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      ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                 Λαμία, 07-12-2022 
             Π.Ε ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                           
            ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ                                                                      Αριθ. Πρωτ.:  49102 
    Δ/ΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ 
    ΜΑΘΗΣΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
      ΤΜΗΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ &  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  
Ταχ. Δνση     : Φιλίας 1   
Ταχ.Κώδικας : 35133 ΛΑΜΙΑ                                                                                           
Πληροφορίες: Επισκόπου Ευμορφία           
Αρ.τηλεφ.      : 2231039050                                   
Ε-mail           : e.episkopou@lamia-city.gr         
 
 
  

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ανακοίνωσης πρόσληψης εννέα (9) Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής 

(Π.Φ.Α) με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου έως οχτώ  

(8) μηνών στα Προγράμματα Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο.) του Δήμου Λαμιέων 

για την περίοδο 2022 – 2023. 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 

Έχοντας υπόψη : 

1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης– Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α) όπως έχουν 
τροποποιηθεί και ισχύουν. 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για 
την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28 Α), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 1 παρ. 2 του Ν. 3812/2009. 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων 
Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων 
Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ/54/ Α/2012). 

4. Την υπ΄ αρ. ΥΠΠΟΑ/526568/07-11-2022 (ΑΔΑ:972Ε4653Π4-ΠΣΞ) «Έγκριση 
Κατανομής και Πλήρωσης Υφιστάμενων Θέσεων εποχικού προσωπικού 
κατηγορίας Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.), για την υλοποίηση 
Προγραμμάτων και Εκδηλώσεων Άθλησης για Όλους των ΟΤΑ Α’ και Β΄ Βαθμού 
και των ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ αυτών για την περίοδο 2022-23». (ΦΕΚ 5696/τ.Β΄/2022)  

5. Την υπ΄ αρ. ΥΠΠΟΑ/556937/14-11-2022 (ΑΔΑ:ΡΠΝΧ4653Π4-ΤΝΧ)Κοινή 
Υπουργική Απόφαση με θέμα «Έγκριση υλοποίησης δομημένων γενικών 
προγραμμάτων άθλησης για όλους μεγάλης διάρκειας περιόδου 2022-2023. 

6. Την υπ΄αρ. ΥΠΠΟΑ/559843/15-11-2022 ΑΔΑ:Ρ62Ψ4653Π4-ΘΣΡ Κοινή 
Υπουργική Απόφαση με θέμα έγκριση υλοποίησης δομημένων ειδικών 
προγραμμάτων άθλησης για όλους μεγάλης διάρκειας περιόδου 2022-2023. 

7.  Την υπ΄ αρ. ΥΠΠΟΑ/559922/15-11-2022 (ΑΔΑ:9ΔΚΜ4653Π4-Ψ3Δ) Κοινή 
Υπουργική Απόφαση με θέμα «Έγκριση Εκδηλώσεων άθλησης για όλους  
περιόδου 2022-2023. 
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8. Τον αριθμό απόφασης της βεβαίωσης πιστοποίησης καταλληλότητας υλοποίησης 
Π.Α.γ.Ο και  Ε.Α.γ.Ο : ΥΠΠΟΑ/132473/12-3-2020 , ΥΠΠΟΑ/94616/4-3-2022  
κωδικός πιστοποίησης: C3E8, ισχύος δύο ετών με ημερομηνία λήξης 20-04-2024. 

9. Την υπ’ αριθμ. 94/2022( ΑΔΑ: 692ΤΩΛΚ-ΧΑ3) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 
για τον προγραμματισμό πρόσληψης Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής  για την 
υλοποίηση των προγραμμάτων Άθλησης για όλους περιόδου 2022-2023. 

10. Την υπ’αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΟΠΑΑ/ΕΥΔΣ/69097/2670/170/07-02-2020  
Έγκριση Οργανωτικού Πλαισίου Προγραμμάτων και Εκδηλώσεων Άθλησης για 
Όλους (ΦΕΚ 461/τ.Β’/14-02-2020). 

11. Την υπ’ αριθμ. 143/2022 (ΑΔΑ: ΡΩΦΟΩΛΚ-8ΥΡ) Απόφαση Δημοτικού 
Συμβουλίου για την πρόσληψη  των εννέα (9) θέσεων Πτυχιούχων Φυσικής 
Αγωγής (Π.Φ.Α) για την υλοποίηση των προγραμμάτων Άθλησης για όλους 
περιόδου 2022-2023. 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ 

Την πρόσληψη εννέα (9) Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.), με σύμβαση 

εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με ωριαία αποζημίωση, συνολικής 

διάρκειας έως οχτώ (8) μήνες,  για την υλοποίηση των Προγραμμάτων Άθλησης για 

Όλους (Π.Α.γ.Ο.) της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού του Υπουργείου Πολιτισμού 

και Αθλητισμού περιόδου 2022-2023. 

                ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδ. 
Θέσης 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 
ΠΦΑ 

 
 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
Π.Α.γ.Ο 

Αριθμός 
ΠΦΑ 

ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

Διάρκεια 
σύμβασης 

από την 
υπογραφή 

της 
σύμβασης 

001 ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ 

Άσκηση 
Ενηλίκων 

(Θεραπευτική 
Γυμναστική, 

Aqua aerobic) 

2 

Τίτλοι σπουδών: Πτυχίο της  
Σχολής  Επιστήμης Φυσικής 
Αγωγής & Αθλητισμού της 

ημεδαπής ή αναγνωρισμένης 
ανώτατης σχολής της 

αλλοδαπής με ειδικότητα: 
ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ. 

Διάρκειας 
έως οχτώ 
(8) μηνών 

002 
ΕΙΔΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ 

ΑΓΩΓΗ 
 

 
 
 

Άσκηση ατόμων 
με αναπηρίες- 

Άσκηση στα 
κέντρα Ψυχικής 

Υγείας. 

2 

Τίτλοι σπουδών: Πτυχίο της  
Σχολής Επιστήμης Φυσικής 
Αγωγής & Αθλητισμού της 

ημεδαπής ή αναγνωρισμένης 
ανώτατης σχολής της 

αλλοδαπής με ειδικότητα: 
ΕΙΔΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

Η΄ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ 
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ. 

Διάρκειας 
έως οχτώ 
(8) μηνών 
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003 
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ 
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ 

Άσκηση 
Ενηλίκων: 
-Αεροβική 

γυμναστική 
-Pilates 

- Άσκηση στην 
Τρίτη ηλικία 

-Μυϊκή 
ενδυνάμωση 
-Αθλητικές 

δραστηριότητες 

3 

Τίτλοι σπουδών: Πτυχίο της 
Σχολής Επιστήμης Φυσικής 
Αγωγής & Αθλητισμού της 

ημεδαπής ή αναγνωρισμένης 
ανώτατης σχολής της 

αλλοδαπής. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ 
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ. 

Διάρκειας 
έως οχτώ 
(8) μηνών 

004 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ 
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ 
( ΘΕΣΗ ΧΩΡΙΣ 

ΜΟΡΙΑ  
ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ 

παρ. 7.5 
ΦΕΚ461/Β΄/14-

02-2020) 

 
 

Παιδί και 
αθλητισμός 

1 

Τίτλοι σπουδών: Πτυχίο της  
Σχολής Επιστήμης Φυσικής 
Αγωγής & Αθλητισμού της 

ημεδαπής ή αναγνωρισμένης 
ανώτατης σχολής της 

αλλοδαπής. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ 
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ. 

Διάρκειας 
έως οχτώ 
(8) μηνών 

005 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ 
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ 
( ΘΕΣΗ ΧΩΡΙΣ 

ΜΟΡΙΑ  
ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ 

παρ. 7.5 
ΦΕΚ461/Β΄/14-

02-2020) 

 
Άσκηση στην 
προσχολική 

ηλικία 

1 

Τίτλοι σπουδών: Πτυχίο της  
Σχολής Επιστήμης Φυσικής 
Αγωγής & Αθλητισμού της 

ημεδαπής ή αναγνωρισμένης 
ανώτατης σχολής της 

αλλοδαπής ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ 
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ. 

Διάρκειας 
έως οχτώ 
(8) μηνών 

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ- ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

Οι ενδιαφερόμενοι Πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής που επιθυμούν να απασχοληθούν 

στα προγράμματα ¨ Άθληση για όλους¨, υποβάλλουν αίτηση με τα συναπτόμενα 

δικαιολογητικά στο φορέα υλοποίησης, όπως αναφέρονται στο άρθρο 7 στην παρ. 

7.2 του ισχύοντος Ο.Π (ΦΕΚ461/Β΄/14-02-2020), εντός της καταληκτικής 

προθεσμίας: 

 

1. Αίτηση συμμετοχής. 

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 τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση 

και στο βιογραφικό σημείωμα είναι αληθή. 

4. Φωτοτυπία πτυχίου Φυσικής Αγωγής, ειδικότητας, μεταπτυχιακού τίτλου ή 

διδακτορικού διπλώματος ή ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής 

αναγνωρισμένου στην Ελλάδα. 
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5. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας. 

6. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

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

άνεργος. 

8. Βεβαίωση του Δήμου περί μονίμου κατοικίας. 

9. 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.λ.π.) ή πιστοποιητικά προϋπηρεσίας θεωρημένα από την Επιθεώρηση Εργασίας 

και δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν όσα αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα 

και τα οποία αποτελούν κριτήριο επιλογής. 

 Συμπληρωματικά δικαιολογητικά (κατά περίπτωση όπου απαιτούνται ή υφίστανται): 

(1) Έγγραφα που αποδεικνύουν την ιδιότητα του πολυτέκνου ή του γονέα 

μονογονεϊκής οικογένειας, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

(2) Αναγγελία άσκησης επαγγέλματος Προπονητή αθλήματος(ων) (όπου κρίνεται εκ 

του εξειδικευμένου προγράμματος και της προκήρυξης αναγκαία προϋπόθεση) 

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

  Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες μετά 

την τελευταία ημέρα δημοσίευσης της περίληψης της παρούσας σε τοπική 

εφημερίδα. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται από τις 14/12/2022 έως 

τις 28/12/2022 και ώρα 15:00.   

   Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν την Προκήρυξη, την Αίτηση 

Συμμετοχής και την Υπεύθυνη  Δήλωση από την ιστοσελίδα του Δήμου Λαμιέων  

www.lamia.gr  στη διαδρομή lamia.gr=>ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ. 

       Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την Αίτηση Συμμετοχής, την 

Υπεύθυνη Δήλωση, το Βιογραφικό τους και τα απαραίτητα δικαιολογητικά 

ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση: dikaiologitika@lamia-city.gr  . ΠΡΟΣΟΧΗ!: 

Θα πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφεται ως θέμα του ηλεκτρονικού μηνύματος η 

ένδειξη: 

 «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΣ Π.Φ.Α. ΣΤΑ Π.Α.γ.Ο 2022-2023».  

 

Θα πρέπει υποχρεωτικά να χρησιμοποιηθεί το συνημμένο υπόδειγμα της 

αίτησης,  διαφορετικώς η αίτηση θεωρείται άκυρη. 

Η αίτηση συμμετοχής, η υπεύθυνη δήλωση και το βιογραφικό 

σημείωμα, τα οποία θα υποβληθούν ηλεκτρονικά, πρέπει απαραιτήτως να 

εμφανίζονται υπογεγραμμένα, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις, 

υπεύθυνες δηλώσεις και βιογραφικά δεν θα γίνονται δεκτά και ο υποψήφιος θα 

απορρίπτεται. Στην ηλεκτρονική αίτηση θα πρέπει υποχρεωτικά να δηλώνεται 

διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). 

http://www.lamia.gr/
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ΟΛΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΘΑ ΑΠΟΣΤΑΛΟΥΝ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΘΑ 

ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΕ ΜΟΡΦΗ PDF.  

 

           Η παρούσα ανακοίνωση/προκήρυξη θα αναρτηθεί στον Πίνακα 

Ανακοινώσεων του Δήμου Λαμιέων καθώς και ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του 

Δήμου Λαμιέων: www.lamia.gr. Περίληψη της παρούσης θα δημοσιευτεί σε δύο 

ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τοπικές εφημερίδες του Ν. Φθιώτιδας. 

 

                                                                                 Ο Δήμαρχος Λαμιέων 

 

                                                             Ευθύμιος Κ. Καραΐσκος 
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