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ΘΔΜΑ: « Ανακοίνυζη ππόζλητηρ Πηςσιούσυν Φςζικήρ Αγυγήρ, με ζύμβαζη επγαζίαρ 

ιδιυηικού δικαίος οπιζμένος σπόνος, οι οποίοι θα απαζσοληθούν ζηα ΠΑγΟ  ηηρ  Γ.Γ.Α. πος θα 

ςλοποιήζει ο Γήμορ Η.Π. Νάοςζαρ για ηην πεπίοδο 2021 - 2022 ». 
 

                      ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ςπ’ απιθμ.  ΟΥ   4 / 2021  
 

Ο Γήμαπσορ  Η.Π. Νάοςζαρ έσονηαρ ςπότη: 
 

Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο 

Γηνίθεζεο- Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο» (ΦΔΚ 87 Α), φπσο έρνπλ ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχνπλ. 

 

Σηο 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 Σνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο πξψηνπ θαη δεπηέξνπ βαζκνχ.  
 

Σελ Απφθαζε Τθππνπξγνχ Πνιηηηζκνχ & Αζιεηηζκνχ ΤΠΠΟΑ/ΓΓΟΑ/ΓΑΟΠΑΑΔΤΓ/ 

69097/2670/170/07.02.2020 (ΦΔΚ 461/14.02.2020, ηεχρνο Β’) πνπ αθνξά ηελ «Έγθξηζε Οξγαλσηηθνχ 

Πιαηζίνπ Πξνγξακκάησλ θαη Δθδειψζεσλ Άζιεζεο γηα Όινπο ».  
 

Σελ 135/22.4.2021 (ΑΓΑ : 6ΔΒ5ΧΚ0-ΕΜΞ) Απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Ζ.Π. 

Νάνπζαο κε ζέκα « Πξνγξακκαηηζκφο πξνζιήςεσλ Πηπρηνχρσλ Φπζηθήο Αγσγήο γηα ηελ πινπνίεζε 

ησλ Πξνγξακκάησλ Άζιεζεο γηα Όινπο (ΠΑγΟ) πεξηφδνπ 2021 – 2022 ». 

 

Σν  ππ. αξηζκ.  ΤΠΠΟΑ/ΓΓΟΑ/ΓΑΟΠΑΑΔΤΓ/ΣΠΔΠΑΟ/147677/5377/512/249/5.5.2020 έγγξαθν  

ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Αζιεηηζκνχ,   κε ζέκα «Υνξήγεζε βεβαίσζεο πηζηνπνίεζεο θαηαιιειφηεηαο 

πινπνίεζεο ΠΑγΟ θαη ΔΑγΟ» κε ην νπνίν ελεκεξψζεθε ν Γήκνο Νάνπζαο φηη εγγξάθεθε ζηνλ πίλαθα 

πηζηνπνηεκέλσλ θνξέσλ πινπνίεζεο ΠΑγΟ κε θσδηθφ πηζηνπνίεζεο 29Τ7 θαη φηη ε πηζηνπνίεζε έρεη 

ηζρχ κέρξη ηηο 20/4/2022. 

 

Σελ ππ. αξηζκ.  ΤΠΠΟΑ Α.Π. 551884/15.11.2021(ΑΓΑ : ΧΓΤΛ4653Π4-ΜΒΥ) Απφθαζε  ησλ 

Τπνπξγψλ Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ, Δζσηεξηθψλ θαη Οηθνλνκηθψλ, κε ζέκα «Έγθξηζε Καηαλνκήο 

ζέζεσλ γηα ηελ πξφζιεςε Πηπρηνχρσλ Φπζηθήο Αγσγήο, κε ζθνπφ ηελ ζηειέρσζε ησλ ΟΣΑ Α’ θαη Β’ 
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Βαζκνχ θαη ησλ ΝΠΓΓ θαη ΝΠΗΓ απηψλ, πνπ ζα πινπνηήζνπλ Π.Α.γ.Ο. ηελ πεξίνδν 2021-2022», πνπ 

δεκνζηεχηεθε ζην ΦΔΚ 5351/Β/18.11.2021. 
 

Σελ ππ. αξηζκ.  ΤΠΠΟΑ Α.Π. νηθ. 569932/24.11.2021(ΑΓΑ : 6764653Π4-Δ2Φ) Απφθαζε  ηνπ 

Τθππνπξγνχ Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ,   κε ζέκα «Έγθξηζε γεληθψλ δνκεκέλσλ κεγάιεο δηάξθεηαο 

Π.Α.γ.Ο. πεξηφδνπ 2021-2022». 

 

Σν ππ. αξηζκ.  ΤΠΠΟΑ Α.Π. νηθ. 388930/13.8.2021 έγγξαθν  ηνπ Τθππνπξγνχ Πνιηηηζκνχ θαη 

Αζιεηηζκνχ πξνο ηε Γηεχζπλζε Άζιεζεο γηα Όινπο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Αζιεηηζκνχ (Γ.Γ.Α.), 

φπνπ αλαθέξεηαη φηη «ην πιαίζην αλαζρεδηαζκνχ θαη ηεο αλαδηακφξθσζεο ησλ Π.Α.γ.Ο., ε Γ.Γ.Α. δελ 

ζα ζπκκεηάζρεη νηθνλνκηθά ζηα αλσηέξσ πξνγξάκκαηα γηα ηελ πεξίνδν 2021-2022». 

 

 

 

Ανακοινώνει 
 

 

 Σελ πξφζιεςε αηφκσλ γηα ηελ θάιπςε έξι ( 6 ) θέζευν θιάδνπ ΠΔ Πηπρηνχρσλ Φπζηθήο Αγσγήο 

(Π.Φ.Α.) πξνθεηκέλνπ λα ιεηηνπξγήζνπλ ηα  Πξνγξάκκαηα Άζιεζεο γηα Όινπο ( ΠΑγΟ ) ηεο Γ.Γ.Α., 

πνπ ζα πινπνηήζεη ν Γήκνο Ζ.Π. Νάνπζαο θαηά ηελ πεξίνδν 2021-2022, κε ζχκβαζε εξγαζίαο 

Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ Οξηζκέλνπ Υξφλνπ ζπλνιηθήο δηάξθεηαο έσο νθηψ (8) κήλεο θαη κέρξη ηε ιήμε ησλ 

πξνγξακκάησλ, κε σξηαία απνδεκίσζε και με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου 
(άρθρο 29 του ν.4151/2013). Σν πξνζιακβαλφκελν πξνζσπηθφ ζα είλαη ακηγψο ακεηβφκελν απφ ηα 

έζνδα πνπ ζα πξνέξρνληαη απφ ην αληίηηκν πνπ ζα εηζπξάηηεη ν Γήκνο Νάνπζαο απφ ηνπο αζινχκελνπο 

δεκφηεο ζηα Π.Α.γ.Ο. 

 

 Αξηζκφο ζέζεσλ αλά εηδηθφηεηα φπσο πεξηγξάθεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: 

 

ΠΙΝΑΚΑ Α: ΔΠΙΛΟΓΔ ΑΠΑΥΟΛΗΗ (ανά κυδικό απαζσόληζηρ) 

Κυδικόρ 

απαζσόληζηρ 

Διδικόηηηα 
 

Απιθμόρ 

Π.Φ.Α. 

Ππόζλητη συπίρ πποζμέηπηζη ηυν 

μοπίυν πποϋπηπεζίαρ  (άπθπο 7, παπ. 5 

ηος Οπγανυηικού Πλαιζίος               

,ΦΔΚ 461/Β/2020) 

101 Αεροβικής Γυμναστικής 5 1 απφ ηνπο 5 Π.Φ.Α.                        

Αεξνβηθήο Γπκλαζηηθήο 

102 Κολύμβησης 1  

 
 
 

Αναλυτικά τα 20 Τμήματα των ΠΑγΟ που εγκρίθηκαν από τη ΓΓΑ και θα υλοποιήςει ο Δήμοσ 

Νάουςασ την περίοδο 2021 -2022 είναι τα εξήσ : 

 

 

Είδοσ Παιδί και Αθλητιςμόσ ( 2 τμήματα ) 

Εφροσ Ηλικίασ από 6 ζωσ 12 ετών 

Κφρια δραςτηριότητα Αεροβική Γυμναςτική 

ΑΔΑ: ΩΓΛ2ΩΚ0-ΓΔΞ



 

 

3 

 

 

Είδοσ Άςκηςη ςτην εφηβική ηλικία ( 2 τμήματα ) 

Εφροσ Ηλικίασ από 13 ζωσ 18 ετών 

Κφρια δραςτηριότητα Αεροβική Γυμναςτική 

 

Είδοσ Άςκηςη ενηλίκων ( 12 τμήματα ) 

Εφροσ Ηλικίασ 19 ετών και άνω 

Κφρια δραςτηριότητα Αεροβική Γυμναςτική 

 

Είδοσ Άςκηςη ενηλίκων ( 2 τμήματα ) 

Εφροσ Ηλικίασ 19 ετών και άνω 

Κφρια δραςτηριότητα Κολφμβηςη 

 

Είδοσ Άςκηςη ςτην Τρίτη ηλικία  ( 2 τμήματα ) 

Εφροσ Ηλικίασ  άνω των 65 ετών 

Κφρια δραςτηριότητα Αεροβική Γυμναςτική 

 

 

ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ 

Αίηεζε 

Βηνγξαθηθφ ζεκείσκα φπνπ ζα αλαθέξεηαη  ε πξνυπεξεζία ζηα πξνγξάκκαηα, ε επηκφξθσζε κέζσ 

ζεκηλαξίσλ, ε απφθηεζε άιινπ πηπρίνπ ή κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ ή εηδηθφηεηαο θ.η.ι. 

Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986 φηη ηα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζηελ αίηεζε θαη ην βηνγξαθηθφ 

είλαη αιεζή θαη φηη ζα απαζρνιεζεί ζε φπνηα Γεκνηηθή Δλφηεηα ηνπ ππνδεηρζεί (Γεκνηηθέο Δλφηεηεο 

ηνπ Γήκνπ Νάνπζαο). 

Φσηνηππία πηπρίνπ Φπζηθήο Αγσγήο, εηδηθφηεηαο, κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ ή δηδαθηνξηθνχ δηπιψκαηνο ή 

ηζφηηκνπ ηίηινπ ζπνπδψλ ηεο αιινδαπήο αλαγλσξηζκέλνπ ζηελ Διιάδα. 

Φσηνηππία ηεο αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο. 

Πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο. 

Βεβαίσζε, πξφζθαηε (κέζα ζηα ρξνληθά φξηα ηεο πξνθήξπμεο) ηνπ Ο.Α.Δ.Γ. φηη είλαη άλεξγνο. 

Έγγξαθα πνπ λα απνδεηθλχνπλ πξνυπεξεζία, φπσο βεβαηψζεηο ή άιια απνδεηθηηθά ζηνηρεία ηνπ 

θπξίνπ θνξέα αζθαιηζηηθήο θάιπςεο (κηζζνδνηηθέο θαηαζηάζεηο Η.Κ.Α. ή άιισλ αζθαιηζηηθψλ 

ηακείσλ) ή βεβαηψζεηο ή άιια απνδεηθηηθά ζηνηρεία θνξνινγηθνχ ραξαθηήξα (απνδείμεηο παξνρήο 

ππεξεζηψλ, θιπ) 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 : 

Έγγξαθα πνπ απνδεηθλχνπλ ηελ ηδηφηεηα ηνπ πνιπηέθλνπ ή ηνπ γνλέα κνλνγνλετθήο νηθνγέλεηαο 

ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία. 
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Αλαγγειία άζθεζεο επαγγέικαηνο Πξνπνλεηή αζιήκαηνο(σλ), φπνπ θξίλεηαη εθ ηνπ εμεηδηθεπκέλνπ 

πξνγξάκκαηνο θαη ηεο πξνθήξπμεο αλαγθαία πξνυπφζεζε. 

 

 

Δπιλογή – Ανάπηηζη πινάκυν – Δνζηάζειρ 

Ζ επηινγή ησλ ππνςεθίσλ ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηελ Απφθαζε Τθππνπξγνχ Πνιηηηζκνχ & 

Αζιεηηζκνχ ΤΠΠΟΑ/ΓΓΟΑ/ΓΑΟΠΑΑΔΤΓ/ 69097/2670/170/07.02.2020 (ΦΔΚ 461/14.02.2020, 

ηεχρνο Β’) πνπ αθνξά ηελ «Έγθξηζε Οξγαλσηηθνχ Πιαηζίνπ Πξνγξακκάησλ θαη Δθδειψζεσλ 

Άζιεζεο γηα Όινπο». Οη πξνζσξηλνί πίλαθεο θαηάηαμεο ησλ ππνςεθίσλ ζα αλαξηεζνχλ ζηνλ πίλαθα 

αλαθνηλψζεσλ ζην Γεκαξρείν ηνπ Γήκνπ Νάνπζαο θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ. Οη 

ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα ππνβάινπλ ελζηάζεηο, κέζα ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία  δέθα (10 

εξγαζίκσλ) εκεξψλ ζην γξαθείν Αζιεηηζκνχ ηνπ Γήκνπ απφ ηελ επφκελε ηεο εκέξαο αλάξηεζεο 

ησλ πηλάθσλ ζην Γεκαξρείν Νάνπζαο. 
 

Κπιηήπια επιλογήρ  

Βαζηθφ θξηηήξην θαηάηαμεο ησλ ππνςεθίσλ είλαη ε αλεξγία. Ζ αλεξγία απνδεηθλχεηαη κε ζρεηηθή 

βεβαίσζε απφ ην αξκφδην γξαθείν ηνπ Ο.Α.Δ.Γ. 

ε 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 ΓΓΑ. Ζ πξφζιεςε απηψλ 

γίλεηαη κε βάζε ηελ θαηάηαμή ηνπο ζε πίλαθα ζχκθσλα κε ηε κνξηνδφηεζε πνπ πεξηγξάθεηαη 

παξαθάησ. Χο εθ ηνχηνπ , ζπληάζζνληαη πίλαθεο ππνςεθίσλ κε ιακβάλνληαο ππφςε ηνλ πεξηνξηζκφ 

ηεο αλεξγίαο. 

 

Ζ ζεηξά θαηάηαμεο ησλ ππνςεθίσλ πνπ έρνπλ ην αλσηέξσ θξηηήξην θαζνξίδεηαη κε βάζε ηα 

αθφινπζα θξηηήξηα: 
 

Σςπικά Πποζόνηα 

Βαζηθφ Πηπρίν: Βαζκφο Πηπρίνπ (νη 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 ΓΗΚΑΣΑ ή ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ αλαγλψξηζεο ηνπ ΓΟΑΣΑΠ, γηα ηε 

βαζκνινγηθή αληηζηνηρία. 

Μεηαπηπρηαθνί Σίηινη : 

Μεηαπηπρηαθφο Σίηινο πνπδψλ (Master): 1 κνλάδα. 

Γηδαθηνξηθφ: 2 κνλάδεο. 

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. 
 

  Δμπειπία 

Ο ππνςήθηνο ιακβάλεη κνλάδεο απφ ηελ εκπεηξία ζηα ΠΑγΟ 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  

κελψλ 

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. 
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25-48 

κελψλ 

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 

κελψλ 

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 

κελψλ 

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. 

 

χκθσλα κε ηελ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 7 ηεο Απφθαζεο Τθππνπξγνχ Πνιηηηζκνχ & Αζιεηηζκνχ 

ΤΠΠΟΑ/ΓΓΟΑ/ΓΑΟΠΑΑΔΤΓ/ 69097/2670/170/07.02.2020 (ΦΔΚ 461/14.02.2020, ηεχρνο Β’) πνπ 

αθνξά ηελ «Έγθξηζε Οξγαλσηηθνχ Πιαηζίνπ Πξνγξακκάησλ θαη Δθδειψζεσλ Άζιεζεο γηα Όινπο » :  

« Με ηελ πξνυπφζεζε φηη ην ζχλνιν ησλ ζέζεσλ πνπ πξνθεξχζζεη ν θνξέαο είλαη κεγαιχηεξν ή ίζν ησλ 

5 ζέζεσλ θαη γηα πνζνζηφ έσο 20% ησλ ζέζεσλ απηψλ (κε αθέξαην πνζνζηφ ζέζεο), δελ 

πξνζκεηξνχληαη ηα κφξηα πξνυπεξεζίαο γηα ηελ πξφζιεςε ησλ αληίζηνηρσλ ΠΦΑ. Ο θνξέαο 

ππνρξενχηαη λα αλαγξάθεη ζηελ πξνθήξπμε πνπ εθδίδεη ηηο ζέζεηο θαηά ηα Π.Α.γ.Ο. (ηκήκαηα αλά 

θαηεγνξία Π.Α.γ.Ο.) πνπ αθνξνχλ ζηελ θαηεγνξία απηή». 
Βάζεη ησλ αλσηέξσ γηα ηε 1 (κηα) ζέζε απφ ηηο 5 (πέληε) ησλ ΠΦΑ Αεξνβηθήο Γπκλαζηηθήο 

(θσδηθφο απαζρφιεζεο 101)  δελ ζα πξνζκεηξεζνχλ ηα κφξηα πξνυπεξεζίαο. Χο εθ ηνχηνπ , ζα 

ζπληαρζνχλ θαη μερσξηζηνί πίλαθεο ππνςεθίσλ, ζηνπο νπνίνπο δελ ζα πξνζκεηξεζνχλ ηα κφξηα 

πξνυπεξεζίαο. 
 
 

Λοιπά βαθμολογούμενα κπιηήπια 

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 απνδεδεηγκέλα έρεη ηελ γνληθή κέξηκλα. 

Δπηζήκαλζε: γίλεηαη ρξήζε ηεο πξνζθνξφηεξεο βαζκνινγηθά απφ ηηο παξαπάλσ ηδηφηεηεο. 

Απνθιείεηαη ε αζξνηζηηθή βαζκνιφγεζε ησλ παξαπάλσ θξηηεξίσλ. 
 
 
 

Λοιπά απαιηούμενα πποζόνηα 

ηελ πεξίπησζε πνπ γηα ηελ πξνθεξπρζείζα ζέζε απαηηείηαη εηδηθφηεηα θαη ππάξρνπλ ππνςήθηνη ΠΦΑ 

πνπ πιεξνχλ ηελ πξνυπφζεζε κε θχξηα ή δεπηεξεχνπζα εηδηθφηεηα , άδεηα/αλαγγειία άζθεζεο 

επαγγέικαηνο ηφηε απηή βαζκνινγείηαη σο εμήο: 

Κχξηα θαηεγνξία εηδίθεπζεο : 1,5 κνλάδα. 

Γεπηεξεχνπζα θαηεγνξία εηδίθεπζεο : 1 κνλάδα. 

Άδεηα /αλαγγειία άζθεζεο επαγγέικαηνο πξνπνλεηή :  0,5 κνλάδα. 

πκκεηνρή ζε επηκνξθσηηθά ζεκηλάξηα πνπ δηνξγαλψλνληαη απφ ηε ΓΓΑ : 0,5 κνλάδα αλά ζεκηλάξην 

θαη κέρξη δχν ζεκηλάξηα ζηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο πεληαεηίαο. 

Σα Γεληθά Γνκεκέλα Πξνγξάκκαηα αθνξνχλ φιεο ηηο εηδηθφηεηεο ησλ ΠΦΑ θαηά ηα ινηπά. 
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Δπηζήκαλζε: γίλεηαη ρξήζε ησλ πξνζθνξφηεξσλ βαζκνινγηθά απφ ηα παξαπάλσ πξνζφληα. 

Απνθιείεηαη ε αζξνηζηηθή βαζκνιφγεζε ησλ παξαπάλσ θξηηεξίσλ. 

 

ηελ πεξίπησζε πνπ απαηηείηαη απφ ηελ αλαθνίλσζε πεξαηηέξσ εμεηδίθεπζε ζε αληηθείκελα ή 

θαηεγνξίεο ησλ ΠΑγΟ, δχλαηαη λα ιακβάλεηαη ππφςε ην πξφγξακκα ζπνπδψλ ηεο αληίζηνηρεο ζρνιήο 

ησλ ΑΔΗ, κέζσ ηεο πξνζθνκηδφκελεο αλαιπηηθήο βαζκνινγίαο ηνπ ππνςεθίνπ.  

 εκείσζε: ε 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 ηην ανακοίνυζη ηυν ηελικών πινάκυν από ηο Γήμο Νάοςζαρ νη επηηπρφληεο Π.Φ.Α. 

ππνρξενχληαη λα παξνπζηαζηνχλ ζην Γεκαξρείν Νάνπζαο εληφο 5 εξγάζηκσλ εκεξψλ γηα αλάιεςε 

ππεξεζίαο. Μεηά ην πέξαο ηεο πξνζεζκίαο απηήο ν Γήκνο Νάνπζαο δχλαηαη λα θαιέζεη ηνλ επφκελν ζηε 

ζεηξά θαηάηαμεο επηηπρφληα.  

 

 

 

 

Οικονομικοί όποι απαζσόληζηρ 

 

ηα 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. 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 επηιεγνχλ λα εξγαζζνχλ ζηα Π.Α.γ.Ο. ππνγξάθνπλ ζχκβαζε εξγαζίαο Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ 

Οξηζκέλνπ Υξφλνπ, δηάξθεηαο έσο νθηψ (8) κήλεο, κε σξηαία απνδεκίσζε και με κάλυψη της 
δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου (άρθρο 29 του ν.4151/2013, ΦΕΚ 103/Α/2013), πνπ 

θαζνξίδεηαη βάζεη ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο.   
 

Πποθεζμία και ηόπορ ςποβολήρ αιηήζευν 

Οι ενδιαθεπόμενοι μποπούν να ςποβάλλοςν αςηοπποζώπυρ ηην αίηηζη και ηα απαιηούμενα 

δικαιολογηηικά ζε πποθεζμία δέκα επγαζίμυν ημεπών από   13/12/2021 έυρ και 24/12/2021  ώπερ  

8:00π.μ. – 1:00μ.μ.  ζηο γπαθείο Αθληηιζμού ηος Γήμος Νάοςζαρ ( 2
ορ

 όποθορ Γημαπσείος 

Νάοςζαρ, Γ/νζη : Γημηηπίος Βλάσος 30, ΣΚ 59200, ηηλ. επικοινυνίαρ  2332350374).  

Η αίηηζη ςπογεγπαμμένη και ηα απαιηούμενα δικαιολογηηικά μποπούν να ςποβληθούν και ζηο 

email  : xarizopoulos@naoussa.gr από  13/12/2021 έυρ και 24 /12/2021 και ώπα 1:00μ.μ. 
 

Ζ παξνχζα ζα αλαξηεζεί ζηνλ Πίλαθα Αλαθνηλψζεσλ θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ  ΓΖΜΟΤ  Ζ.Π. 

ΝΑΟΤΑ . Πεξίιεςή ηεο ζα δεκνζηεπηεί  ζε δχν (2)  εκεξήζηεο  ή εβδνκαδηαίεο ηνπηθέο εθεκεξίδεο  

ηεο έδξαο ηνπ λνκνχ.  

 

                                                                 Ο ΓΗΜΑΡΥΟ Η. Π. ΝΑΟΤΑ 
 

 

 

                                                          

                                                                  ΝΙΚΟΛΑΟ  ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑ  

 

ςνημμένη  

Η αίηηζη για ηην ΟΥ 4/2021 

mailto:xarizopoulos@naoussa.gr
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ΑΑΙΙΣΣΗΗΗΗ  γγιιαα  ΟΟΥΥ  44  //  22002211  ΑΑνναακκοοίίννυυζζηη  
 

ΠΡΟ: ΓΗΜΟ ΝΑΟΤΑ  Απ. Ππυηοκόλλος*  

  
Ημεπομηνία*  

                                                                                                                                                                         ( *ΤΜΠΛΗΡΩΝΔΣΑΙ  ΑΠΟ  ΣΗΝ ΤΠΗΡΔΙΑ )               

 
ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ  

     

 
ΟΝΟΜΑ ΠΑΣΔΡΑ  

 

            ΟΝΟΜΑ 

ΜΗΣΔΡΑ 
 

 
Α.Φ.Μ.  Γ.Ο.Τ.           Α.Γ.Σ.      

 
ΔΣΟ ΓΔΝΝΗΗ            

 
ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ 

(οδόρ-απιθμόρ- Σ.Κ.- ΓΗΜΟ – 

ΠΟΛΗ) 

 

 

 
ΣΗΛΔΦΩΝΟ 

ΚΑΣΟΙΚΙΑ 
 ΚΙΝ. 

ΣΗΛΔΦΩΝΟ 
 

 
Γ/νζη ηλεκηπονικού ηασςδπομείος (e-mail)  

 
ΓΗΜΟΣΗ:          ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΤΠΗΚΟΟΣΗΣΑ                                                 ΝΑΙ/ΟΥΙ   

 

        
      ΦΤΛΟ :  

ΑΝΓΡΑ  ΔΓΓΑΜΟ/Η           ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΣΔΚΝΩΝ       ΑΝΔΡΓΟ/Η   

 

                   

ΓΤΝΑΙΚΑ  
ΑΓΑΜΟ/Η      ΜΟΝΟΓΟΝΔΪΚΗ ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΑ       

ΠΟΛΤΣΔΚΝΙΑ 
  

  
ΣΙΣΛΟ ΠΟΤΓΩΝ 

(ΥΟΛΗ/ΣΜΗΜΑΣΟ 

ΑΔΙ) 

 

     
1ηΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ   3ηΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ  

     
2ηΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ    

  
ΑΝΔΤ 

ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ 
 

  
ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΚΣΗΗ 

ΠΣΤΥΙΟΤ  
 ΒΑΘΜΟ ΠΣΤΥΙΟΤ  

 
ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ:     ΓΙΓΑΚΣΟΡΙΚΟ:      

 
2ο ΠΣΤΥΙΟ  
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Δμπειπία ζηα ΠΑγΟ πος αποκηήθηκε ζηη σπονική πεπίοδο ηυν ηελεςηαίυν ενενήνηα έξι (96) μηνών 

από ηην ημεπομηνία δημοζίεςζηρ ηηρ πποκήπςξηρ από ηην ππόζθαηη ππορ ηην παλαιόηεπη. 

 
 ΔΣΟ ΗΑΝ ΦΔΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΨ ΗΟΤΝ ΗΟΤΛ ΑΤΓ ΔΠΣ ΟΚΣ ΝΟΔ ΓΔΚ 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              
 

 

       *ζσμπληρώζηε μέτρι 96 μήνες αποδεδειγμένης προϋπηρεζίας ζηα ΠΑγΟ 

 

 

  Τπνβάιισ ζπλεκκέλα ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά ζχκθσλα κε ηελ Αλαθνίλσζε ππ’ αξηζκ. ΟΥ 

4/2020 ηνπ Γήκνπ Νάνπζαο θαη ηελ ππ’ αξηζκ. Απόθαζη Τθςποςπγού Πολιηιζμού & Αθληηιζμού 

ΤΠΠΟΑ/ΓΓΟΑ/ΓΑΟΠΑΑΔΤΓ/ 69097/2670/170/07.02.2020 (ΦΔΚ 461/14.02.2020, ηεύσορ Β’) πνπ 

αθνξά ηελ «Έγκπιζη Οπγανυηικού Πλαιζίος Ππογπαμμάηυν και Δκδηλώζευν Άθληζηρ για 

Όλοςρ » : 
Αίηεζε 

Βηνγξαθηθφ ζεκείσκα φπνπ ζα αλαθέξεηαη  ε πξνυπεξεζία ζηα πξνγξάκκαηα, ε επηκφξθσζε κέζσ 

ζεκηλαξίσλ, ε απφθηεζε άιινπ πηπρίνπ ή κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ ή εηδηθφηεηαο θ.η.ι. 

Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986 φηη ηα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζηελ αίηεζε θαη ην βηνγξαθηθφ 

είλαη αιεζή, φηη ζα απαζρνιεζεί ζε φπνηα Γεκνηηθή Δλφηεηα ηνπ ππνδεηρζεί (Γεκνηηθέο Δλφηεηεο ηνπ 

Γήκνπ Νάνπζαο). 

Φσηνηππία πηπρίνπ Φπζηθήο Αγσγήο, εηδηθφηεηαο, κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ ή δηδαθηνξηθνχ δηπιψκαηνο ή 

ηζφηηκνπ ηίηινπ ζπνπδψλ ηεο αιινδαπήο αλαγλσξηζκέλνπ ζηελ Διιάδα. 

Φσηνηππία ηεο αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο. 

Πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο. 

Βεβαίσζε πξφζθαηε (κέζα ζηα ρξνληθά φξηα ηεο πξνθήξπμεο) ηνπ Ο.Α.Δ.Γ. φηη είλαη άλεξγνο. 

Έγγξαθα πνπ λα απνδεηθλχνπλ πξνυπεξεζία, φπσο βεβαηψζεηο ή άιια απνδεηθηηθά ζηνηρεία ηνπ 

θπξίνπ θνξέα αζθαιηζηηθήο θάιπςεο (κηζζνδνηηθέο θαηαζηάζεηο Η.Κ.Α. ή άιισλ αζθαιηζηηθψλ 

ηακείσλ) ή βεβαηψζεηο ή άιια απνδεηθηηθά ζηνηρεία θνξνινγηθνχ ραξαθηήξα (απνδείμεηο παξνρήο 

ππεξεζηψλ, θιπ) ή πηζηνπνηεηηθά πξνυπεξεζίαο ζεσξεκέλα απφ ηελ Δπηζεψξεζε Δξγαζίαο θαη 

δηθαηνινγεηηθά πνπ λα απνδεηθλχνπλ φζα αλαθέξνληαη ζην βηνγξαθηθφ ζεκείσκα θαη ηα νπνία 

απνηέιεζαλ θξηηήξην επηινγήο. 
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Καη θαηά πεξίπησζε, φπνπ απαηηνχληαη ή πθίζηαληαη : 

 

Έγγξαθα πνπ απνδεηθλχνπλ ηελ ηδηφηεηα ηνπ πνιπηέθλνπ ή ηνπ γνλέα κνλνγνλετθήο νηθνγέλεηαο 

ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία. 

Αλαγγειία άζθεζεο επαγγέικαηνο Πξνπνλεηή αζιήκαηνο(σλ), φπνπ θξίλεηαη εθ ηνπ εμεηδηθεπκέλνπ 

πξνγξάκκαηνο θαη ηεο πξνθήξπμεο αλαγθαία πξνυπφζεζε. 

 

 

 

 

Ημεπομηνία    ......./....../2021                                                                         Ο/Η   ΑΙΣΩΝ/ΟΤΑ 

       
 

 

                                                                                                            Τπογραθή 
 

 

Α.Α.  ΠΑΡΑΛΗΦΘΔΝΣΑ   ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ 
1.  11.  
2.  12.  
3.  13.  
4.  14.  
5.  15.  
6.  16.  
7.  17.  
8.  18.  
9.  19.  
10.  20.  

   Ο ΠΑΡΑΛΑΒΧΝ ΤΠΑΛΛΖΛΟ                    

ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΝΑΟΤΑ 
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