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Αριθμ. αποφ. 34/ 2020     
 

 

 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

   Από το Πρακτικό Νο 20 / 2020 

   του Διοικητικού Συμβουλίου 

 
                     Στην Xαλκίδα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου 
Χαλκιδέων επί της οδού Φαρμακίδου 15 συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση σήμερα την 28η του μήνα 
Σεπτεμβρίου  του έτους 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00, το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού 
Οργανισμού Αθλητισμού , Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Χαλκίδας έπειτα από την αρ. πρ. 3465/23-
09-2020 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε σε κάθε 
ένα Σύμβουλο, σύμφωνα με το άρθρο 64 του Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης). Έγινε διαπίστωση ότι σε σύνολο 15 
μελών βρέθηκαν παρόντα τα  11 όπως παρακάτω: 

 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

1. 
 
Ελένη ΑΊδίνη 
 

6. Θεόδωρος Γιαννακάρας , 
  
11 

Πέτρος Πρόκος 

2. Νικόλαος Ρόγκας 7 Παναγιώτης Νικολάου 12  

3. 
Παναγιώτης – Σωτήριος 
Καραμούζης 

8. Βασιλική Σαμπάνη 13  

4. 
 
Αναστάσιος Καλαθέρης 
 

9 Χαράλαμπος Κουσκούτης 14  

5 Τατιάνα Πετράκη, 10 Ελευθέριος Πνευματικός 15  
 

     

 

 
 
AΠΟΝΤΕΣ: Ιωάννα Δαριβέρη , Σωκράτης Σκλιάς, Βασιλική Κόντου- Πιτσινή, Δημήτριος 

Τριανταφύλλου 
 
 

Γραμματέας στην ανωτέρω συνεδρίαση ήταν η τακτική υπάλληλος του 
ΔΟΑΠΠΕΧ Μαρία Καραχάλιου 

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης  του 
ΔΟΑΠΠΕΧ κ. Φώτιος Μ. Γκούνης 

 
    ΘΕΜΑ  2

ο
:  Περί διακήρυξης πρόσληψης  4 πτυχιούχων καθηγητών 

Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.), µε σκοπό την στελέχωση των ΟΤΑ Α΄ 
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και Β΄ Βαθµού και των ΝΠ∆∆ και ΝΠΙ∆ αυτών, που θα υλοποιήσουν 

Προγράµµατα Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο) την περίοδο 2020-21 

 

Η Πρόεδρος κ. Ελένη Αίδίνη παρεθέτει προς έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο 

την κατωτέρω προκήρυξη που αφορά την πρόσληψη τεσσάρων (4) ατόμων 

Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.), µε σκοπό την στελέχωση των ΟΤΑ Α΄ και Β΄ 

Βαθµού και των ΝΠ∆∆ και ΝΠΙ∆ αυτών, που θα υλοποιήσουν Προγράµµατα 

Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο) την περίοδο 2020-21 όπως αυτές εγκρίθηκαν με την 

υπ’αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ 459462/14576/1116-31.08.2020 ΚΥΑ  : 

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η  

 

Για την πρόσληψη   τεσσάρων  (4) ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ με 

σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού  Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας έως 8 

μηνών, για τα Προγράμματα Άθλησης για Όλους περιόδου 2020-2021 

 

ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ : 

 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο 

Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών 

Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ54/Α/2012). 

2. Την ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΟΠΑΑ/ΕΥΔΣ/69097/2670/170/7.2.2020 

Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 461/Β΄/14.2.2020) «Έγκριση Οργανωτικού 

Πλαισίου Προγραμμάτων και Εκδηλώσεων Άθλησης για Όλους» 

3. Την υπ’αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/459462/14576/1116 

/26.8.2020 ΚΥΑ που αφορά στην «Έγκριση Κατανομής Θέσεων για την 

πρόσληψη Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.), με σκοπό την 

στελέχωση των ΟΤΑ Α΄ και Β΄ Βαθμού και των ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ αυτών, 

που θα υλοποιήσουν Προγράμματα Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο) την 

περίοδο 2020-21». (ΦΕΚ 3615/Β/31.8.2020). 

4. Την υπ’ αριθ. 

ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/484043/15340/1164/8.9.2020    Απόφαση 

του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού που αφορά στην «Έγκριση 

γενικά δομημένα μεγάλης διάρκειας Π.Α.γ.Ο. περιόδου 2020-2021»  

5. Τον κωδικό  πιστοποίησης   CK29  που αφορά, βεβαίωση πιστοποίησης 

καταλληλότητας υλοποίησης Π.Α.γ.Ο. και Ε.Α.γ.Ο.  

6. Την υπ’ αριθ. 34 /2020  Απόφαση  του  Δ.Ο.Α.Π.ΠΕ.Χ. για τον 

προγραμματισμό του  Δ.Ο.Α.Π.ΠΕ.Χ. πρόσληψης Πτυχιούχων Φυσικής 

Αγωγής για την υλοποίηση προγραμμάτων Άθλησης για όλους περιόδου 

2020-2021.  
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Ανακοινώνει 

Την πρόσληψη, τεσσάρων  (4)   Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής, με σύμβαση 

εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικής διάρκειας έως οκτώ 

(8) μηνών με ωριαία αποζημίωση, για την υλοποίηση των Προγραμμάτων 

«Άθλησης για Όλους» περιόδου 2020-2021. 

 

      

 

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΘΕΣΗΣ ή 

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣ

ΗΣ  

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ- 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

 

 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

Π.Α.γ.Ο  

 

Αριθμός 

ατόμων 

 

Διάρκεια 

σύμβασης 

 

 

 

ΠΡΟΣΘΕΤΑ 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

 

 

ΠΕ Κολύμβηση ΑΣΚΗΣΗ  

ΕΝΗΛΙΚΩΝ 

(ΚΟΛΥΜΒΗΣ

Η) 

1 Έως 8 

μήνες 

ΠΤΥΧΙΟ  

ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗ   
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Απαραίτητα δικαιολογητικά: 

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικώς τα 

εξής δικαιολογητικά: 

1.  Βιογραφικό σημείωμα που να αναφέρεται στην προϋπηρεσία στα προγράμματα, 

στην επιμόρφωση μέσω σεμιναρίων, στην απόκτηση άλλου πτυχίου ή 

μεταπτυχιακού τίτλου ή ειδικότητας κ.λπ. 

2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην 

αίτηση και στο βιογραφικό σημείωμα είναι αληθή. 

3. Φωτοτυπία πτυχίου Φυσικής Αγωγής, ειδικότητας, δευτερεύουσα ειδικότητας,  

μεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού διπλώματος ή ισότιμου τίτλου σπουδών της 

αλλοδαπής αναγνωρισμένου στην Ελλάδα. 

4. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας. 

5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

6. Βεβαίωση, πρόσφατη (μέσα στα χρονικά όρια της προκήρυξης)  του ΟΑΕΔ ότι 

είναι άνεργος. 

7. Έγγραφα που αποδεικνύουν προϋπηρεσία, όπως: Βεβαιώσεις 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, κ.λπ.) ή 

πιστοποιητικά προϋπηρεσίας θεωρημένα από την Επιθεώρηση Εργασίας και 

δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν όσα αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα 

και τα οποία αποτέλεσαν κριτήριο επιλογής. 

 

Συμπληρωματικά  δικαιολογητικά (όπου απαιτούνται ή υφίστανται) 

1. Έγγραφα που αποδεικνύουν την ιδιότητα του πολυτέκνου ή του γονέα 

μονογονεϊκής οικογένειας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

2. Φωτοτυπία εγγράφων για λοιπά απαιτούμενα προσόντα ως αναφέρονται 

στο 7.3.1.4 του ισχύοντος Οργανωτικού Πλαισίου. 

3. Μόνο για την περίπτωση της ισοβαθμίας  

Βεβαίωση του Δήμου περί μόνιμης κατοικίας _ εντοπιότητα 

 

 

ΠΕ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ

Υ  

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ 

ΑΣΚΗΣΗ  

ΕΝΗΛΙΚΩΝ  

(ΜΥΙΚΗ  

ΕΝΔΥΝΑΜΩΣ

Η) 

1 Έως 8 

μήνες 

ΔΙΠΛΩΜΑ 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ 

-ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ  -

ΜΥΙΚΗΣ  

ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗΣ  

(ΒΑΡΗ) 

ΠΕ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ

Υ  

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ 

ΑΣΚΗΣΗ 

ΕΝΗΛΙΚΩΝ 

(ΑΕΡΟΒΙΚΗ 

ΓΥΜΝΑΣΤΙΚ

Η) 

2 Έως 8 

μήνες 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ/ 

ΔΙΠΛΩΜΑ  

ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ   

-ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ- 

AEROBIC 

PILATES ZUMBA  

YOGA 
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Κριτήρια επιλογής – Καθορισμός της σειράς κατάταξης των υποψηφίων 

 

Βασικό κριτήριο κατάταξης των υποψηφίων είναι η ανεργία ως αυτή αποδεικνύεται 

με τη σχετική βεβαίωση από το αρμόδιο γραφείο του ΟΑΕΔ. 

 

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ικανός αριθμός υποψηφίων που να πληροί την 

παραπάνω προϋπόθεση (ανεργία), προκειμένου να εξασφαλιστεί η υλοποίηση των 

Π.Α.γ.Ο., ο φορέας δύναται να προσλάβει Π.Φ.Α οι οποίοι δεν είναι άνεργοι 

απαραίτητα με τη σύμφωνη γνώμη της Γ.Γ.Α.  

 

Η σειρά κατάταξης των υποψηφίων καθορίζεται με βάση τα κριτήρια όπως 

προβλέπονται στις παραγράφους 7.3, 7.4 και 7.5 του ισχύοντος Οργανωτικού 

πλαισίου  

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ  

Η επιλογή των Π.Φ.Α. που θα εργαστούν γίνεται µε το παρακάτω σύστηµα 

κριτηρίων: Τυπικά προσόντα:  

• Βασικό Πτυχίο: Οι µονάδες του βαθµού του τίτλου σπουδών µε δύο δεκαδικά 

ψηφία πολλαπλασιάζονται µε τον αριθµό 0,1. Εάν το πτυχίο αποκτήθηκε στην 

αλλοδαπή, απαιτείται αντίγραφο της πράξεως του ∆ΙΚΑΤΣΑ ή του πιστοποιητικού 

αναγνώρισης του ∆ΟΑΤΑΠ, για τη βαθµολογική αντιστοιχία.  

•Μεταπτυχιακοί Τίτλοι ∆ιδακτορικό:2 µονάδες. 

 Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών (Master): 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 βαθµολόγηση τους. 

 • Εµπειρία: Ο υποψήφιος λαµβάνει µονάδες από την εµπειρία στα Προγράµµατα 

Άθλησης για Όλους που αποκτήθηκε στη χρονική περίοδο των τελευταίων ενενήντα 

έξι (96) µηνών από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της προκήρυξης από την πρόσφατη 

προς την παλαιότερη. Για κάθε µήνα αποδεδειγµένης απασχόλησης στα Π.Α.γ.Ο. οι 

µονάδες που λαµβάνονται υπολογίζονται κλιµακωτά ως εξής:  

Για το χρονικό διάστηµα από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της προκήρυξης και 

προγενέστερα (από την πρόσφατη προς την παλαιότερη) των:  

1-24 µηνών 0,8 µονάδες  

Πολλαπλασιαζόµενο µε τους µήνες απασχόλησης που αναφέρονται στη σχετική 

σύµβαση εργασίας (και όσοι πραγµατοποιήθηκαν) του Π.Φ. Α για το συγκεκριµένο 

χρονικό διάστηµα. 

 25 – 48 µηνών 0,6 µονάδες  
Πολλαπλασιαζόµενο µε τους µήνες απασχόλησης που αναφέρονται στη σχετική 

σύµβαση εργασίας (και όσοι πραγµατοποιήθηκαν) του Π.Φ. Α για το συγκεκριµένο 

χρονικό διάστηµα.  

49 – 72 µηνών 0,5 µονάδες  
Πολλαπλασιαζόµενο µε τους µήνες απασχόλησης που αναφέρονται στη σχετική 

σύµβαση εργασίας (και όσοι πραγµατοποιήθηκαν) του Π.Φ. Α για το συγκεκριµένο 

χρονικό διάστηµα.  

73 – 96 µηνών 0,2 µονάδες  
Πολλαπλασιαζόµενο µε τους µήνες απασχόλησης που αναφέρονται στη σχετική 

σύµβαση εργασίας (και όσοι πραγµατοποιήθηκαν) του Π.Φ. Α για το συγκεκριµένο 

χρονικό διάστηµα.  
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Λοιπά βαθµολογούµενα κριτήρια  
• Πολυτεκνία: Ο πολύτεκνος υποψήφιος βαθµολογείται µε 2 µονάδες.  

• Ανήλικα τέκνα: Ο υποψήφιος βαθµολογείται 0,3 µονάδες για καθένα από τα δύο (2) 

πρώτα ανήλικα τέκνα του και 0,5 µονάδες για το τρίτο ανήλικο τέκνο.  

• Γονέας µονογονεϊκής οικογένειας:Ο γονέας µονογονεϊκής οικογένειας 

βαθµολογείται µε 0,5 µονάδες για κάθε ένα (1) τέκνο του. Βαθµολογείται ο 

υποψήφιος που έχει την γονική µέριµνα.  

Επισήµανση: Γίνεται χρήση της προσφορότερης βαθµολογικά από τις παραπάνω 

ιδιότητες. Αποκλείεται η αθροιστική βαθµολόγηση των παραπάνω κριτηρίων. 

 

 Λοιπά απαιτούµενα προσόντα  

• Κύρια κατηγορία ειδίκευσης 1,5 µονάδες 

 • ∆ευτερεύουσα κατηγορία ειδίκευσης 1,0 µονάδα. (Στην περίπτωση που απαιτείται 

εξειδίκευση σε κατηγορία που δεν προβλέπεται στο πρόγραµµα σπουδών της 

αντίστοιχης σχολής των Α.Ε.Ι., λαµβάνονται υπόψη βεβαιώσεις σπουδών ή 

εκπαιδευτικών σεµιναρίων ή επιµορφώσεων στο συγκεκριµένο αντικείµενο της 

ανακοίνωσης.)  

• Άδεια / αναγγελία άσκησης επαγγέλµατος προπονητή: 0,5 µονάδα.  

• Συµµετοχή σε επιµορφωτικά σεµινάρια που διοργανώνονται από τη Γ.Γ.Α.: 0,5 

µονάδα ανά σεµινάριο και µέχρι δύο σεµινάρια στη διάρκεια της τελευταίας 

πενταετίας.  

Τα Γενικά ∆οµηµένα Προγράµµατα αφορούν όλες τις ειδικότητες των Π.Φ.Α. κατά 

τα λοιπά. 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).  

 

Οι Π.Φ.Α. προσλαµβάνονται και απασχολούνται στα Π.Α.γ.Ο., µε σύµβαση εργασίας 

ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, διάρκειας µέχρι 8 µήνες.  

 

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ- ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ  
 

Οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης των υποψηφίων θα αναρτηθούν στον πίνακα 

ανακοινώσεων του  ΔΟΑΠΠΕΧ   Φαρμακίδου  15 Χαλκίδα . Κατά των ανωτέρω 

αποτελεσµάτων οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν ενστάσεις, µέσα σε 

αποκλειστική προθεσµία δέκα εργάσιµων (10) ηµερών στα γραφεία του Οργανισμού 

από την εποµένη της ηµέρας ανάρτησης των αποτελεσµάτων.  

 Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν αίτηση στο  ΔΟΑΠΠΕΧ  Δ/νση:   

Φαρμακίδου  15  ισόγειο,  τηλ.  2221351128  κα Έλενα  Γεωργατζή   κατά  τις  ώρες  

08:00-15:00  εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερολογιακών  ημερών από την ανάρτηση 

της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων του Δ.Ο.Α.Π.ΠΕ.Χ. , στο 

«ΔΙΑΥΓΕΙΑ»  , στην ιστοσελίδα  του ΔΟΑΠΠΕΧ και την δημοσίευση της περίληψης 

της Ανακοίνωσης σε μία ημερήσια τοπική εφημερίδα, όπως ορίζεται στην παρ. 4 του 

άρθρου 1 του Π.Δ. 524/1980, αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο άτομο, 

επισυνάπτοντας τα σχετικά δικαιολογητικά, που αποδεικνύουν τα απαιτούμενα 

προσόντα  

Η περίληψη της παρούσας ανακοίνωσης δηµοσιεύεται σε δύο (02) εφηµερίδες της 

Χαλκίδας  , στον Πίνακα Ανακοινώσεων του ∆ηµαρχείου Χαλκίδας   και στην 

ιστοσελίδα του ∆ήµου Χαλκιδέων  .  
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Κατόπιν διαλογικής συζητήσεως  το Δ.Σ.  

 

Αποφασίζει ομόφωνα 

 

     Εγκρίνει την ανωτέρω προκήρυξη για πρόσληψη 4 πτυχιούχων καθηγητών 

Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.)  

  
 

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
Ελένη Αϊδίνη 

Νικόλαος Ρόγκας, Παναγιώτης-Σωτήριος Καραμούζης , 

Aναστάσιος Καλαθέρης, Τατιάνα Πετράκη , Χαράλαμπος 

Κουσκούτης, Παναγιώτης Νικολάου, Βασιλική Σαμπάνη, , 

Θεόδωρος Γιαννακάρας , Ελευθέριος Πνευματικός, Πέτρος 

Πρόκος,  
 
 

   Χαλκίδα  28/09/2020 
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