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ΘΕΜΑ: «Ανακοίνφζη πρόζληυης καθηγηηών Φσζικής Αγφγής, με ζύμβαζη εργαζίας 

ιδιφηικού δικαίοσ οριζμένοσ τρόνοσ, οι οποίοι θα απαζτοληθούν ζηα ΠΑγΟ  ηης  Γ.Γ.Α. ποσ θα 

σλοποιήζει ο Δήμος Η.Π. Νάοσζας για ηην περίοδο 2018 - 2019 ». 
 

                        ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ σπ’ αριθμ.  ΟΥ  6 / 2018 

 

Ο Δήμαρτος  Η.Π. Νάοσζας έτονηας σπόυη: 
 

Τηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο 

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

Τελ Απφθαζε Υθππνπξγνχ Πνιηηηζκνχ & Αζιεηηζκνχ ΥΠΠΟΑ/ΓΓΥΑ/ΓΑΟΠΑΑΔΥΓΣ/ΤΣΠΔΠΑΟ/ 
187200/13385/1259/891/07.06.2016 (ΦΔΚ 1774/17.06.2016, ηεχρνο Β’) πνπ αθνξά ηελ «Έγθξηζε 

Οξγαλσηηθνχ Πιαηζίνπ Πξνγξακκάησλ Άζιεζεο γηα Όινπο ».  
 

Τηο 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 Τνπηθήο 
Απηνδηνίθεζεο πξψηνπ θαη δεπηέξνπ βαζκνχ.  
 

Τελ 101/2018 απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ Σπκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Η.Π. Νάνπζαο κε ζέκα                                  
« Πξνγξακκαηηζκφο πξνζιήςεσλ ή κε, ΠΦΑ γηα ηελ πινπνίεζε πξνγξακκάησλ άζιεζεο γηα φινπο 

πεξηφδνπ 2018 – 2019 ». 
 

Τελ  ππ. αξηζκ.  ΥΠΠΟΑ/ΓΓΥΑ/ΓΑΟΠΑΑΔΥΓΣ/ΤΣΠΔΠΑΟ/489678/20065/1687/528/4.10.2018 
Κνηλή Απφθαζε  ησλ Υπνπξγψλ: Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ, Δζσηεξηθψλ, Γηνηθεηηθήο 

Αλαζπγθξφηεζεο θαη Οηθνλνκηθψλ, (ΦΔΚ 4478/9-10-2018, ηεχρνο Β’),   πνπ αθνξά ηελ «Έγθξηζε 
θαηαλνκήο ζέζεσλ γηα ηελ πξφζιεςε  Πηπρηνχρσλ Φπζηθήο Αγσγήο (Π.Φ.Α.) κε ζθνπφ ηελ ζηειέρσζε 

ησλ ΟΤΑ θαη ησλ ΝΠΓΓ θαη ΝΠΙΓ απηψλ πνπ ζα πινπνηήζνπλ  Πξνγξάκκαηα  Άζιεζεο γηα Όινπο 
(Π.Α.γ.Ο.) ηελ πεξίνδν 2018-2019 ». 
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Ανακοινώνει 
 

 
 Τελ πξφζιεςε αηφκσλ γηα ηελ θάιπςε έμη ( 6 ) ζέζεσλ θιάδνπ ΠΔ Καζεγεηψλ Φπζηθήο Αγσγήο 

πξνθεηκέλνπ λα ιεηηνπξγήζεη ην εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα «Άζιεζεο γηα Όινπο» (  Άζιεζε θαη Γπλαίθα, 
Άζιεζε θαη Παηδί, Άζθεζε ζηελ Τξίηε Ηιηθία, Άζθεζε ζηελ Δθεβηθή Ηιηθία ) θαηά ηελ πεξίνδν 2018-

2019, κε ζχκβαζε εξγαζίαο Ιδησηηθνχ Γηθαίνπ Οξηζκέλνπ Φξφλνπ ζπλνιηθήο δηάξθεηαο έσο νθηψ (8) 
κήλεο θαη κέρξη ηε ιήμε ησλ πξνγξακκάησλ, κε σξηαία απνδεκίσζε και με κάλυψη της δαπάνης 
υπό τη μορφή αντιτίμου (άρθρο 10 του ν.4257/2014).  Αξηζκφο ζέζεσλ αλά εηδηθφηεηα φπσο 

πεξηγξάθεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: 
 

ΠΙΝΑΚΑ Α: ΕΠΙΛΟΓΕ ΑΠΑΥΟΛΗΗ (ανά κφδικό απαζτόληζης) 
Κφδικός 

απαζτόληζης 

Ειδικόηηηα 

 
Αριθμός 

αηόμφν 

(*)Επιπλέον απαραίηηηα ησπικά 

προζόνηα  

101 Αεροβικής Γυμναστικής 5  

102 Κολύμβησης 1  

 

(*) Πξνθεηκέλνπ νη ππνςήθηνη λα απαζρνιεζνχλ θαη ζε αληηθείκελα  φπνπ απαηηνχληαη δηαθνξεηηθά 

πξνζφληα απφ ηελ θχξηα εηδίθεπζή ηνπο, ζα πξέπεη απαξαίηεηα λα θαηέρνπλ θαη ηε ζπγθεθξηκέλε 
εηδίθεπζε ή εκπεηξία ηεο ζέζεο ζηελ νπνία ζα απαζρνιεζνχλ.  

Γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ εηδηθψλ πξνγξακκάησλ απαηηείηαη εηδηθφηεηα Δηδηθή Φπζηθή Αγσγή ή 
αλάινγε πξνυπεξεζία ζε πξνγξάκκαηα πνπ πξφθεηηαη λα πινπνηεζνχλ.  

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ 

Αίηεζε 

Βηνγξαθηθφ ζεκείσκα φπνπ ζα αλαθέξεηαη  ε πξνυπεξεζία ζηα πξνγξάκκαηα, ε επηκφξθσζε κέζσ 

ζεκηλαξίσλ, ε απφθηεζε άιινπ πηπρίνπ ή κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ ή εηδηθφηεηαο θ.η.ι. 

Υπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986 φηη ηα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζηελ αίηεζε θαη ην βηνγξαθηθφ 

είλαη αιεζή, φηη ζα απαζρνιεζεί ζε φπνηα Γεκνηηθή Δλφηεηα ηνπ ππνδεηρζεί (Γεκνηηθέο Δλφηεηεο ηνπ 
Γήκνπ Νάνπζαο) θαη φηη θαη φηη δελ έρεη θψιπκα θαηά ην άξζξν 22 ηνπ Υπαιιειηθνχ Κψδηθα 
(θαηαδίθε, ππνδηθία, δηθαζηηθή αληίιεςε, δηθαζηηθή απαγφξεπζε).  

Φσηνηππία πηπρίνπ Φπζηθήο Αγσγήο, εηδηθφηεηαο, κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ ή δηδαθηνξηθνχ δηπιψκαηνο ή 
ηζφηηκνπ ηίηινπ ζπνπδψλ ηεο αιινδαπήο αλαγλσξηζκέλνπ ζηελ Διιάδα. 

Φσηνηππία ηεο αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο. 

Πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο. 

Βεβαίσζε ηνπ Γήκνπ πεξί κφληκεο θαηνηθίαο. 

Βεβαίσζε Ο.Α.Δ.Γ. φηη είλαη άλεξγνο. 

Έγγξαθα πνπ λα απνδεηθλχνπλ πξνυπεξεζία, φπσο βεβαηψζεηο ή άιια απνδεηθηηθά ζηνηρεία ηνπ 

θπξίνπ θνξέα αζθαιηζηηθήο θάιπςεο (κηζζνδνηηθέο 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 θαη 

δηθαηνινγεηηθά πνπ λα απνδεηθλχνπλ φζα αλαθέξνληαη ζην βηνγξαθηθφ ζεκείσκα θαη ηα νπνία 
απνηέιεζαλ θξηηήξην επηινγήο. 

Έγγξαθα πνπ απνδεηθλχνπλ ηελ ηδηφηεηα ηνπ πνιπηέθλνπ ή ηνπ γνλέα κνλνγνλετθήο νηθνγέλεηαο 
ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία. 
 

Επιλογή – Ανάρηηζη πινάκφν – Ενζηάζεις 

Η επηινγή ησλ ππνςεθίσλ ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηελ Απφθαζε Υθππνπξγνχ Πνιηηηζκνχ & 

Αζιεηηζκνχ ΥΠΠΟΑ/ΓΓΥΑ/ΓΑΟΠΑΑΔΥΓΣ/ΤΣΠΔΠΑΟ/ 187200/13385/1259/891/07.06.2016 
(ΦΔΚ 1774/17.06.2016, ηεχρνο Β’) πνπ αθνξά ηελ «Έγθξηζε Οξγαλσηηθνχ Πιαηζίνπ Πξνγξακκάησλ 
Άζιεζεο γηα Όινπο ». Οη πξνζσξηλνί πίλαθεο θαηάηαμεο ησλ ππνςεθίσλ ζα αλαξηεζνχλ ζηνλ 
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πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ζην Γεκαξρείν ηνπ Γήκνπ Νάνπζαο θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ.                    
Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα ππνβάινπλ ελζηάζεηο, κέζα ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία  δέθα (10 

εκεξνινγηαθψλ) εκεξψλ ζην γξαθείν Αζιεηηζκνχ ηνπ Γήκνπ απφ ηελ επφκελε ηεο εκέξαο 
αλάξηεζεο ησλ πηλάθσλ ζην Γεκαξρείν Νάνπζαο. 
 

Κριηήρια επιλογής  

Βαζηθφ θξηηήξην θαηάηαμεο ησλ ππνςεθίσλ είλαη ε αλεξγία. Η αλεξγία απνδεηθλχεηαη κε ζρεηηθή 
βεβαίσζε απφ ην αξκφδην γξαθείν ηνπ Ο.Α.Δ.Γ.  
Σε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη ηθαλφο αξηζκφο ππνςεθίσλ πνπ λα πιεξνί ηελ παξαπάλσ πξνυπφζεζε 

(αλεξγία), πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί ε πινπνίεζε ησλ Π.Α.γ.Ο., ν θνξέαο δχλαηαη λα πξνζιάβεη 
Π.Φ.Α. νη νπνίνη δελ είλαη άλεξγνη. Η πξφζιεςε απηψλ γίλεηαη κε βάζε ηελ θαηάηαμή ηνπο ζε πίλαθα 

ζχκθσλα κε ηε κνξηνδφηεζε πνπ πεξηγξάθεηαη παξαθάησ. Ωο εθ ηνχηνπ , ζπληάζζνληαη πίλαθεο 
ππνςεθίσλ κε ιακβάλνληαο ππφςε ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο αλεξγίαο . 
 

Η ζεηξά θαηάηαμεο ησλ ππνςεθίσλ πνπ έρνπλ ην αλσηέξσ θξηηήξην θαζνξίδεηαη κε βάζε ηα 
αθφινπζα θξηηήξηα: 
 

Σσπικά Προζόνηα  

Βαζηθφ Πηπρίν: Βαζκφο Πηπρίνπ (νη κνλάδεο ηνπ βαζκνχ ηνπ ηίηινπ ζπνπδψλ κε δχν δεθαδηθά ςεθία 
πνιιαπιαζηάδνληαη κε ηνλ αξηζκφ 0,1). Δάλ ην πηπρίν απνθηήζεθε ζηελ αιινδαπή, απαηηείηαη 

αληίγξαθν ηεο πξάμεσο ηνπ ΓΙΚΑΤΣΑ ή ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ αλαγλψξηζεο ηνπ ΓΟΑΤΑΠ, γηα ηε 
βαζκνινγηθή αληηζηνηρία.  

Μεηαπηπρηαθνί Τίηινη : 
Μεηαπηπρηαθφο Τίηινο Σπνπδψλ (Master): 0,5 κνλάδεο. 
Γηδαθηνξηθφ: 1 κνλάδα.  

Δπηζήκαλζε: γίλεηαη ρξήζε ηεο πξνζθνξφηεξεο βαζκνινγηθά απφ ηηο δχν θαηεγνξίεο κεηαπηπρηαθψλ 
ηίηισλ (εθφζνλ θαηαηεζνχλ θαη νη δχν) θαη ελφο κφλν απφ ηελ ίδηα θαηεγνξία απηψλ. Απνθιείεηαη ε 

αζξνηζηηθή βαζκνιφγεζε ηνπο. 
 

  Εμπειρία  

Ο ππνςήθηνο ιακβάλεη κνλάδεο απφ ηελ εκπεηξία κε αλψηαην φξην ηνπο πελήληα (50) κήλεο. 

Γηα θάζε κήλα απαζρφιεζεο ζηα Π.Α.γ.Ο. κε κεληαίν ζχλνιν σξψλ έσο 120, νη κνλάδεο πνπ 
ιακβάλνληαη ππνινγίδνληαη σο εμήο :  αξ. κελψλ × ψξεο απαζρφιεζεο ην κήλα ×0,08 κνλάδεο / 120. 

      Γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ησλ ΠΑγΟ, ζα πξηκνδνηεζνχλ έσο 20 κήλεο απφ ηνπο ηειεπηαίνπο  

       24 κήλεο νη ππνςήθηνη πνπ έρνπλ απνδεδεηγκέλε πξνυπεξεζία ζην Γήκν Νάνπζαο σο εμήο :   
       αξ. κελψλ ( έσο 20 κήλεο )  × 0,05 κνλάδεο.  Η βαζκνιφγεζε γίλεηαη αζξνηζηηθά.  
 
 

Λοιπά βαθμολογούμενα κριηήρια  

Πνιπηεθλία 
Ο πνιχηεθλνο ππνςήθηνο βαζκνινγείηαη κε 2 κνλάδεο. Ο ππνςήθηνο πνπ είλαη ηέθλν πνιχηεθλεο  

νηθνγέλεηαο ιακβάλεη 0,5 κνλάδεο. 
Αλήιηθα ηέθλα 
Ο ππνςήθηνο βαζκνινγείηαη 0,3 κνλάδεο γηα θαζέλα απφ ηα δχν (2) πξψηα αλήιηθα ηέθλα ηνπ θαη 0,5  

κνλάδεο γηα ην ηξίην αλήιηθν ηέθλν.  
Γνλέαο κνλνγνλετθήο νηθνγέλεηαο (άξζξν 29 παξ. 6 Ν.3838/2010). 

Ο γνλέαο κνλνγνλετθήο νηθνγέλεηαο βαζκνινγείηαη κε 0,3 κνλάδεο γηα θάζε έλα (1) ηέθλν ηνπ.  
Βαζκνινγείηαη ν ππνςήθηνο πνπ έρεη ηελ γνληθή κέξηκλα. 
Δπηζήκαλζε: γίλεηαη ρξήζε ηεο πξνζθνξφηεξεο βαζκνινγηθά απφ ηηο παξαπάλσ ηδηφηεηεο. 

Απνθιείεηαη ε αζξνηζηηθή βαζκνιφγεζε ησλ παξαπάλσ θξηηεξίσλ 
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Λοιπά απαιηούμενα προζόνηα  

Σηελ πεξίπησζε πνπ απαηηνχληαη απφ ηελ αλαθνίλσζε θαη άιια (ηππηθά ή / θαη ηπρφλ πξφζζεηα) 

πξνζφληα απηά βαζκνινγνχληαη σο εμήο: 
Κχξηα θαηεγνξία εηδίθεπζεο 1 κνλάδα. 
Γεπηεξεχνπζα θαηεγνξία εηδίθεπζεο 0,5 κνλάδεο. 

Σηελ πεξίπησζε πνπ απαηηείηαη εμεηδίθεπζε ζε θαηεγνξία πνπ δελ πξνβιέπεηαη ζην πξφγξακκα 
ζπνπδψλ ηεο αληίζηνηρεο ζρνιήο ησλ Α.Δ.Ι., ιακβάλνληαη ππφςε βεβαηψζεηο ζπνπδψλ ή εθπαηδεπηηθψλ 

ζεκηλαξίσλ ή επηκνξθψζεσλ ζην ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν ηεο αλαθνίλσζεο. 
Σεκείσζε: Σε πεξίπησζε ηζνβαζκίαο ιακβάλνληαη ππφςε πξφζζεηα πξνζφληα φπσο ν ρξφλνο θηήζεο 

πηπρίνπ, ε εληνπηφηεηα, ε αμηνιφγεζε ηνπ ππνςεθίνπ απφ ην θνξέα (ζε πεξίπησζε πνπ έρεη 

πξνυπεξεζία ζηνλ νηθείν θνξέα θαη ζην ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα).  
 

Μεηά ηην ανακοίνφζη ηφν ηελικών πινάκφν από ηο Δήμο Νάοσζας νη επηηπρφληεο Π.Φ.Α. 
ππνρξενχληαη λα παξνπζηαζηνχλ ζην Γεκαξρείν Νάνπζαο εληφο 5 εξγάζηκσλ εκεξψλ γηα αλάιεςε 
ππεξεζίαο. Μεηά ην πέξαο ηεο πξνζεζκίαο απηήο ν Γήκνο Νάνπζαο δχλαηαη λα θαιέζεη ηνλ επφκελν ζηε 

ζεηξά θαηάηαμεο επηηπρφληα.  
Γηα ηα πξνγξάκκαηα πνπ αθνξνχλ ζε άηνκα κε αλαπεξίεο, θαηαξηίδεηαη μερσξηζηή θαηάζηαζε 

ππνςεθίσλ, ζηελ νπνία ζπκπεξηιακβάλνληαη φζνη έρνπλ ηελ αληίζηνηρε εηδίθεπζε. 
Σε 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. 

Σηηο πεξηπηψζεηο πνπ απφ ηε θχζε θαη ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ πξνγξάκκαηνο, ζχκθσλα κε ηελ θξίζε 
ηνπ θνξέα θαη ηελ απαξαίηεηε ζχκθσλε γλψκε ηεο Γ.Γ.Α., απαηηείηαη Π.Φ.Α. κε ζπγθεθξηκέλε 

εηδίθεπζε ή εκπεηξία, πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ πξνθήξπμε, πξνζιακβάλεηαη Π.Φ.Α. πνπ έρεη ηα 
απαξαίηεηα πξνζφληα.  
 

Οικονομικοί όροι απαζτόληζης 

 

Σηα Π.Α.γ.Ο. πξνζιακβάλνληαη θαηά πξνηεξαηφηεηα άλεξγνη Π.Φ.Α., κε δηθαίσκα λα εξγαζζνχλ σο ηε 
ζπκπιήξσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ 30 σξψλ αλά εβδνκάδα ζε έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο θνξείο. Οη Π.Φ.Α. 

ππνρξενχληαη ζε πεξίπησζε πνπ έρνπλ ππνγξάςεη ζχκβαζε εξγαζίαο ζε έλα θνξέα, θαηά ηελ ππνγξαθή 
ηεο ζχκβαζήο ηνπο ζε δεχηεξν θνξέα λα ππνβάιινπλ ππεχζπλε δήισζε, φπνπ ζα αλαθέξνπλ ηηο ψξεο 
απαζρφιεζεο ζηνλ πξψην θνξέα.  

Όζνη επηιεγνχλ λα εξγαζζνχλ ζηα Π.Α.γ.Ο. ππνγξάθνπλ ζχκβαζε εξγαζίαο Ιδησηηθνχ Γηθαίνπ 
Οξηζκέλνπ Φξφλνπ, δηάξθεηαο έσο νθηψ (8) κήλεο, κε σξηαία απνδεκίσζε και με κάλυψη της 
δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου (άρθρο 10 του ν.4257/2014) , πνπ θαζνξίδεηαη βάζεη ηεο 

θείκελεο λνκνζεζίαο. 
 

Προθεζμία και ηόπος σποβολής αιηήζεφν  

Οι ενδιαθερόμενοι μπορούν να σποβάλλοσν αίηηζη και ηα απαιηούμενα δικαιολογηηικά  από    

15/10/2018  έφς και 25/10/2018  ώρες  9:00 – 13:00  ζηο γραθείο Αθληηιζμού ηοσ Δήμοσ Νάοσζας               

( 2ος όροθος Δημαρτείοσ ), ηηλ. Επικοινφνίας  2332350374 - 2332050338 – 2332350360. 

 
Η παξνχζα ζα αλαξηεζεί ζηνλ Πίλαθα Αλαθνηλψζεσλ θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ  ΓΗΜΟΥ  Η.Π. 

ΝΑΟΥΣΑΣ . Πεξίιεςή ηεο ζα δεκνζηεπηεί  ζε δχν (2)  εκεξήζηεο  ή εβδνκαδηαίεο ηνπηθέο εθεκεξίδεο  

ηεο έδξαο ηνπ λνκνχ.  
 

                                                                 Ο ΔΗΜΑΡΥΟ Η. Π. ΝΑΟΤΑ 
 

 
 

                                                          

                                                                 ΝΙΚΟΛΑΟ  ΚΟΤΣΟΓΙΑΝΝΗ  
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