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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΘΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ (Π.Α.γ.Ο) Γ.Γ.Α. 2018-2019

Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ –ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ- ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

Έχοντας  υπόψη:
1) Tις διατάξεις  της παρ.2 του αρ. 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 δια-
τάξεις των κεφαλαίων Α΄,Β΄,Γ΄,  το εκπαιδευτικό ή διδακτικό προσωπικό των με οποια-
δήποτε ονομασία Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης

2) Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης -Πρόγραμμα Καλλικράτης” (ΦΕΚ 87Α),  όπως έχουν τροποποιη-
θεί και ισχύουν.

3) Το υπ΄ αριθμ. ΦΕΚ 1557/τ.Β’/27-6-2011, περί συγχώνευσης των Ν.Π.Δ.Δ. σε ένα νέο
Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Οργανισμός Αθλητισμού-Πολιτισμού και Παιδικής Αγωγής
Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης» & την έγκριση του Ο.Ε.Υ. του Οργανισμού  (ΦΕΚ
4369/τ.Β΄/13.12.2017) 

4) Τηναρ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ΤΣΠΕΠΑΟ/187200/13385/1259/891
(ΦΕΚ:1774/Β΄/17-6-2016) “ Έγκριση Οργανωτικού Πλαισίου Προγραμμάτων Άθλησης
για Όλους”

5) Την υπ' αριθμ. 32/2018 Απόφαση του Δ.Σ του Ο.Α.Π.Π.Α. με τίτλο “Λήψη απόφασης
για  την  έγκριση  θέσεων  Πτυχιούχων  Φυσικής  Αγωγής  (Π.Φ.Α.)  στο  πλαίσιο  των
Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους (ΠαγΟ) περιόδου 2018-19” ( ΑΔΑ:7ΜΦΟΚ0Κ-Σ7Κ).

6) Το υπ΄ αριθμ.πρωτ. 1928/12-4-2018  έγγραφο του ΝΠΔΔ ΟΑΠΠΑ προς τη  Γενική
Γραμματεία Αθλητισμού του  Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού περί αποστολής
των  εντύπων  υποβολής  προτάσεων  για  τα προγράμματα «Άθληση για Όλους»
περιόδου υλοποίησης 2018-2019.
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7) Την υπ΄ αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ΤΣΠΕΠΑΟ/489678/20065/1687/528  και
το υπ΄ αριθμ. ΦΕΚ: 4478/Β΄/9-10-2018   έγκριση κατανομής θέσεων  Πτυχιούχων Φυ-
σικής Αγωγής (Π.Φ.Α.).

8)Την υπ΄αριθμ. 152/2018  απόφαση του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Α.Π.Π.Α.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την πρόσληψη  έξι  (6) Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) διάρκειας  έως  οκτώ (8) μήνες  από την ημερομηνία υπογραφής
της σύμβασης εργασίας, η  ημερομηνία  λήξης  δεν  θα  ξεπερνά  τις  31-7-2019,  με ωριαία
αποζημίωση, βάσει της κείμενης νομοθεσίας και του Οργανωτικού Πλαισίου Π.Α.γ.Ο. (ΦΕΚ
1774/β΄/17-6-2016  )  της ΓΓΑ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού για τις εξής
ειδικότητες:

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΘΕΣΗΣ

ΑΤΟΜΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

01 1 ΠΤΥΧΙΟ ΑΕΙ ΤΕΦΑΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ

02 1
ΠΤΥΧΙΟ ΑΕΙ ΤΕΦΑΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ

03 1
ΠΤΥΧΙΟ ΑΕΙ ΤΕΦΑΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΕΝΟΡΓΑΝΗ

04 1
ΠΤΥΧΙΟ ΑΕΙ ΤΕΦΑΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

05 1
ΠΤΥΧΙΟ ΑΕΙ ΤΕΦΑΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ

06 1

ΠΤΥΧΙΟ  ΑΕΙ  ΤΕΦΑΑ  ΑΝΕΥ  ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ  με  εξειδίκευση,
TRX ,PILATES

1.      Προσόντα     Πρόσληψης
1. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία 23 έως 65 ετών. 
2. Να έχουν πτυχίο ΠΕ Φυσικής Αγωγής Α.Ε.Ι. ημεδαπής ή ισότιμο και αναγνωρισμένο

στην Ελλάδα πτυχίο αλλοδαπής αντίστοιχης σχολής και με την ανάλογη ειδικότητα
που ζητείται. 

3. Να έχουν υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των
καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν.

4. Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα
(καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση, δικαστική αντίληψη και απαγόρευση,
κλπ.).

2.      Υποβολή     Αίτησης     -Απαραίτητα     δικαιολογητικά
1. Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικώς τα

εξής δικαιολογητικά:
2. Αίτηση συμμετοχής – έντυπο με κριτήρια επιλογής.
3. Αντίγραφο  Πτυχίου Φυσικής Αγωγής,  ειδικότητας, μεταπτυχιακού τίτλου ή

διδακτορικού διπλώματος ή  ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής
αναγνωρισμένου από την Ελλάδα.
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4. Αντίγραφο Δελτίου  Αστυνομικής Ταυτότητας (δύο όψεων).
5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης πρόσφατης έκδοσης.Βεβαίωση του Δήμου

περί μόνιμης κατοικίας πρόσφατης έκδοσης.
6. Έγγραφα που αποδεικνύουν την 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,
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. Όλα τα άνωθεν αποδεικτικά έγγραφα
θα αναφέρουν το σύνολο των ωρών   ανά μήνα αποδεδειγμένης απασχόλησης του
υποψηφίου.

7. 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.

8. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι: Α) τα στοιχεία που αναφέρονται στην
αίτηση και στο βιογραφικό είναι αληθή ότι  θα  απασχοληθεί  σε  οποιαδήποτε
Δημοτική Ενότητα (Δημοτικές ενότητες Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης), σύμφωνα με
το ωράριο που θα του υποδειχθεί από τον ΟΑΠΠΑ  σε αντικείμενο το οποίο
συμπεριλαμβάνει ενεργεί συμμετοχή σε προγράμματα άσκησης, Β) ο υποψήφιος
δηλώνει ότι δεν έχει κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη,
υποδικία, δικαστική αντίληψη, δικαστική απαγόρευση).

9. Βεβαίωση του ΟΑΕΔ ότι είναι άνεργος.
10. Έγγραφα που να αποδεικνύουν την ιδιότητα του πολυτέκνου  ή του γονέα

μονογονεϊκής οικογένειας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

3.      Κριτήρια     επιλογής
Η επιλογή των υποψηφίων θα  γίνει  σύµφωνα το  (ΦΕΚ   1774/β΄/17-6-2016 «Έγκριση Ορ-
γανωτικού Πλαισίου Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο) της Γενικής Γραμματείας
Αθλητισμού»

4.      Όροι     Πρόσληψης   
Ο χώρος και ο χρόνος απασχόλησης (ώρες απασχόλησης ημερησίως) των επιλεγέντων
προσώπων θα καθορισθεί με απόφαση του Τμήματος Αθλητισμού  του ΝΠΔΔ Ο.Α.Π.Π.Α. του
Βάρης –Βούλας-Βουλιαγμένης, 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 Ο.Α.Π.Π.Α. το
δικαίωμα κλήσης του επόμενου στον πίνακα κατάταξης σε περίπτωση που για οποιοδήποτε
λόγο αδυνατούν να  καλύψουν τα ωρολόγια προγράμματα. Οι Π.Φ.Α. προσλαμβάνονται και
απασχολούνται στα Π.Α.γ.Ο., με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου,
διάρκειας από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης εργασίας εώς οκτώ (8) μήνες και η
ωριαία αποζημίωση αυτών καθορίζεται σύμφωνα  το Οργανωτικού Πλαισίου Π.Α.γ.Ο.

5.      Επι  λογή     -      Α  ν  ά  ρτ  η  σ      η                         πινάκων     –         Ε  ν  σ      τ  ά  σ      ε  ι  ς
Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει από την επιτροπή αξιολόγησης αιτήσεων που θα
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συσταθεί με την παρούσα  απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. 
Οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης των υποψηφίων θα αναρτηθούν στον πίνακα
ανακοινώσεων του ΟΑΠΠΑ και στην ιστοσελίδα του ΟΑΠΠΑ(www.vvv.gov.gr). Οι
ενδιαφερόμενοι  μπορούν  να  υποβάλουν ενστάσεις,  μέσα  σε  αποκλειστική  προθεσμία
(10) ημερολογιακών ημερών  στα  γραφεία  του ΟΑΠΠΑ, από  την επόμενη ημέρα της
ανάρτησης των πινάκων των αποτελεσμάτων.

6.      Πρ  οθε  σ      μ  ί  α              και     τόπος     υποβολής     αιτήσεων
Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων  δέκα (10) ημέρες μετά την  ημέρα  δημοσίευσης της
περίληψης της παρούσας σε εφημερίδα. 
Οι ενδιαφερόμενοι θα  μπορούν να κατεβάσουν την προκήρυξη από την ιστοσελίδα
του ΟΑΠΠΑ  (www.vvv.gov.gr),  να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής και να καταθέσουν
όλα τα δικαιολογητικά τους, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο νομίμως εξουσιοδοτημένο
από αυτούς  πρόσωπο στα γραφεία του Οργανισμού μας (Αφροδίτης 2, Βουλιαγμένη, ΤΚ
16671), Δευτέρα έως Παρασκευή κατά τις ώρες 8:00΄-13:30΄.

Αιτήσεις με τηλεομοιοτυπία (φαξ) ή e-mail δεν θα γίνονται δεκτές.  Σε περίπτωση
συστημένης αποστολής δικαιολογητικών μέσω ΕΛ.ΤΑ. ή εταιρείας ταχυμεταφοράς, το
εμπρόθεσμο των αιτήσεων ισχύει εφόσον ο φάκελος φέρει ημερομηνία αποστολής εντός της
προαναφερόμενης προθεσμίας.

Η  παρούσα ανακοίνωση/προκήρυξη θα αναρτηθεί  στον  Πίνακα  Ανακοινώσεων του
ΟΑΠΠΑ (Α φ ρ ο δ ί τ η ς  2  Β ο υ λ ι α γ μ έ ν η) ,  σ το  Δ ημ α ρ χ ε ί ο  ( Κα ρ α μ α ν λ ή  1 8
Β ο ύ λ α ) , κ α ι   σ τη ν   ιστοσελίδα του ΟΑΠΠΑ (www.vvv.gov.gr)

Περίληψη της παρούσης θ α  δημοσιευτεί   σε  δύο  (2)  εφημερίδες.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του ΟΑΠΠΑ

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ
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