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Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Χ  Η  
 

Γηα ηελ πξόζιεςε δύν (02) ΠΣΤΥΙΟΤΥΧΝ ΦΤΙΚΗ ΑΓΧΓΗ κε ζύκβαζε 
εξγαζίαο Ιδησηηθνύ  Γηθαίνπ Οξηζκέλνπ Υξόλνπ, δηάξθεηαο έσο 8 κελώλ, γηα ηα 

Πξνγξάκκαηα Άζιεζεο γηα Όινπο πεξηόδνπ 2022-2023 

ΔΥΟΝΣΑ ΤΠΟΦΗ : 
 

1. Τηο δηαηάμεηο ηνπ Ν . 3852/2010(ΦΔΚ87/Α /́7-6-2010), «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο 
Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο – Πξφγξακκα 
Καιιηθξάηεο», φπσο έρνπλ ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχνπλ 

2. Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ Ν. 4057/2012 «Πεηζαξρηθφ Γίθαην Γεκνζίσλ 
Πνιηηηθψλ Γηνηθεηηθψλ Υπαιιήισλ θαη Υπαιιήισλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ 
Γεκνζίνπ Γηθαίνπ» (ΦΔΚ54/Α/2012). 

3. 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.  

4. Τηο δηαηάμεηο ηνπ Αζιεηηθνχ Νφκνπ 2725/99 φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην 
άξζξν 29 ηνπ Ν. 4151/29.04.2013 θαη ηζρχεη βάζεη ηνπ νπνίνπ ην πξνζσπηθφ 
πνπ πξνζιακβάλεηαη ζηα πιαίζηα ησλ Πξνγξακκάησλ «Άζιεζε γηα Όινπο» 
εμαηξείηαη ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο ππ. αξηζ. 33/2006 ΠΥΣ (ΦΔΚ Α ́ 280).  

5. Τελ ΥΠΠΟΑ/ΓΓΟΑ/ΓΑΟΠΑΑ/ΔΥΓΣ/69097/2670/170/7.2.2020 Υπνπξγηθή 
Απφθαζε (ΦΔΚ 461/Β΄/14.2.2020) «Έγθξηζε Οξγαλσηηθνχ Πιαηζίνπ 
Πξνγξακκάησλ θαη Δθδειψζεσλ Άζιεζεο γηα Όινπο» 

6. Τελ ππ’αξηζκ. 526568/07-11-2022 ΚΥΑ πνπ αθνξά ζηελ έγθξηζε Καηαλνκήο 
Θέζεσλ γηα ηελ πξφζιεςε Πηπρηνχρσλ Φπζηθήο Αγσγήο (Π.Φ.Α.) ηελ 
πεξίνδν 2022-2023. 

7. Τελ ππ’ αξηζ. ΥΠΠΟΑ/87625/03-03-2022 Απφθαζε ηεο βεβαίσζεο 
πηζηνπνίεζεο θαηαιιειφηεηαο πινπνίεζεο Π.Α.γ.Ο. θαη Δ.Α.γ.Ο.  

8. Τελ ππ’ αξηζ. 46/2022 Απφθαζε Γεκνηηθνχ Σπκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Σνπιίνπ 
γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ πξφζιεςεο Πηπρηνχρσλ Φπζηθήο Αγσγήο γηα ηελ 
πινπνίεζε πξνγξακκάησλ Άζιεζεο γηα φινπο πεξηφδνπ 2022-2023. 

 
Αλαθνηλώλεη 

 

ΑΔΑ: ΨΖΕΧΩ1Α-ΓΞ6



 
 
Σελ πξόζιεςε, δύν (02) Πηπρηνύρσλ Φπζηθήο Αγσγήο, κε ζύκβαζε εξγαζίαο 
ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ, ζπλνιηθήο δηάξθεηαο έσο νθηώ (8) κελώλ 
κε σξηαία απνδεκίσζε, γηα ηελ πινπνίεζε ησλ Πξνγξακκάησλ «Άζιεζεο γηα 
Όινπο» πεξηόδνπ 2022-2023. 
 
 
Απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά: 

Οη ελδηαθεξφκελνη καδί κε ηελ αίηεζή ηνπο πξέπεη λα ππνβάιινπλ ππνρξεσηηθψο ηα 
εμήο δηθαηνινγεηηθά: 

1. Βηνγξαθηθφ ζεκείσκα πνπ λα αλαθέξεηαη ζηελ πξνυπεξεζία ζηα 
πξνγξάκκαηα, ζηελ επηκφξθσζε κέζσ ζεκηλαξίσλ, ζηελ απφθηεζε άιινπ 
πηπρίνπ ή κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ ή εηδηθφηεηαο θ.ιπ. 

2. Υπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν.1599/1986 φηη ηα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 
αίηεζε θαη ζην βηνγξαθηθφ ζεκείσκα είλαη αιεζή. 

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

4. Φσηνηππία ηεο αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο. 
5. Πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο. 
6. Βεβαίσζε, πξφζθαηε (κέζα ζηα ρξνληθά φξηα ηεο πξνθήξπμεο) ηνπ ΟΑΔΓ φηη 

είλαη άλεξγνο. 
7. 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. 
 

Καη θαηά πεξίπησζε φπνπ απαηηνχληαη ή πθίζηαληαη: 
(1) Έγγξαθα πνπ απνδεηθλχνπλ ηελ ηδηφηεηα ηνπ πνιπηέθλνπ ή ηνπ γνλέα 
κνλνγνλετθήο νηθνγέλεηαο, ζχκθσλα  κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία. 
(2) Αλαγγειία άζθεζεο επαγγέικαηνο Πξνπνλεηή αζιήκαηνο(σλ) (φπνπ θξίλεηαη εθ 
ηνπ εμεηδηθεπκέλνπ πξνγξάκκαηνο θαη ηεο πξνθήξπμεο αλαγθαία πξνυπφζεζε) 
 
πκπιεξσκαηηθά  δηθαηνινγεηηθά (όπνπ απαηηνύληαη ή πθίζηαληαη) 

1. Μόλν γηα ηελ πεξίπησζε ηεο ηζνβαζκίαο  
Βεβαίσζε ηνπ Γήκνπ πεξί κφληκεο θαηνηθίαο - εληνπηφηεηα 

 
 
Κξηηήξηα επηινγήο – Καζνξηζκόο ηεο ζεηξάο θαηάηαμεο ησλ ππνςεθίσλ 
Βαζηθφ θξηηήξην θαηάηαμεο ησλ ππνςεθίσλ είλαη ε αλεξγία σο απηή απνδεηθλχεηαη κε 
ηε ζρεηηθή βεβαίσζε απφ ην αξκφδην γξαθείν ηνπ ΟΑΔΓ. 
 

ΚΧΓΙΚΟ 
ΘΔΗ ή 
ΚΧΓΙΚΟ 

ΑΠΑΥΟΛΗΗ 
 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ- 
ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ 

 

Αξηζκόο 
αηόκσλ 

Γηάξθεηα ζύκβαζεο 
 
 

1 
ΠΔ Πηπρηνύρνη 

Φπζηθήο Αγσγήο 
2 Έσο 8 κήλεο 

ΑΔΑ: ΨΖΕΧΩ1Α-ΓΞ6



 
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 
απαξαίηεηα κε ηε ζχκθσλε γλψκε ηεο Γ.Γ.Α. . Η πξφζιεςε απηψλ γίλεηαη κε βάζε 
ηελ θαηάηαμε ηνπο ζε πίλαθα ζχκθσλα κε ηε κνξηνδφηεζε  
πνπ πεξηγξάθεηαη παξαθάησ. Η ζεηξά θαηάηαμεο ησλ ππνςεθίσλ θαζνξίδεηαη κε 
βάζε ηα θξηηήξηα φπσο πξνβιέπνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 7.3 ηνπ ηζρχνληνο 
Οξγαλσηηθνχ πιαηζίνπ. 
 
Η επηινγή ησλ Π.Φ.Α. πνπ ζα εξγαζηνχλ γίλεηαη κε ην παξαθάησ ζχζηεκα 
θξηηεξίσλ: 
Τππηθά πξνζφληα: 

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

 Μεηαπηπρηαθνί Σίηινη  
Γηδαθηνξηθφ:2 κνλάδεο. 
Μεηαπηπρηαθφο Τίηινο Σπνπδψλ (Master): 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. 

 Δκπεηξία: Ο ππνςήθηνο ιακβάλεη κνλάδεο απφ ηελ εκπεηξία ζηα Πξνγξάκκαηα 
Άζιεζεο γηα Όινπο πνπ απνθηήζεθε ζηε ρξνληθή πεξίνδν ησλ ηειεπηαίσλ 
ελελήληα έμη (96) κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηεο πξνθήξπμεο απφ 
ηελ πξφζθαηε πξνο ηελ παιαηφηεξε. Γηα θάζε κήλα απνδεδεηγκέλεο 
απαζρφιεζεο ζηα Π.Α.γ.Ο. νη κνλάδεο πνπ ιακβάλνληαη ππνινγίδνληαη 
θιηκαθσηά σο εμήο: 
Γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηεο πξνθήξπμεο θαη 
πξνγελέζηεξα (απφ ηελ πξφζθαηε πξνο ηελ παιαηφηεξε) ησλ: 
1-24 κελώλ 0,8 κνλάδεο 
Πνιιαπιαζηαδφκελν κε ηνπο κήλεο απαζρφιεζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηε ζρεηηθή 
ζχκβαζε εξγαζίαο (θαη φζνη πξαγκαηνπνηήζεθαλ) ηνπ Π.Φ. Α γηα ην ζπγθεθξηκέλν 
ρξνληθφ δηάζηεκα.  
25 - 48 κελώλ 0,6 κνλάδεο 
Πνιιαπιαζηαδφκελν κε ηνπο κήλεο απαζρφιεζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηε ζρεηηθή 
ζχκβαζε εξγαζίαο (θαη φζνη πξαγκαηνπνηήζεθαλ) ηνπ Π.Φ. Α γηα ην ζπγθεθξηκέλν 
ρξνληθφ δηάζηεκα. 
 49 - 72 κελώλ 0,5 κνλάδεο 
Πνιιαπιαζηαδφκελν κε ηνπο κήλεο απαζρφιεζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηε ζρεηηθή 
ζχκβαζε εξγαζίαο (θαη φζνη πξαγκαηνπνηήζεθαλ) ηνπ Π.Φ. Α γηα ην ζπγθεθξηκέλν 
ρξνληθφ δηάζηεκα.  
73 - 96 κελώλ 0,2 κνλάδεο 
Πνιιαπιαζηαδφκελν κε ηνπο κήλεο απαζρφιεζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηε ζρεηηθή 
ζχκβαζε εξγαζίαο (θαη φζνη πξαγκαηνπνηήζεθαλ) ηνπ Π.Φ. Α γηα ην ζπγθεθξηκέλν 
ρξνληθφ δηάζηεκα.  
 
Λνηπά βαζκνινγνύκελα θξηηήξηα 

 Πνιπηεθλία: Ο πνιχηεθλνο ππνςήθηνο αλήιηθσλ ηέθλσλ βαζκνινγείηαη κε 2 
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: Ο γνλέαο κνλνγνλετθήο νηθνγέλεηαο 
βαζκνινγείηαη κε 0,5 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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Τα Γεληθά Γνκεκέλα Πξνγξάκκαηα αθνξνχλ φιεο ηηο εηδηθφηεηεο ησλ Π.Φ.Α. θαηά 
ηα ινηπά.  
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 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. 
 

Οηθνλνκηθνί Όξνη Απαζρόιεζεο. 

 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, κε ειάρηζηε απαζρφιεζε 3 σξψλ αλά εβδνκάδα. 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 επηιέγνληαη γηα λα εξγαζηνχλ ζηα Π.Α.γ.Ο. ππνγξάθνπλ ζχκβαζε εξγαζίαο 
κε ην θνξέα πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο, ζηελ νπνία θαζνξίδεηαη ε σξηαία 
απνδεκίσζε, βάζεη ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο. 

 
Δπηινγή -Αλάξηεζε πηλάθσλ- Τπνβνιή ελζηάζεσλ 

 Η επηινγή ησλ ππνςεθίσλ ζα γίλεη  απφ ηξηκειή επηηξνπή αμηνιφγεζεο ηνπ 
Γήκνπ Σνπιίνπ. Οη  αξρηθνί  πίλαθεο θαηάηαμεο ησλ ππνςεθίσλ ζα αλαξηεζνχλ 
ζην Γεκνηηθφ Καηάζηεκα ηνπ Γήκνπ Σνπιίνπ θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ 
(www.dimossouliou.gov.gr).  

 Οη  ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ  ελζηάζεηο ζηνλ θνξέα, κέζα ζε 
απνθιεηζηηθή πξνζεζκία δέθα (10 εξγάζηκσλ) εκεξψλ απφ ηελ επφκελε ηεο 
αλάξηεζεο ησλ πηλάθσλ θαηάηαμεο ππνςεθίσλ . 

 Μεηά ηελ παξέιεπζε ηεο αλσηέξσ πξνζεζκίαο, νη ελζηάζεηο εμεηάδνληαη θαη 
θαηαξηίδνληαη νξηζηηθνί πίλαθεο θαηάηαμεο ησλ ππνςεθίσλ πνπ αλαξηψληαη ζην 
Γεκνηηθφ Καηάζηεκα ηνπ Γήκνπ Σνπιίνπ θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ.  

 
Πξνζεζκία θαη ηόπνο ππνβνιήο αηηήζεσλ 
Η αλάξηεζε ηεο αλαθνίλσζεο πξφζιεςεο πξνζσπηθνχ γίλεηαη  ζην θαηάζηεκα 
ηεο ππεξεζίαο θαη ζην ρψξν αλαθνηλψζεσλ ηνπ δεκνηηθνχ θαηαζηήκαηνο θαη ζηε 
ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ Σνπιίνπ (www.dimossouliou.gov.gr) ελψ ε  δεκνζίεπζε  ηεο  
πεξίιεςεο  ηεο  παξνχζαο  γίλεηαη  ζε  δχν  εκεξήζηεο  ή  εβδνκαδηαίεο  ηνπηθέο  
εθεκεξίδεο.  

Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ αίηεζε θαη ηα δηθαηνινγεηηθά ζην 
email  ηνπ θνξέα protocol@paramythia.gr ή απηνπξνζψπσο, είηε  κε   άιιν 
λνκίκσο εμνπζηνδνηεκέλν απφ απηνχο πξφζσπν, είηε ηαρπδξνκηθά κε ζπζηεκέλε 
επηζηνιή, ζην Γξαθείν Πξσηνθφιινπ ηνπ  Γήκνπ  Σνπιίνπ  ζην Γεκνηηθφ 
Καηάζηεκα Παξακπζηάο, Τ.Κ.: 46200, Παξακπζηά, ηει. επηθνηλσλίαο: 
2666360132, (θ. Παπαεπαγγέινπ Δ., θ. Μαξαδφπνπινο Αζ.), εληφο πξνζεζκίαο 
δέθα (10) εξγάζηκσλ εκεξψλ, πνπ αξρίδεη απφ ηελ επνκέλε εκέξα ηεο ηειεπηαίαο 
δεκνζίεπζεο ηεο παξνχζαο ζηνλ ηνπηθφ ηχπν.  

Ο Γήκαξρνο 

Ισάλλεο π. Καξαγηάλλεο 
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