
                                                      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  
   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

        ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ       Παπάγου 19/10/2020 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ                                                                         Αριθ. Πρωτ.: 1593 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ                     

     & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  

    ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ 

                  (ΔΟΠΑΠ) 
 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4)  

ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (Π.Φ.Α.)  

 για την υλοποίηση των Προγραμμάτων «Άθληση για Όλους» (ΠΑγΟ) 

 μέσω Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού  

Περιόδου 2020-2021 

 Ο Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού & Περιβάλλοντος (Δ.Ο.Π.Α.Π.) 

Παπάγου-Χολαργού  έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών 

Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» 

(ΦΕΚ54/Α/2012). 

2. Την ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΟΠΑΑ/ΕΥΔΣ/69097/2670/170/7.2.2020 Υπουργική Απόφαση 

(ΦΕΚ 461/Β΄/14.2.2020) «Έγκριση Οργανωτικού Πλαισίου Προγραμμάτων και 

Εκδηλώσεων Άθλησης για Όλους» 

3. Tην Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/459462/14576/1116 

(ΦΕΚ 3615/B΄/31-8-2020), που αφορά την  «έγκριση κατανομής θέσεων για την 

πρόσληψη Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.) με σκοπό την στελέχωση των ΟΤΑ 

Α΄ και Β΄ βαθμού και των ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ αυτών που θα υλοποιήσουν Προγράμματα 

Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο.) έτους 2020 - 2021  

4. Την υπ’ αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/484043/15340/1164/8.9.2020 Απόφαση του 

Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού που αφορά στην «Έγκριση γενικά 

δομημένα μεγάλης διάρκειας Π.Α.γ.Ο. περιόδου 2020-2021» και την υπ’ αριθ. 

ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/48236/15349/1166/8.9.2020 που αφορά «Έγκριση 

δομημένα μικρής διάρκειας Π.Α.γ.Ο. περιόδου 2020-2021» 

5. Την υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ΤΣΠΕΠΑΟ/106634/4151/283/85/30-4-

2020 βεβαίωση πιστοποίησης καταλληλόλητας υλοποίησης Π.Α.γ.Ο. και Ε.Α.γ.Ο.  

6. Την υπ’ αριθ. 21/2020 Απόφαση Δ.Σ. του ΔΟΠΑΠ για τον προγραμματισμό πρόσληψης 

Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής για την υλοποίηση προγραμμάτων Άθλησης για όλους 

περιόδου 2020-2021. 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ 

ΑΔΑ: ΨΣ7ΒΟΛΥΡ-ΞΓ6



Την πρόσληψη, τεσσάρων (4) Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού 

δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικής διάρκειας έως οκτώ (8) μηνών με ωριαία αποζημίωση, 

για την υλοποίηση των Προγραμμάτων «Άθλησης για Όλους». 
 

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΘΕΣΗΣ ή 

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

Π.Α.γ.Ο. 

Αριθμός 

ατόμων 

Διάρκεια 

σύμβασης 

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

1 Π.Φ.Α. 

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 

 1 Έως 8 μήνες εμπειρία στην προπόνηση και 

οργάνωση τμημάτων υποδομής 

(ακαδημιών) 

2 Π.Φ.Α. 

ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ 

 1 >> εμπειρία στην προπόνηση και 

οργάνωση Ακαδημιών Τένις. 

3 Π.Φ.Α. 

ΟΡΧΗΣΤΙΚΗ 

 1 >>  

4 Π.Φ.Α. 

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ 

ΧΟΡΟΙ 

 1 >>  

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικώς τα εξής 

δικαιολογητικά: 

1.  Βιογραφικό σημείωμα που να αναφέρεται στην προϋπηρεσία στα προγράμματα, στην 

επιμόρφωση μέσω σεμιναρίων, στην απόκτηση άλλου πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου ή 

ειδικότητας κ.λπ. 

2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση και στο 

βιογραφικό σημείωμα είναι αληθή. 

3. Φωτοτυπία πτυχίου Φυσικής Αγωγής, ειδικότητας, μεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού 

διπλώματος ή ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένου στην Ελλάδα. 

4. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας. 

5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

6. Βεβαίωση, πρόσφατη (μέσα στα χρονικά όρια της προκήρυξης)  του ΟΑΕΔ ότι είναι 

άνεργος. 

7. 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 αποτέλεσαν κριτήριο επιλογής. 
 

Συμπληρωματικά  δικαιολογητικά (όπου απαιτούνται ή υφίστανται) 

1. Έγγραφα που αποδεικνύουν την ιδιότητα του πολυτέκνου ή του γονέα μονογονεϊκής 

οικογένειας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

2. Φωτοτυπία εγγράφων για λοιπά απαιτούμενα προσόντα ως αναφέρονται στο 7.3.1.4 

του ισχύοντος Οργανωτικού Πλαισίου, για τις ανωτέρω θέσεις 1 και 2 

3. Μόνο για την περίπτωση της ισοβαθμίας  

Βεβαίωση του Δήμου περί μόνιμης κατοικίας - εντοπιότητα 
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Κριτήρια επιλογής – Καθορισμός της σειράς κατάταξης των υποψηφίων 

Βασικό κριτήριο κατάταξης των υποψηφίων είναι η ανεργία ως αυτή αποδεικνύεται με τη 

σχετική βεβαίωση από το αρμόδιο γραφείο του ΟΑΕΔ. 

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 απαραίτητα με τη σύμφωνη γνώμη 

της Γ.Γ.Α.  

Η σειρά κατάταξης των υποψηφίων καθορίζεται με βάση τα παρακάτω κριτήρια όπως 

προβλέπονται στις παραγράφους 7.3, 7.4 και 7.5 του ισχύοντος Οργανωτικού πλαισίου: 

Βασικός τίτλος σπουδών 

Μεταπτυχιακοί τίτλοι (μεταπτυχιακό – master ή διδακτορικό. Αποκλείεται η αθροιστική 

βαθμολόγησή τους) 

Εμπειρία 

Πολυτεκνία, ανήλικα τέκνα, γονέας μονογονεϊκής οικογένειας (γίνεται χρήση της 

προσφορότερης βαθμολογικά από τις παραπάνω ιδιότητες).  

Στην περίπτωση που για την προκηρυχθείσα θέση απαιτείται ειδικότητα, βαθμολογείται: η 

κύρια ή η δευτερεύουσα ειδικότητα, άδεια/αναγγελία άσκησης επαγγέλματος και η 

συμμετοχή σε επιμορφωτικά σεμινάρια, που διοργανώνονται από την Γ.Γ.Α. 
 

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 

Ανάρτηση της ανακοίνωσης πρόσληψης προσωπικού στο κατάστημα του φορέα καθώς και 

στο κατάστημα του Δήμου. 

Δημοσίευση της περίληψης της ανακοίνωσης σε δυο τουλάχιστον ημερήσιες ή εβδομαδιαίες 

τοπικές εφημερίδες της έδρας του Νομού, εφ’ όσον εκδίδονται. 
 

ΕΠΙΛΟΓΗ – ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ – ΥΠΟΒΟΛΗ  ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ 

Οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης των υποψηφίων θα αναρτηθούν στον πίνακα 

ανακοινώσεων του ΔΟΠΑΠ (Νευροκοπίου & Αργυροκάστρου), στην ιστοσελίδα του ΔΟΠΑΠ 

και στη Διαύγεια.  Κατά των ανωτέρω αποτελεσμάτων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 

υποβάλλουν ενστάσεις, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) εργάσιμων ημερών στα 

γραφεία του Οργανισμού, από την επόμενη της ημέρας ανάρτησης των αποτελεσμάτων.  
 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση, η οποία θα βρίσκεται στο site του 

ΔΟΠΑΠ www.dopap.gr, από την επόμενη ημέρα δημοσίευσης της περίληψης στις 

εφημερίδες και για δέκα (10) εργάσιμες ημέρες, ήτοι από 21/10/20 έως και 3/11/20: 

i. ηλεκτρονικά στο gr.proedrou@dopap.gr, 

ii.  ταχυδρομικά στη Δ/νση: Νευροκοπίου & Αργυροκάστρου – Παπάγου (ΤΚ 15669) και 

iii. στη Γραμματεία του ΔΟΠΑΠ, στην ίδια διεύθυνση, κατά τις ώρες 09:00 έως 14:00. 

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 6543879 
 

        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. του ΔΟΠΑΠ 
 

                           ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΥΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 

http://www.dopap.gr/
mailto:gr.proedrou@dopap.gr
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