ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Ηράκλειο 14/1/2019
Αρ. πρωτ. 52

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ
ΑΓΩΓΗΣ - ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΜΑΖΙΚΗΣ
ΑΘΛΗΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
--------------------ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Ταχ. Δ/νση: Παπαδοπούλου 4
Τ. Κ. 712 02 Ηράκλειο
Τηλ.: 2810/ 300-100 & 300-090
Ε-mail: dopafmai.heraklion@gmail.com

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΣΟΧ 1/2019
Ο Δημοτικός Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής Φροντίδας και Μαζικού
Αθλητισμού Ηρακλείου
(Δ.Ο.Π.Α.Φ.Μ.Α.Η)
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. Την

αριθμ.

ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ΤΣΠΕ-ΠΑΟ/187200/13385/1259/891

(ΦΕΚ

1774/Β΄/17-6-2016) Υπουργική Απόφαση «Έγκριση Οργανωτικού Πλαισίου Προγραμμάτων
Άθλησης για Όλους».
5. Την αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ΤΣΠΕ-ΠΑΟ/305444/12281/11197/486/ 26-11-2018
Υπουργική Απόφαση περί Έγκρισης Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους περιόδου 2018-2019
του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.
6. Την Έγκριση Κατανομής Θέσεων για την πρόσληψη Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.), 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 2018-19. Α.Π Αριθμ.
ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ ΤΣΠΕΠΑΟ/489678/20065/1687/528 (ΦΕΚ 4478/09.10.2018)
του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.
7. Την υπ' αριθμ. 57/2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΟΠΑΦΜΑΗ περί αποδοχής
του ορισμού της ως φορέας υλοποίησης προγραμμάτων «.Άθλησης για Όλους» της Γενικής
Γραμματείας Αθλητισμού, περιόδου 2018-2019.
8. Την υπ' αριθμ. 1/11-1-2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΟΠΑΦΜΑΗ περί
Συγκρότησης Επιτροπής για τη διαδικασία πρόσληψης προσωπικού.
9. Την υπ' αριθμ. 2/11-1-2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΟΠΑΦΜΑΗ περί
κατάρτισης της προκήρυξης.
10. Την υπ' αριθμ. 3/11-1-2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΟΠΑΦΜΑΗ περί
καθορισμού ειδικοτήτων.

Ανακοινώνει
Την πρόσληψη είκοσι πέντε (25) 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 2018-2019, όπως :
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ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΧΡΟΝΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Έως
8 μήνες

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

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία έως 60 ετών.
Απαραίτητα δικαιολογητικά:

1.

2.

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν τα εξής
δικαιολογητικά:
Βιογραφικό σημείωμα όπου θα αναφέρεται η προϋπηρεσία στο προγράμματα της
ΓΓΑ, ή επιμόρφωση µέσω σεμιναρίων, ή απόκτηση άλλου πτυχίου ή μεταπτυχιακού
τίτλου ή ειδικότητας κ.τ.λ.
Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι:
a. Τα στοιχεία στην αίτηση και στο βιογραφικό είναι αληθή. Αποδέχομαι να
απασχοληθώ σε οποιαδήποτε Δημοτική ενότητα (Δημοτικές Ενότητες Δήμου
Ηρακλείου) μου υποδειχθεί και σε οποιοδήποτε πρόγραμμα υλοποιήσει ο
ΔΟΠΑΦΜΑΗ κατά το έτος 2018 -2019, σύμφωνα με το ωράριο υλοποίησης των
προγραμμάτων πρωινή η απογευματινή ώρα.
b. Δεν έχω κώλυμα κατά το άρθρο 22 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη,

3.

4.
5.
6.
7.

υποδικία, δικαστική αντίληψη, δικαστική απαγόρευση).
Αντίγραφο πτυχίου Τ.Ε.Φ.Α.Α. ειδικότητας, μεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού
διπλώματος ή ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένου από την
Ελλάδα.
Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
Βεβαίωση του Δήμου περί μονίμου κατοικίας.
Βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ.

Έγγραφα που αποδεικνύουν την προϋπηρεσία, όπως: Βεβαιώσεις (μοριοδοτείται
μόνο η προϋπηρεσία σε ΠΑγΟ η οποία θα αναγράφεται στις βεβαιώσεις με
αριθμό ωρών ανά εβδομάδα ή ανά μήνα. Σε κάθε άλλη περίπτωση, η
προϋπηρεσία δεν θα μοριοδοτείται), 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.
9. Έγγραφα που να αποδεικνύουν την ιδιότητα του πολυτέκνου ή του γονέα μονογονεϊκής

8.

οικογένειας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Κριτήρια επιλογής
Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει σύμφωνα την Αριθ. ΥΠΠΟΑ /ΓΔΥΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ
/ΤΣΠΕΠΑΟ/ 187200/13385/1259/891 Υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1774/17.05.2016 )
«Έγκριση Οργανωτικού Πλαισίου Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο) της Γενικής
Γραμματείας Αθλητισμού».
Επισήμανση: Σύμφωνα με την παραπάνω Υπουργική απόφαση άρθρο 9 παρ.9.5 για το
ποσοστό του 20% των θέσεων ήτοι πέντε (5) θέσεις, ο φορέας υποχρεούται να καταρτίσει
ξεχωριστό πίνακα κατάταξης μη προσμετρώντας τα μόρια προϋπηρεσίας στα Π.Α.γ.Ο.
(όλων των υποψηφίων).
Τυπικά προσόντα:
Βασικό πτυχίο : βαθμός πτυχίου (οι μονάδες του βαθμού του τίτλου σπουδών με δυο
δεκαδικά ψηφία πολλαπλασιάζονται με τον αριθμό 0,1)
Μεταπτυχιακοί τίτλοι
Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών master:0,5 μονάδες
Διδακτορικό : 1 μονάδα
Επισήμανση: Γίνεται χρήση της προσφορότερης βαθμολογικά από τις δυο κατηγορίες
μεταπτυχιακών τίτλων (εφόσον κατατεθούν και οι δύο) και ενός μόνο από την κατηγορία
αυτών. Απαγορεύεται αθροιστική βαθμολόγησή τους.
Εμπειρία: Ο υποψήφιος λαμβάνει μονάδες από την εμπειρία με ανώτατο όριο τους
πενήντα (50) μήνες.

Για κάθε μήνα αποδεδειγμένης απασχόλησης στα ΠΑγΟ με μηνιαίο σύνολο ωρών έως
120, οι μονάδες θα υπολογίζονται αρ.μηνών Χ ώρες απασχόλησης το μήνα Χ 0,08
μονάδες / 120 ).
Πολυτεκνία ( 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 : ( 0,3 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.
Μετά την ανακοίνωση των τελικών πινάκων από το φορέα οι επιτυχόντες Π.Φ.Α.
υποχρεούνται να παρουσιαστούν στο κατάστημα του φορέα εντός 5 εργάσιμων ημερών
για ανάληψη υπηρεσίας. Μετά το πέρας της προθεσμίας αυτής ο φορέας δύναται να
καλέσει τον επόμενο στη σειρά κατάταξης επιτυχόντα.

Ισοβαθμία
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),
προσμετρώντας τα μόρια προϋπηρεσίας στα Π.Α.γ.Ο όλων των υποψηφίων.

Επιλογή-Ανάρτηση πινάκων– Ενστάσεις
Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει από την επιτροπή αξιολόγησης αιτήσεων που
συστάθηκε µε την υπ’ αρ. 1/11-1-2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του
ΔΟΠΑΦΜΑΗ. Οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης των υποψηφίων θα αναρτηθούν στον
πίνακα ανακοινώσεων του ΔΟΠΑΦΜΑΗ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν
ενστάσεις, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερολογιακών ημερών στα
γραφεία της Υπηρεσίας, από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης των αποτελεσμάτων.
Προθεσμία και τόπος υποβολής αιτήσεων
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κατεβάσουν την προκήρυξη από την ιστοσελίδα
του ΔΟΠΑΦΜΑΗ (www .dopafmai.gr), και να υποβάλλουν αίτηση στα Γραφεία
ΔΟΠΑΦΜΑΗ (Ν.Π.Δ.Δ.) Δ/νση: Μ. Παπαδοπούλου 4, Τ.Κ.: 712.02 Ηράκλειο Κρήτης

τηλ.: 2810 300.100

– 300.090, FAX: 2810 287 600. Η προθεσμία υποβολής των

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. Η υποβολή αιτήσεων πραγματοποιείται κατά τις ώρες 9:00΄- 13:00΄.
Η παρούσα δημοσιεύεται σε (2) εφημερίδες του Ηρακλείου και στον Πίνακα
Ανακοινώσεων του ΔΟΠΑΦΑΜΗ.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΔΟΠΑΦΜΑΗ
ΚΑΣΩΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

