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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ για την 

υλοποίηση προγραμμάτων ΠΑγΟ  2018-2019 μέσω της ΓΓΑ 
  

       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ 

         ΄ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ΄ 
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 με Αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ΤΣΠΕΠΑΟ/187200/13385/1259/891 Υπουργική απόφαση ( 
ΦΕΚ 1774/Β΄/17.6.2016) «Έγκριση Οργανωτικού Πλαισίου Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους 
(Π.Α.γ.Ο)   της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού» 

5. Τον Εσωτερικό Κανονισμό Υπηρεσιών του ΝΠΔΔ (ΦΕΚ 2446/τ.Β΄/8.10.2013) 

6. Το άρθρο 29 του ν. 4151/29.04.2013  σύμφωνα με το οποίο η πρόσληψη Π.Φ.Α, που απασχολούνται 

στα πλαίσια των Προγραμμάτων «Άθληση για Όλους», εξαιρείται των διαδικασιών της υπ.’ αριθμ. 

33/2006 ΠΥΣ (Α΄280) του Υπουργείου Εσωτερικών.  
7. Την έγκριση πρόσληψης 25 Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.) με σκοπό την στελέχωση των ΟΤΑ 

Α’ και Β’ και των ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ αυτών, που θα υλοποιήσουν Προγράμματα Άθλησης για Όλους 
(Π.Α.γ.Ο) περιόδου 2018-2019 με αριθ. ΦΕΚ.4478/Β΄/9.10.2018  

8. Την υπ΄ αριθμ. 46/2018 Απόφαση του Δ.Σ τα που αφορά την «Αποδοχή, έγκριση και αποδοχή των 
προγραμμάτων «Άθλησης για όλους» περιόδου 2018-2019 με την πρόσληψη είκοσι (25)  ωρομίσθιων  
πτυχιούχων φυσικής αγωγής, με τα τυπικά προσόντα που ορίζονται από τις διατάξεις του 
οργανωτικού πλαισίου  της  Γ.Γ.Α., για τις ανάγκες υλοποίησης των τμημάτων Προγραμμάτων 
άθλησης για όλους. 

9. Τις Υπηρεσιακές ανάγκες της Διεύθυνσης Άθλησης για τη λειτουργία των τμημάτων άθλησης. 

Διεύθυνση  Άθλησης 

 Τμήμα Αθλητικού έργου 

 Αρμόδιος                                Μ. Φιλιπποπούλου 
Τηλέφωνο              210 9598.555(εσωτ.-0-) 

Καλλιθέα   16-11-2018 

Αρ. πρωτ. : -7542- 
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ 
Την πρόσληψη  εικοσιπέντε (25) Πτυχιούχων Καθηγητών Φυσικής Αγωγής, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικής διάρκειας έως οκτώ (8) μηνών με ωριαία αποζημίωση βάση της 
κείμενης νομοθεσίας, για την υλοποίηση των Προγραμμάτων «Άθλησης για Όλους» περιόδου 2018-2019, 
για τις εξής ειδικότητες: 
 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΘΕΣΗΣ 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΤΟΜΩΝ 

ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ & 
ΛΟΙΠΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

01 

ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ με 
ειδικότητα Αθλητικές 
δραστηριότητες 
κλειστών χώρων. 
Αεροβικής. Γενικής 
γυμναστικής. 
Άσκησης σε 
γυμναστήρια. 
Ευρωστία και υγεία. 
Μαζικός Λαϊκός 
Αθλητισμός. 

8 μήνες 11 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 
A. Πτυχίο Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & 
Αθλητισμού της ημεδαπής με ειδικότητα ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ / ΑΕΡΟΒΙΚΗΣ / ΓΕΝΙΚΗΣ 
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ / ΆΣΚΗΣΗΣ ΣΕ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΑ / ΕΥΡΩΣΤΙΑ & 
ΥΓΕΙΑ / ΜΑΖΙΚΟΣ ΛΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ή το ομώνυμο πτυχίο 
ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, αντίστοιχης 
ειδικότητας, με πράξη αναγνώρισης από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή 
πιστοποιητικό αναγνώρισης από το ΔΟΑΤΑΠ σε επικυρωμένο 
αντίγραφο. 
ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ: 
B. Αποδεδειγμένες γνώσεις, μέσω πιστοποιημένων 
επιμορφωτικών σεμιναρίων και η αποδεδειγμένη διδακτική 
προϋπηρεσία σε ομαδικά προγράμματα Yoga, Aerobic, 
Pilates, Zumba, Μυϊκή Ενδυνάμωση, Χορό (παραδοσιακό, 
μοντέρνο). 

02 

ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ με 
ειδικότητα 
Προσαρμοσμένη 
Κινητική Αγωγή 

8 μήνες 2 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 
A. Πτυχίο Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & 
Αθλητισμού της ημεδαπής με ειδικότητα ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗ 
ΚΙΝΗΤΙΚΗ – ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ - ΕΙΔΙΚΗ  ΑΓΩΓΗ, ή το ομώνυμο 
πτυχίο ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, αντίστοιχης 
ειδικότητας, με πράξη αναγνώρισης από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή 
πιστοποιητικό αναγνώρισης από το ΔΟΑΤΑΠ σε επικυρωμένο 
αντίγραφο. 

03 

ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ με 
ειδικότητα κλασικός 
αθλητισμός 

8 μήνες 1 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 
A. Πτυχίο Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & 
Αθλητισμού της ημεδαπής με ειδικότητα ΚΛΑΣΙΚΟΣ 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ, ή το ομώνυμο πτυχίο ή ισότιμος τίτλος 
σχολών της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας, με πράξη 
αναγνώρισης από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή πιστοποιητικό αναγνώρισης 
από το ΔΟΑΤΑΠ σε επικυρωμένο αντίγραφο. 

04 

ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ με 
ειδικότητα  
ενόργανη 

8 μήνες 1 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 
A. Πτυχίο Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & 
Αθλητισμού της ημεδαπής με ειδικότητα  ΕΝΟΡΓΑΝΗ, ή το 
ομώνυμο πτυχίο ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, 
αντίστοιχης ειδικότητας, με πράξη αναγνώρισης από το 
ΔΙΚΑΤΣΑ ή πιστοποιητικό αναγνώρισης από το ΔΟΑΤΑΠ σε 
επικυρωμένο αντίγραφο. 

05 

ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ με 
ειδικότητα  ρυθμική 
γυμναστική 

8 μήνες 1 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 
Α. Πτυχίο Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & 
Αθλητισμού της ημεδαπής με ειδικότητα ΡΥΘΜΙΚΗ 
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ, ή το ομώνυμο πτυχίο ή ισότιμος τίτλος σχολών 
της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας, με πράξη 
αναγνώρισης από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή πιστοποιητικό αναγνώρισης 
από το ΔΟΑΤΑΠ σε επικυρωμένο αντίγραφο. 
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Σημειώνεται: 

 Για τις θέσεις με κωδικό  01, θα καταρτιστεί και δεύτερος ξεχωριστός πίνακας όπου δεν προσμετρηθούν 
τα μόρια προϋπηρεσίας των υποψηφίων στα Π.Α.γ.Ο. Σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφο 5 του 
Οργανωτικού Πλαισίου, ποσοστό 20% του συνόλου των θέσεων, ήτοι 5 θέσεις στη συγκεκριμένη 
περίπτωση, θα πληρωθούν από υποψηφίους χωρίς προϋπηρεσία. Οι υπόλοιπες 6 θέσεις από τις 
συνολικά 11 που προκηρύσσονται στον κωδικό 01, θα πληρωθούν από τον πίνακα κατάταξης 
υποψηφίων με προϋπηρεσία στα Π.Α.γ.Ο.   

 Οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν για τη θέση με κωδικό  02, θα απασχοληθούν σε προγράμματα που 
υλοποιούνται στο κολυμβητήριο. 

 Οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν για τη θέση με κωδικό  03, θα απασχοληθούν σε προγράμματα 
μαζικού αθλητισμού παιδιών και ομαδικά προγράμματα μυϊκής ενδυνάμωσης ενηλίκων. 

 Οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν για τη θέση με κωδικό  06, θα απασχοληθούν σε προγράμματα 
εκμάθησης κολύμβησης, υδρογυμναστικής (aqua aerobic) και βρεφικής-νηπιακής κολύμβησης (baby 
swimming). 

 Οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν για τις θέσεις με κωδικούς 02 και 06 πρέπει υποχρεωτικά να 
προσκομίσουν πιστοποιητικό υγείας σε ισχύ σύμφωνα με την υγειονομική διάταξη υπ’ αριθμ. Υ1γ/Γ.Π. 
οικ.35797/4-4-2012 (ΦΕΚ 1199/τ. Β’ 11-4-2012) του Υπουργείου Υγείας ‘όπως κάθε φορά ισχύει, και την 
υπ’ αριθμ. Υ1γ/Γ.Π. οικ.96967/8-10-2012 (ΦΕΚ 2718/τ. Β’ 8-10-2012) απόφαση του Υπουργείου Υγείας. 

 Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία έως 60 ετών. 

 

06 

ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ με 
ειδικότητα  
κολύμβηση 
 

8 μήνες 5 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 
A. Πτυχίο Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & 
Αθλητισμού της ημεδαπής με ειδικότητα ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ ή το 
ομώνυμο πτυχίο ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, 
αντίστοιχης ειδικότητας, με πράξη αναγνώρισης από το 
ΔΙΚΑΤΣΑ ή πιστοποιητικό αναγνώρισης από το ΔΟΑΤΑΠ σε 
επικυρωμένο αντίγραφο. 

07 

ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ με 
ειδικότητα 
ποδόσφαιρο 

8 μήνες 2 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 
A. Πτυχίο Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & 
Αθλητισμού της ημεδαπής με ειδικότητα ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΗ, ή 
το ομώνυμο πτυχίο ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, 
αντίστοιχης ειδικότητας, με πράξη αναγνώρισης από το 
ΔΙΚΑΤΣΑ ή πιστοποιητικό αναγνώρισης από το ΔΟΑΤΑΠ σε 
επικυρωμένο αντίγραφο. 

08 

ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 
ΦΥΣΙΚΗΣ 
ΑΓΩΓΗΣ με 
ειδικότητα  
ιστιοπλοΐα 

8 μήνες 1 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 
A. Πτυχίο Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & 
Αθλητισμού της ημεδαπής με ειδικότητα  ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΑ, ή το 
ομώνυμο πτυχίο ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, 
αντίστοιχης ειδικότητας, με πράξη αναγνώρισης από το 
ΔΙΚΑΤΣΑ ή πιστοποιητικό αναγνώρισης από το ΔΟΑΤΑΠ σε 
επικυρωμένο αντίγραφο. 

09 

ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 
ΦΥΣΙΚΗΣ 
ΑΓΩΓΗΣ με 
ειδικότητα   
Αντισφαίριση 

 

8 μήνες 

 

1 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 
A. Πτυχίο Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & 
Αθλητισμού της ημεδαπής με ειδικότητα  ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ, ή 
το ομώνυμο πτυχίο ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, 
αντίστοιχης ειδικότητας, με πράξη αναγνώρισης από το 
ΔΙΚΑΤΣΑ ή πιστοποιητικό αναγνώρισης από το ΔΟΑΤΑΠ σε 
επικυρωμένο αντίγραφο. 
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I. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ - ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

Οι υποψήφιοι οφείλουν να υποβάλλουν όλα τα απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση 
δικαιολογητικά: 

1. Αίτηση (χορηγείται από το φορέα), την οποία συμπληρώνει ο υποψήφιος και επισυνάπτει τα 
δικαιολογητικά. 

2. Ευκρινή φωτοαντίγραφα πτυχίου Φυσικής Αγωγής, ειδικότητας, μεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού 
διπλώματος ή ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένου στην Ελλάδα. Στις 
περιπτώσεις τίτλων σπουδών για τους οποίους προκύπτει μόνο αξιολογικός χαρακτηρισμός (άριστα, 
λίαν καλώς, καλώς) ο υποψήφιος θα πρέπει  να προσκομίσει βεβαίωση της  οικείας σχολής  για τον 
ακριβή αναλυτικό βαθμό με δύο δεκαδικά ψηφία. Σε διαφορετική περίπτωση θα λαμβάνεται υπόψη η 
κατώτερη βαθμολογία που αντιστοιχεί σε κάθε μία αξιολογική κλίμακα. Σε περίπτωση πτυχίου ή τίτλου 
σπουδών της αλλοδαπής, αυτός πρέπει να συνοδεύεται από επίσημη μετάφραση αυτού στην ελληνική 
γλώσσα και να φέρει ισοτιμία του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.  

3. Ευκρινές φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας. 
4. 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. 
5. Έγγραφα που αποδεικνύουν την προϋπηρεσία όπως: βεβαιώσεις που θα αναφέρονται αναλυτικά οι 

ώρες απασχόλησης στα Π.Α.γ.Ο. ανά μήνα, 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 αποτελούν κριτήριο επιλογής. 

6. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία ο υποψήφιος δηλώνει ότι: Α) τα στοιχεία που 
αναφέρονται στην αίτηση και στο βιογραφικό είναι αληθή,  Β)  θα  απασχοληθεί  σε αθλητική 
εγκατάσταση και σύμφωνα με το ωράριο που θα υποδειχθεί από τον  φορέα Γ) δεν υφίσταται κώλυμα 
κατά το άρθρο 16 (Ποινική καταδίκη, στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση) του Ν.3584/07 
(ΦΕΚ 143/Α/28.6.2007) και κατά το άρθρα 8 & 9 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, 
δικαστική αντίληψη, δικαστική απαγόρευση). 

7. Βεβαίωση ανεργίας τρέχουσας κατάστασης από τον ΟΑΕΔ 
8. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.  
9. Έγγραφα που να αποδεικνύουν την ιδιότητα του πολυτέκνου ή του γονέα μονογονεϊκής οικογένειας 

σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 
10. Βεβαίωση του Δήμου περί μονίμου κατοικίας. 

 
 

II. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

Η επιλογή των υποψηφίων θα  γίνει  σύµφωνα  µε την  Υπουργική απόφαση 187200/13385/1259/891) 
(ΦΕΚ /Β΄/1774 17-06-2016 ) που αφορά την «Έγκριση Οργανωτικού Πλαισίου Προγραμμάτων Άθλησης για 
Όλους (Π.Α.γ.Ο) 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).  Εάν το πτυχίο αποκτήθηκε στην αλλοδαπή, απαιτείται αντίγραφο της 
πράξεως του ΔΙΚΑΤΣΑ ή του πιστοποιητικού αναγνώρισης του ΔΟΑΤΑΠ, με βαθμολογική αντιστοιχία. 
Κύρια κατηγορία ειδίκευσης : 1 μονάδα 
Δευτερεύουσα κατηγορία ειδίκευσης : 0,5 μονάδες  
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Σε περίπτωση που απαιτείται εξειδίκευση σε κατηγορία που δεν προβλέπεται στο πρόγραμμα σπουδών της 
αντίστοιχής σχολής των Α.Ε.Ι., λαμβάνονται υπόψη βεβαιώσεις σπουδών ή εκπαιδευτικών σεμιναρίων ή 
επιμορφώσεων στο συγκεκριμένο αντικείμενο της ανακοίνωσης. 
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 ΠΑγΟ με μηνιαίο σύνολο ωρών 120, οι μονάδες που λαμβάνονται 
υπολογίζονται ως εξής: 
Αρ. μηνών Χ ώρες απασχόλησης το μήνα Χ 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, τους υποψηφίους που έχουν αποδεδειγμένη 
προϋπηρεσία στον οικείο φορέα ως εξής:   
Αρ. μηνών (έως 20 μήνες) Χ 0.05 μονάδες. 
Η βαθμολόγηση γίνεται αθροιστικά. 
 

Λοιπά βαθμολογούμενα κριτήρια Πολυτεκνία 

Πολυτεκνία: Βαθμολογείται με 2 μονάδες. Ο υποψήφιος που είναι τέκνο πολύτεκνης οικογένειας λαμβάνει 0,5 
μονάδες. 
Ανήλικα τέκνα: 0,3 μονάδες για τα δυο πρώτα ανήλικα τέκνα και 0,5 για το τρίτο ανήλικο τέκνο.  
Γονέας Μονογονεϊκής οικογένειας (άρθρο 29 παρ.6 Ν.3838\2010): 0,3 μονάδες για κάθε ένα (1) τέκνο του. 
Βαθμολογείται ο υποψήφιος που έχει τη γονική μέριμνα. 
Επισήμανση: Γίνεται χρήση της προσφορότερης βαθμολογικά από τις παραπάνω ιδιότητες. Αποκλείεται η 
αθροιστική βαθμολόγηση των παραπάνω κριτηρίων. 

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).  

 
III. ΕΠΙΛΟΓΗ - ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ - ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ 

Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει από την επιτροπή αξιολόγησης αιτήσεων που συστάθηκε µε την υπ’ αρ.: 
46/2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης των υποψηφίων θα 
αναρτηθούν στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας μας στις Ναυταθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου 
Καλλιθέας παραλία Τζιτζιφιών. Οι ενδιαφερόμενοι  μπορούν  να  υποβάλουν ενστάσεις,  μέσα  σε  
αποκλειστική  προθεσμία  (10)  ημερολογιακών ημερών  στα  γραφεία  της  υπηρεσίας,  από  την επόμενη 
ημέρα της ανάρτησης των αποτελεσμάτων. 

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. 
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IV. ΟΡΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

Ο χώρος και ο χρόνος απασχόλησης (ώρες απασχόλησης ημερησίως) των επιτυχόντων θα καθοριστεί ανάλογα 

με τις υπηρεσιακές ανάγκες όπως αυτές θα διαμορφωθούν τελικά και θα πρέπει να τηρούνται αυστηρά 

σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας. 

Ειδικότερα οι προσληφθέντες Π.Φ.Α. είναι υποχρεωμένοι να τηρούν τους όρους και τους κανονισμούς της 

σύμβασης εργασίας καθώς και τα προγράμματα που θα συντάξουν οι αρμόδιοι όσον αφορά στην κάλυψη 

ωρών και το είδος των προγραμμάτων που θα τους ανατεθούν, παρέχοντας στον φορέα υλοποίησης το 

δικαίωμα κλήσης του επόμενου στον πίνακα μομιοποίησης σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο 

αδυνατούν να καλύψουν τα ωρολόγια προγράμματα. 

Στα Π.Α.γ.Ο προσλαμβάνονται Π.Φ.Α., με δικαίωμα να εργασθούν ως τη συμπλήρωση του αριθμού των 30 

ωρών ανά εβδομάδα σε έναν ή περισσότερους φορείς. Οι Π.Φ.Α. υποχρεούνται σε περίπτωση που έχουν 

υπογράψει σύμβαση εργασίας σε ένα φορέα, κατά την υπογραφή της σύμβασης τους  σε δεύτερο φορέα να 

υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση όπου θα αναφέρουν τις ώρες απασχόλησης στον πρώτο φορέα. 

 Όσοι επιλέγονται να εργαστούν στα προγράμματα με τη διαδικασία τύπου 2 υπογράφουν σύμβαση εργασίας 

ΙΔΟΧ, διάρκειας μέχρι 8 μήνες, με την Γ.Γ.Α. 

 Όσοι επιλέγονται για να εργαστούν στα Π.Α.γ.Ο. υπογράφουν σύμβαση εργασίας με το φορέα υλοποίησης 

του προγράμματος, στην οποία καθορίζεται η ωριαία αποζημίωση, βάσει της κείμενης νομοθεσίας. 

 

 

V. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν την προκήρυξη σ την ιστοσελίδα του Δήμου Καλλιθέας 

(www.kallithea.gr). Δυνανται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με 

άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη 

από δημόσια αρχή, στο πρωτόκολλο του ΝΠΔΔ ΟΠΑΑ «Γιάννης Γάλλος», Ναυταθλητικές εγκαταστάσεις Δήμου 

Καλλιθέας, Τ.Κ. 17603 και ώρες 8:00-13:00. Επίσης μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους ταχυδρομικά με 

συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στη διεύθυνση: «Οργανισμός Παιδικής Αγωγής και 

Άθλησης ¨Γιάννης Γάλλος¨» Δήμου Καλλιθέας, Ναυταθλητικές εγκαταστάσεις Δήμου Καλλιθέας, Τ.Θ. 78514, Τ.Κ. 

17603, απευθύνοντάς την υπόψη κας. Φιλιπποπούλου Μαργιάννας (τηλ. επικοινωνίας: 210 9598.555 εσωτ.0). 

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την 

ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση 

των υποψηφίων. 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα  (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από 

την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε δύο εφημερίδες ή της ανάρτησής στο 

κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου 

Καλλιθέας, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω 

προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα 

(δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.  

Η  παρούσα  δημοσιεύεται  σε  (2)  εφημερίδες, στον  Πίνακα  Ανακοινώσεων  της υπηρεσίας και στην ιστοσελίδα 

του Δήμου Καλλιθέας www.kallithea.gr. 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΓ. ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ 


