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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΝΟΜΟ ΗΜΑΘΙΑ 

ΚΟΙΝΧΦΔΛΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ 

 ΓΗΜΟΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΑ 

 (Κ.Δ.Γ.Α.) 

 

 

 

              Αιεμάλδξεηα 24.10.2019 

                 Αριθ.πρωτ.: 2010  

 

 

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Χ  Η  

γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ 

ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΦΗ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ 

 ‘’ΠΣΤΥΙΟΤΥΧΝ ΦΤΙΚΗ ΑΓΧΓΗ (Π.Φ.Α.)’’ 

 ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ ΑΘΛΗΗ  

ΓΙΑ ΟΛΟΤ (Π.Α.γ.Ο) ΠΔΡΙΟΓΟΤ 2019-2020 

 

Η ΚΟΙΝΧΦΔΛΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΓΗΜΟΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΑ  

   Έρνληαο ππφςε: 

1. Τελ αηηηνινγηθή έθζεζε ηνπ Ν.4151/2013 θαη ηελ παξ.6 ηνπ αξζ.39 ηνπ λ. 2725/1999, 

φπσο ηζρχεη, θαη ζχκθσλα κε ην νξγαλσηηθφ πιαίζην ησλ ΠΑγΟ, ε ΓΓΑ, ηα επνπηεπφκελα 

απφ απηήλ λνκηθά πξφζσπα, θαζψο θαη νη θνξείο πινπνίεζεο  ησλ Πξνγξακκάησλ 

Άζιεζε γηα  Όινπο, κπνξνχλ λα πξνζιακβάλνπλ θαη λα απαζρνινχλ ΠΦΑ απνθιεηζηηθά 

γηα ηηο αλάγθεο πινπνίεζεο ησλ πην πάλσ πξνγξακκάησλ, κε ζχκβαζε εξγαζίαο Ιδησηηθνχ 

Γηθαίνπ νξηζκέλνπ Φξφλνπ, δηάξθεηαο φρη κεγαιχηεξεο ησλ νθηψ κελψλ. 

2. Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ λ. 4151/2013, ζχκθσλα κε ην νπνίν νη Π.Φ.Α. 

εμαηξνχληαη ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο ππ' αξίζκ. 33/2006 ΠΥΣ (Ά 280) θαη ππφθεηληαη ζηε 

Γεληθή Γξακκαηεία Αζιεηηζκνχ. 

3. Τν Οξγαλσηηθφ Πιαίζην (Ο.Π.) ησλ Πξνγξακκάησλ Άζιεζεο γηα Όινπο, ΦΔΚ 

1774/η.β΄/17-6-2016  
4. Τελ ΚΥΑ κε  Αξηζ.:   ΥΠΠΟΑ/ΓΓΟΑ/ΓΑΟΠΑΑΔΥΓΣ/439980/15334/1266/14.08.2019 θαη ζέκα  

«Έγθξηζε  θαηαλνκήο Θέζεσλ γηα ηελ πξφζιεςε Πηπρηνχρσλ Φπζηθήο Αγσγήο (Π.Φ.Α.), κε ζθνπφ 
ηελ ζηειέρσζε ησλ ΟΤΑ Α΄ θαη Β΄ Βαζκνχ θαη ησλ ΝΠΓΓ θαη ΝΠΙΓ απηψλ, πνπ ζα πινπνηήζνπλ 
Πξνγξάκκαηα Άζιεζεο γηα Όινπο (Π.Α.γ.Ο) ηελ πεξίνδν 2019-20»  (ΦΔΚ 3200/η.β΄/21-08-2019),  

5. Τν Α.Π.: ΥΠΠΟΑ /ΓΓΟΑ/ ΓΑΟΠΑΑΔΥΓΣ/ ΤΣΠΔΠΑΟ/475208/16567/1373/417/06.09.2019   

κε ζέκα: «Έγθξηζε πινπνίεζεο δνκεκέλσλ Γεληθψλ Πξνγξακκάησλ  Άζιεζεο γηα Όινπο 

κεγάιεο δηάξθεηαο πεξηφδνπ 2019-2020»  

6. Τν Α.Π.:ΥΠΠΟΑ/ΓΓΟΑ/ΓΑΟΠΑΑΔΥΓΣ/ΤΣΠΔΠΑΟ/475220/16570/1375/418/06.09.2019 

 κε ζέκα «Έγθξηζε πινπνίεζεο δνκεκέλσλ Δηδηθψλ Πξνγξακκάησλ  Άζιεζεο γηα Όινπο 

κεγάιεο δηάξθεηαο πεξηφδνπ 2019-2020»  

7. Τελ αξηζ. 165/2019 απφθαζε ηνπ Γ.Σ. ηεο Κ.Δ.Γ.Α. κε ΑΓΑ:78ΧΔΟΛΣΓ-ΨΜΠ κε ζέκα: 

«Λήςε απφθαζεο γηα ηελ αλαθνίλσζε πξφζιεςεο πξνζσπηθνχ ‘’Πηπρηνχρσλ Φπζηθήο 

Αγσγήο’’ γηα ηελ πινπνίεζε ησλ  Πξνγξακκάησλ Άζιεζεο γηα Όινπο (Π.Α.γ.Ο.) 

πεξηφδνπ 2019-2020. 

 

Α λ α θ ν η λ ώ λ ε η  

 

Σελ πξόζιεςε, κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ κε 

σξνκίζζηα απνδεκίσζε, ζπλνιηθά έληεθα (11) αηόκσλ –ΠΣΤΥΙΟΤΥΧΝ ΦΤΙΚΗ 

ΑΓΧΓΗ - γηα ηελ πινπνίεζε Γεληθώλ θαη Δηδηθώλ Πξνγξακκάησλ Άζιεζεο γηα Όινπο 

(Π.Α.γ.Ο.),  κεγάιεο δηάξθεηαο - πεξηόδνπ 2019-2020, κε ηε ζπλεξγαζία ηεο Γεληθήο 

Γξακκαηείαο Αζιεηηζκνύ,  κε ηα εμήο  απαηηνύκελα ηππηθά  πξνζόληα  θαη ρξνληθή 

δηάξθεηα: 
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ΜΔ ΜΟΡΙΟΓΟΣΗΗ πξνϋπεξεζίαο: 

 

ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ  ΑΡΙΘΜΟ 

ΘΔΔΧΝ 

ΣΤΠΙΚΑ 

ΠΡΟΟΝΣΑ 

ΥΡΟΝΙΚΗ 

ΓΙΑΡΚΔΙΑ 

Πηπρηνχρνη Φπζηθήο Αγσγήο 

 γηα ηελ  πινπνίεζε  ησλ  

Γεληθώλ πξνγξακκάησλ  
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Πηπρηνχρνη 

 Φπζηθήο  

 Αγσγήο 

 

έσο 

31-07-2020 

 

ΔΚΣΟ ΜΟΡΙΟΓΟΣΗΗ πξνϋπεξεζίαο(ζύκθσλα κε ην άξζξν 9.5 ηνπ Οξγ.Πιαηζίνπ): 

 

ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ  ΑΡΙΘΜΟ 

ΘΔΔΧΝ 

ΣΤΠΙΚΑ 

ΠΡΟΟΝΣΑ 

ΥΡΟΝΙΚΗ 

ΓΙΑΡΚΔΙΑ 

Πηπρηνχρνη Φπζηθήο Αγσγήο 

γηα ηελ πινπνίεζε ησλ 

Γεληθώλ πξνγξακκάησλ   
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Πηπρηνχρνο  

Φπζηθήο  

 Αγσγήο 

έσο 

31-07-2020 

 

ΜΔ ΜΟΡΙΟΓΟΣΗΗ πξνϋπεξεζίαο: 

 

ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ  ΑΡΙΘΜΟ 

ΘΔΔΧΝ 

ΣΤΠΙΚΑ 

ΠΡΟΟΝΣΑ 

ΥΡΟΝΙΚΗ 

ΓΙΑΡΚΔΙΑ 

Πηπρηνχρνη Φπζηθήο Αγσγήο 

γηα ηελ πινπνίεζε ησλ 

Δηδηθώλ πξνγξακκάησλ   
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Πηπρηνχρνο  

Φπζηθήο  

 Αγσγήο 

έσο 

31-07-2020 

 

Η επηινγή ησλ ππνςεθίσλ ζα γίλεη θαηόπηλ κνξηνδόηεζεο, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ Οξγαλσηηθνύ Πιαηζίνπ (Ο.Π.) ησλ Πξνγξακκάησλ Άζιεζεο γηα όινπο ΦΔΚ 

1774/η.β΄/17-6-2016 , όπσο ηζρύεη, γηα ρξνληθό δηάζηεκα έσο 31-07-2020. 

Οη ππνςήθηνη πξέπεη λα έρνπλ ειηθία  έσο 65 εηώλ. 

Οη ππνςήθηνη δελ πξέπεη λα έρνπλ θώιπκα θαηά ην άξζξν 22 ηνπ Τπαιιειηθνύ 

Κώδηθα (θαηαδίθε, ππνδηθία, δηθαζηηθή αληίιεςε, δηθαζηηθή απαγόξεπζε). 

 

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ 

Οη ελδηαθεξφκελνη καδί κε ηελ αίηεζή ηνπο πξέπεη λα ππνβάιινπλ ππνρξεσηηθψο ηα εμήο 

δηθαηνινγεηηθά: 

1. Βηνγξαθηθφ ζεκείσκα πνπ λα αλαθέξεηαη ζηελ πξνυπεξεζία ζηα πξνγξάκκαηα, ζηελ 

επηκφξθσζε κέζσ ζεκηλαξίσλ, ζηελ απφθηεζε άιινπ πηπρίνπ ή κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ ή 

εηδηθφηεηαο θιπ. 

2.  Υπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν.1599/1986 φηη ηα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζηελ αίηεζε θαη ζην 

βηνγξαθηθφ ζεκείσκα είλαη αιεζή, θαη φηη δελ έρνπλ θψιπκα θαηά ην άξζξν 22 ηνπ Υπαιιειηθνχ 

Κψδηθα (θαηαδίθε, ππνδηθία, δηθαζηηθή αληίιεςε, δηθαζηηθή απαγφξεπζε. 

3. Φσηνηππία πηπρίνπ Φπζηθήο Αγσγήο, εηδηθφηεηαο, κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ ή δηδαθηνξηθνχ 

δηπιψκαηνο ή ηζφηηκνπ ηίηινπ ζπνπδψλ ηεο αιινδαπήο αλαγλσξηζκέλνπ ζηελ Διιάδα. 

4. Φσηνηππία αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο. 

5. Πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο. 

6. Βεβαίσζε ηνπ Γήκνπ πεξί κφληκεο θαηνηθίαο 

7. Βεβαίσζε ηνπ ΟΑΔΓ φηη είλαη άλεξγνο. 

8.Δγξαθα πνπ λα απνδεηθλχνπλ ηελ πξνυπεξεζία, φπσο: Βεβαηψζεηο ή άιια απνδεηθηηθά ζηνηρεία 

ηνπ θπξίνπ θνξέα αζθαιηζηηθήο θάιπςεο (κηζζνινγηθέο θαηαζηάζεηο Ι.Κ.Α. ή άιισλ 

αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ) ή βεβαηψζεηο ή άιια απνδεηθηηθά ζηνηρεία θνξνινγηθνχ ραξαθηήξα 

(απνδείμεηο παξνρήο ππεξεζηψλ, θ.ιπ.) ή πηζηνπνηεηηθά πξνυπεξεζίαο ζεσξεκέλα απφ ηελ 

Δπηζεψξεζε Δξγαζίαο θαη δηθαηνινγεηηθά πνπ λα απνδεηθλχνπλ φζα αλαθέξνληαη ζην βηνγξαθηθφ 

ζεκείσκα θαη ηα νπνία απνηέιεζαλ θξηηήξην επηινγήο. 

9. Έγγξαθα πνπ λα απνδεηθλχνπλ ηελ ηδηφηεηα ηνπ πνιπηέθλνπ ή ηνπ γνλέα κνλνγνλετθήο 

νηθνγέλεηαο ζχκθσλα κε  ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία. 

 

ΔΠΙΛΟΓΗ-ΑΝΑΡΣΗΗ ΠΙΝΑΚΧΝ-ΤΠΟΒΟΛΗ ΔΝΣΑΔΧΝ 
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Η επηινγή ησλ ππνςεθίσλ ζα γίλεη απφ ηελ επηηξνπή επηινγήο πξνζιήςεσλ πξνζσπηθνχ, 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 9 ηνπ  Οξγαλσηηθνχ Πιαηζίνπ Πξνγξακκάησλ Άζιεζεο γηα Όινπο (ΦΔΚ 

1774/β΄/17-6-2016). 

Οη πξνζσξηλνί πίλαθεο θαηάηαμεο ζα αλαξηεζνχλ: α) ζηελ εμψζπξα ησλ γξαθείσλ ηεο 

θνηλσθεινχο επηρείξεζεο (νδφο Βεξνίαο - Γεκνηηθφ Κνιπκβεηήξην) θαη β) ζηνλ πίλαθα 

αλαθνηλψζεσλ ηνπ Γήκνπ Αιεμάλδξεηαο. 

Καηά ησλ αλσηέξσ πηλάθσλ νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα ππνβάινπλ έλζηαζε εληφο 

πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξψλ, απφ ηελ επφκελε  εκέξα αλάξηεζεο ησλ απνηειεζκάησλ, ζηα 

γξαθεία ηεο επηρείξεζεο  ζηελ νδφ Βεξνίαο- Γεκνηηθφ Κνιπκβεηήξην. 

 

ΠΡΟΘΔΜΙΑ ΚΑΙ ΣΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΔΧΝ 

Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ αίηεζε ζηα γξαθεία ηεο Κνηλσθεινχο  Δπηρείξεζεο 

Γήκνπ Αιεμάλδξεηαο θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο, Γηεχζπλζε: Βεξνίαο – Γεκνηηθφ 

Κνιπκβεηήξην, Τ.Κ. 59300 - Αιεμάλδξεηα, ηει. 2333053450-52, πνπ αξρίδεη απφ ηελ επφκελε 

ηεο ηειεπηαίαο δεκνζίεπζεο ηεο παξνχζαο    θαη  ιήγεη εληόο 10 εκεξώλ.   

 

Η παξνχζα δεκνζηεχεηαη ζε δχν (2) ηνπηθέο εθεκεξίδεο ηνπ Ννκνχ Ηκαζίαο, αλαξηάηαη ζηελ 

εμψζπξα ησλ γξαθείσλ ηεο Κνηλσθεινχο Δπηρείξεζεο, ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηνπ Γήκνπ 

Αιεμάλδξεηαο θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ Αιεμάλδξεηαο. 

 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ 

 

ΔΜΜΑΝΟΤΗΛ ΣΑΤΡΗ 

ΑΔΑ: Ω0ΛΙΟΛΣΓ-ΦΛ9
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