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ΔΛΛΗΝΙΚΗ  ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΚΟΙΝΩΦΔΛΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ 
ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ – ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ –  
ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ 
ΓΗΜΟΤ ΠΑΛΛΗΝΗ                                                                                                
 

 

 

 

 

           

        Παιιήλε,5 επηεκβξίνπ   2019 

        Αξηζκ. Πξση.:987 

        ΑΔΑ:  
 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ΠΡΟΛΗΦΗ ΣΡΙΑΝΣΑ(30) 

ΠΣΤΥΙΟΤΥΧΝ ΦΤΙΚΗ ΑΓΧΓΗ (Π.Φ.Α.)  

γηα ηελ πινπνίεζε ησλ Πξνγξακκάησλ «Άζιεζε γηα Όινπο» (ΠΑγΟ) 

κέζσ Γεληθήο Γξακκαηείαο Αζιεηηζκνύ  

Πεξίνδνο 2019-2020 

 

Η Κνηλσθειήο Δπηρείξεζε  κε ηελ επσλπκία «ΚΟΙΝΩΦΔΛΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ 
ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ-ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ-ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΓΗΜΟΤ ΠΑΛΛΗΝΗ» κε 
ην δ.η. «Κ.Δ.Α.Π.Π.Γ.Π..» 

 

Έρνληαο ππόςε: 
 

1. Σελ πεξηπη. β ηεο παξ 2 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ Ν. 2190/94, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 

1 ηνπ λ. 3812/09 ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο δελ ππάγνληαη ζηηο δηαηάμεηο ησλ θεθαιαίσλ Α΄ Β΄ 

θαη Γ ηνπ Ν. 2190/94 «Σν εθπαηδεπηηθφ ή δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ ησλ Α.Δ.Ι., ησλ Σ.Δ.Ι. θαη 

ησλ κε νπνηαδήπνηε νλνκαζία ζρνιψλ ή ζρνιείσλ ή ππεξεζηψλ ηνπ Γεκνζίνπ, ησλ 

Ν.Π.Γ.Γ., ησλ Οξγαληζκψλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο πξψηνπ θαη δεχηεξνπ βαζκνχ θαη ησλ 

λνκηθψλ πξνζψπσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν.».  

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. Σελ παξ.6 ηνπ άξζξνπ 39 Ν.2725/99, φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 29 ηνπ 

Ν.4151/13 

4. Σηο δηαηάμεηο ηεο απφθαζεο Τπ. Πνιηηηζκνχ & Αζιεηηζκνχ 

ΤΠΠΟΑ/ΓΓΤΑ/ΓΑΟΠΑΑΔΤΓ/ΣΠΔΠΑΟ/187200/13385/1259/891/07.06.2016(ΦΔΚ 

1774/17.06.2016 ηεχρνο Β’) 

Ελληνική
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5. Σελ  ππ΄ αξηζ. 15/6-3-2019 απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Δπηρείξεζεο κε 

Θέκα: «Λήςε απφθαζεο γηα ηνλ Πξνγξακκαηηζκφ πξνζιήςεσλ Πηπρηνχρσλ Φπζηθήο 

Αγσγήο ζηα Πξνγξάκκαηα «Άζιεζε γηα Όινπο», πεξηφδνπ 2019-20» 

6. Σν ρέδην Ταινπνίεζεο Π.Α.γ.Ο. πεξηφδνπ 2019-20 ηεο Κ.Δ.Α.Π.Π.ΓΠ. 

7. Σελ «Έγθξηζε Καηαλνκήο ζέζεσλ γηα ηελ πξφζιεςε Πηπρηνχρσλ Φπζηθήο Αγσγήο 

(Π.Φ.Α.) κε ζθνπφ ηελ ζηειέρσζε ησλ ΟΣΑ θαη ησλ ΝΠΓΓ θαη ΝΠΙΓ απηψλ πνπ πινπνηνχλ 

Πξνγξάκκαηα Άζιεζεο γηα Όινπο (Π.Α.γ.Ο) έηνπο 2019-2020», κε ηελ ππ΄αξηζκ.ΚΤΑ 

ΤΠΠΟΑ/ΓΓΟΑ/ΓΑΟΠΑΑΔΤΓ/439980/15334/1266/14.8.2019(ΦΔΚ 3200/21.8.2019 ηεχρνο 

Β') 

8. Σν ππ΄αξηζ ΤΠΠΟΑ/ΓΓΟΑ/ΓΑΟΠΑΑΤΓ/ΣΠΔΠΑΟ/455395/15814/1309/415/27-08-2019 

Πηζηνπνίεζε θνξέσλ πινπνίεζεο Π.Α.γ.Ο. πεξηφδνπ 2019-2020 

9. Σελ ππ΄ αξ. 58/2019 Απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ ή Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ Κνηλσθεινχο 

Δπηρείξεζεο Γήκνπ Παιιήλε γηα ηελ έγθξηζε ηεο παξνχζαο  

10. Σηο ζρεηηθέο πηζηψζεηο ζηνλ πξνυπνινγηζκφ  

11. Σνλ θαλνληζκφ εζσηεξηθψλ ππεξεζηψλ 

Αλαθνηλώλεη 
 

Tελ πξόζιεςε ηξηάληα  (30) ΠΔ Πηπρηνύρσλ Φπζηθήο Αγσγήο, κε 
ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ (Ι.Γ.Ο.Υ.), 
δηάξθεηαο έσο νθηώ (8) κήλεο , κε σξηαία απνδεκίσζε, γηα ηελ πινπνίεζε 
ησλ Πξνγξακκάησλ Άζιεζεο γηα Όινπο 2019-2020  κέζσ ηεο ΓΓΑθαη 
ζπγθεθξηκέλα ηα εμήο, αλά ππεξεζία, έδξα, εηδηθόηεηα θαη δηάξθεηα 
ζύκβαζεο, αξηζκνύ αηόκσλ (βι. ΠΙΝΑΚΑ Α), κε ηα αληίζηνηρα απαηηνύκελα 

(ηππηθά θαη ηπρόλ πξόζζεηα) πξνζόληα (βι. ΠΙΝΑΚΑ Β): 
 

ΠΙΝΑΚΑ Α: ΘΔΔΙ ΔΠΟΥΙΚΟΤ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ (αλά θσδηθό ζέζεο) 

Κσδηθόο 
ζέζεο 

Τπεξεζία Έδξα ππεξεζίαο Δηδηθόηεηα 
Γηάξθεηα 

ζύκβαζεο 
Αξηζκόο 
αηόκσλ 

101 Κ.Δ.Α.Π.Π.Γ.Π. 
ΚΛΔΙΣΑΡΥΟΤ&ΑΡΙ

ΣΔΙΓΟΤ, 
ΓΔΡΑΚΑ 

ΠΔ Πηπρηνχρνη Φπζηθήο 
Αγσγήο κε Δηδηθφηεηα 

Αληηζθαίξηζεο 
8 κήλεο 1 

102 Κ.Δ.Α.Π.Π.Γ.Π. 
ΚΛΔΙΣΑΡΥΟΤ&ΑΡΙ

ΣΔΙΓΟΤ, 
ΓΔΡΑΚΑ 

ΠΔ Πηπρηνχρνη Φπζηθήο 
Αγσγήο κε Δηδηθφηεηα 

Δλφξγαλεο Γπκλαζηηθήο 
8 κήλεο 2 

103 Κ.Δ.Α.Π.Π.Γ.Π. 
ΚΛΔΙΣΑΡΥΟΤ&ΑΡΙ

ΣΔΙΓΟΤ, 
ΓΔΡΑΚΑ 

ΠΔ Πηπρηνχρνη Φπζηθήο 
Αγσγήο κε Δηδηθφηεηα 
Ρπζκηθήο Γπκλαζηηθήο 

8 κήλεο 2 

104 Κ.Δ.Α.Π.Π.Γ.Π. 
ΚΛΔΙΣΑΡΥΟΤ&ΑΡΙ

ΣΔΙΓΟΤ, 
ΓΔΡΑΚΑ 

ΠΔ Πηπρηνχρνη Φπζηθήο 
Αγσγήο κε Δηδηθφηεηα 
Κιαζηθνχ Αζιεηηζκνχ  

8 κήλεο 2 

105 Κ.Δ.Α.Π.Π.Γ.Π. 
ΚΛΔΙΣΑΡΥΟΤ&ΑΡΙ

ΣΔΙΓΟΤ, 
ΓΔΡΑΚΑ 

ΠΔ Πηπρηνχρνη Φπζηθήο 
Αγσγήο κε Δηδηθφηεηα 

Δηδηθήο Αγσγήο 
8 κήλεο 1 

106 Κ.Δ.Α.Π.Π.Γ.Π. 
ΚΛΔΙΣΑΡΥΟΤ&ΑΡΙ

ΣΔΙΓΟΤ, 
ΓΔΡΑΚΑ 

ΠΔ Πηπρηνχρνη Φπζηθήο 
Αγσγήο κε Δηδηθφηεηα 

Υεηξνζθαίξηζεο   
8 κήλεο 1 
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ΠΙΝΑΚΑ Α: ΘΔΔΙ ΔΠΟΥΙΚΟΤ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ (αλά θσδηθό ζέζεο) 

Κσδηθόο 
ζέζεο 

Τπεξεζία Έδξα ππεξεζίαο Δηδηθόηεηα 
Γηάξθεηα 

ζύκβαζεο 
Αξηζκόο 
αηόκσλ 

107 Κ.Δ.Α.Π.Π.Γ.Π. 
ΚΛΔΙΣΑΡΥΟΤ&ΑΡΙ

ΣΔΙΓΟΤ, 
ΓΔΡΑΚΑ 

ΠΔ Πηπρηνχρνη Φπζηθήο 
Αγσγήο κε Δηδηθφηεηα 

Πεηνζθαίξηζεο 
8 κήλεο 3 

108 Κ.Δ.Α.Π.Π.Γ.Π. 
ΚΛΔΙΣΑΡΥΟΤ&ΑΡΙ

ΣΔΙΓΟΤ, 
ΓΔΡΑΚΑ 

ΠΔ Πηπρηνχρνη Φπζηθήο 
Αγσγήο κε Δηδηθφηεηα 

Πνδνζθαίξηζεο   
8 κήλεο 6 

109 Κ.Δ.Α.Π.Π.Γ.Π. 
ΚΛΔΙΣΑΡΥΟΤ&ΑΡΙ

ΣΔΙΓΟΤ, 
ΓΔΡΑΚΑ 

ΠΔ Πηπρηνχρνη Φπζηθήο 
Αγσγήο κε Δηδηθφηεηα 

Καιαζνζθαίξηζεο  
8 κήλεο 2 

110 Κ.Δ.Α.Π.Π.Γ.Π. 
ΚΛΔΙΣΑΡΥΟΤ&ΑΡΙ

ΣΔΙΓΟΤ, 
ΓΔΡΑΚΑ 

ΠΔ Πηπρηνχρνη Φπζηθήο 
Αγσγήο κε Δηδηθφηεηα 
TaeKwonDo  ή άδεηα 

άζθεζεο 
επαγγέικαηνοTaeKwon

Do 

8 κήλεο 1 

111 Κ.Δ.Α.Π.Π.Γ.Π. 
ΚΛΔΙΣΑΡΥΟΤ&ΑΡΙ

ΣΔΙΓΟΤ, 
ΓΔΡΑΚΑ 

ΠΔ Πηπρηνχρνη Φπζηθήο 
Αγσγήο κε Δηδηθφηεηα 

Κνιχκβεζεο    
8 κήλεο 4 

112 Κ.Δ.Α.Π.Π.Γ.Π. 
ΚΛΔΙΣΑΡΥΟΤ&ΑΡΙ

ΣΔΙΓΟΤ, 
ΓΔΡΑΚΑ 

ΠΔ Πηπρηνχρνη Φπζηθήο 
Αγσγήο κε Δηδηθφηεηα 
Παξαδνζηαθψλ Υνξψλ 

8 κήλεο 3 

113 Κ.Δ.Α.Π.Π.Γ.Π. 
ΚΛΔΙΣΑΡΥΟΤ& 
ΑΡΙΣΔΙΓΟΤ, 

ΓΔΡΑΚΑ 

ΠΔ Πηπρηνχρνη Φπζηθήο 
Αγσγήο κε Δηδηθφηεηα 
Δπξσζηία & Τγεία ή 

Μαδηθφ Λατθφ 
Αζιεηηζκφ 

8 κήλεο 2 

 
 

ΠΙΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (αλά θσδηθό απαζρόιεζεο) 

Κσδηθόο 
απαζρόιεζεο 

Σίηινο ζπνπδώλ  
θαη  

ινηπά απαηηνύκελα (ηππηθά & ηπρόλ πξόζζεηα) πξνζόληα 

101  
 

ΚΤΡΙΑ ΠΡΟΟΝΣΑ:  
Α) Πηπρίν Σκήκαηνο Δπηζηήκεο Φπζηθήο Αγσγήο & Αζιεηηζκνχ κε Κχξηα Δηδηθφηεηα 
Αληηζθαίξηζεο ηεο εκεδαπήο ή ην νκψλπκν πηπρίν ή ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιψλ ηεο 
αιινδαπήο αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο πηζηνπνηεκέλν απφ ην Γ.Ο.Α.Σ.Α.Π. ζε 
επηθπξσκέλν αληίγξαθν. 
ΠΡΟΘΔΣΑ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΔΠΙΛΟΓΗ:  
Β) Ωο πξφζζεηα θξηηήξηα επηινγήο πξνζκεηξνχληαη: 
- ε δεπηεξεχνπζα εηδίθεπζε  

102 ΚΤΡΙΑ ΠΡΟΟΝΣΑ:  
Α) Πηπρίν Σκήκαηνο Δπηζηήκεο Φπζηθήο Αγσγήο & Αζιεηηζκνχ κε Κχξηα Δηδηθφηεηα 
Δλφξγαλεο Γπκλαζηηθήο ηεο εκεδαπήο ή ην νκψλπκν πηπρίν ή ηζφηηκνο ηίηινο 
ζρνιψλ ηεο αιινδαπήο αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο πηζηνπνηεκέλν απφ ην Γ.Ο.Α.Σ.Α.Π. 
ζε επηθπξσκέλν αληίγξαθν. 
ΠΡΟΘΔΣΑ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΔΠΙΛΟΓΗ:  
Β) Ωο πξφζζεηα θξηηήξηα επηινγήο πξνζκεηξνχληαη: 
- ε δεπηεξεχνπζα εηδίθεπζε  

103 ΚΤΡΙΑ ΠΡΟΟΝΣΑ:  
Α) Πηπρίν Σκήκαηνο Δπηζηήκεο Φπζηθήο Αγσγήο & Αζιεηηζκνχ κε Κχξηα Δηδηθφηεηα 
Ρπζκηθήο Γπκλαζηηθήο ηεο εκεδαπήο ή ην νκψλπκν πηπρίν ή ηζφηηκνο ηίηινο 
ζρνιψλ ηεο αιινδαπήο αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο πηζηνπνηεκέλν απφ ην Γ.Ο.Α.Σ.Α.Π. 
ζε επηθπξσκέλν αληίγξαθν. 
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ΠΙΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (αλά θσδηθό απαζρόιεζεο) 

Κσδηθόο 
απαζρόιεζεο 

Σίηινο ζπνπδώλ  
θαη  

ινηπά απαηηνύκελα (ηππηθά & ηπρόλ πξόζζεηα) πξνζόληα 

ΠΡΟΘΔΣΑ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΔΠΙΛΟΓΗ:  
Β) Ωο πξφζζεηα θξηηήξηα επηινγήο πξνζκεηξνχληαη: 
- ε δεπηεξεχνπζα εηδίθεπζε  
 

104  ΚΤΡΙΑ ΠΡΟΟΝΣΑ:  
Α) Πηπρίν Σκήκαηνο Δπηζηήκεο Φπζηθήο Αγσγήο & Αζιεηηζκνχ κε Κχξηα Δηδηθφηεηα 
Κιαζηθνχ Αζιεηηζκνχ ηεο εκεδαπήο ή ην νκψλπκν πηπρίν ή ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιψλ 
ηεο αιινδαπήο αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο πηζηνπνηεκέλν απφ ην Γ.Ο.Α.Σ.Α.Π. ζε 
επηθπξσκέλν αληίγξαθν. 
ΠΡΟΘΔΣΑ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΔΠΙΛΟΓΗ:  
Β) Ωο πξφζζεηα θξηηήξηα επηινγήο πξνζκεηξνχληαη: 
- ε δεπηεξεχνπζα εηδίθεπζε  
 

105  ΚΤΡΙΑ ΠΡΟΟΝΣΑ:  
Α) Πηπρίν Σκήκαηνο Δπηζηήκεο Φπζηθήο Αγσγήο & Αζιεηηζκνχ κε Κχξηα Δηδηθφηεηα 
Δηδηθήο Αγσγήο  ηεο εκεδαπήο ή ην νκψλπκν πηπρίν ή ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιψλ ηεο 
αιινδαπήο αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο πηζηνπνηεκέλν απφ ην Γ.Ο.Α.Σ.Α.Π. ζε 
επηθπξσκέλν αληίγξαθν. 
ΠΡΟΘΔΣΑ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΔΠΙΛΟΓΗ:  
Β) Ωο πξφζζεηα θξηηήξηα επηινγήο πξνζκεηξνχληαη: 
- ε δεπηεξεχνπζα εηδίθεπζε  
 

106  ΚΤΡΙΑ ΠΡΟΟΝΣΑ:  
Α) Πηπρίν Σκήκαηνο Δπηζηήκεο Φπζηθήο Αγσγήο & Αζιεηηζκνχ κε Κχξηα Δηδηθφηεηα 
Υεηξνζθαίξηζεο  ηεο εκεδαπήο ή ην νκψλπκν πηπρίν ή ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιψλ ηεο 
αιινδαπήο αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο πηζηνπνηεκέλν απφ ην Γ.Ο.Α.Σ.Α.Π. ζε 
επηθπξσκέλν αληίγξαθν. 
ΠΡΟΘΔΣΑ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΔΠΙΛΟΓΗ:  
Β) Ωο πξφζζεηα θξηηήξηα επηινγήο πξνζκεηξνχληαη: 
- ε δεπηεξεχνπζα εηδίθεπζε  
 

107  ΚΤΡΙΑ ΠΡΟΟΝΣΑ:  
Α) Πηπρίν Σκήκαηνο Δπηζηήκεο Φπζηθήο Αγσγήο & Αζιεηηζκνχ κε Κχξηα Δηδηθφηεηα 
Πεηνζθαίξηζεο  ηεο εκεδαπήο ή ην νκψλπκν πηπρίν ή ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιψλ ηεο 
αιινδαπήο αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο πηζηνπνηεκέλν απφ ην Γ.Ο.Α.Σ.Α.Π. ζε 
επηθπξσκέλν αληίγξαθν. 
ΠΡΟΘΔΣΑ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΔΠΙΛΟΓΗ:  
Β) Ωο πξφζζεηα θξηηήξηα επηινγήο πξνζκεηξνχληαη: 
- ε δεπηεξεχνπζα εηδίθεπζε  
 

108  ΚΤΡΙΑ ΠΡΟΟΝΣΑ:  
Α) Πηπρίν Σκήκαηνο Δπηζηήκεο Φπζηθήο Αγσγήο & Αζιεηηζκνχ κε Κχξηα Δηδηθφηεηα 
Πνδνζθαίξηζεο  ηεο εκεδαπήο ή ην νκψλπκν πηπρίν ή ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιψλ ηεο 
αιινδαπήο αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο πηζηνπνηεκέλν απφ ην Γ.Ο.Α.Σ.Α.Π. ζε 
επηθπξσκέλν αληίγξαθν. 
ΠΡΟΘΔΣΑ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΔΠΙΛΟΓΗ:  
Β) Ωο πξφζζεηα θξηηήξηα επηινγήο πξνζκεηξνχληαη: 
- ε δεπηεξεχνπζα εηδίθεπζε  
 

109  ΚΤΡΙΑ ΠΡΟΟΝΣΑ:  
Α) Πηπρίν Σκήκαηνο Δπηζηήκεο Φπζηθήο Αγσγήο & Αζιεηηζκνχ κε Κχξηα Δηδηθφηεηα 
Καιαζνζθαίξηζεο  ηεο εκεδαπήο ή ην νκψλπκν πηπρίν ή ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιψλ 
ηεο αιινδαπήο αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο πηζηνπνηεκέλν απφ ην Γ.Ο.Α.Σ.Α.Π. ζε 
επηθπξσκέλν αληίγξαθν. 
ΠΡΟΘΔΣΑ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΔΠΙΛΟΓΗ:  
Β) Ωο πξφζζεηα θξηηήξηα επηινγήο πξνζκεηξνχληαη: 
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ΠΙΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (αλά θσδηθό απαζρόιεζεο) 

Κσδηθόο 
απαζρόιεζεο 

Σίηινο ζπνπδώλ  
θαη  

ινηπά απαηηνύκελα (ηππηθά & ηπρόλ πξόζζεηα) πξνζόληα 

- ε δεπηεξεχνπζα εηδίθεπζε  
 
 
 

110  ΚΤΡΙΑ ΠΡΟΟΝΣΑ:  
Α) Πηπρίν Σκήκαηνο Δπηζηήκεο Φπζηθήο Αγσγήο & Αζιεηηζκνχ, κε Κχξηα 
Δηδηθφηεηα TaeKwonDo ή άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο TaeKwonDo,  ηεο 
εκεδαπήο ή ην νκψλπκν πηπρίν ή ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιψλ ηεο αιινδαπήο 
αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο πηζηνπνηεκέλν απφ ην Γ.Ο.Α.Σ.Α.Π. ζε επηθπξσκέλν 
αληίγξαθν. 
ΠΡΟΘΔΣΑ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΔΠΙΛΟΓΗ:  
Β) Ωο πξφζζεηα θξηηήξηα επηινγήο πξνζκεηξνχληαη: 
- ε δεπηεξεχνπζα εηδίθεπζε  
 

111  ΚΤΡΙΑ ΠΡΟΟΝΣΑ:  
Α) Πηπρίν Σκήκαηνο Δπηζηήκεο Φπζηθήο Αγσγήο & Αζιεηηζκνχ κε Κχξηα Δηδηθφηεηα 
Κνιχκβεζεο ηεο εκεδαπήο ή ην νκψλπκν πηπρίν ή ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιψλ ηεο 
αιινδαπήο αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο πηζηνπνηεκέλν απφ ην Γ.Ο.Α.Σ.Α.Π. ζε 
επηθπξσκέλν αληίγξαθν. 
ΠΡΟΘΔΣΑ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΔΠΙΛΟΓΗ:  
Β) Ωο πξφζζεηα θξηηήξηα επηινγήο πξνζκεηξνχληαη: 
- ε δεπηεξεχνπζα εηδίθεπζε  
 

112 ΚΤΡΙΑ ΠΡΟΟΝΣΑ:  
Α) Πηπρίν Σκήκαηνο Δπηζηήκεο Φπζηθήο Αγσγήο & Αζιεηηζκνχ κε Κχξηα Δηδηθφηεηα 
Παξαδνζηαθψλ Υνξψλ ηεο εκεδαπήο ή ην νκψλπκν πηπρίν ή ηζφηηκνο ηίηινο 
ζρνιψλ ηεο αιινδαπήο αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο πηζηνπνηεκέλν απφ ην Γ.Ο.Α.Σ.Α.Π. 
ζε επηθπξσκέλν αληίγξαθν. 
ΠΡΟΘΔΣΑ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΔΠΙΛΟΓΗ:  
Β) Ωο πξφζζεηα θξηηήξηα επηινγήο πξνζκεηξνχληαη: 
- ε δεπηεξεχνπζα εηδίθεπζε  
 

113 ΚΤΡΙΑ ΠΡΟΟΝΣΑ:  
Α) Πηπρίν Σκήκαηνο Δπηζηήκεο Φπζηθήο Αγσγήο & Αζιεηηζκνχ κε Κχξηα Δηδηθφηεηα 
Δπξσζηία & Τγεία ή Μαδηθφ Λατθφ Αζιεηηζκφ ηεο εκεδαπήο ή ην νκψλπκν πηπρίν ή 
ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιψλ ηεο αιινδαπήο αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο πηζηνπνηεκέλν απφ 
ην Γ.Ο.Α.Σ.Α.Π. ζε επηθπξσκέλν αληίγξαθν. 
ΠΡΟΘΔΣΑ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΔΠΙΛΟΓΗ:  
Β) Ωο πξφζζεηα θξηηήξηα επηινγήο πξνζκεηξνχληαη: 
- ε δεπηεξεχνπζα εηδίθεπζε  
 

 
 
1.ΓΔΝΙΚΑ ΣΤΠΙΚΑ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΠΡΟΛΗΦΗ 
 
1)Οη ππνςήθηνη πξέπεη λα έρνπλ ειηθία απφ 23 έσο 65 εηψλ. 
2)Να έρνπλ πηπρίν ΠΔ Φπζηθήο Αγσγήο Α.Δ.Ι. εκεδαπήο ή ηζφηηκν θαη 
αλαγλσξηζκέλν ζηελ Διιάδα πηπρίν αιινδαπήο αληίζηνηρεο ζρνιήο θαη κε ηελ αλάινγε 
εηδηθφηεηα πνπ δεηείηαη. 
3) Να κελ έρνπλ θψιπκα θαηά ην άξζξν 16 (Πνηληθή θαηαδίθε, ζηεξεηηθή ή επηθνπξηθή 
δηθαζηηθή ζπκπαξάζηαζε) ηνπ Ν. 3584/07 (ΦΔΚ 143/Α/28-06-2007'). 
4)Οη ππνςήθηνη δελ πξέπεη λα έρνπλ θψιπκα θαηά ην άξζξν 8 θαη 9 ηνπ Τπαιιειηθνχ 
Κψδηθα 
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5) Να έρνπλ ηελ πγεία θαη ηε θπζηθή θαηαιιειφηεηα πνπ ηνπο επηηξέπεη ηελ εθηέιεζε ησλ 
θαζεθφλησλ ηεο ζέζεο πνπ επηιέγνπλ 
6) Οη άλδξεο κέρξη ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ λα έρνπλ εθπιεξψζεη 
ηηοζηξαηησηηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο ή λα έρνπλ απαιιαγεί λφκηκα απφ απηέο. Γελ απαηηείηαη 
εθπιήξσζε ησλ ζηξαηησηηθψλ ππνρξεψζεσλ γηα ηνπο πνιίηεο θξάηνπο ηεο Δπξσπατθήο 
Έλσζεο ζηε ρψξα ησλ νπνίσλ δελ πξνβιέπεηαη ε ππνρξέσζε ζηξάηεπζεο. 
7) Όζνη είλαη δηνξηζκέλνη ζην δεκφζην ζα πξέπεη κε ηελ αλάιεςε ηεο ζέζεο λα 
πξνζθνκίζνπλ ηελ πξνβιεπφκελε εηδηθή άδεηα ηδησηηθνχ έξγνπ ή εξγαζία κε ακνηβή 
(δηάηαμε ηεο παξ.2 ηνπ άξζξνπ 77 ηνπ ΠΓ 611177), εθφζνλ ζπκβηβάδεηαη κε ηα θαζήθνληα 
ηεο ζέζεο ηνπ θαη δελ παξεκπνδίδεη ηελ νκαιή εθηέιεζε ηεο ππεξεζίαο ηνπ. Η άδεηα 
ρνξεγείηαη γηα ζπγθεθξηκέλν έξγν ή εξγαζία κεηά απφ ζχκθσλε αηηηνινγεκέλε γλψκε ηνπ 
ππεξεζηαθνχ ζπκβνπιίνπ θαη κπνξεί λα αλαθαιείηαη κε ηνλ ίδην ηξφπν. Η άδεηα ζηνπο 
ππαιιήινπο ηνπ Γεκνζίνπ ρνξεγείηαη απφ ηνλ νηθείν ππνπξγφ θαη ζηνπο ππαιιήινπο ησλ 
λνκηθψλ πξνζψπσλ δεκνζίνπ δηθαίνπ απφ ην αλψηαην κνλνκειέο φξγαλν δηνίθεζεο θαη 
αλ δελ ππάξρεη ηέηνην φξγαλν, απφ ηνλ πξφεδξν ηνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ δηνίθεζεο. 
(ΝΟΜΟ 3528/2007 - ΦΔΚ 26/Α'/9.2.2007, άξζξν 31) 
 
 
2. ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΗ - ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ 
 
 
Οι ςποψήθιοι για ηην απόδειξη ηων ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΩΝ ΠΡΟΟΝΣΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), 
ηων λοιπών ιδιοηήηων ηοςρ και ηηρ εμπειπίαρ ηοςρ οθείλοςν να πποζκομίζοςν όλα 
ηα  απαιηούμενα από ηην παπούζα ανακοίνωζη δικαιολογηηικά:  
 
(1) Αίηεζε ζηελ νπνία λα αλαθέξεηαη ν θσδηθφο απαζρφιεζεο θαη ηα επηζπλαπηφκελα 
δηθαηνινγεηηθά. (Υνξεγείηαη απφ ην θνξέα) 
(2) Βηνγξαθηθφ ζεκείσκα πνπ λα αλαθέξεηαη ζηελ πξνυπεξεζία ζηα πξνγξάκκαηα, ζηελ 
επηκφξθσζε κέζσ ζεκηλαξίσλ, ζηελ απφθηεζε άιινπ πηπρίνπ ή κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ ή 
εηδηθφηεηαο θ.ιπ. 
(3) Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986 φηη ηα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζηελ αίηεζε θαη 
ζην βηνγξαθηθφ ζεκείσκα είλαη αιεζή. 
(4) Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ Ν 1599/86 φηη δελ πθίζηαηαη θψιπκα θαηά ην άξζξν 16 (Πνηληθή 
θαηαδίθε, ζηεξεηηθή ή επηθνπξηθή δηθαζηηθή ζπκπαξάζηαζε) ηνπ Ν. 3584/07 (ΦΔΚ 
143/Α/28-06-2007')θαη  θαηά ην άξζξν 8 θαη 9 ηνπ ππαιιειηθνχ θψδηθα . 
(5) Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ Ν. 1599/86 γηα εθπιήξσζε ησλ ζηξαηησηηθψλ ππνρξεψζεσλ ή 
ε λφκηκε απαιιαγή θαη ε αηηία απαιιαγήο. (κφλν γηα άλδξεο) 
(6)Φσηνηππία πηπρίνπ Φπζηθήο Αγσγήο, εηδηθφηεηαο, κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ ή δηδαθηνξηθνχ 
δηπιψκαηνο ή ηζφηηκνπ ηίηινπ ζπνπδψλ ηεο αιινδαπήο αλαγλσξηζκέλνπ ζηελ Διιάδα.  
(7) Δπθξηλέο θσηναληίγξαθν ησλ δχν φςεσλ ηεο Αζηπλνκηθήο ηνπο Σαπηφηεηαο. 
(8) Πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο. 
(9) Βεβαίσζε ηνπ Γήκνπ πεξί κνλίκνπ θαηνηθίαο. 
(10) Βεβαίσζε ηνπ ΟΑΔΓ φηη είλαη άλεξγνο. 
(11)Έγγξαθα πνπ απνδεηθλχνπλ 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, θ.ιπ.) ή πηζηνπνηεηηθά πξνυπεξεζίαο 
ζεσξεκέλα απφ ηελ Δπηζεψξεζε Δξγαζίαο θαη δηθαηνινγεηηθά πνπ λα απνδεηθλχνπλ φζα 
αλαθέξνληαη ζην βηνγξαθηθφ ζεκείσκα θαη ηα νπνία απνηέιεζαλ θξηηήξην επηινγήο. 
(12) Έγγξαθα πνπ απνδεηθλχνπλ ηελ ηδηφηεηα ηνπ πνιχηεθλνπ ή ηνπ γνλέα κνλνγνλετθήο 
νηθνγέλεηαο ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία. 
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Παξαηεξήζεηο  
 
• Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα θαηαζέζνπλ αίηεζε γηα κηα κφλν εηδηθφηεηα. Τπνςήθηνη 
πνπ θαηαζέζνπλ γηα πάλσ απφ κηα ζέζε ζα απνξξίπηνληαη εμαξρήο. 
 

ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΤΝΗΜΜΔΝΧΝ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΧΝ &ΑΙΣΗΗ 
Ο ππνςήθηνο, αθνχ ειέγμεη φηη έρεη ζπγθεληξψζεη φια ηα δηθαηνινγεηηθά – πηζηνπνηεηηθάηα 
νπνία πξνβιέπνληαη γηα ηελ απφδεημε ησλ πξνζφλησλ ηνπ, ηα αξηζκεί ζε εκθαλέο ζεκείν 
θαηά θχιιν. Αθνινχζσο, ζηνλ ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΤΝΗΜΜΔΝΩΝ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ ηεο 
αίηεζεο ηα αλαθέξεη θαηά είδνο έλα πξνο έλα θαη θαηαγξάθεη ην ζχλνιν ησλ αξηζκεκέλσλ 
θχιισλ φισλ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ-πηζηνπνηεηηθψλ πνπ θαηαζέηεη (π.ρ. ζπλεκκέλα θχιια 
20). 
 
 
3. ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΔΠΙΛΟΓΗ-ΑΝΑΡΣΗΗ ΠΙΝΑΚΧΝ-ΤΠΟΒΟΛΗ ΔΝΣΑΔΧΝ 
 
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΔΠΙΛΟΓΗ 
Βαζηθφ θξηηήξην θαηάηαμεο ησλ ππνςεθίσλ είλαη ε αλεξγία. Η αλεξγία απνδεηθλχεηαη κε 
ζρεηηθή βεβαίσζε απφ ην αξκφδην γξαθείν ηνπ ΟΑΔΓ. 
ε 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 θαηάηαμε 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: 
 
Σππηθά Πξνζόληα 
 
Βαζηθό Πηπρίν: Οη 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 
ΓΙΚΑΣΑ ή ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ αλαγλψξηζεο ηνπ ΓΟΑΣΑΠ, γηα ηε βαζκνινγηθή 
αληηζηνηρία. 
Μεηαπηπρηαθνί Σίηινη 
Μεηαπηπρηαθφο Σίηινο πνπδψλ (Μaster): 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 βαζκνιφγεζή ηνπο. 
 
Δκπεηξία 
Ο ππνςήθηνο ιακβάλεη κνλάδεο απφ ηελ εκπεηξία κε αλψηαην φξην ηνπο πελήληα (50) 
κήλεο. 
Γηα θάζε κήλα απνδεδεηγκέλεο απαζρφιεζεο ζηα Π.Α.γ.Ο. κε κεληαίν ζχλνιν σξψλ έσο 
120, νη κνλάδεο πνπ ιακβάλνληαη ππνινγίδνληαη σο εμήο: 
Αξ. κελψλ x ψξεο απαζρφιεζεο ην κήλα x 0,08 κνλάδεο /120 
Γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ησλ Π.Α.γ.Ο, ζηα πξνγξάκκαηα πνπ ν θνξέαο θξίλεη 
απαξαίηεην, δχλαηαη λα πξηκνδνηήζεη έσο 20 κήλεο απφ ηνπο ηειεπηαίνπο 24 κήλεο, ηνπο 
ππνςεθίνπο πνπ έρνπλ απνδεδεηγκέλε πξνυπεξεζία ζηνλ νηθείν θνξέα σο εμήο: 
Αξ. κελψλ (έσο 20 κήλεο) x 0,05 κνλάδεο 
Η βαζκνιφγεζε γίλεηαη αζξνηζηηθά. 
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Λνηπά βαζκνινγνύκελα θξηηήξηα 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 N. 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. 
 
 
Λνηπά απαηηνύκελα πξνζόληα 
ηελ 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. 
 
εκείσζε: ε πεξίπησζε ηζνβαζκίαο ιακβάλνληαη ππφςε πξφζζεηα πξνζφληα φπσο ν 
ρξφλνο θηήζεο πηπρίνπ, ε εληνπηφηεηα, ε αμηνιφγεζε ηνπ 
 
ΔΠΙΛΟΓΗ –ΑΝΑΡΣΗΗ ΠΙΝΑΚΧΝ- ΤΠΟΒΟΛΗ ΔΝΣΑΔΧΝ 
Η επηινγή ησλ ππνςεθίσλ ζα γίλεη απφ ην Γ.. ηεο επηρείξεζεο κεηά απφ ζρεηηθή 
εηζήγεζε ηεο ηξηκεινχο επηηξνπήο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ πξφζιεςεο θαη 
αμηνιφγεζεο πξνζσπηθνχ, αλάινγα κε ηα ηππηθά πξνζφληα ησλ ππνςεθίσλ θαη ηηο 
αλάγθεο πνπ ηειηθά ζα πξνθχςνπλ, ζρεηηθά κε ηε δήηεζε θαη ηελ θάιπςε ησλ ζέζεσλ ησλ 
ηκεκάησλ.Ηκνξηνδφηεζε ζα γίλεη βάζεη ησλ πξνβιεπφκελσλ απφ ην άξζξν 9 ηνπ 
Οξγαλσηηθνχ Πιαηζίνπ Πξνγξακκάησλ Άζιεζεο γηα Όινπο- Απφθαζε Τπ. Πνιηηηζκνχ & 
ΑζιεηηζκνχΤΠΠΟΑ/ΓΓΤΑ/ΓΑΟΠΑΑΔΤΓ/ΣΠΔΠΑΟ/187200/13385/1259/891/07.06.2016 
(ΦΔΚ 1774/17.06.2016 ηεχρνο Β’).Πέξαλ ηνπ βαζηθνχ ηίηινπ ζπνπδψλ απαηηείηαη θχξηα 
εηδίθεπζε ή άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο ζηελ αληίζηνηρε ηεο πξνθεξπζζφκελεο ζέζεο. 
Ωο πξφζζεηα θξηηήξηα επηινγήο πξνζκεηξνχληαη  ε δεπηεξεχνπζα εηδίθεπζε. 
 
 
Οη πξνζσξηλνί πίλαθεο θαηάηαμεο ησλ ππνςεθίσλ ζα αλαξηεζνχλ ζηνλ πίλαθα 
αλαθνηλψζεσλ ηεο επηρείξεζεο. 
 
Καηά ησλ αλσηέξσ απνηειεζκάησλ νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ ελζηάζεηο 
κέζα ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία δέθα (10) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ ζηα γξαθεία ηεο 
επηρείξεζεο απφ ηελ επνκέλε ηεο εκέξαο αλάξηεζεο ησλ απνηειεζκάησλ.  Οη ελζηάζεηο 
ζα εμεηαζηνχλ απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή θαη ε ηειηθή απφθαζε ζα ιεθζεί απφ ην Γ.. ηεο 
επηρείξεζεο. 
 
Μεηά ηελ αλαθνίλσζε ησλ ηειηθψλ πηλάθσλ απφ ην θνξέα νη επηηπρφληεο Π.Φ.Α. 
ππνρξενχληαη λα παξνπζηαζηνχλ ζην θαηάζηεκα ηνπ θνξέα εληφο 5 εξγάζηκσλ εκεξψλ 
γηα αλάιεςε ππεξεζίαο. Μεηά ην πέξαο ηεο πξνζεζκίαο απηήο ν θνξέαο 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. 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. 
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Γηα πνζνζηφ 20% ησλ ζέζεσλ πνπ πξνθεξχζζεη ν θνξέαο δελ πξνζκεηξνχληαη κφξηα 
πξνυπεξεζίαο ζηα Π.Α.γ.Ο., εθφζνλ ην ζχλνιν ησλ ζέζεσλ πνπ πξoθεξχζζνληαη είλαη 
ηνπιάρηζηνλ 10. 
 
4. ΟΡΟΙ ΑΠΑΥΟΛΗΗ 
Ο ρψξνο θαη ν ρξφλνο απαζρφιεζεο (ψξεο απαζρφιεζεο εκεξεζίσο) ησλ επηιεγέλησλ 
πξνζψπσλ ζα θαζνξηζζεί αλάινγα κε ηηο ππεξεζηαθέο αλάγθεο φπσο απηέο ζα 
δηακνξθσζνχλ ηειηθά θαη ζα πξέπεη λα ηεξνχληαη απζηεξά, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο 
θείκελεο εξγαηηθήο θαη αζθαιηζηηθήο λνκνζεζίαο. 
Δηδηθφηεξα νη πξνζιεθζέληεο Π.Φ.Α. είλαη ππνρξεσκέλνη λα ηεξνχλ ηνπο φξνπο θαη ηνπο 
θαλνληζκνχο ηεο ζχκβαζεο εξγαζίαο θαζψο θαη ηα πξνγξάκκαηα πνπ ζα ζπληάμνπλ νη 
αξκφδηνη φζνλ αθνξά ζηελ θάιπςε σξψλ θαη ην είδνο ησλ πξνγξακκάησλ πνπ ζα ηνπο 
αλαηεζνχλ, παξέρνληαο ζηελ επηρείξεζε ην δηθαίσκα θιήζεο ηνπ επφκελνπ ζηνλ πίλαθα 
κνξηνπνίεζεο ζε πεξίπησζε πνπ γηα νπνηαδήπνηε ιφγν αδπλαηνχλ λα θαιχςνπλ ηα 
σξνιφγηα πξνγξάκκαηα. 
 
Όζνη ηειηθά επηιεγνχλ λα εξγαζηνχλ ζηα πξνγξάκκαηα ζα ππνγξάςνπλ ζχκβαζε 
κίζζσζεο εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ (Ι.Γ.Ο.Υ.) κε σξηαία απνδεκίσζε 
δηάξθεηαο κέρξη νθηψ (8) κήλεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο.  
 
O αθξηβήο αξηζκφο ηνπ πξνζσπηθνχ κε ηνλ νπνίν ζα ζπλάπηνπλ ζπκβάζεηο θαη ε δηάξθεηα 
ησλ ζπκβάζεσλ απηψλ ζα πξφθεηηαη απφ ηηο αλάγθεο θάιπςεο ησλ αληίζηνηρσλ ηκεκάησλ 
αλά ηδηφηεηα. 
 
5. ΠΡΟΘΔΜΙΑ ΚΑΙ ΣΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΔΧΝ 
Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ αίηεζε ζπκκεηνρήο θαη λα θαηαζέζνπλ φια ηα 
δηθαηνινγεηηθά ηνπο, είηε απηνπξνζψπσο, είηε κέζσ άιινπ λνκίκσο εμνπζηνδνηεκέλνπ 
απφ απηνχο πξνζψπνπ ζην πξσηφθνιιν ηεο Δπηρείξεζεο ζηα γξαθεία ηεο Γεκνηηθήο 
Δπηρείξεζεο ηεο Κ.Δ.Α.Π.Π.Γ.Π., νδφο Κιεηηάξρνπ&Αξηζηείδνπ, ηει. επηθνηλσλίαο: 210-
6619937, ψξεο απφ 10.00 π.κ. έσο 14.00 κ.κ., απφ ηελ Γεπηέξα 9-9-2019 έσο θαη ηελ  
Σεηάξηε 18-9-2019 (εληφο δέθα (10) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ ηειεπηαία εκέξα 
δεκνζίεπζεο ηεο παξνχζαο ζηνλ ηνπηθφ ηχπν). 
 
Αηηήζεηο κε ηειενκνηνηππία (θαμ) ή e-mail δελ ζα γίλνληαη δεθηέο. 
 
ε πεξίπησζε ζπζηεκέλεο απνζηνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ κέζσ ΔΛ.ΣΑ. δηεπθξηλίδεηαη 
φηη νη ππνςήθηνη θέξνπλ αθέξαηα ηελ επζχλε ηεο έγθαηξεο παξαιαβήο ηνπο εληφο ησλ 
πξναλαθεξφκελσλ ρξνληθψλ πεξηζσξίσλ. 
 
Η παξνχζα αλαθνίλσζε/πξνθήξπμε ζα αλαξηεζεί ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ: 1) ηεο 
Κνηλσθεινχο Δπηρείξεζεο Αζιεηηζκνχ-Πνιηηηζκνχ-Πεξηβάιινληνο Γήκνπ Παιιήλεο ζην 
Πνιηηηζηηθφ Κέληξν Γέξαθα θαη 2) ζην Γεκνηηθφ Καηάζηεκα  θαζψο θαη ειεθηξνληθά ζηελ 
ηζηνζειίδα «ΓΙΑΤΓΔΙΑ» ηεο Δπηρείξεζεο. Πεξίιεςε ηεο παξνχζεο ζα δεκνζηεπηεί ζε δχν 
(2) ηνπηθέο εκεξήζηεο εθεκεξίδεο ηνπ Ν. Αηηηθήο. 
 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ Δ.. ΣΗ 

Κ.Ε.Α.Π.Π.Δ.Π. 

 

 

 

Αθανάσιος Ζούτσος 
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