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                        ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ 

Για ηην ππόζλητη δύο (2) Γςμναζηών ΠΔ 11 - Φςζικήρ Αγυγήρ με ζύμβαζη 

επγαζίαρ Ιδιυηικού Γικαίος οπιζμένος σπόνος 

Η Κοινυθελήρ Δπισείπηζη ηος Γήμος Κεθαλλονιάρ  

Έσονηαρ ςπότη: 

1. Σελ ππ΄αξηζ.9484224-08-2011 Απφθαζε ηνπ Τθππνπξγνχ Τγείαο θαη 

Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο (Φ.Δ.Κ. 1945/31-08-2011) πνπ αθνξά ηελ 

ηξνπνπνίεζε –αληηθαηάζηαζε ηεο ππ΄αξηζ. 4843/12-2-2008 απφθαζεο ηνπ 

Τθππνπξγνχ Πνιηηηζκνχ κε ζέκα «Έγθξηζε Οξγαλσηηθνχ πιαηζίνπ 

Πξνγξακκάησλ Άζιεζεο γηα φινπο» θαη ηεο ηξνπνπνηεηηθήο απηήο ππ΄αξηζ. 

34103/21-7-2008 απφθαζε ηνπ ηδίνπ Τθππνπξγνχ. 

2. Σελ ππ' αξηζκ.ΓΙΠΠ/Φ.,ΔΓΚΡ.1/95/20077/26-11-2012 Δγθξηηηθή Απφθαζε 

 ηεο Σεηξακεινχο Δπηηξνπήο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο ΠΤ: 33/2006 

 (Αλαζηνιή δηνξηζκψλ θαη πξνζιήςεσλ ζην Γεκφζην Σνκέα, ΦΔΚ 280 Α),  

φπσο  ηζρχεη. 

3. Σν ππ΄αξηζ.1211/14-06-2011 Φ.Δ.Κ. ζχζηαζεο ηεο Κνηλσθεινχο Δπηρείξεζεο  

ηνπ Γήκνπ Κεθαιινληάο. 

4. Σηο ππ΄αξηζ. 27757/28-11-2012 θαη 27758/28-11-2012 εγθξίζεηο 

πξνγξακκάησλ Άζιεζεο γηα φινπο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη 

Θξεζθεπκάησλ Πνιηηηζκνχ θαη αζιεηηζκνχ, Γ/λζε Άζιεζεο γηα Όινπο 

ηκήκα παξαθνινχζεζεο θαη ειέγρνπ ΠΑγΟ πνπ αθνξά ηελ έγθξηζε δέθα 

ηξηψλ πξνγξακκάησλ κεγάιεο δηάξθεηαο πεξηφδνπ 2012-2013 

        5. Σελ ππ΄αξηζ.55/2012 Απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο 

Κνηλσθεινχο Δπηρείξεζεο ηνπ Γήκνπ Κεθαιινληάο 

 6.  Σελ ππ΄αξηζ.44971/29-11-2012 έγθξηζε πξφζιεςεο πξνζσπηθνχ κε ζρέζε 

εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ  
αλαθνηλψλεη ηελ πξφζιεςε δχν (2) Γπκλαζηψλ ΠΔ11 Φπζηθήο Αγσγήο κε 
ζχκβαζε εξγαζίαο Ιδησηηθνχ Γηθαίνπ Οξηζκέλνπ Υξφλνπ κε δηάξθεηα 
ζχκβαζεο απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο θαη έσο ηηο 14 
Ινπλίνπ ηνπ 2013 (κε αζθάιηζε ΙΚΑ) θαη κε σξνκίζζηα απνδεκίσζε σο 
εμήο: 
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Η επηινγή ησλ ππνςεθίσλ ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηελ ππ' αξηζ. 94842/24.8.2011 
απφθαζε ηνπ Τθππνπξγνχ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο ΦΔΚ 
1945/Β/31.08.2011 πνπ αθνξά: «Σξνπνπνίεζε - αληηθαηάζηαζε ηεο ππ'αξηζ. 
4843/12-2-2008 απφθαζεο ηνπ Τθππνπξγνχ Πνιηηηζκνχ «Έγθξηζε Οξγαλσηηθνχ 
πιαηζίνπ Πξνγξακκάησλ Άζιεζεο γηα Όινπο» θαη ηεο ηξνπνπνηεηηθήο απηήο 
(αξηζκ. απφθ. 34103/21-7-2008) απφ ηελ επηηξνπή αμηνιφγεζεο αηηήζεσλ πνπ 
ζπζηάζεθε. 

Α. ΓΔΝΙΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ ΠΡΟΛΗΦΗ 

 Οη ππνςήθηνη πξέπεη λα έρνπλ ειηθία  έσο 65 εηψλ.  

 Να έρνπλ πηπρίν Α.Δ.Ι. εκεδαπήο ή ηζφηηκν αιινδαπήο ζρνιήο 

Σ.Δ.Φ.Α.Α. 

 Να έρνπλ ηελ πγεία θαη ηε θπζηθή θαηαιιειφηεηα πνπ ηνπο 

επηηξέπεη ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηεο ζέζεσο πνπ 

επηιέγνπλ. 

 Να κελ έρνπλ θψιπκα θαηά ην άξζξν 8 ηνπ Τπαιιειηθνχ 

Κψδηθα (θαηαδίθε, ππνδηθία, δηθαζηηθή ζπκπαξάζηαζε θιπ). 

Β. ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ 

Οη ελδηαθεξφκελνη καδί κε ηελ αίηεζή ηνπο πξέπεη λα ππνβάιινπλ ηα 

εμήο δηθαηνινγεηηθά: 

 Αίηεζε κε ηα ζηνηρεία ηνπ ππνςεθίνπ 

 Βηνγξαθηθφ ζεκείσκα πνπ λα αλαθέξεηαη ε πξνυπεξεζία ζηα 

πξνγξάκκαηα, ε επηκφξθσζε κέζσ ζεκηλαξίσλ, ε απφθηεζε άιινπ 

πηπρίνπ ή κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ ή εηδηθφηεηαο θιπ. 

 Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/86 φηη είλαη άλεξγνο /ε (εθφζνλ 

ηζρχεη), φηη ηα ζηνηρεία ζηελ αίηεζε θαη ζην βηνγξαθηθφ είλαη αιεζή 

θαη φηη ζα απαζρνιεζεί ζε φπνηα δεκνηηθή ελφηεηα ηνπ ππνδεηρζεί 

απφ ηνλ Φνξέα πινπνίεζεο ησλ πξνγξακκάησλ. 

Δπιλογή -Ανάπηηζη πινάκυν - Δνζηάζειρ 

Η επηινγή ησλ ππνςεθίσλ ζα γίλεη απφ ηελ επηηξνπή αμηνιφγεζεο αηηήζεσλ 

πνπ ζπζηάζεθε κε ηελ ππ’ αξ. 56/2012 απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ ηεο Κνηλσθεινχο Δπηρείξεζεο ηνπ Γήκνπ Κεθαιινληάο , 

ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ ππ' αξηζ. 94842/24.8.2011 απφθαζε ηνπ 

Κυδικόρ 

Απαζσ/ζηρ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΓΙΑ ΟΛΟΤ Διδικόηηηα Γιάπκεια 
ζύμβαζηρ 

(ΜΔΥΡΙ) 

Απιθμόρ 

ΠΦΑ 

101 Προγράμματα Άθλησης για όλοσς 
Μεγάλης Διάρκειας 
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Τθππνπξγνχ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο ΦΔΚ 1945/Β/31.08.2011 

πνπ αθνξά: «Σξνπνπνίεζε - αληηθαηάζηαζε ηεο ππ'αξηζ. 4843/12-2-2008 

απφθαζεο ηνπ Τθππνπξγνχ Πνιηηηζκνχ «Έγθξηζε Οξγαλσηηθνχ πιαηζίνπ 

Πξνγξακκάησλ Άζιεζεο γηα Όινπο» θαη ηεο ηξνπνπνηεηηθήο απηήο (αξηζκ. 

απφθ. 34103/21-7-2008). 

 Οη πξνζσξηλνί πίλαθεο θαηάηαμεο ησλ ππνςεθίσλ ζα αλαξηεζνχλ ζηνλ 

πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηεο επηρείξεζεο ,  θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ.

Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα ππνβάινπλ ελζηάζεηο- «αίηεζε –

ζεξαπείαο», κέζα ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία (10) εκεξψλ ζηα γξαθεία ηεο 

Κνηλσθεινχο επηρείξεζεο ηνπ Γήκνπ Κεθαιινληάο, απφ ηελ επφκελε ηεο 

εκέξαο αλάξηεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ησλ πξνζσξηλψλ πηλάθσλ. 

Απφ ηελ επφκελε ηεο εκέξαο αλάξηεζεο ησλ πξνζσξηλψλ πηλάθσλ 

θαηάηαμεο, νη επηιερζέληεο πνπ πξνθχπηνπλ, είλαη ππνρξεσκέλνη λα 

πξνζθνκίζνπλ ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία (3) εξγάζηκσλ εκεξψλ ηα 

παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά: 

1. Δπηθπξσκέλν θσηναληίγξαθν πηπρίνπ Φπζηθήο Αγσγήο, εηδηθφηεηαο, 

κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ ή δηδαθηνξηθνχ δηπιψκαηνο ή ηζφηηκνπ ηίηινπ 

ζπνπδψλ ηεο αιινδαπήο αλαγλσξηζκέλνπ απφ ηελ Διιάδα. 

2. Δπηθπξσκέλε θσηνηππία ηεο αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο. 

3. Πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο. 

4. Βεβαίσζε ηνπ δήκνπ πεξί κφληκεο θαηνηθίαο. 

5. Έγγξαθα πνπ απνδεηθλχνπλ ηελ πξνυπεξεζία, φπσο: βεβαηψζεηο, ή άιια 

απνδεηθηηθά ζηνηρεία ηνπ θπξίνπ θνξέα αζθαιηζηηθήο θάιπςεο 

(κηζζνινγηθέο θαηαζηάζεηο Ι.Κ.Α. ή άιισλ αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ) ή 

βεβαηψζεηο ή άιια απνδεηθηηθά ζηνηρεία θνξνινγηθνχ ραξαθηήξα 

(απνδείμεηο παξνρήο ππεξεζηψλ, θιπ) ή πηζηνπνηεηηθά πξνυπεξεζίαο 

ζεσξεκέλα απφ ηελ Δπηζεψξεζε Δξγαζίαο. 

6. Γηθαηνινγεηηθά πνπ λα απνδεηθλχνπλ φζα αλαθέξνληαη ζην βηνγξαθηθφ 

ζεκείσκα θαη ηα νπνία απνηέιεζαλ θξηηήξην επηινγήο. 

7. Τπεχζπλε δήισζε φηη ν ππνςήθηνο ζα παξέρεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ ζε 

αληηθείκελν ην νπνίν ζπκπεξηιακβάλεη ελεξγή ζπκκεηνρή ζε πξνγξάκκαηα 

άζθεζεο, φπσο αεξνβηθή άζθεζε, γπκλαζηηθή κε φξγαλα θαη εμνπιηζκφ 

θ.ι.π. ζχκθσλα κε πξφγξακκα πνπ ζα ηνπ απνδίδεηαη απφ ηνλ ππεχζπλν 

ησλ πξνγξακκάησλ. 

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΔΠΙΛΟΓΗ 

Η επηινγή ησλ Π.Φ.Α. πνπ ζα εξγαζηνχλ γίλεηαη κε ην παξαθάησ ζχζηεκα 

θξηηεξίσλ: 

ί. Πποϋπηπεζία ζηα ΠΑγΟ (γηα θάζε κήλα απαζρφιεζεο άλσ ησλ 15 

σξψλ αλά εβδνκάδα, ιακβάλνληαη 3 κφξηα. Αλ ζπκπιεξψλνληαη 
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ηνπιάρηζηνλ 12 ψξεο, ηα κφξηα πνπ αληηζηνηρνχλ είλαη 2 γηα θάζε κήλα) 

υ. Βαθμόρ πηςσίος (Ο βαζκφο πηπρίνπ πνιιαπιαζηάδεηαη κε ην 

ζπληειεζηή 3 θαη ην γηλφκελν ζηξνγγπινπνηείηαη ζε αθέξαην αξηζκφ 

(αξηζκφο κνξίσλ πηπρίνπ),  

iii. Μεηαπηςσιακοί ηίηλοι ζποςδών: 

a. Μεηαπηπρηαθφ Γίπισκα (Master): 20 κφξηα 

b. Γηδαθηνξηθφ Γίπισκα : 30 κφξηα. 

ίν. Δληνπηφηεηα, θαηά ηηο θείκελεο δηαηάμεηο: 1 μόπιο 

ν. Δηδίθεπζε - πξφζζεηεο γλψζεηο αληίζηνηρεο κε ην πεξηερφκελν ησλ ΠΑγΟ 
τ. 1ε θαηεγνξία εηδηθνηήησλ ή εηδηθεχζεσλ ή θαηεπζχλζεσλ: 20 κφξηα 

υ. 2ε θαηεγνξία εηδηθνηήησλ ή εηδηθεχζεσλ ή θαηεπζχλζεσλ: 10 κφξηα 

Οικογενειακή κατάσταση α) έγγακνο κε έλα παηδί: 5 
κφξηα β) έγγακνο κε δχν παηδηά: 10 κφξηα γ) έγγακνο κε ηξία 
παηδηά: 15 κφξηα δ) πνιχηεθλε νηθνγέλεηα : 15 κφξηα 

(Σα κφξηα πξνζκεηξνχληαη γηα κία (1) κφλν θαηεγνξία απφ ηηο αλσηέξσ) 

ε πεξίπησζε ηζνβαζκίαο, ιακβάλνληαη ππφςε πξφζζεηα θξηηήξηα πνπ 
πξνθχπηνπλ απφ ην βηνγξαθηθφ ζεκείσκα, κε ηελ εμήο πξνηεξαηφηεηα: 
1. Ηκεξνκελία θηήζεο πηπρίνπ, 
2. Κηήζε δεχηεξνπ ζρεηηθνχ κε ην αληηθείκελν πηπρίνπ, 
3. Κηήζε βεβαηψζεσλ ζεκηλαξίσλ ζρεηηθψλ κε ην αληηθείκελν, 
4. Κηήζε δεχηεξνπ πηπρίνπ, 
5. Βαζκφο πηπρίνπ. 

Γηα ηα πξνγξάκκαηα πνπ αθνξνχλ άηνκα κε αλαπεξίεο, θαηαξηίδεηαη 

μερσξηζηή θαηάζηαζε ππνςεθίσλ, ζηελ νπνία ζπκπεξηιακβάλνληαη 

φζνη έρνπλ ηελ αληίζηνηρε εηδίθεπζε. ε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρνπλ 

Π.Φ.Α. κε ηε ζπγθεθξηκέλε εηδίθεπζε, δχλαηαη λα πξνζιεθζνχλ Π.Φ.Α. 

κε πξνυπεξεζία ελφο ηνπιάρηζηνλ έηνπο ζην ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα. 
Οη Π.Φ.Α. πξνζιακβάλνληαη θαη απαζρνινχληαη ζηα Π.Α.γ.Ο., κε ζχκβαζε 
εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ δηάξθεηαο απφ ηελ ππνγξαθή 
ηεο ζχκβαζεο έσο ηελ 14-06-2013. 

ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΑΘΛΗΗ 
Η δηάξθεηα θάζε κνλάδαο άζιεζεο είλαη 60 ιεπηά. Η ζπρλφηεηα ησλ 
κνλάδσλ άζιεζεο είλαη 3 θνξέο ηελ εβδνκάδα, ζε δηαθνξεηηθέο εκέξεο ε 
θάζε κία θαη κέρξη 14-06-2013. 

Γ. ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΔΩΝ 
Οη ελδηαθεξφκελνη θαινχληαη λα ζπκπιεξψζνπλ ηελ αίηεζε  , είηε 
απηνπξνζψπσο, είηε κε άιιν εμνπζηνδνηεκέλν απφ απηνχο πξφζσπν, 
εθφζνλ ε εμνπζηνδφηεζε θέξεη ηελ ππνγξαθή ηνπο ζεσξεκέλε απφ 
δεκφζηα αξρή, είηε ηαρπδξνκηθά κε ζπζηεκέλε επηζηνιή, ζηα γξαθεία ηεο 
ππεξεζίαο καο ζηελ αθφινπζε δηεχζπλζε: Κοινυθελήρ Δπισείπηζη 
Γήμος Κεθαλλονιάρ Λευθόπο Βεπγυηή 16 Απγοζηόλι η.κ. 28-100 
ςπότη κ.Όλγα Γιαννάηος (ηηλ. επικοινυνίαρ: 2671-025600). ηελ 
πεξίπησζε απνζηνιήο ησλ αηηήζεσλ ηαρπδξνκηθψο ην εκπξφζεζκν ησλ 
αηηήζεσλ θξίλεηαη κε βάζε ηελ εκεξνκελία πνπ θέξεη ν θάθεινο 
απνζηνιήο, ν νπνίνο κεηά ηελ απνζθξάγηζή ηνπ επηζπλάπηεηαη ζηελ αίηεζε 
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ησλ ππνςεθίσλ. 
Η πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ είλαη δέκα (10) ημέπερ 
(ππνινγηδφκελεο εκεξνινγηαθά) θαη αξρίδεη απφ ηελ επφκελε εκέξα ηεο 
ηειεπηαίαο δεκνζίεπζεο ηεο παξνχζαο ζε ηνπηθέο εθεκεξίδεο ή ηεο 
αλάξηεζήο ηεο ζην θαηάζηεκα ηεο ππεξεζίαο καο θαη ζην ρψξν 
αλαθνηλψζεσλ ηνπ δεκνηηθνχ θαηαζηήκαηνο, εθφζνλ ε αλάξηεζε είλαη 
ηπρφλ κεηαγελέζηεξε ηεο δεκνζίεπζεο ζηηο εθεκεξίδεο. 

Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ αίηεζε, φπνπ ζα πξέπεη λα 
δειψλνπλ:  

 
 εάλ θαη ζε πνηα πξνγξάκκαηα θαη ζε πνην Γήκν ή άιιν θνξέα 

εξγάζηεθαλ ηελ πξνεγνχκελν πεξίνδν 
 ζε πνηα πξνγξάκκαηα επηζπκνχλ λα εξγαζηνχλ θαηά ζεηξά 

πξνηεξαηφηεηαο  
Αηηήζεηο κε ηειενκνηνηππία (θαμ) ή e-mail δελ γίλνληαη δεθηέο. 

Οη ππνςήθηνη πνπ ζα ππνβάιινπλ αίηεζε ζα δειψλνπλ ππνρξεσηηθά ζε 
πνην πξφγξακκα ελδηαθέξνληαη λα απαζρνιεζνχλ. 

Οη πξνζιεθζέληεο θαζεγεηέο Φπζηθήο Αγσγήο είλαη ππνρξεσκέλνη λα 
ηεξνχλ ηνπο φξνπο θαη θαλνληζκνχο ηεο ζχκβαζεο θαζψο θαη ηα 
πξνγξάκκαηα πνπ ζα ζπληάμνπλ νη αξκφδηνη ηεο Κνηλσθεινχο Δπηρείξεζεο 
ηνπ Γήκνπ Κεθαιινληάο φζν αθνξά ζηελ θάιπςε σξψλ, ην είδνο ησλ 
πξνγξακκάησλ πνπ ζα ηνπο αλαηεζνχλ , ην δηθαίσκα θιήζεο ηνπ επφκελνπ 
ζηνλ πίλαθα κνξηνδφηεζεο ζε πεξίπησζε πνπ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν 
αδπλαηνχλ λα θαιχςνπλ ηα σξνιφγηα πξνγξάκκαηα. 

Γ. ΓΗΜΟΙΟΠΟΙΗΗ 

Η πεξίιεςε ηεο αλαθνίλσζεο λα δεκνζηεπζεί ζε δχν (2) εκεξήζηεο ηνπηθέο 
εθεκεξίδεο ηνπ Γήκνπ Κεθαιινληάο θαη λα αλαξηεζεί νιφθιεξε ζην ρψξν 
αλαθνηλψζεσλ ηεο Κνηλσθεινχο Δπηρείξεζεο ηνπ Γήκνπ Κεθαιινληάο θαη 
ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ (www.kefallonia.gov.gr). 

ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΗ 
ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ  
ΑΓΓΕΛΟ ΚΩΝΣΑΝΣΑΚΗ  

ΑΔΑ: Β4Μ9ΟΚ6Κ-Σ6Ι


