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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

 
για την πρόσληψη προσωπικού  (10 Καθηγητές Φυσικής Αγωγής) με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού 

δικαίου ορισμένου χρόνουγια τα ΠαΓΟ της ΓΓΑ 2018-2019. 
  

 
 

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ  

 

Λαμβάνοντας υπόψη: 

• Την παρ. 14 του άρθρου 12 του Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και 
την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» (ΦΕΚ 85/Α΄/11.04.2012) 

• Την υπ’αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ΤΣΠΕΠΑΟ/187200/13385/891 (ΦΕΚ 1774/τ. Β΄/17-06-
2016) Υπουργικής Απόφασης  περί «Εγκρίσεως Οργανωτικού Πλαισίου Προγραμμάτων Άθλησης για 
Όλους» 

• Την υπαριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔOA/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ΤΣΠΕΠΑΟ 489678/200651687/528 απο 4-10-2018 κοινή 
Υπουργική απόφαση σύμφωνα με την οποία κατανέμονται 10 θέσεις Καθηγητών Φυσικής Αγωγής στον 
Δήμο Καλαμαριας, 

• Τον αρ.Φύλλου 4478/9-10-2018 ΦΕΚ με την ανάρτηση της παραπάνω απόφασης, 

• Τις υπαριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ΤΣΠΕΠΑΟ 582504/23061/1894/540/15-11-2018 
         και ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ΤΣΠΕΠΑΟ 582539/23062/1895/541/ 15-11-2018   εγκρίσεις Γενικών 
και  Ειδικών προγραμμάτων αντίστοιχα, κατά τις οποίες ο Δήμος Καλαμαριάς λαμβάνει 41 τμήματα συνολικά . 

• Την με αριθμό 249/26-3-2018 (ΑΔΑ:94Χ1ΩΕΡ-Υ3Ν) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς 
με την οποία εγκρίθηκε   η υποβολή αιτήματος πρόσληψης Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής, για τα 
προγράμματα Άθλησης για Όλους της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού για το έτος 2018-2019 

• Την 980/5-12-2018 απόφαση ΔΣ με θέμα την έγκριση πρόσληψης 10 ΚΦΑ  διαφόρων ειδικοτήτων στα 
ΠΑγΟ 2018-2019 

ανακοινώνει 
 ότι θα   προσλάβει δέκα (10) πτυχιούχους   Φυσικής Αγωγής προκειμένου να υλοποιήσει τα Προγράμματα 
Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο.)  περιόδου 2018-2019, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 
(έως 8 μήνες), με ωρομίσθια αποζημίωση, για τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες: 

 



 

Α/Α 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

ΑΤΟΜΑ 
ΧΡΟΝΟΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ  
ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ 

1 ΠΕ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ 
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

3 Έως 8 μήνες 
Πτυχίο του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής 
και Αθλητισμού της ημεδαπής ή αναγνωρισμένης 
ανώτατης σχολής της αλλοδαπής, με 
προϋπηρεσία σε προγράμματα της ΓΓΑ, που να 
γνωρίζει ορθοσωμική, aerobic, pilates, yoga, 
γυμναστική στην Τρίτη ηλικία και zumba (όχι 
μεμονωμένα κάποιο από αυτά) . 

2 ΠΕ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ 
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

1 
Έως 8 μήνες Πτυχίο του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής 

και Αθλητισμού της ημεδαπής ή αναγνωρισμένης 
ανώτατης σχολής της αλλοδαπής,με προϋπηρεσία 
σε προγράμματα της ΓΓΑ, με ειδικότητα Tae 
Kwon Do 

3 ΠΕ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ 
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

1 
Έως 8 μήνες Πτυχίο του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής 

και Αθλητισμού της ημεδαπής ή αναγνωρισμένης 
ανώτατης σχολής της αλλοδαπής, με 
προϋπηρεσία σε προγράμματα της ΓΓΑ και 
εμπειρία στο kids aerobic και στην 
μουσικοκινητική – μοντέρνο χορό 

4 ΠΕ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ 
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

4 
Έως 8 μήνες Πτυχίο του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής 

και Αθλητισμού της ημεδαπής ή αναγνωρισμένης 
ανώτατης σχολής της αλλοδαπής, με 
προϋπηρεσία σε προγράμματα της ΓΓΑ ,οι τρείς 
(3)  δύο με ειδικότητα κολύμβησης και έναν 
ΚΦΑ με εξειδίκευση προπόνησης ΑΜΕΑ στο 
νερό 

5 ΠΕ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ 
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

1 
Έως 8 μήνες Πτυχίο του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής 

και Αθλητισμού της ημεδαπής ή αναγνωρισμένης 
ανώτατης σχολής της αλλοδαπής, με 
προϋπηρεσία σε ανάλογα προγράμματα της ΓΓΑ 
με ειδίκευση στην ειδική φυσική αγωγή και 
εμπειρία στην εκγύμναση ατόμων με ειδικές 
ανάγκες σε αίθουσα . 

 
 
 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
 
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά: 
 
1. Αίτηση (παραλαμβάνεται από το Γραφείο Αθλητισμού) με έντυπο κριτηρίων επιλογής 

2. Βιογραφικό σημείωμα που να αναφέρεται στην προϋπηρεσία στα προγράμματα, στην επιμόρφωση 

μέσω σεμιναρίων, στην απόκτηση άλλου πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου ή ειδικότητας κ.λπ. 

3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση και στο βιογραφικό 

σημείωμα είναι αληθή. Εάν επιλεγεί, θα απασχοληθεί σε οποιοδήποτε Δημοτικό Γυμναστήριο ή αίθουσα 

γυμναστικής στα όρια του Δήμου Καλαμαριάς, σε πρωινά ή απογευματινά τμήματα. Ότι δεν τελεί υπό 

απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη. Ότι δεν παραπέμφθηκε με τελεσίδικο Βούλευμα για κάποιο από τα 

αναφερόμενα στο άρθρο 22 του Π.Δ. 611/77 εγκλήματα έστω και εάν δεν επακολούθησε ποινική δίκη 

λόγω παραγραφής, καθώς και εάν εκκρεμεί εναντίον του κατηγορία για οποιοιδήποτε πλημμέλημα ή 



κακούργημα. • (μόνο για άντρες) Ότι έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές υποχρεώσεις του ή έχει νόμιμη 

απαλλαγή και την αιτία απαλλαγής. 

4. Φωτοτυπία πτυχίου Φυσικής Αγωγής, ειδικότητας, μεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού διπλώματος ή 

ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένου στην Ελλάδα. 

5. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας . 

6. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

7. Βεβαίωση του Δήμου περί μόνιμης κατοικίας. 

8. Βεβαίωση του ΟΑΕΔ ότι είναι άνεργος. 

9. 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 αποτελούν κριτήριο 

επιλογής . 

10. Έγγραφα που αποδεικνύουν την ιδιότητα του πολυτέκνου ή του γονέα μονογονεικής οικογένειας 

σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

 

(όλες οι φωτοτυπίες δεν είναι ανάγκη να είναι θεωρημένες) 
 

Τα προγράμματα θα πραγματοποιηθούν από τον Ιανουάριο  μέχρι και τον Ιούλιο του 2019. 
 
 

ΕΠΙΛΟΓΗ – ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ 
 

Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει με βάση την μοριοδότηση της υπ’αριθμ. 
ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ΤΣΠΕΠΑΟ/187200/13385/891 (ΦΕΚ 1774/τ. Β΄/17-06-2016) Υπουργικής 
Απόφασης  περί «Εγκρίσεως Οργανωτικού Πλαισίου Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους». 
Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει από την Επιτροπή Αξιολόγησης και επιλογής, που συστήθηκε με 
Απόφαση του Δημάρχου Καλαμαριάς στις 16-2-2015.  
Για την αξιολόγηση βασικό και απαραίτητο κριτήριο αξιολόγησης  των υποψηφίων  είναι η εγγραφή στις 
λίστες ανέργων του ΟΑΕΔ. Η μοριοδότηση θα γίνει σύμφωνα με το παραπάνω  Οργανωτικό Πλαίσιο της 
Γ.Γ.Α.  Για ποσοστό 20% δεν προσμετρούνται μόρια προϋπηρεσίας στα Π.Α.γ.Ο. για όλους τους 
υποψηφίους. 
Οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης των υποψηφίων θα αναρτηθούν στον πίνακα ανακοινώσεων του 
Δημαρχείου Καλαμαριάς στην οδό Κομνηνών 58, καθώς και στον πίνακα ανακοινώσεων του Γραφείου της 
Αντιδημαρχίας Παιδείας, Αθλητισμού, Πολιτισμού, Νεολαίας & Δια Βίου Μάθησης στην, οδό Καραμαούνα 1 & 
Πλατεία Σκρά στον 3ο όροφο, καθώς και στο γραφείο Αθλητισμού, στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Καλαμαριάς, 
στην οδό Χηλής & Πλαστήρα(τηλ:2313/314-290) . Κατά των αποτελεσμάτων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
υποβάλλουν ενστάσεις, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών στο Γραφείο Αθλητισμού 
(Δημοτικό Κολυμβητήριο), από την επομένη της  ημέρας ανάρτησης των αποτελεσμάτων. 

 
 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 
 

Βασικό κριτήριο κατάταξης των υποψηφίων είναι η ανεργία, η οποία αποδεικνύεται  με σχετική  ΠΡΟΣΦΑΤΗ  
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 ΠΑγΟ, ο φορέας δύναται να προσλάβει ΠΦΑ οι 
οποίοι δεν είναι άνεργοι . Η πρόσληψη αυτών θα γίνει σύμφωνα με την μοριοδότηση που περιγράφεται 



παρακάτω. Ως εκ τούτου συντάσσονται πίνακες υποψηφίων μη λαμβάνοντας υπόψη τον 
περιορισμό της ανεργίας. 

 
 

Τυπικά προσόντα 

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

Τυπικά προσόντα: 

·Βασικό πτυχίο :βαθμός πτυχίου (οι μονάδες  του βαθμού του τίτλου σπουδών με δυο δεκαδικά ψηφία 
πολλαπλασιάζονται  με τον αριθμό 0,1).Εάν το πτυχίο εκδόθηκε στην αλλοδαπή, απαιτείται αντίγραφο της 
πράξεως του ΔΙΚΑΤΣΑ ή του πιστοποιητικού αναγνώρισης του ΔΟΑΤΑΠ, για την βαθμολογική αντιστοιχία. 

·Μεταπτυχιακοί τίτλοι (Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών  master:0,5 μονάδες – διδακτορικό : 1 μονάδα ) 
επισημαίνεται ότι θα γίνεται χρήση της προσφορότερης βαθμολογικά από τις δυο κατηγορίες 
μεταπτυχιακών  και δεν θα γίνεται αθροιστική βαθμολόγησή τους. 

· Εμπειρία: Το ανώτατο όριο εμπειρίας θα είναι (50) πενήντα  μήνες .Για κάθε μήνα απασχόλησης στα 
ΠΑγΟ  με μηνιαίο σύνολο ωρών έως  120,οι μονάδες που λαμβάνονται υπολογίζονται ως εξής: 
Αριθμός μηνών Χ ώρες απασχόλησης το μήνα Χ 0,08 μονάδες / 120 . 
Για την εύρυθμη λειτουργία των ΠΑγΟ, στα προγράμματα που ο φορέας κρίνει απαραίτητο, δύναται να 
πριμοδοτήσει έως 20 μήνες από τους τελευταίους 24 μήνες, τους υποψηφίους που έχουν αποδεδειγμένη 
προϋπηρεσία στον οικείο φορέα ως εξής: 
Αρ.μηνών (έως 20 μήνες) Χ 0,05 μονάδες. 
 
Λοιπά βαθμολογούμενα κριτήρια 
Πολυτεκνία : 
Ο πολύτεκνος υποψήφιος  βαθμολογείται με 2 μονάδες.  
Ο υποψήφιος που είναι τέκνο πολύτεκνης οικογένειας λαμβάνει 0,5 μονάδες 
Ανήλικα τέκνα (0,3 μονάδες για τα δυο πρώτα ανήλικα τέκνα και 0,5 για το τρίτο ανήλικο τέκνο) . 
Γονέας μονογονεικής  οικογένειας (άρθρο 29 παρ.6 Ν.3838/2010) 
Ο γονέας μονογονεικής οικογένειας βαθμολογείται με 0,3 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. 
ΑΠΟΚΛΕΙΕΤΑΙ η αθροιστική βαθμολόγηση των παραπάνω κριτηρίων 
 
Λοιπά απαιτούμενα προσόντα 
· Κύρια κατηγορία ειδίκευσης  1 μονάδα 
· Δευτερεύουσα κατηγορία ειδίκευσης 0,5 μονάδες (σε περίπτωση που απαιτείται εξειδίκευση σε 
κατηγορία που δεν προβλέπεται στο πρόγραμμα σπουδών του αντίστοιχου τμήματος των ΑΕΙ λαμβάνονται 
υπόψη βεβαιώσεις σπουδών  ή εκπαιδευτικών σεμιναρίων ή επιμορφώσεων στο συγκεκριμένο 
αντικείμενο  της ανακοίνωσης.) 
Σημείωση  Σε περίπτωση ισοβαθμίας  θα ληφθούν υπόψη: ο χρόνος κτήσης πτυχίου, η εντοπιότητα και η 
αξιολόγηση του υποψηφίου από τον φορέα, σύμφωνα με το οργανωτικό πλαίσιο. 
  
Προγράμματα που αφορούν ΑΜΕΑ 
· Θα  καταρτιστεί ξεχωριστή κατάσταση υποψηφίων και σε περίπτωση που δεν θα υπάρχουν υποψήφιοι 
με τη συγκεκριμένη ειδίκευση  θα προσληφθούν ΠΦΑ με προϋπηρεσία ενός τουλάχιστον έτους στο 
συγκεκριμένο πρόγραμμα. 
Οι Π.Φ.Α. προσλαμβάνονται και απασχολούνται στα Π.Α.γ.Ο., με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
ορισμένου χρόνου, διάρκειας μέχρι και 8 μήνες. 
  
Οικονομικοί Όροι Απασχόλησης. 



Ι) Στα Π.Α.γ.Ο προσλαμβάνονται κατά προτεραιότητα άνεργοι Π.Φ.Α., με δικαίωμα να εργασθούν ως τη 
συμπλήρωση του αριθμού των 30 ωρών σε έναν ή περισσότερους φορείς. 
ΙΙ) Όσοι επιλέγονται να εργαστούν στα προγράμματα με τη διαδικασία τύπου 2  υπογράφουν σύμβαση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, μέχρι και 8 μήνες, με την Ειδική Γραμματεία Διατροφής και 
Άθλησης. 

 

 
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις στο γραφείο Αθλητισμού, στο Δημοτικό 
Κολυμβητήριο Καλαμαριάς, στην οδό Χηλής & Πλαστήρα (τηλ:2313/314 290) κατά τις ώρες 09.00 έως 
14.00, από τις 17-12-2018 και για δέκα (10) ημέρες, δηλαδή έως και  τις 27-12-2018. 
 

Η παρούσα δημοσιεύεται σε εφημερίδες της Θεσσαλονίκης, στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Δημαρχείου 

Καλαμαριάς στην οδό Κομνηνών 58, στο Γραφείο της Αντιδημαρχίας Παιδείας Αθλητισμού Νεολαίας 

Πολιτισμού & Δια Βίου Μάθησης στην οδό Καραμαούνα 1 & Πλατεία Σκρά στον 3ο όροφο, στο γραφείο 

Αθλητισμού, στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Καλαμαριάς, στην οδό Χηλής & Πλαστήρα καθώς και στην 

ιστοσελίδα του Δήμου Καλαμαριάς www.kalamaria.gr. 

  

 

         Ο Συντάξας 

 

Παπαμαυρουδής Μαυρουδής 

 

 

 

 

 

             Η Προϊσταμένη                                       Ο Εντεταλμένος Σύμβουλος Αθλητισμού 

 

 

         Δήμητρα Δάλιου                                                       Γεώργιος  Μύρτσος  

http://www.kalamaria.gr/

