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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ     
για την πρόσληψη  4 πτυχιούχων καθηγητών Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.), µε 

σκοπό την στελέχωση των ΟΤΑ Α΄ και Β΄ Βαθµού και των ΝΠ∆∆ και ΝΠΙ∆ αυτών, που 

θα υλοποιήσουν Προγράµµατα Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο) την περίοδο 2020-21 

 

 Η Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικός Οργανισμός Άθλησης Πολιτισμού & 
Περιβάλλοντος Χαλκίδας – Δ.Ο.Α.Π.ΠΕ.Χ.»  , ανακοινώνει ότι θα προβεί στην πρόσληψη 
τεσσάρων (4) ατόμων Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.), µε σκοπό την στελέχωση των 

ΟΤΑ Α΄ και Β΄ Βαθµού και των ΝΠ∆∆ και ΝΠΙ∆ αυτών, που θα υλοποιήσουν Προγράµµατα 

Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο) την περίοδο 2020-21 όπως αυτές εγκρίθηκαν με την υπ’αριθμ. 

ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ 459462/14576/1116-31.08.2020 ΚΥΑ  σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στην υπ’αριθμ  34/2020  (ΑΔΑ:6ΣΜ6ΟΚΡΚ-ΤΕ9) Απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου του ΔΟΑΠΠΕΧ  . 

 Στο πλαίσιο του έργου αυτού   θα απασχοληθούν  οι εξής ειδικότητες:  

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΘΕΣΗΣ Η ΚΩΔ. 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
Π.Α.γ.Ο 

Αριθμός 

ατόμων 

Διάρκεια 
σύμβασης 

 
 

ΠΡΟΣΘΕΤΑ 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

 
 

ΠΕ Κολύμβηση ΑΣΚΗΣΗ  

ΕΝΗΛΙΚΩΝ 

(ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ) 

1 Έως 8 μήνες ΠΤΥΧΙΟ  

ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗ   

ΠΕ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ  
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ 

ΑΣΚΗΣΗ  
ΕΝΗΛΙΚΩΝ  

(ΜΥΙΚΗ  
ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ) 

1 Έως 8 μήνες ΔΙΠΛΩΜΑ 
ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ 

-ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ  -
ΜΥΙΚΗΣ  

ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗΣ  
(ΒΑΡΗ) 

ΠΕ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ  
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ 

ΑΣΚΗΣΗ 
ΕΝΗΛΙΚΩΝ 
(ΑΕΡΟΒΙΚΗ 

ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ) 

2 Έως 8 μήνες ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ/ 
ΔΙΠΛΩΜΑ  

ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ   
-ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ- 

AEROBIC PILATES 
ZUMBA  YOGA 
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Απαραίτητα δικαιολογητικά: 

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, δευτερεύουσα 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. 

3. Μόνο για την περίπτωση της ισοβαθμίας  

Βεβαίωση του Δήμου περί μόνιμης κατοικίας _ εντοπιότητα 

Τα γενικά και ειδικά προσόντα πρόσληψης, ο τόπος εκτέλεσης του έργου, η διάρκεια  
και ο αριθμός των προσληφθέντων , αναφέρονται στην υπ’ αριθμ  34/2020  (ΑΔΑ: 6ΣΜ6ΟΚΡΚ-
ΤΕ9) Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΟΑΠΠΕΧ  . 

   Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν αίτηση στο  ΔΟΑΠΠΕΧ  Δ/νση:   
Φαρμακίδου  15  ισόγειο,  τηλ.  2221351128  κα Έλενα  Γεωργατζή   κατά  τις  ώρες  08:00-
15:00  εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερολογιακών  ημερών από την ανάρτηση της 
ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων του Δ.Ο.Α.Π.ΠΕ.Χ. , στο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»  , στην 
ιστοσελίδα  του ΔΟΑΠΠΕΧ και την δημοσίευση της περίληψης της Ανακοίνωσης σε μία 
ημερήσια τοπική εφημερίδα, όπως ορίζεται στην παρ. 4 του άρθρου 1 του Π.Δ. 524/1980, 
αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο άτομο, επισυνάπτοντας τα σχετικά δικαιολογητικά, 
που αποδεικνύουν τα απαιτούμενα προσόντα  

 

Η Πρόεδρος  
 

Ελένη Αϊδίνη 
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