασης έως 

31/07/2020 όπου 

ορίζεται η λήξη του 

Προγράμματος)  

Τίτλοι σπουδών: Πτυχίο 

του Τμήματος Επιστήμης 

Φυσικής Αγωγής &  

Αθλητισμού της ημεδαπής 

ή αναγνωρισμένης 

ανώτατης σχολής της 

αλλοδαπής 

 ΣΥΝΟΛΟ 2    

 

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 23 έως 60 ετών. 

 

Απαραίτητα δικαιολογητικά: 

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικώς τα εξής 

δικαιολογητικά: 
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1. Αίτηση – έντυπο με κριτήρια επιλογής 

2. Φωτοτυπία Πτυχίου φυσικής αγωγής όπως αναφέρεται στον πίνακα 1 της 

ανακοίνωσης, αναγνωρισμένο από την Ελλάδα. 

3. φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας. 

4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

5. Βεβαίωση του Δήμου περί μόνιμης κατοικίας. 

6. Έγγραφα που αποδεικνύουν την 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, κλπ) ή πιστοποιητικά 

προϋπηρεσίας θεωρημένα από την  Επιθεώρηση Εργασίας και δικαιολογητικά που να 

αποδεικνύουν όσα αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα και τα οποία αποτέλεσαν 

κριτήριο επιλογής  

7. Βιογραφικό σημείωμα όπου θα αναφέρεται η προϋπηρεσία στα προγράμματα της ΓΓΑ, 

ή επιμόρφωση µέσω σεμιναρίων, ή απόκτηση άλλου πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου ή 

ειδικότητας κ.τ.λ. 

8. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι: Α) τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση και 

στο βιογραφικό είναι αληθή και ότι  θα  απασχοληθεί  σε  οποιαδήποτε Δημοτική ενότητα 

και Β) ο υποψήφιος  δηλώνει, ότι δεν έχει κώλυμα κατά το άρθρο 22 του Υπαλληλικού 

Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική αντίληψη, δικαστική απαγόρευση). 

9. Βεβαίωση του ΟΑΕΔ ότι είναι άνεργος 

10. Έγγραφα που να αποδεικνύουν την ιδιότητα του πολυτέκνου ή του γονέα μονογονεϊκής 

οικογένειας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

 

Κριτήρια επιλογής 

Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει σύµφωνα µε το ΦΕΚ 1774/17-06-2016, Τεύχος Β’, (Απόφαση 

ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ΤΣΠΕΠΑΟ/187200/13385/1259/891) «Έγκριση Οργανωτικού 

Πλαισίου Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο)»  

 

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 ΔΙΚΑΤΣΑ ή του πιστοποιητικού αναγνώρισης του ΔΟΑΤΑΠ, για 

τη βαθμολογική αντιστοιχία.  

ΑΔΑ: Ψ70ΚΟΛΘΙ-98Ε



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 βαθμολόγησή τους.  

Εμπειρία Ο υποψήφιος λαμβάνει μονάδες από την εμπειρία με ανώτατο όριο τους πενήντα 

(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 x ώρες 

απασχόλησης το μήνα x 0,08 μονάδες /120. Για την εύρυθμη λειτουργία των ΠΑγΟ, στα 

προγράμματα που ο φορέας κρίνει απαραίτητο, δύναται να πριμοδοτήσει έως 20 μήνες από 

τους τελευταίους 24 μήνες, τους υποψηφίους που έχουν αποδεδειγμένη προϋπηρεσία στον 

οικείο φορέα ως εξής: Αρ. μηνών (έως 20 μήνες) x 0,05 μονάδες. Η βαθμολόγηση γίνεται 

αθροιστικά.  

 

Λοιπά βαθμολογούμενα κριτήρια 

Πολυτεκνία Ο πολύτεκνος υποψήφιος βαθμολογείται με 2 μονάδες. Ο υποψήφιος που είναι 

τέκνο πολύτεκνης οικογένειας λαμβάνει 0,5 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 N. 3838/2010). Ο γονέας μονογονεϊκής 

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 των παραπάνω κριτηρίων.  

Λοιπά απαιτούμενα προσόντα. Στην περίπτωση που απαιτούνται από την ανακοίνωση 

Σημείωση: Σε περίπτωση ισοβαθμίας θα ληφθούν υπόψη : ο χρόνος κτήσης πτυχίου, η 

εντοπιότητα, η αξιολόγηση του υποψηφίου από το φορέα σύμφωνα με τα όσα ορίζει το 

οργανωτικό πλαίσιο της ΓΓΑ. 

 

Επιλογή - Ανάρτηση                   πινάκων - Ενστάσεις 

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

συστάθηκε µε την υπ’ αρ. 33/2019, απόφαση του Δ.Σ του Αριστοτέλειου Πνευματικού 

Κέντρου, με θέμα «Ορισμός τριμελούς επιτροπής για προσλήψεις προσωπικού».  
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Οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης των υποψηφίων θα αναρτηθούν στον πίνακα ανακοινώσεων 

της Επιχείρησης. Οι  ενδιαφερόμενοι  μπορούν  να  υποβάλουν ενστάσεις,  μέσα  σε  

αποκλειστική  προθεσμία  (10)  ημερών  στα  γραφεία  της  Επιχείρησης,  από  την επόμενη 

ημέρα της ανάρτησης των αποτελεσμάτων. 

Προθεσμία        και τόπος υποβολής αιτήσεων 

Οι  ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν  αίτηση  στα  Γραφεία του Αριστοτέλειου 

Πνευματικού Κέντρου, είτε ταχυδρομικά (Διεύθυνση: Αγ. Νικολάου 2, Ιερισσός Χαλκιδικής, 

τ.κ 63075), τηλέφωνο επικοινωνίας: 2377021121 και 2377021130, εργάσιμες ημέρες και ώρες 

από 08-11-2019 και για (10) δέκα ημερολογιακές ημέρες έως και 18-11-2019.  

Η  περίληψη της παρούσης ανακοίνωσης δημοσιεύεται  σε  δύο τοπικές εφημερίδες του 

Νομού Χαλκιδικής  και ολόκληρη η ανακοίνωση στους Πίνακες Ανακοινώσεων του οικείου 

Φορέα, του Δημαρχείου στην Ιερισσό, του τοπικού καταστήματος στην Αρναία, του ΚΕΠ και 

στην ιστοσελίδα του ΑΠΚ www.aristoteleia.gr.  

 

 

                                                                                         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ  

 
 
 

                                                                                       ΤΖΙΤΖΙΡΙΚΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ   
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