
                                         
                        ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                               Λαγκαδάς 19 Οκτωβρίου 2020
                        ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                            Αρ. Πρωτ. - 3887 -
                         Δ Η Μ Ο Σ   Λ Α Γ Κ Α Δ Α
                                      Ν. Π. Δ. Δ.                                                          
           ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & 
         ΑΛΛHΛΕΓΓΥΗΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ – ΠΑΙΔΕΙΑΣ
                                   (Υ.Κ.Π.Α.Α.Π.) 
                       

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
ΣΟΧ- 2/2020 πρόσληψης προσωπικού

για την υλοποίηση των Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους (ΠΑγΟ)
για την περίοδο 2020-2021

Ο Πρόεδρος της Υ.Κ.Π.Α.Α.Π. κ. Μπίκας Κωνσταντίνος έχοντας υπόψη :
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Το ΦΕΚ 461 – Τεύχος B’ – 14.02.2020 – Έγκριση Οργανωτικού Πλαισίου Προγραμμάτων Άθλησης για 
Όλους.

2. Το ΦΕΚ 3615 – Τεύχος B’ – 31.08.2020 - «Έγκριση Κατανομής Θέσεων για την πρόσληψη Πτυχιούχων
Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.)  με σκοπό την στελέχωση των ΟΤΑ και  των ΝΠΔΔ και  ΝΠΙΔ αυτών που
υλοποιούν Προγράμματα Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο) έτους 2020-2021», 

3. Το  υπ.  αριθ.  έγγραφο  ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΣΥ/ΤΣΠΕΠΑΟ/484043/1164  –  08.09.2020  του
Γενικού Γραμματέα Αθλητισμού με θέμα «ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΘΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ
ΜΕΓΑΛΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2020-2021»,

4. την  υπ.  αριθ.  67/2020  (ΑΔΑ:Ω7ΟΒΟΛ53-ΣΦ5) Απόφαση  του  Δ.Σ.  της  Υ.Κ.Π.Α.Α.Π.  «Υλοποίηση
Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους μεγάλης διάρκειας 2020-2021 - Πρόσληψη Πτυχιούχων Φυσικής
Αγωγής - Ορισμός τριμελούς επιτροπής για τη διαδικασία πρόσληψής τους»

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι
την πρόσληψη  οκτώ (8) Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.) που θα υλοποιήσουν τα
Προγράμματα  Άθλησης  για  Όλους  2020-2021  έως  και  8  μήνες  (έως  τις  31/7/2020)
σύμφωνα με τους όρους του Οργανωτικού Πλαισίου των ΠΑγΟ (ΦΕΚ 461 – Τεύχος  B’ –
14.02.2020) όπως αποτυπώνεται στον πίνακα 1. 
Οι  Υποψήφιοι  Π.Φ.Α.  πρέπει  να  διαθέτουν  ως  τυπικό  προσόν  το  πτυχίο  Τ.Ε.Φ.Α.Α.  ή
ισότιμο αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών της αλλοδαπής. Για τις δύο (2) από τις παραπάνω
θέσεις (20%) θα προσληφθούν Π.Φ.Α.  χωρίς την προσμέτρηση προϋπηρεσίας σύμφωνα
με το Άρθρο 7.5 - Θέματα απασχόλησης Π.Φ.Α. στα ΠΑγΟ. 

Οι ΠΦΑ που θα επιλεγούν  πρέπει να εργαστούν σε όποια Δημοτική Ενότητα του Δήμου
Λαγκαδά και σε οποιοδήποτε πρόγραμμα τους υποδειχθεί. 
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Πίνακας 1. ΘΕΣΕΙΣ Π.Φ.Α – ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ . 
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ΤΥΠΙΚΟ ΠΡΟΣΟΝ                              ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

001
δύο 
(2)

Πτυχίο Τ.Ε.Φ.Α.Α. ή ισότιμου
αναγνωρισμένου  τίτλου σπουδών της

αλλοδαπής                  

με ειδικότητα ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ  

002 δύο 
(2)

Πτυχίο Τ.Ε.Φ.Α.Α. ή ισότιμου
αναγνωρισμένου  τίτλου σπουδών της

αλλοδαπής                    

με ειδικότητα ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΤΩΝ
ΧΩΡΩΝ 

003
μία
(1)

Πτυχίο Τ.Ε.Φ.Α.Α. ή ισότιμου
αναγνωρισμένου  τίτλου σπουδών της

αλλοδαπής                  

με ειδικότητα ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ

004 μία
(1)

Πτυχίο Τ.Ε.Φ.Α.Α. ή ισότιμου
αναγνωρισμένου  τίτλου σπουδών της

αλλοδαπής                  

με ειδικότητα ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ

δύο (2)  θέσεις (20% των προκηρυχθέντων) θα καλυφθούν από Π.Φ.Α. χωρίς την προσμέτρηση προϋπηρεσίας
σύμφωνα με το Άρθρο 7.5  του οργανωτικού πλαισίου των ΠΑγΟ.

005
μία
(1)

Πτυχίο Τ.Ε.Φ.Α.Α. ή ισότιμου
αναγνωρισμένου  τίτλου σπουδών της

αλλοδαπής                  

με ειδικότητα ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ  

006 μία
(1)

Πτυχίο Τ.Ε.Φ.Α.Α. ή ισότιμου
αναγνωρισμένου  τίτλου σπουδών της

αλλοδαπής                    

με ειδικότητα ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΤΩΝ
ΧΩΡΩΝ 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ. 

Οι ενδιαφερόμενοι Π.Φ.Α που επιθυμούν να απασχοληθούν στα Π.Α.γ.Ο., υποβάλλουν αίτηση στο 
φορέα υλοποίησης που θα συνοδεύεται από: 

- Βιογραφικό σημείωμα που να αναφέρεται στην προϋπηρεσία στα προγράμματα, στην επιμόρφωση 
μέσω σεμιναρίων, στην απόκτηση άλλου πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου ή ειδικότητας κ.λπ. - 
Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση και στο 
βιογραφικό σημείωμα είναι αληθή.                                                                                                                         
- 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 ΟΑΕΔ ότι είναι άνεργος.                                                                                                                
- 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.
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 Και κατά περίπτωση όπου απαιτούνται ή υφίστανται: 
-  Έγγραφα  που  αποδεικνύουν  την  ιδιότητα  του  πολυτέκνου ή  του  γονέα  μονογονεϊκής
οικογένειας, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 
-  Αναγγελία άσκησης επαγγέλματος Προπονητή αθλήματος-ων (όπου ο υποψήφιος δεν έχει την
απαιτούμενη ειδικότητα)
- Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (μόνο για περιπτώσεις ισοβαθμίας μεταξύ υποψηφίων) 

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 
ΒΑΣΙΚΟ ΠΤΥΧΙΟ

1 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 ΔΟΑΤΑΠ, για τη βαθμολογική αντιστοιχία.

2 Μεταπτυχιακοί Τίτλοι Διδακτορικό 2 μονάδες. 
3 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. 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ 4 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  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 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. 

ΛΟΙΠΑ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝ
Α  ΚΡΙΤΗΡΙΑ

5 Πολυτεκνία - Ο πολύτεκνος υποψήφιος ανήλικων τέκνων βαθμολογείται με 
2 μονάδες. 

6 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.

7 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. 
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ΛΟΙΠΑ 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ

(α) Στην περίπτωση που για την προκηρυχθείσα θέση απαιτείται ειδικότητα και
υπάρχουν  υποψήφιοι  ΠΦΑ  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. 
Επισήμανση: Τα Γενικά Δομημένα Προγράμματα αφορούν όλες τις ειδικότητες
των  Π.Φ.Α.  κατά  τα  λοιπά.  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).

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

     Οι ενδιαφερόμενοι Π.Φ.Α. μπορούν να υποβάλουν την αίτηση τους (διατίθεται από την
Υπηρεσία)  και  τα  απαραίτητα  δικαιολογητικά  αυτοπροσώπως  ή  ηλεκτρονικά
(sportsdlag@yahoo.gr) ή ταχυδρομικά  στο Τμήμα Αθλητισμού της Υ.Κ.Π.Α.Α.Π. του Δήμου
Λαγκαδά (κτήριο ΚΑΠΗ Λαγκαδά,  Χρ. Σμύρνης 29, 3ος όροφος τ.κ. 57200, Λαγκαδάς ) από
23/10/2020   έως  και  3/11/2020  (εργάσιμες  ημέρες)  κατά  τις  ώρες   9:30-13:30  (Τηλ.
επικοινωνίας 2394020842 ). 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΤΗΣ Υ.Κ.Π.Α.Α.Π.

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ

ΜΠΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
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