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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Ο Πολιτιστικός Αθλητικός οργανισμός Δήμου αγίου Νικολάου (Π.Α.Ο.Δ.Α.Ν)
Έχοντας υπόψη:
1.

2.

3.
4.
5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

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.
Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ. Α’), όπως έχουν τροποποιηθεί και
ισχύουν.
Τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών
Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ 54/14-3-2012 τ. Α’).
Τις διατάξεις του άρθρου 205 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/28-6-2007 τ. Α’) «Κύρωση του Κώδικα
Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων».
Τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν. 4151/2013 (ΦΕΚ 103/29-4-2013 τ. Α’) «Ρυθμίσεις για την
τροποποίηση και τη βελτίωση συνταξιοδοτικών, δημοσιονομικών, διοικητικών και λοιπών
διατάξεων του Υπουργείου Οικονομικών».
Την με αριθμ. 16/22-2-2016 απόφαση Δ.Σ. του ΝΠΔΔ Π.Α.Ο.Δ.Α.Ν. με θέμα «Αποστολή αιτημάτων
των ΟΤΑ α’ και β’ Βαθμού, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ αυτών, για την πρόσληψη Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής
(Π.Φ.Α.) στα Προγράμματα Άθλησης για Όλους (ΠΑγΟ), περιόδου 2016-2017» η οποία εστάλει στη
Γενική Γραμματεία Αθλητισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού με το αριθμ. πρωτ.
452/1-4-2016 έγγραφό της υπηρεσίας μας.
Το με αριθμ. πρωτ. 768/30-5-2016 έγγραφο της υπηρεσίας μας προς τη Γενική Γραμματεία
Αθλητισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού με το οποίο υποβλήθηκαν εντύπως
προτάσεις υλοποίησης των Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους (ΠΑγΟ) περιόδου 2016-2017.
Την με αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ΤΣΠΕΠΑΟ/187200/13385/1259/891 με
ημερομηνία 17-6-2016 (ΦΕΚ 1774/17.6.2016 τ. Β’) απόφαση του Υφυπουργού Πολιτισμού και
Αθλητισμού με θέμα «Έγκριση Οργανωτικού Πλαισίου Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους» της
Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.
Το με αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ΤΣΠΕΠΑΟ/214731/15478/1452/1036 με
ημερομηνία 30-6-2016 έγγραφό της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού του Υπουργείου Πολιτισμού
και Αθλητισμού με θέμα «Πιστοποίηση φορέων υλοποίησης Π.Α.γ.Ο. περιόδου 2016-17» σύμφωνα
με την αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ΤΣΠΕΠΑΟ/187200/13385/1259/891 με
ημερομηνία 17-6-2016 (ΦΕΚ 1774/17.6.2016 τ. Β’) απόφαση του Υφυπουργού Πολιτισμού και
Αθλητισμού με θέμα «Έγκριση Οργανωτικού Πλαισίου Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους» της
Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού για την περίοδο 2016-2017.
Την με αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ΤΣΠΕΠΑΟ/285872/20410/1959/1420 με
ημερομηνία 8-9-2016 (ΦΕΚ 2863/8.9.2016 τ. Β’) ΚΥΑ των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Οικονομικών με θέμα «Έγκριση Κατανομής
Θέσεων για την πρόσληψη Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.) με σκοπό τη στελέχωση των
ΟΤΑ και των ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ αυτών που υλοποιούν Προγράμματα Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο)
έτους 2016-2017»
Το με αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ΤΣΠΕΠΑΟ/337652/23247/2372/1640 με
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12.

13.

14.

15.

ημερομηνία 13-10-2016 - ΑΔΑ:76ΖΑ4653Π4-Ε75 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού
του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού με θέμα «Εγκρίσεις Γενικών Προγραμμάτων Άθλησης
για Όλους Μεγάλης Διάρκειας Περιόδου 2016-2017»
Το με αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ΤΣΠΕΠΑΟ/337704/23255/2375/1641 με
ημερομηνία 13-10-2016 - ΑΔΑ:Ω5Π94653Π4-ΙΨΒ έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού
του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού με θέμα «Εγκρίσεις Ειδικών Προγραμμάτων Άθλησης
για Όλους Μεγάλης Διάρκειας Περιόδου 2016-2017»
Τη συγχώνευση των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία: α) Πολιτιστικός
Οργανισμός Δήμου Αγίου Νικολάου (ΠΟΔΑΝ), β) Οργανισμός Νεολαίας και Αθλητισμού Δήμου
Αγίου Νικολάου (ΟΝΑΔΑΝ), γ) Αθλητικό Κέντρο Νεάπολης και γ) Κέντρο Έρευνας και Ανάδειξης
Κρητικού Πολιτισμού (ΚΕΑΚΡΗΠΟ), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 103 του Ν. 3852/2010
από την οποία συγχώνευση προήλθε το ΝΠΔΔ «Πολιτιστικός Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Αγίου
Νικολάου (Π.Α.Ο.Δ.Α.Ν.)» ως νέο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Αγίου Νικολάου
(ΦΕΚ 1079/1-6-2011 τ. Β΄).
Τους εν ισχύ Ο.Ε.Υ. του ΝΠΔΔ Π.Α.Ο.Δ.Α.Ν. έως την έγκριση του νέου Ο.Ε.Υ. του Οργανισμού οι
οποίοι είναι εγκεκριμένοι με τα ακόλουθα ΦΕΚ: 256/28-02-2002 (ΠΟΔΑΝ), 546/02-05-2002
(ΟΝΑΔΑΝ), 1146/11-08-2013 (Αθλητικό Κέντρο Νεάπολης) και 2370/24-11-2009 (Τροποποίηση
ΠΟΔΑΝ). Ο νέος Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας του ΝΠΔΔ Π.Α.Ο.Δ.Α.Ν. βρίσκεται σε
διαδικασία κατάρτισης και συγκεκριμένα εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 46/30-07-2013 απόφαση Δ.Σ.
του Π.Α.Ο.Δ.Α.Ν., εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ.342/12-08-2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου
Αγίου Νικολάου και με την με αρ. πρωτ. 45/23-10-2013 έγκριση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου
Ο.Τ.Α. Νομού Λασιθίου Άρθρου 5 Ν.3584/07, στάλθηκε προς έλεγχο των εγκρίσεων στην
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης από την υπηρεσία μας με το αριθμ. πρωτ. 1383/23-12-2013
έγγραφό και με το αριθμ. πρωτ. 255/21-02-2014.
Την με αριθμ. 86/21-10-2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτιστικός
Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Αγίου Νικολάου (Π.Α.Ο.Δ.Α.Ν.)» περί της αποδοχής του ορισμού
του Ν.Π.Δ.Δ. ως φορέα υλοποίησης Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο.) Μεγάλης
Διάρκειας Περιόδου 2016-2017, της έγκρισης Γενικών και Ειδικών Προγραμμάτων Άθλησης για
Όλους Μεγάλης Διάρκειας Περιόδου 2016-2017 της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού του
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, της πρόσληψης τεσσάρων (4) Πτυχιούχων Φυσικής
Αγωγής (Π.Φ.Α.) για την υλοποίηση των Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο.) Μεγάλης
Διάρκειας Περιόδου 2016-2017, της δημιουργίας δεκαπέντε (15) τμημάτων Γενικών Προγραμμάτων
Άθλησης για Όλους Μεγάλης Διάρκειας για την περίοδο 2016-2017 και τεσσάρων (4) τμημάτων
Ειδικών Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους Μεγάλης Διάρκειας για την περίοδο 2016-2017, της
έγκρισης της σύνταξης Ανακοίνωσης για την σύναψη Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου για
την πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού (Πτυχιούχων Καθηγητών Φυσικής Αγωγής) με σχέση
εργασίας ΙΔΟΧ στο ΝΠΔΔ και της σύστασης επιτροπών για την αξιολόγηση των αιτήσεων των
υποψηφίων και την εξέταση των ενστάσεων.

Ανακοινώνει
Την πρόσληψη τεσσάρων (4) Πτυχιούχων Καθηγητών 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 2016-2017, για τις εξής
ειδικότητες:
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΘΕΣΗΣ
01



ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΠΕ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΦΥΣΙΚΗΣ
ΑΓΩΓΗΣ
ΣΥΝΟΛΟ

ΑΤΟΜΑ
4

ΧΡΟΝΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Έως
8 μήνες

ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Τίτλοι σπουδών: Πτυχίο του Τμήματος Επιστήμης
Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού της ημεδαπής ή
αναγνωρισμένης ανώτατης σχολής της αλλοδαπής

4

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία έως 60 ετών.
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Απαραίτητα δικαιολογητικά:
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικώς τα εξής
δικαιολογητικά:
1.

Αίτηση - έντυπο με κριτήρια επιλογής

2.

Φωτοτυπία πτυχίου Τ.Ε.Φ.Α.Α. ειδικότητας, μεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού
διπλώματος ή ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένου 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.
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:
i.

Τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση και στο βιογραφικό του είναι αληθή. Αποδέχεται
να απασχοληθεί σε οποιαδήποτε Δημοτική Ενότητα (Δημοτικές Ενότητες Δήμου Αγίου
Νικολάου) θα του υποδειχθεί και σε οποιοδήποτε πρόγραμμα υλοποιήσει ο ΠΑΟΔΑΝ
κατά το έτος 2016 - 2017, σύμφωνα με το ωράριο υλοποίησης των προγραμμάτων, σε
πρωινή ή απογευματινή ώρα.

ii.

Δεν έχει κώλυμα κατά το άρθρο 22 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία,
δικαστική αντίληψη, δικαστική απαγόρευση).

iii.

Αν επιλεγεί για τις θέσεις εκμάθησης Κολύμβησης θα τις καλύψει εκτελώντας τα καθήκοντα
του, εντός και εκτός του νερού της πισίνας, σύμφωνα με τις ανάγκες που θα προκύψουν
και το πρόγραμμα που θα του υποδειχθεί από τον ΠΑΟΔΑΝ.

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

αριθμ.

πρωτ.

ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ΤΣΠΕΠΑΟ/187200/13385/1259/891 με ημερομηνία 17-6-2016 (ΦΕΚ
1774/17.6.2016 τ. Β’) απόφαση του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού με θέμα «Έγκριση
Οργανωτικού Πλαισίου Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους» της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.

Τυπικά προσόντα:
Βασικό πτυχίο: Βαθμός πτυχίου (οι μονάδες του βαθμού του τίτλου σπουδών με δυο δεκαδικά ψηφία
πολλαπλασιάζονται με τον αριθμό 0,1)
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Μεταπτυχιακοί τίτλοι: (Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών master: 0,5 μονάδες - διδακτορικό: 1
μονάδα) Επισήμανση: Γίνεται χρήση της προσφορότερης βαθμολογικά από τις δυο κατηγορίες
μεταπτυχιακών σπουδών. Απαγορεύεται αθροιστική βαθμολόγησή τους.
Εμπειρία: (Το ανώτατο όριο εμπειρίας θα είναι 50 μήνες. Για κάθε μήνα απασχόλησης στα ΠΑγΟ με
μηνιαίο σύνολο ωρών 120 και άνω λαμβάνονται 0,08 μονάδες ενώ για κάθε μήνα αποδεδειγμένης
απασχόλησης με μηνιαίο σύνολο ωρών μικρότερο των 120 οι μονάδες θα υπολογίζονται αρ. μηνών Χ
ώρες απασχόλησης το μήνα Χ 0,08 μονάδες / 120).
Πολυτεκνία: (Πολύτεκνος υποψήφιος - βαθμολογείται με 2 μονάδες)
Τέκνο πολύτεκνης οικογένειας: (Βαθμολογείτε με 0,5 μονάδες)
Ανήλικα τέκνα: (0,3 μονάδες για τα δυο πρώτα ανήλικα τέκνα και 0,5 για το τρίτο ανήλικο τέκνο)
Μονογονεϊκή οικογένεια: (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:
Κύρια κατηγορία ειδίκευσης 1 μονάδα
Δευτερεύουσα κατηγορία ειδίκευσης 0,5 μονάδες (σε περίπτωση που απαιτείται εξειδίκευση)
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 πέντε (5) εργάσιμων ημερών για ανάληψη
υπηρεσίας. Μετά το πέρας της προθεσμίας αυτής ο φορέας δύναται να καλέσει τον επόμενο στη σειρά
κατάταξης επιτυχόντα.
Προγράμματα που αφορούν ΑΜΕΑ θα καταρτιστεί ξεχωριστή κατάσταση υποψηφίων και σε
περίπτωση που δεν θα υπάρχουν υποψήφιοι με τη συγκεκριμένη ειδίκευση θα προσληφθούν ΠΦΑ με
προϋπηρεσία ενός τουλάχιστον έτους στο συγκεκριμένο πρόγραμμα.

Επιλογή-Ανάρτηση πινάκων– Ενστάσεις
Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει από την επιτροπή αξιολόγησης αιτήσεων που συστάθηκε µε την
αριθμ. 86/21-10-2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτιστικός Αθλητικός
Οργανισμός Δήμου Αγίου Νικολάου (Π.Α.Ο.Δ.Α.Ν.)». Οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης των
υποψηφίων θα αναρτηθούν στον πίνακα ανακοινώσεων του ΠΑΟΔΑΝ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν
να υποβάλουν ενστάσεις, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερολογιακών ημερών
στα γραφεία του ΠΑΟΔΑΝ, από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης των αποτελεσμάτων.

Προθεσμία και τόπος υποβολής αιτήσεων
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κατεβάσουν την προκ ήρ υξη α πό την ι στοσελ ίδα το υ Δ ήμου
Αγ ίου Ν ικ ολ άου ( http : //w w w .dimosagn .gr) κ αι να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του
Ν.Π.Δ.Δ. ΠΑΟΔΑΝ στη Δ/νση: Ρούσσου Καπετανάκη 18, 721 00 Άγιος Νικόλαος από τις 25
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Νοεμβρίου 2016 και για (10) δέκα εργάσιμες ημέρες έως και τις 9 Δεκεμβρίου 2016 (καθώς μεσολαβεί
η τοπική αργία του πολιούχου Αγίου Νικολάου), κατά τις ώρες 8:30΄- 13:30΄.
Η παρούσα δημοσιεύεται σε (2) τ ο υ λ ά χ ι σ τ ο ν η μ ε ρ ή σ ι ε ς ή ε β δ ο μ α δ ι α ί ε ς εφημερίδες
της έδρας του Νομού Λασιθίου εφόσον εκδίδονται. Σε περίπτωση που εκδίδεται μία εφημερίδα (ημερήσια ή
εβδομαδιαία) η δημοσίευση θα γίνει στην εφημερίδα αυτή δύο (2) φορές. Παράλληλα θα αναρτηθεί στον
Πίνακα Ανακοινώσεων του Ν.Π.Δ.Δ. ΠΑΟΔΑΝ.

Ο Πρόεδρος του Π.Α.Ο.Δ.Α.Ν.
Χαρίλαος Γ. Αλεξάκης

Σελίδα 5/5

