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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ  

                                                          
 ΦΟΡΕΑΣ: ∆ΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ    

 ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: Ν.Π.∆.∆. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ: «∆ηµήτριος Βικέλας»   
  

Tο Ν.Π.∆.∆. «∆ηµήτριος Βικέλας» του ∆ήµου Κηφισιάς λαµβάνοντας υπόψιν: 

1. Την υπ’ αριθ. ΥΠΠΟΑ/Γ∆ΟΑ/∆ΑΟΠΑΑΕΥ∆Σ/69097/2670/170 (ΦΕΚ 461/Β/ 14-02-2020 Υπουργική Απόφαση 

Έγκριση Οργανωτικού Πλαισίου Προγραµµάτων και Εκδηλώσεων Άθλησης για Όλους) 

2. Την βεβαίωση Πιστοποίησης καταλληλόλητας Υλοποίησης Π.Α.γ.Ο. και Ε.Α.γ.Ο. µε Α.Π. ΥΠΠΟΑ/Γ∆ΟΑ/ 

∆ΑΟΠΑΑΕΥ∆Σ/ΤΣΠΕΠΑΟ/127091/4956/410/175-30/04/2020  

3. Την έγκριση ∆οµηµένων µεγάλης διάρκειας Π.Α.γ.Ο. περιόδου 2020-21 µε Α.Π. 

ΥΠΠΟΑ/Γ∆ΟΑ/∆ΑΟΠΑΑΕΥ∆Σ/484043/15340/1164-08/09/2020 

4. Την έγκριση ∆οµηµένων µικρής διάρκειας Π.Α.γ.Ο. περιόδου 2020-21 µε Α.Π. 

ΥΠΠΟΑ/Γ∆ΟΑ/∆ΑΟΠΑΑΕΥ∆Σ/484236/15349/1166-08/09/2020 

5. Την έγκριση κατανοµής θέσεων για την πρόσληψη Π.Φ.Α. µε σκοπό την στελέχωση των Ο.Τ.Α. Α’ και Β’ 

Βαθµού και των Ν.Π.∆.∆. και Ν.Π.Ι.∆. αυτών που θα υλοποιήσουν προγράµµατα Π.Α.γ.Ο. περιόδου 2020-21 

µε Α.Π. ΥΠΠΟΑ/Γ∆ΟΑ/∆ΑΟΠΑΑΕΥ∆Σ/459462/14576/1116-27/08/2020 

6. Την Απόφαση 28/2020 του οικείου Συµβουλίου του Ν.Π.∆.∆. «∆ηµήτριος Βικέλας», για την έγκριση θέσεων 

πτυχιούχων φυσικής αγωγής στο πλαίσιο προγραµµάτων άθλησης για όλους & εκδηλώσεων άθλησης για 

όλους περιόδου 2020-2021, µε Α.Π. 754/02-06-2020 

7. Το διαβιβαστικό µε Α.Π. ΥΠΠΟΑ/507524/18-9-2020 που συνοδεύει το ενδεικτικό σχέδιο προκήρυξης. 

 

Προκηρύσσει 

Την πρόσληψη 22 Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.)  µε σκοπό την σύναψη συµβάσεων εργασίας ιδιωτικού 

δικαίου ορισµένου χρόνου (ωροµίσθια απασχόληση), σύµφωνα µε τις διαδικασίες, σειρές προτεραιότητας 

(µοριοδότηση) και τους όρους απασχόλησης Π.Φ.Α. του Οργανωτικού Πλαισίου των Προγραµµάτων «Άθληση για 

Όλους» της Γενικής Γραµµατείας Αθλητισµού, στα παρακάτω Προγράµµατα και Ειδικότητες:   

  

∆οµηµένα Προγράµµατα Μεγάλης ∆ιάρκειας-Τµήµατα: 
Παιδί & Αθλητισµός 7 

 Άθληση στην Προσχολική Ηλικία  4 

Άσκηση στην Εφηβική Ηλικία  4 

Άσκηση Ενηλίκων  12 

Άθληση και Νέοι 4  

Άσκηση στην Τρίτη Ηλικία 2 
  

∆οµηµένα Προγράµµατα Μικρής ∆ιάρκειας: 9 τµήµατα 
 

      

ΑΔΑ: ΩΝΜΣΟΚΩΖ-6Τ4



 

Ειδικότητες:  

Αντισφαίριση: 9  Κολύµβηση: 2        Προσαρµοσµένη Φυσική Αγωγή:   1   Ποδόσφαιρο:  2 

Αεροβική Γυµναστική: 4       Ρυθµική Γυµναστική: 2       Πετοσφαίριση:  1     Αποκατάσταση Τραυµατισµών:  1 

 

Ο χρόνος απασχόλησης των προσληφθέντων θα είναι έως οκτώ (8) µήνες.  Η σύµβαση εργασίας λύεται αυτοδικαίως µόλις 

καλυφθούν οι ανάγκες ή λήξει ο χρόνος της διάρκειάς της. Οι ενδιαφερόµενοι Π.Φ.Α. που επιθυµούν να απασχοληθούν στα 

Π.Α.γ.Ο., υποβάλλουν αίτηση στο φορέα υλοποίησης. Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από: 

(1) Πλήρες Βιογραφικό σηµείωµα. 

(2) Υπεύθυνη ∆ήλωση 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 του ∆ήµου περί µονίµου κατοικίας. Σε περίπτωση ισοβαθµίας έχει ισχύ η εντοπιότητα (παρ. 

7.3.14/αρθ. 7 Ο.Π.) 

(7) Βεβαίωση του ΟΑΕ∆ ότι είναι άνεργος. Βασικό κριτήριο κατάταξης των υποψηφίων είναι η ανεργία. 

(8) 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. Στο 20% των θέσεων δεν προσµετρώνται τα µόρια 

της προϋπηρεσίας για την πρόσληψη των αντίστοιχων Π.Φ.Α. όπως προβλέπεται στην παράγραφο 7.5. του 

άρθρου 7 του Ο.Π.    

(9) Έγγραφα που αποδεικνύουν την ιδιότητα του πολυτέκνου ή του γονέα µονογονεϊκής οικογένειας σύµφωνα µε 

την ισχύουσα νοµοθεσία.  
 

ΕΠΙΛΟΓΗ – ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ 

Η επιλογή των υποψήφιων θα γίνει από τριµελή επιτροπή του ∆ιοικητικού Τµήµατος του Ν.Π.∆.∆. «∆ηµήτριος 

Βικέλας». Οι πίνακες κατάταξης των υποψηφίων θα αναρτηθούν στον πίνακα ανακοινώσεων του κτηρίου όπου 

στεγάζεται το Ν.Π.∆.∆. «∆ηµήτριος Βικέλας». Κατά των ανωτέρω αποτελεσµάτων, οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να 

υποβάλλουν ενστάσεις, µέσα σε αποκλειστική προθεσµία δέκα (10) εργάσιµων ηµερών, από την επόµενη της 

ηµέρας ανάρτησης των αποτελεσµάτων. 

 

   ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

 Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν αίτηση µαζί µε τα δικαιολογητικά, στο ∆ηµοτικό Στάδιο 
«Στέλιος Καλαϊτζής» Ρίτσου & Ολυµπιονικών,  Νέα Ερυθραία, τηλ.: 210.6203305- 213.2007.208, από 
∆ευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 12:30 έως 14:30, από τις 2-11-20 και για δέκα (10) εργάσιµες 
ηµέρες έως την 13-11-20.   Επίσης οι υποψήφιοι µπορούν να αποστείλουν τα δικαιολογητικά και ταχυδροµικών 
στην διεύθυνση Εµµανουήλ Μπενάκη 3, Κηφισιά 14561 (Γραφείο Αθλητισµού) Υπεύθυνος παραλαβής αιτήσεων: 
∆ηµητρακής Νίκος                                                                                              
                                                                                         

Για το ∆.Σ. του Ν.Π.∆.∆. Πολιτισµού & Αθλητισµού «∆ηµήτριος Βικέλας»            

                                                                                                                       H Πρόεδρος  

                                                                                                               Βασιλική Παπαδηµητρίου 

ΑΔΑ: ΩΝΜΣΟΚΩΖ-6Τ4
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