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ΘΕΜΑ: «Ανακοίνωση πρόσληψης καθηγητών Φυσικής Αγωγής, µε σύµβαση εργασίας 

ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, οι οποίοι θα απασχοληθούν στα ΠΑγΟ  της  Γ.Γ.Α. που θα 
υλοποιήσει ο ∆ήµος Η.Π. Νάουσας για την περίοδο 2016 - 2017 ». 

 

                        ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθµ.  ΣΟΧ 4 / 2016 
 

Ο ∆ήµαρχος  Η.Π. Νάουσας έχοντας υπόψη: 
 

•Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης- Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 
 
•Την Απόφαση Υφυπουργού Πολιτισµού & Αθλητισµού ΥΠΠΟΑ/Γ∆ΥΑ/∆ΑΟΠΑΑΕΥ∆Σ/ΤΣΠΕΠΑΟ/ 
187200/13385/1259/891/07.06.2016 (ΦΕΚ 1774/17.06.2016, τεύχος Β’)  που αφορά την «Έγκριση 
Οργανωτικού Πλαισίου Προγραµµάτων Άθλησης για Όλους ».  
 

•Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 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 διατάξεις των κεφαλαίων Α’, Β’ 
και Γ’ το εκπαιδευτικό ή διδακτικό προσωπικό των µε οποιαδήποτε ονοµασία Οργανισµών Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθµού.  
 

•Την 78/2016 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Η.Π. Νάουσας µε θέµα                                  
« Προγραµµατισµός προσλήψεων ή µη, ΠΦΑ για την υλοποίηση προγραµµάτων άθλησης για όλους για 
την περίοδο 2016 – 2017 ». 
 

•Την  υπ. αριθµ.  ΥΠΠΟΑ/Γ∆ΥΑ/∆ΑΟΠΑΑΕΥ∆Σ/ΤΣΠΕΠΑΟ/285872/20410/1959/1420/5.9.2016 
Κοινή Απόφαση  των Υπουργών:  Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης, Πολιτισµού και 
Αθλητισµού,  και Οικονοµικών,  (ΦΕΚ 2863/8-9-2016, τεύχος Β’),   που αφορά την «Έγκριση 
κατανοµής θέσεων για την πρόσληψη  Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.) µε σκοπό τη στελέχωση 
των ΟΤΑ και των ΝΠ∆∆ και ΝΠΙ∆ αυτών που υλοποιούν  Προγράµµατα  Άθλησης για Όλους 
(Π.Α.γ.Ο.) έτους 2016-2017 ». 
 
•Το µε αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/Γ∆ΥΑ/∆ΑΟΠΑΑΕΥ∆Σ/ΤΣΠΕΠΑΟ/337652/23247/2372/1640/13.10.2016             
( Α∆Α : 76ΖΑ4653Π4-Ε75 ) έγγραφο της  Γ.Γ.Α. µε θέµα « Εγκρίσεις Γενικών Προγραµµάτων 
Άθλησης για Όλους µεγάλης διάρκειας περιόδου 2016 – 2017 ». 
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Ανακοινώνει 
 

 
 Την πρόσληψη ατόµων για την κάλυψη έξι ( 6 ) θέσεων κλάδου ΠΕ Καθηγητών Φυσικής Αγωγής 

προκειµένου να λειτουργήσει το εκπαιδευτικό πρόγραµµα «Άθλησης για Όλους» (Άθληση κ Γυναίκα) 
κατά την περίοδο 2016-2017, µε σύµβαση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου συνολικής 
διάρκειας έως οκτώ (8) µήνες και µέχρι τη λήξη των προγραµµάτων, µε ωριαία αποζηµίωση και με 
κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου (άρθρο 10 του ν.4257/2014).  Αριθµός 
θέσεων ανά ειδικότητα όπως περιγράφεται στον παρακάτω πίνακα: 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ανά κωδικό απασχόλησης) 

Κωδικός 
απασχόλησης 

Ειδικότητα 
 

Αριθµός 
ατόµων 

(*)Επιπλέον απαραίτητα τυπικά 
προσόντα 

101 Αεροβικής Γυμναστικής 5  

102 Κολύμβησης 1  
 

(*) Προκειµένου οι υποψήφιοι να απασχοληθούν και σε αντικείµενα  όπου απαιτούνται διαφορετικά 
προσόντα από την κύρια ειδίκευσή τους, θα πρέπει απαραίτητα να κατέχουν και τη συγκεκριµένη 
ειδίκευση ή εµπειρία της θέσης στην οποία θα απασχοληθούν. 
Για τη λειτουργία των ειδικών προγραµµάτων απαιτείται ειδικότητα Ειδική Φυσική Αγωγή ή 

ανάλογη προϋπηρεσία σε προγράµµατα που πρόκειται να υλοποιηθούν. 
 

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
•Αίτηση 
•Βιογραφικό σηµείωµα όπου θα αναφέρεται  η προϋπηρεσία στα προγράµµατα, η επιµόρφωση µέσω 
σεµιναρίων, η απόκτηση άλλου πτυχίου ή µεταπτυχιακού τίτλου ή ειδικότητας κ.τ.λ. 
•Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση και το βιογραφικό 
είναι αληθή, ότι θα απασχοληθεί σε όποια ∆ηµοτική Ενότητα του υποδειχθεί (∆ηµοτικές Ενότητες του 
∆ήµου Νάουσας) και ότι και ότι δεν έχει κώλυµα κατά το άρθρο 22 του Υπαλληλικού Κώδικα 
(καταδίκη, υποδικία, δικαστική αντίληψη, δικαστική απαγόρευση). 
•Φωτοτυπία πτυχίου Φυσικής Αγωγής, ειδικότητας, µεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού διπλώµατος ή 
ισότιµου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισµένου στην Ελλάδα. 
•Φωτοτυπία της αστυνοµικής ταυτότητας. 
•Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 
•Βεβαίωση του ∆ήµου περί µόνιµης κατοικίας. 
•Βεβαίωση Ο.Α.Ε.∆. ότι είναι άνεργος. 
•Έγγραφα που να αποδεικνύουν προϋπηρεσία, όπως βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία του 
κυρίου φορέα ασφαλιστικής κάλυψης (µισθοδοτικές 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 
αποτέλεσαν κριτήριο επιλογής. 
•Έγγραφα που αποδεικνύουν την ιδιότητα του πολυτέκνου ή του γονέα µονογονεϊκής οικογένειας 
σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. 
 

Επιλογή – Ανάρτηση πινάκων – Ενστάσεις 
Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει σύµφωνα µε την Απόφαση Υφυπουργού Πολιτισµού & 
Αθλητισµού ΥΠΠΟΑ/Γ∆ΥΑ/∆ΑΟΠΑΑΕΥ∆Σ/ΤΣΠΕΠΑΟ/ 187200/13385/1259/891/07.06.2016 
(ΦΕΚ 1774/17.06.2016, τεύχος Β’)  που αφορά την «Έγκριση Οργανωτικού Πλαισίου Προγραµµάτων 
Άθλησης για Όλους ». Οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης των υποψηφίων θα αναρτηθούν στον 
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πίνακα ανακοινώσεων στο ∆ηµαρχείο του ∆ήµου Νάουσας και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου.                    
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλουν ενστάσεις, µέσα σε αποκλειστική προθεσµία  δέκα (10 
ηµερολογιακών) ηµερών στο γραφείο Αθλητισµού του ∆ήµου από την επόµενη της ηµέρας 
ανάρτησης των πινάκων στο ∆ηµαρχείο Νάουσας. 
 

Κριτήρια επιλογής  
Βασικό κριτήριο κατάταξης των υποψηφίων είναι η ανεργία. Η ανεργία αποδεικνύεται µε σχετική 
βεβαίωση από το αρµόδιο γραφείο του Ο.Α.Ε.∆. 
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. Η πρόσληψη αυτών γίνεται µε βάση την κατάταξή τους σε πίνακα 
σύµφωνα µε τη µοριοδότηση που περιγράφεται παρακάτω. Ως εκ τούτου , συντάσσονται πίνακες 
υποψηφίων µη λαµβάνοντας υπόψη τον περιορισµό της ανεργίας. 
 
Η σειρά κατάταξης των υποψηφίων που έχουν το ανωτέρω κριτήριο καθορίζεται µε βάση τα 
ακόλουθα κριτήρια: 
 

Τυπικά Προσόντα 
Βασικό Πτυχίο: Βαθµός Πτυχίου (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 : 
Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών (Master): 0,5 µονάδες. 
∆ιδακτορικό: 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 µε ανώτατο όριο τους πενήντα (50) µήνες. 
Για κάθε µήνα απασχόλησης στα Π.Α.γ.Ο. µε µηνιαίο σύνολο ωρών έως 120, οι µονάδες που 
λαµβάνονται υπολογίζονται ως εξής :  αρ. µηνών × ώρες απασχόλησης το µήνα ×0,08 µονάδες / 120. 

      Για την εύρυθµη λειτουργία των ΠΑγΟ, θα πριµοδοτηθούν έως 20 µήνες από τους τελευταίους  
       24 µήνες οι υποψήφιοι που έχουν αποδεδειγµένη προϋπηρεσία στο ∆ήµο Νάουσας ως εξής :   
       αρ. µηνών ( έως 20 µήνες )  × 0,05 µονάδες.  Η βαθµολόγηση γίνεται αθροιστικά. 
 
 

Λοιπά βαθµολογούµενα κριτήρια 
Πολυτεκνία 
Ο πολύτεκνος υποψήφιος βαθµολογείται µε 2 µονάδες. Ο υποψήφιος που είναι τέκνο πολύτεκνης  
οικογένειας λαµβάνει 0,5 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 (άρθρο 29 παρ. 6 Ν.3838/2010). 
Ο γονέας µονογονεϊκής 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. 
Αποκλείεται η αθροιστική βαθµολόγηση των παραπάνω κριτηρίων 
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Λοιπά απαιτούµενα προσόντα 
Στην περίπτωση που απαιτούνται από την ανακοίνωση και άλλα (τυπικά ή / και τυχόν πρόσθετα) 
προσόντα αυτά βαθµολογούνται ως εξής: 
Κύρια κατηγορία ειδίκευσης 1 µονάδα. 
∆ευτερεύουσα κατηγορία ειδίκευσης0,5 µονάδες. 
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. 
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). 

 
Μετά την ανακοίνωση των τελικών πινάκων από το ∆ήµο Νάουσας οι επιτυχόντες Π.Φ.Α. 

υποχρεούνται να παρουσιαστούν στο ∆ηµαρχείο Νάουσας εντός 5 εργάσιµων ηµερών για ανάληψη 
υπηρεσίας. Μετά το πέρας της προθεσµίας αυτής ο ∆ήµος Νάουσας δύναται να καλέσει τον επόµενο στη 
σειρά κατάταξης επιτυχόντα.  
Για τα προγράµµατα που αφορούν σε άτοµα µε αναπηρίες, καταρτίζεται ξεχωριστή κατάσταση 

υποψηφίων, στην οποία συµπεριλαµβάνονται όσοι έχουν την αντίστοιχη ειδίκευση. 
Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν Π.Φ.Α. µε τη συγκεκριµένη ειδίκευση, δύναται να προσληφθούν 

Π.Φ.Α. µε προϋπηρεσία ενός τουλάχιστον έτους στο συγκεκριµένο πρόγραµµα. 
Στις περιπτώσεις που από τη φύση και τις ιδιαιτερότητες του προγράµµατος, σύµφωνα µε την κρίση 

του φορέα και την απαραίτητη σύµφωνη γνώµη της Γ.Γ.Α., απαιτείται Π.Φ.Α. µε συγκεκριµένη 
ειδίκευση ή εµπειρία, που προβλέπεται στην προκήρυξη, προσλαµβάνεται Π.Φ.Α. που έχει τα 
απαραίτητα προσόντα. 
 

Οικονοµικοί όροι απασχόλησης 
 

•Στα Π.Α.γ.Ο. προσλαµβάνονται κατά προτεραιότητα άνεργοι Π.Φ.Α., µε δικαίωµα να εργασθούν ως τη 
συµπλήρωση του αριθµού των 30 ωρών ανά εβδοµάδα σε έναν ή περισσότερους φορείς. Οι Π.Φ.Α. 
υποχρεούνται σε περίπτωση που έχουν υπογράψει σύµβαση εργασίας σε ένα φορέα, κατά την υπογραφή 
της σύµβασής τους σε δεύτερο φορέα να υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση, όπου θα αναφέρουν τις ώρες 
απασχόλησης στον πρώτο φορέα. 
•Όσοι επιλεγούν να εργασθούν στα Π.Α.γ.Ο. υπογράφουν σύµβαση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου 
Ορισµένου Χρόνου, διάρκειας έως οκτώ (8) µήνες, µε ωριαία αποζηµίωση και με κάλυψη της 
δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου (άρθρο 10 του ν.4257/2014), που καθορίζεται βάσει της 
κείµενης νοµοθεσίας. 

 

Προθεσµία και τόπος υποβολής αιτήσεων 
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν αίτηση και τα απαιτούµενα δικαιολογητικά  από   

24/10/2016  έως και 4/11/2016  ώρες  9:00 – 13:00  στο γραφείο Αθλητισµού του ∆ήµου Νάουσας               
( 2ος όροφος ∆ηµαρχείου ), τηλ. Επικοινωνίας  2332350338 - 2332050360 – 2332350374. 

 
Η παρούσα θα αναρτηθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του  ∆ΗΜΟΥ  Η.Π. 

ΝΑΟΥΣΑΣ . Περίληψή της θα δηµοσιευτεί  σε δύο (2)  ηµερήσιες  ή εβδοµαδιαίες τοπικές εφηµερίδες  
της έδρας του νοµού.  
 

                                                                 Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ Η. Π. ΝΑΟΥΣΑΣ 
 

 
 
                                                          
                                                                 ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ  
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