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ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ΠΡΟΛΗΦΗ ΠΣΤΥΙΟΤΥΧΝ ΦΤΙΚΗ ΑΓΧΓΗ 
ΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ «ΑΘΛΗΗ ΓΙΑ ΟΛΟΤ» 

για ηη ζύναυη ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ 
 
 
 

ΣΟ Ν.Π.Γ.Γ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ- ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ  
ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΧΓΗ ΓΗΜΟΤ ΔΛΔΤΙΝΑ 

 
 
Έτονηας σπόυη: 

1. Σηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ Ν. 2190/1994 φπσο 
ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη κε ην άξζξν 1 παξ. 2 ηνπ Ν. 3812/2009 ζχκθσλα 
κε ηηο νπνίεο δελ ππάγεηαη ζηηο δηαηάμεηο ησλ θεθαιαίσλ Α’, Β’ θαη Γ’ ην 
εθπαηδεπηηθφ ή δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ ησλ κε νπνηαδήπνηε νλνκαζία 
Οξγαληζκψλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο πξψηνπ θαη δεπηέξνπ βαζκνχ 

 
2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη 

ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο- Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο» (ΦΔΚ 87 Α), 
φπσο έρνπλ ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχνπλ. 

 
3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ έλαηνπ ηνπ Ν. 4057/2012 «Πεηζαξρηθφ Γίθαην 

Γεκνζίσλ Πνιηηηθψλ Γηνηθεηηθψλ Τπαιιήισλ θαη Τπαιιήισλ Ννκηθψλ 
Πξνζψπσλ Γεκνζίνπ Γηθαίνπ» (ΦΔΚ 54 Α). 

 
4. Σελ 26869/1-10-2013 Τπνπξγηθή απφθαζε (ΦΔΚ2527/8-10-2013/ΑΓΑ 

:ΒΛΛΚΓ-39Η) «Έγθξηζε Οξγαλσηηθνχ Πιαηζίνπ Πξνγξακκάησλ Άζιεζεο 
γηα Όινπο (Π.Α.γ.Ο) ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Αζιεηηζκνχ» 

 



5. Σνλ Ν.4151/2013 άξζξν 29 κε ην νπνίν Οη Πηπρηνχρνη Φπζηθήο Αγσγήο ηνπ 
πξψηνπ εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ απηήο εμαηξνχληαη ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο 
ππ’ αξηζκ. 33/2006 ΠΤ (Α΄ 280) 

 
6. Σελ ππ΄ αξηζκφλ 7/2018 απφθαζε ηνπ Γ. ηνπ Ν.Π.Γ.Γ Π.ΑΚ.Π.Π.Α ηνπ 

Γήκνπ Διεπζίλαο κε ζέκα «Λήςε απφθαζεο γηα απνζηνιή αηηήκαηνο 
πξφζιεςεο πηπρηνχρσλ θπζηθήο αγσγήο ζηα πξνγξάκκαηα Άζιεζε γηα 
φινπο» πεξηφδνπ 2018-2019. 

 
7.  Σν έγγξαθν κε αξηζκφ πξση. ΤΠΠΟΑ/ΓΓOΑ/ΓΑΟΠΑΑEYΓ/ΣΠΔΠΑΟ 

/489678/20065/1687/528 ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ , 
Γεληθήο Γξακκαηείαο Αζιεηηζκνχ, Γ/λζεο Άζιεζεο γηα φινπο κε ζέκα: 
Έγθξηζε Καηαλνκήο ζέζεσλ γηα ηελ πξφζιεςε Πηπρηνχρσλ Φπζηθήο 
Αγσγήο (ΠΦΑ) κε ζθνπφ ηελ ζηειέρσζε ησλ OTA A θαη Β Βαζκνχ θαη  
Ν.Π.Γ.Γ.  θαη ΝΠΙΓ  απηψλ, πνπ ζα πινπνηήζνπλ Πξνγξάκκαηα Άζιεζεο γηα 
Όινπο (Π.Α.γ.Ο) έηνπο 2018- 2019. 

 
 
8. Σελ ππ’ αξηζκ. 101 /2018 απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ 

Ν.Π.Γ.Γ. Π.Α.Κ.Π.Π.Α κε ζέκα «Δηζήγεζε γηα Καζνξηζκφ ησλ ζέζεσλ θαη 
ησλ εηδηθνηήησλ γηα ηελ πξφζιεςε πηπρηνχρσλ θπζηθήο αγσγήο γηα 
πινπνίεζε ησλ πξνγξακκάησλ Άζιεζε γηα φινπο έηνπο 2018-2019»   

 
9.  Σνλ Οξγαληζκφ Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο κε αξ. Φ.Δ.Κ 1073/8-6-2015. 
 

Ανακοινώνει 
 Σελ πξφζιεςε ηξηψλ (3) Πηπρηνχρσλ Καζεγεηψλ Φπζηθήο Αγσγήο, κε 
 ζχκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ, ζπλνιηθήο 
 δηάξθεηαο απφ ηελ εκέξα ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο έσο 31/07/2019 (ιήμε 
 ηνπ πξνγξάκκαηνο), κε σξηαία απνδεκίσζε, γηα ηελ πινπνίεζε ησλ 
 Πξνγξακκάησλ «Άζιεζεο γηα Όινπο» πεξηφδνπ 2018-2019, γηα ηηο εμήο 
 εηδηθφηεηεο: 
                                                  ΠΙΝΑΚΑ 1. 

ΚΧΓΙΚΟ 
ΘΔΗ 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ- 
ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ 

ΑΣΟΜΑ ΥΡΟΝΟ 
ΔΡΓΑΙΑ 

ΣΤΠΙΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ 

01 ΠΔ ΚΑΘΗΓΗΣΗ 
ΦΤΙΚΗ 
ΑΓΩΓΗ 
ΓΔΝΙΚΩΝ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ 

    (2) Έσο31-7-
2019 

Σίηλοι ζποσδών: 
Πηπρίν ηνπ Σκήκαηνο 
Δπηζηήκεο Φπζηθήο 
Αγσγήο & Αζιεηηζκνχ 
ηεο εκεδαπήο ή 
αλαγλσξηζκέλεο 
αλψηαηεο ζρνιήο ηεο 
αιινδαπήο. 

02 ΠΔ ΚΑΘΗΓΗΣΗ 
ΦΤΙΚΗ 
ΑΓΩΓΗ 
ΔΙΓΙΚΩΝ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ 

    (1) Έσο 31-7-
2019 

Σίηλοι ζποσδών: 
Πηπρίν ηνπ Σκήκαηνο 
Δπηζηήκεο Φπζηθήο 
Αγσγήο & Αζιεηηζκνχ 
ηεο εκεδαπήο ή 
αλαγλσξηζκέλεο 



 
Οη ππνςήθηνη πξέπεη λα έρνπλ ειηθία απφ 23 έσο 60 εηψλ. 

 
Απαραίηηηα δικαιολογηηικά: 

Οη ελδηαθεξφκελνη  πξέπεη λα ππνβάιινπλ ππνρξεσηηθψο ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά: 

1. Έληππν αίηεζεο. 

2. Πηπρίν θπζηθήο αγσγήο φπσο αλαθέξεηαη ζηνλ πίλαθα 1 ηεο αλαθνίλσζεο, 

αλαγλσξηζκέλν απφ ηελ Διιάδα. 

3. θσηνηππία ηεο αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο. 

4. Πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο. 

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. 

6. Βηνγξαθηθφ ζεκείσκα φπνπ ζα αλαθέξεηαη ε πξνυπεξεζία ζηα πξνγξάκκαηα 

ηεο ΓΓΑ, ή επηκφξθσζε κέζσ ζεκηλαξίσλ, ή απφθηεζε άιινπ πηπρίνπ ή 

κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ ή εηδηθφηεηαο θ.η.ι. 

7. Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/86 φηη: Α) ηα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 

αίηεζε θαη ζην βηνγξαθηθφ είλαη αιεζή, φηη ζα απαζρνιεζεί ζε νπνηαδήπνηε 

Γεκνηηθή ελφηεηα θαη Β) ν ππνςήθηνο δειψλεη, φηη δελ έρεη θψιπκα θαηά ην άξζξν 

22 ηνπ Τπαιιειηθνχ Κψδηθα (θαηαδίθε, ππνδηθία, δηθαζηηθή αληίιεςε, δηθαζηηθή 

απαγφξεπζε). 

8. Βεβαίσζε ηνπ ΟΑΔΓ φηη είλαη άλεξγνο. 

9. Έγγξαθα πνπ λα απνδεηθλχνπλ ηελ ηδηφηεηα ηνπ πνιπηέθλνπ ή ηνπ γνλέα    

 κνλνγνλετθήο νηθνγέλεηαο ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία. 

 

Κριηήρια επιλογής 

Η επηινγή ησλ ππνςεθίσλ ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηελ 26869/1-10-2013 Τπνπξγηθή 

απφθαζε (ΦΔΚ2527/8-10-2013/ΑΓΑ:ΒΛΛΚΓ-39Η) «Έγθξηζε Οξγαλσηηθνχ 

Πιαηζίνπ Πξνγξακκάησλ Άζιεζεο γηα Όινπο (Π.Α.γ.Ο) ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο 

Αζιεηηζκνχ». 

αλψηαηεο ζρνιήο ηεο 
αιινδαπήο κε 
εηδηθφηεηα ΑΜΔΑ. 

 ΤΝΟΛΟ     (3)   



Σσπικά προζόνηα: 

Βαζικό πηστίο :βαζκφο πηπρίνπ (νη κνλάδεο ηνπ βαζκνχ ηνπ ηίηινπ ζπνπδψλ κε 

δπν δεθαδηθά ςεθία πνιιαπιαζηάδνληαη κε ηνλ αξηζκφ 0,3). 

Μεηαπηστιακοί ηίηλοι (Μεηαπηπρηαθφο ηίηινο ζπνπδψλ master:0,5 κνλάδεο –

δηδαθηνξηθφ : 1 κνλάδα) επηζεκαίλεηαη φηη ζα γίλεηαη ρξήζε ηεο πξνζθνξφηεξεο 

βαζκνινγηθά απφ ηηο δπν θαηεγνξίεο κεηαπηπρηαθψλ θαη δελ ζα γίλεηαη αζξνηζηηθή 

βαζκνιφγεζή ηνπο. 

Δμπειρία: ( Σν αλψηαην φξην εκπεηξίαο ζα είλαη 60 κήλεο. Γηα θάζε κήλα 

απαζρφιεζεο ζηα ΠΑγΟ κε κεληαίν ζχλνιν σξψλ 120 θαη άλσ ιακβάλνληαη 0,08 

κνλάδεο ελψ γηα θάζε κήλα απνδεδεηγκέλεο απαζρφιεζεο κε κεληαίν ζχλνιν 

σξψλ κηθξφηεξν ησλ 120 νη κνλάδεο ζα ππνινγίδνληαη αξ.κελψλ Υ 

ψξεο απαζρφιεζεο ην κήλα Υ 0,08 κνλάδεο / 120 ). 

Πολσηεκνία ( βαζκνινγείηαη κε 2 κνλάδεο) Ανήλικα ηέκνα ( 0,3 κνλάδεο γηα ηα 

δπν πξψηα αλήιηθα ηέθλα θαη 0,5 γηα ην ηξίην αλήιηθν ηέθλν) 

Μονογονεική οικογένεια : ( 0,5 κνλάδεο γηα θάζε έλα (1) ηέθλν ηνπ ). 

 

ημείφζη: ε πεξίπησζε ηζνβαζκίαο ζα ιεθζνχλ ππφςε : ν ρξφλνο θηήζεο 

πηπρίνπ, ε εληνπηφηεηα, ε αμηνιφγεζε ηνπ ππνςεθίνπ απφ ην θνξέα ζχκθσλα κε 

ην νξγαλσηηθφ πιαίζην. 

 

Δπιλογή -Ανάρηηζη πινάκφν – Δνζηάζεις 

Η επηινγή ησλ ππνςεθίσλ ζα γίλεη απφ ηελ επηηξνπή αμηνιφγεζεο απνηειεζκάησλ 

πνπ ζπζηάζεθε κε  απφθαζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Ν.Π.Γ.Γ. Π.Α.Κ.Π.Π.Α. Οη 

πξνζσξηλνί πίλαθεο θαηάηαμεο ησλ ππνςεθίσλ ζα αλαξηεζνχλ ζηνλ πίλαθα 

αλαθνηλψζεσλ ηεο Δπηρείξεζεο. Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα ππνβάινπλ 

ελζηάζεηο, κέζα ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία (10) εκεξψλ ζηα γξαθεία ηνπ , απφ 

ηελ επφκελε εκέξα ηεο αλάξηεζεο ησλ απνηειεζκάησλ. 

 

Προθεζμία και ηόπος σποβολής αιηήζεφν 

Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ αίηεζε ζπκκεηνρήο θαη λα θαηαζέζνπλ 

φια ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπο, είηε απηνπξνζψπσο, είηε κε άιιν λνκίκσο 

εμνπζηνδνηεκέλν απφ απηνχο πξφζσπν ζην Ννκηθφ Πξφζσπν Γεκνζίνπ Γηθαίνπ 

Πνιηηηζκνχ Αζιεηηζκνχ Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο θαη Πξνζρνιηθήο  Αγσγήο ηνπ Γήκνπ 

Διεπζίλαο(Κίκσλνο 11 & Παγθάινπ, Διεπζίλα) ηει. επηθνηλσλίαο 2105565619 θαηά 



ηηο ψξεο 09.00π.κ -14.00κ.κ κέζα ζε πξνζεζκία δέθα (10) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ 

απφ ηελ επνκέλε ηεο δεκνζίεπζεο ηεο αλαθνίλσζεο πξφζιεςεο ζε δχν ηνπηθέο  

εθεκεξίδεο ηνπ Ννκνχ Αηηηθήο. 

ε πεξίπησζε ζπζηεκέλεο απνζηνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ κέζσ Δ.Λ.Σ.Α. ή 

εηαηξεία ηαρπκεηαθνξάο, ην εκπξφζεζκν ησλ αηηήζεσλ ηζρχεη εθφζνλ ν θάθεινο 

θέξεη εκεξνκελία απνζηνιήο εληφο ηεο πξναλαθεξφκελεο πξνζεζκίαο, γηα 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ θαηάζεζε αηηήζεσλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ θαη γεληθφηεξα  

γηα ηελ δηαδηθαζία ηεο πξνθήξπμεο, νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα απεπζχλνληαη 

ζην ηειέθσλν 2105565619 ζηνλ ππάιιειν ηνπ Ννκηθνχ Πξνζψπνπ θ. 

Βνπθνπβαιίδε Κιεάλζε. 

Η αλαιπηηθή αλαθνίλσζε/πξνθήξπμε ζα αλαξηεζεί ζηνλ Πίλαθα Αλαθνηλψζεσλ ηνπ 

Ννκηθνχ Πξνζψπνπ Γεκνζίνπ Γηθαίνπ Πνιηηηζκνχ Αζιεηηζκνχ Κνηλσληθήο 

Πνιηηηθήο θαη Πξνζρνιηθήο  Αγσγήο Γήκνπ Διεπζίλαο(Κίκσλνο 11 & Παγθάινπ 

Διεπζίλα) θαζψο θαη ειεθηξνληθά ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ. Η πεξίιεςε ηεο 

παξνχζαο ζα δεκνζηεπηεί ζε δχν (2) ηνπηθέο εθεκεξίδεο ηνπ Ννκνχ  Αηηηθήο. 

 

 
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Π.Α.Κ.Π.Π.Α. 

 
 

ΒΑΙΛΗ Κ. ΑΓΡΙΜΑΚΗ  


