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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
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Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ –Ν. ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ. 
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ΤΜΗΜΑ: ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ. 

Ταχ. Διεύθυνση : ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ-97 
Τ.Κ.143 41- ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ 

Πληροφορίες : Γιαννουσά Βασιλική 
    Τηλ.: 213-2049064 
    e-mail: tm_prosopikou@dimosfx.gr 

             Βαθμός ασφαλείας: Αδιαβάθμητο 
        Βαθμός Προτεραιότητας: Κοινό 

    Χρόνος Διατήρησης: Διηνεκές 
 

                    Νέα Φιλαδέλφεια :  21 /02/2023 
                     Αρ. Πρωτοκόλλου:  4434 
 

 
 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η. 
 

Για την πρόσληψη Οκτώ (8) Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής, με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού 
Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.), διάρκειας έως Οκτώ (8) μήνες, για τα Προγράμματα 
«Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο.)» περιόδου 2022-2023. 
 

Ο ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ –ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ. 
Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 2 του Ν. 4765/2021 σύμφωνα με τις οποίες δεν υπάγεται 
στις διατάξεις των Μερών Β’ και Γ’ το εκπαιδευτικό ή διδακτικό προσωπικό των με 
οποιαδήποτε ονομασία Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού. 
2.Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ87/Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης». 
3. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν. 4151/2013(ΦΕΚ 103/Α΄/29.04.2013) «Ρυθμίσεις για την 
τροποποίηση και τη βελτίωση συνταξιοδοτικών, δημοσιονομικών διοικητικών και λοιπών 
διατάξεων του Υπουργείου Οικονομικών». 
4. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών 
Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» 
(ΦΕΚ54/Α/2012). 
5.Την ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΟΠΑΑ/ΕΥΔΣ/69097/2670/170/07-02-2020 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 
461/τ.Β΄/14.2.2020) «Έγκριση Οργανωτικού Πλαισίου Προγραμμάτων και Εκδηλώσεων 
Άθλησης για Όλους». 
6.Την υπ’ αριθμ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ΤΣΠΕΠΑΟ/123197/4788/355/129/30-04-2020   
«Χορήγηση βεβαίωσης πιστοποίησης καταλληλόλητας υλοποίησης Π.Α.γ.Ο. και Ε.Α.γ.Ο.», με 
κωδικό πιστοποίησης του φορέα μας 73 LS. 
7.Το υπ΄αριθ. πρωτ. 4917/10.03.2022 έγγραφο του Τμήματος Αθλητισμού της Διεύθυνσης 
Κοινωνικής Πολιτικής περί «Επικαιροποίηση στοιχείων φακέλου πιστοποίησης φορέα Π.Α.γ.Ο. 
& Ε.Α.γ.Ο. για περιόδους 2022-2023 & 2023-2024». 
8.Την υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΑ/526568/01-11-2022 (ΑΔΑ: 972Ε4653Π4 -ΠΣΞ) Κ.Υ.Α. που αφορά στην 
«Έγκριση Κατανομής και Πλήρωσης Υφιστάμενων Θέσεων εποχικού προσωπικού κατηγορίας 
Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.), με σκοπό την στελέχωση των ΟΤΑ Α΄ και Β΄ Βαθμού και 
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των Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. αυτών, που θα υλοποιήσουν Προγράμματα «Άθλησης για Όλους 
(Π.Α.γ.Ο)» την περίοδο 2022-2023». (ΦΕΚ 5696/τ.Β΄/07-11-2022). 
9.Την υπ’ αριθ. ΥΠΠΟΑ/556937/14.11.2022 (Α.Δ.Α.ΠΠΝΧ4653Π4-ΤΝΧ) Απόφαση του 
Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού που αφορά στην «Έγκριση Γενικών Δομημένων 
Μεγάλης Διάρκειας Π.Α.γ.Ο. περιόδου 2022-2023». 
10.Την υπ’αριθμ. ΥΠΠΟΑ/559970/15.11.2022 (Α.Δ.Α.6Ι7Χ4653Π4-9Ω8) Απόφαση του 
Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού που αφορά την «Έγκριση Μη Δομημένων Μεγάλης 
Διάρκειας Π.Α.γ.Ο. περιόδου 2022-2023». 
11.Την υπ’αριθμ. ΥΠΠΟΑ/559843/15.11.2022 (Α.Δ.Α.Ρ62Ψ4653Π4-ΘΣΡ) Απόφαση του 
Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού που αφορά την «Έγκριση Ειδικά Δομημένων Μεγάλης 
Διάρκειας Π.Α.γ.Ο. περιόδου 2022-2023». 
12.Την υπ’αριθμ. ΥΠΠΟΑ/559922/15.11.2022 (Α.Δ.Α.9ΔΚΗ4653Π4-Ψ3Δ) Απόφαση του 
Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού που αφορά την «Έγκριση Εκδηλώσεων Π.Α.γ.Ο. 
περιόδου 2022-2023». 
13.Την υπ’ αριθ. 184/2022 (Αριθ. πρωτ.18413/03-08-2022 ΑΔΑ:94ΤΞ46ΜΩ0Ι-Ρ5Β) Απόφαση 
Οικονομικής Επιτροπής περί «Πρόσληψη Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής, με Σύμβαση Εργασίας 
Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) με ωριαία αντιμισθία, για τα             
προγράμματα Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο.), περιόδου 2022-2023.   
14.Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 27155/15-11-2022 Βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας περί 
πρόβλεψης πιστώσεων στους αντιστοίχους Κ.Α. του προϋπολογισμού του Δήμου Νέας 
Φιλαδέλφειας - Νέας Χαλκηδόνας. 
15.Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας –Νέας 
Χαλκηδόνας (Φ.Ε.Κ. 3013/τ.Β΄/2012) και όπως αυτός τροποποιήθηκε με τις 
αριθμ.3134/1143/19-01-2017 (Φ.Ε.Κ. 352/τ.Β΄/09-02-2017) και αριθμ.  19880/5901/(Φ.Ε.Κ. 
956/τ. Β’ /23-03-2019) αποφάσεις. 
16. Τις υπηρεσιακές ανάγκες. 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι: 
 

Την πρόσληψη προσωπικού - Οκτώ (08) ατόμων Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής- με Σύμβαση 
Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.), με ωριαία αποζημίωση (ωρομίσθιο) 
με αντίτιμο και μέγιστης διάρκειας έως Οκτώ (08) μήνες, για την υλοποίηση των 
Προγραμμάτων “Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο.)” κατά την περίοδο 2022 – 2023, και ως εξής: 
                                                             

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΘΕΣΗΣ ή 
ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 
(κωδικοποίηση 

από τον 
Φορέα). 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ- 
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ. 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΤΟΜΩΝ. 

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ. 

ΠΡΟΣΘΕΤΑ 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

(εφόσον 
απαιτείται από 

την 
ιδιαιτερότητα 
ανά άθλημα-
πρόγραμμα). 

ΓΕΝΙΚΟ/ ΕΙΔΙΚΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
«ΑΘΛΗΣΗ ΓΙΑ 
ΟΛΟΥΣ 2022-

2023». 

Π.Φ.Α. ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ 01 

Από την υπογραφή 
της σύμβασης και 

έως οκτώ (8) μήνες 
( με καταληκτική 

ημερομηνία 
υλοποίησης του 
προγράμματος 

31.08.2023) 

Δεν απαιτούνται 

Γενικά 
Δομημένα & Μη 

Δομημένα 
Μεγάλης 
Διάρκειας 
- Παιδί &           

Αθλητισμός. 
- Άσκηση στην 

εφηβική ηλικία. 
- Άσκηση 
ενηλίκων. 
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Π.Φ.Α. ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ 01 

Από την υπογραφή 
της σύμβασης και 

έως οκτώ (8) μήνες 
( με καταληκτική 

ημερομηνία 
υλοποίησης του 
προγράμματος 

31.08.2023). 

Δεν απαιτούνται 

Γενικά 
Δομημένα & Μη 

Δομημένα 
Μεγάλης 
Διάρκειας 
- Παιδί και            

Αθλητισμός. 
- Άσκηση στην 

εφηβική ηλικία. 
- Άσκηση 
ενηλίκων. 

 

Π.Φ.Α. ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ 01 

Από την υπογραφή 
της σύμβασης και 

έως οκτώ (8) μήνες 
( με καταληκτική 

ημερομηνία 
υλοποίησης του 
προγράμματος 

31.08.2023). 

Δεν απαιτούνται 

Γενικά 
Δομημένα & Μη 

Δομημένα 
Μεγάλης 
Διάρκειας 

-Άσκηση στην 
προσχολική 

ηλικία. 
- Παιδί και            

Αθλητισμός. 
- Άσκηση στην 

εφηβική ηλικία. 
- Άσκηση 
ενηλίκων. 

Π.Φ.Α. ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 01 

Από την υπογραφή 
της σύμβασης και 

έως οκτώ (8) μήνες 
( με καταληκτική 

ημερομηνία 
υλοποίησης του 
προγράμματος 

31.08.2023). 

Απαραίτητη η 
Προϋπηρεσία σε 

αντίστοιχα 
προγράμματα 
(άρθρ.7 παρ.4 
του ισχύοντος 

Ο.Π. 
προγραμμάτων 
«Άθλησης για 

Όλους».  

Ειδικά Δομημένα 
Μεγάλης 

Διάρκειας –
Άσκηση Ατόμων 
με Αναπηρίες. 

 

Π.Φ.Α. 

 
ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ 

ΤΙΣ 
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ 

ΘΕΣΕΙΣ. 

04 

Από την υπογραφή 
της σύμβασης και 

έως οκτώ (8) μήνες 
( με καταληκτική 

ημερομηνία 
υλοποίησης του 
προγράμματος 

31.08.2023). 

Σύμφωνα με το 
αρθρ.7 παρ.7.5 
του ισχύοντος 

Ο.Π. 
προγραμμάτων 
«Άθλησης για 
Όλους», «για 
ποσοστό έως  

20% του 
συνόλου των 

προκηρυχθέντων  
θέσεων (με 

Γενικά 
Δομημένα & Μη 

Δομημένα 
Μεγάλης 
Διάρκειας 
-Παιδί & 

Αθλητισμός (Ελλ. 
Παραδοσιακοί 
Χοροί, Ρυθμική 

Γυμναστική, 
Καλαθοσφαίριση, 

Πετοσφαίριση 
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ακέραιο αριθμό) 
δεν 

προσμετρούνται 
τα μόρια 

προϋπηρεσίας 
για την 

πρόσληψη των 
αντιστοίχων 
Π.Φ.Α………». 

κ.λ.π.) 
-  Άσκηση στα 

Πάρκα Άθλησης 
και Υγείας.                           

– Άσκηση στην Γ΄ 
Ηλικία.                          

– Άσκηση στην 
Εφηβική Ηλικία 

(Μοντέρνος 
Χορός, ΤΑΕ 
ΚΒΟΝΤΟ, 
Αεροβική 

Γυμναστική, 
κ.λ.π.). –Άσκηση 
Ενηλίκων (ΤΑΕ 

ΚΒΟΝΤΟ, 
Αεροβική 

Γυμναστική, 
Κ.Λ.Π.) – Άσκηση 
στην Προσχολική 

Ηλικία. 
 

 
Η προκαλούμενη με την παρούσα δαπάνη σε βάρος των προϋπολογισμών του Δήμου, 
αντιμετωπίζεται αποκλειστικά από είσπραξη εσόδων από την καταβολή αντιτίμου υπό τη 
μορφή διδάκτρων από τους ωφελούμενους, ή από είσπραξη δωρεών και χορηγιών. 
 
ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 
1. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου Φυσικής Αγωγής της ημεδαπής ή αντίστοιχου 
τίτλου της αλλοδαπής, αναγνωρισμένου από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. 
2. Να έχουν τα προσόντα πρόσληψης και να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 22 του 
υπαλληλικού κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική απαγόρευση). 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ: 
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικώς τα εξής 
δικαιολογητικά: 
1. Αίτηση (συνημμένο υπόδειγμα). 

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: 

Α) Tα στοιχεία που προσκομίζονται είτε πρωτότυπα είτε σε φωτοτυπίες (άρθρο 1 ν.4250/2014), 
όσα αναφέρονται στην αίτηση και στο βιογραφικό σημείωμα είναι αληθή και ότι θα 
απασχοληθεί σε οποιαδήποτε Δημοτική Ενότητα του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας –Νέας 
Χαλκηδόνας, σύμφωνα με το ωράριο που θα μου υποδειχθεί. 
Β) Ο υποψήφιος δηλώνει ότι: 
• δεν τελεί υπό απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη. 
• 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 
• έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές υποχρεώσεις του ή έχει νόμιμη απαλλαγή και την αιτία 
απαλλαγής (μόνο για άντρες). 
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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 Ο.Α.Ε.Δ. ότι είναι άνεργος. 
8. 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. 
Και κατά περίπτωση όπου απαιτούνται ή υφίστανται: 
1. Έγγραφα που αποδεικνύουν την ιδιότητα του πολυτέκνου ή του γονέα μονογονεϊκής 
οικογένειας ή ανήλικα τέκνα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 
2. Άδεια/Αναγγελία άσκησης επαγγέλματος Προπονητή αθλήματος(ων) (όπου κρίνεται εκ του 
εξειδικευμένου προγράμματος και της προκήρυξης αναγκαία προϋπόθεση).  
Κριτήρια Επιλογής - Καθορισμός της σειράς κατάταξης των υποψηφίων. 
1. Βασικό κριτήριο επιλογής των υποψηφίων είναι η ανεργία. Η ανεργία αποδεικνύεται με 
σχετική πρόσφατη βεβαίωση από το αρμόδιο γραφείο του Ο.Α.Ε.Δ. 
Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ικανός αριθμός υποψηφίων που να πληροί την παραπάνω 
προϋπόθεση (ανεργία), προκειμένου να εξασφαλιστεί η υλοποίηση των Προγραμμάτων 
“Άθλησης για Όλους (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 πρόσληψη αυτών γίνεται με βάση την 
κατάταξη τους σε πίνακα σύμφωνα με τη μοριοδότηση που περιγράφεται παρακάτω. Η σειρά 
κατάταξης των υποψηφίων που έχουν το ανωτέρω κριτήριο καθορίζεται με βάση τα ακόλουθα 
κριτήρια: 
1.1 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 ΔΙΚΑΤΣΑ ή του πιστοποιητικού αναγνώρισης του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., για 
τη βαθμολογική αντιστοιχία. 
1.2 Μεταπτυχιακοί Τίτλοι. 
Διδακτορικό: 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. 
1.3  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 προγράμματα “Άθλησης για Όλους 
(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 
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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. 
Σημείωση: 1)-Για τα προγράμματα στα καταστήματα κράτησης ,στα κέντρα απεξάρτησης, στα 
κέντρα ψυχικής υγείας και στα άτομα με ειδικές ανάγκες, τα μόρια προϋπηρεσίας 
προσμετρούνται μόνο, αν αυτή έχει αποκτηθεί στα συγκεκριμένα προγράμματα (αρθρ.7 παρ.4 
του ισχύοντος Ο.Π. προγραμμάτων «Άθλησης για Όλους»).  
2)-Σύμφωνα με το αρθρ. 7 παρ. 5 της ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΟΠΑΑ/ΕΥΔΣ/69097/2670/170/7-2-2020 
Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 461/Β΄/14.2.2020) «Έγκριση Οργανωτικού Πλαισίου 
Προγραμμάτων και Εκδηλώσεων Άθλησης για Όλους», με την προϋπόθεση ότι το σύνολο των 
θέσεων που προκηρύσσει ο φορέας είναι μεγαλύτερο ή ίσο των 5 θέσεων και για ποσοστό έως 
20% των θέσεων αυτών (με ακέραιο ποσοστό θέσης), δεν προσμετρούνται τα μόρια 
προϋπηρεσίας για την πρόσληψη των αντίστοιχων Π.Φ.Α. 
3. Λοιπά βαθμολογούμενα κριτήρια Πολυτεκνία. 
Ο πολύτεκνος υποψήφιος ανήλικων τέκνων 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 αποδεδειγμένα έχει την 
γονική μέριμνα. Επισήμανση: Γίνεται χρήση της προσφορότερης βαθμολογικά από τις 
παραπάνω ιδιότητες. 
Αποκλείεται η αθροιστική βαθμολόγηση των παραπάνω κριτηρίων. 
4. Λοιπά απαιτούμενα προσόντα. 
α)Στην περίπτωση που για την προκηρυχθείσα θέση απαιτείται ειδικότητα και υπάρχουν 
υποψήφιοι Π.Φ.Α. που πληρούν την προϋπόθεση με κύρια ή δευτερεύουσα ειδικότητα, άδεια / 
αναγγελία άσκησης επαγγέλματος τότε αυτή βαθμολογείται ως εξής: 
Κύρια κατηγορία ειδίκευσης: 1,5 μονάδα. Δευτερεύουσα κατηγορία ειδίκευσης: 1 μονάδα. 
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 Δομημένα Προγράμματα αφορούν όλες τις ειδικότητες των Π.Φ.Α. κατά τα λοιπά. 
Επισήμανση: Γίνεται χρήση των προσφορότερων βαθμολογικά από τα παραπάνω προσόντα. 
Αποκλείεται η αθροιστική βαθμολόγηση των παραπάνω κριτηρίων. 
β) Στην περίπτωση που απαιτείται από την ανακοίνωση περαιτέρω εξειδίκευση σε αντικείμενα 
ή κατηγορίες των Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους, δύναται να λαμβάνεται υπόψη το 
πρόγραμμα σπουδών της αντίστοιχης σχολής των Α.Ε.Ι., μέσω της προσκομιζόμενης αναλυτικής 
βαθμολογίας του υποψηφίου. 
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 φορέα οι επιτυχόντες Π.Φ.Α. υποχρεούνται να 
παρουσιαστούν στο κατάστημα του φορέα εντός πέντε (05) εργάσιμων ημερών για ανάληψη 
υπηρεσίας. Μετά το πέρας της προθεσμίας αυτής ο φορέας δύναται να καλέσει τον επόμενο 
στη σειρά κατάταξης επιτυχόντα. 
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ΕΠΙΛΟΓΗ – ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ: 
Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει με βάση την μοριοδότηση του οργανωτικού πλαισίου 
λειτουργίας των Προγραμμάτων "Άθλησης για όλους (Π.Α.γ.Ο.)" Φ.Ε.Κ. 461/τ.Β΄ /14.02.2020). 
Οι πίνακες κατάταξης των υποψηφίων αναρτώνται στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Νέας 
Φιλαδέλφειας –Νέας Χαλκηδόνας και στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση 
(http://www.dimosfx.gr). 
Η πρόσληψη των επιλεγέντων θα εξαρτηθεί από τον αριθμό των προσερχόμενων ατόμων στα 
τμήματα, που θα λειτουργήσει η Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής -Τμήμα: Αθλητισμού ,σε 
συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Κατά των ανωτέρω πινάκων οι 
ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ενστάσεις, ενώπιον της επιτροπής μοριοδότησης των 
υποψηφίων του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας –Νέας Χαλκηδόνας, μέσα σε αποκλειστική 
προθεσμία δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την επόμενη της ανάρτησης των πινάκων στον 
πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας –Νέας Χαλκηδόνας. 
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: 
Οι αιτήσεις με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που αφορούν την ανακοίνωση θα 
υποβάλλονται: α) Αυτοπροσώπως στο Δήμο Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας Τμήμα: 
Πρωτοκόλλου, Διεύθυνση: Δεκελείας -97 (Ισόγειο), Νέα Φιλαδέλφεια. 
β) με ηλεκτρονικό τρόπο στο email: protokolo@dimosfx.gr με θέμα: «Αίτηση συμμετοχής για 
την ανακοίνωση πρόσληψης Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής – Προγράμματα Άθλησης για Όλους» 
μέσα σε προθεσμία δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την επόμενη της τελευταίας 
δημοσίευσης της παρούσας σε μία ημερήσια και μία εβδομαδιαία εφημερίδα του Νομού 
Αττικής καθώς και της ανάρτησής της στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Νέας 
Φιλαδέλφειας –Νέας Χαλκηδόνας. 
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ –ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ: 
Ολόκληρη η ανακοίνωση θα αναρτηθεί στο χώρο των ανακοινώσεων του Δημοτικού 
Καταστήματος (Διεύθυνση: ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ-97 Νέα Φιλαδέλφεια και θα συνταχθεί σχετικό 
αποδεικτικό, στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», στην ιστοσελίδα του Δήμου Ν. Φιλαδέλφειας-Ν. 
Χαλκηδόνας http://www.dimosfx.gr και περίληψη της παρούσας θα δημοσιευτεί σε μια 
ημερήσια και μια εβδομαδιαία εφημερίδα του Νομού Αττικής. 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 
Οι προσληφθέντες Πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής είναι υποχρεωμένοι να τηρούν τους όρους και 
κανονισμούς της σύμβασης καθώς και τα προγράμματα που θα συντάξουν οι αρμόδιοι του 
Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας –Νέας Χαλκηδόνας όσον αφορά στην κάλυψη ωρών, το είδος των 
προγραμμάτων που θα τους ανατεθούν παρέχοντας στη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών-
Τμήμα: Ανθρωπίνου Δυναμικού, το δικαίωμα κλήσης του επόμενου στον πίνακα μοριοδότησης 
σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο αδυνατούν να καλύψουν τα ωρολόγια προγράμματα. 
Για όλα τα Προγράμματα "Άθλησης για όλους (Π.Α.γ.Ο.)" ο αριθμός των αθλουμένων ανά 
τμήμα κυμαίνεται από 13-25 άτομα, εκτός των τμημάτων που έχουν ως αντικείμενο την 
εκμάθηση αθλημάτων που απαιτούν μικρότερο αριθμό ατόμων. Ειδικά για το πρόγραμμα 
«Άσκηση στην προσχολική ηλικία» ο αριθμός των αθλουμένων ανά τμήμα κυμαίνεται από 8-20 
άτομα. 
Για τα προγράμματα ατόμων με αναπηρίες, των κέντρων Ψυχικής Υγείας και των κέντρων 
Απεξάρτησης, ο αριθμός ατόμων ανά τμήμα κυμαίνεται από 7-12 άτομα. 
Σε περίπτωση που τμήμα έχει αριθμό ατόμων μικρότερο των προαναφερθέντων κατώτατων 
ορίων, συγχωνεύεται με άλλο, ενώ τμήμα με αριθμό ατόμων μεγαλύτερο των 
προαναφερθέντων ανώτατων ορίων χωρίζεται σε δύο τμήματα. 
Ο αριθμός των ατόμων ανά τμήμα μπορεί να μειωθεί περαιτέρω, ύστερα από αντίστοιχο 
αίτημα του φορέα και έγκριση της Γ.Γ.Α., με βάση τις ιδιαιτερότητες εφαρμογής του 
προγράμματος και των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα. 

http://www.dimosfx.gr/
mailto:protokolo@dimosfx.gr
http://www.dimosfx.gr/
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Κατά τη διάρκεια του προγράμματος είναι απαραίτητη η παρουσία Π.Φ.Α. 
Προσωρινή αντικατάσταση των Π.Φ.Α. που εργάζονται στο πρόγραμμα μπορεί να γίνει για 
λόγους εύρυθμης λειτουργίας των Π.Α.γ.Ο. από άλλους Π.Φ.Α. του φορέα που έχουν επιλεγεί 
με τις προβλεπόμενες διαδικασίες από το φορέα. 
Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του φορέα με επιλεγέντα Π.Φ.Α., για οποιοδήποτε 
λόγο, ο φορέας προβαίνει σε αντικατάσταση αυτού από τον πίνακα επιλαχόντων της 
διαδικασίας πρόσληψης. Σε περίπτωση μη ύπαρξης επαρκούς αριθμού επιλαχόντων για την 
κάλυψη των κενών θέσεων, ο φορέας προβαίνει σε προκήρυξη της θέσης ή των θέσεων, 
σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στην παρούσα υπουργική απόφαση και υποχρεούται να 
γνωστοποιήσει τη νέα προκήρυξη και την αντικατάσταση στο Τμήμα Σχεδιασμού 
Παρακολούθησης και Ελέγχου της Διεύθυνσης Άθλησης για Όλους Προβολής, Ανάπτυξης 
Αθλητισμού, Επιστημονικής Υποστήριξης και Διεθνών Σχέσεων της Γ.Γ.Α., υποβάλλοντας 
ταυτόχρονα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. 
ΟΡΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΩΝ Π.Φ.Α. (άρθρο 7 παρ.6 & παρ. 6.1 του ισχύοντος Ο.Π. 
προγραμμάτων «Άθλησης για Όλους» -ΦΕΚ 461/τ.Β΄/14.2.2020). 
(α) 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, με ελάχιστη απασχόληση 3 ωρών ανά εβδομάδα. Οι Π.Φ.Α. 
υποχρεούνται σε περίπτωση που έχουν υπογράψει σύμβαση εργασίας σε ένα φορέα, κατά την 
υπογραφή της σύμβασης τους σε δεύτερο φορέα να υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση όπου θα 
αναφέρουν τις ώρες απασχόλησης στον πρώτο φορέα. 
(β) Όσοι επιλέγονται να εργαστούν στα προγράμματα με τη διαδικασία τύπου 2 υπογράφουν 
σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας μέχρι 8 μήνες, με την Γ.Γ.Α. 
(γ) Αν από το διεξαγόμενο επιτόπιο έλεγχο ή από το ενημερωτικό - εισηγητικό του φορέα 
διαπιστώνεται ότι ο εργαζόμενος απουσιάζει αδικαιολόγητα ή δεν προσφέρει τις υπηρεσίες 
του, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην σύμβαση Π.Α.γ.Ο., τότε διακόπτεται το τμήμα του 
εγκεκριμένου προγράμματος του φορέα από τη Γ.Γ.Α. και ο φορέας στερείται δικαιώματος 
συμμετοχής στα Π.Α.γ.Ο. από 1 έως 3 χρόνια ανάλογα την έκταση της παραβατικότητας που 
εντοπίστηκε από τον έλεγχο. Η ανωτέρω ποινή επιβάλλεται αυτοτελώς με απόφαση του 
αρμοδίου για θέματα Αθλητισμού Υπουργού, ή με εξουσιοδότηση του, του προϊσταμένου της 
αρμόδιας Δ/νσης. 
Όσοι επιλέγονται για να εργαστούν στα Π.Α.γ.Ο. υπογράφουν σύμβαση εργασίας με το φορέα 
υλοποίησης του προγράμματος, στην οποία καθορίζεται η ωριαία αποζημίωση, βάσει της 
κείμενης νομοθεσίας. 
Την ευθύνη εφαρμογής των ανωτέρω φέρει ο Φορέας υλοποίησης. 
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  
ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ –ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ. 

 
 

 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΟΥΡΟΣ 


