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ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ Αρ πρωτ 7106

Διεύθυνση Αθλησης
Τμήμα Αθλητικού έργου
Αρμόδιος Μ Φιλιττττοττούλου
Τηλέφωνο 210 9598.555 εσωτ.-0

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ
για ΤΓ σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ για την υλοποίηση προγραμμάτων ΠΑνΟ
2019-2020 μέσω της ΓΓΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την πρόσληψη εικοσιπέντε 25 Πτυχιούχων Καθηγητών Φυσικής Αγωγής με σύμβαση

εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικής διάρκειας έως οκτώ 8

μηνών με ωριαία αποζημίωση βάση της κείμενης νομοθεσίας για την υλοποίηση των

Προγραμμάτων Αθλησης για Όλους περιόδου 2019-2020 για τις εξής ειδικότητες

ΚΩΔΙΚΟΙ
ΘΕΙΗΙ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΙΥΜΒΑΙΗΙ
ΑΡΙΘΜΟΙ
ΑΤΟΜΩΝ

ΤΙΤΛΟΙ ΙΠΟΥΔΟΝ
ΛΟΙΠΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ τυπικά τυχόν πρόσβτια ΠΡΟΪΟΝΤΑ

01

ΠΕ ΚΑΟΗΓΗΤΗί
ΦΥίΙΚΗΙ ΑΓΩΓΗΣ με
ειδικότητα Αθλητικές
δραστηριότητες
κλειστών χώρων
Αεροβικής Γενικής
γυμναστικής
Ασκησης ce
γυμναστήρια
Ευρωστία και υγεία
Μαζικός Λαϊκός
Αθλητισμός

8 μήνες 12

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Α Πτυχίο Τμήματος Επιστήμης φυσικής Αγωγής
Αθλητισμού της ημεδαπής με ειδικότητα ΑΘΛΗΤΙΚΕ
ΔΡΑΙΤΗΡΙΟΤΗΤΕΙ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΧΟΡΩΝ ΑΕΡΟΒΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΙ
ΓΎΜΝΑΙΤΙΚΗΙ ΑΙΚΗΙΗΙ ΙΕ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΑ ΕΥΡΩΙΤΙΑ
ΥΓΕΙΑ ΜΑΖΙΚΟΙ ΛΑΪΚΟΙ ΑΟΛΗΤΙΙΜΟΙ ή το ομώνυμο πτυχίο
ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής αντίστοιχης
ειδικότητας με πράςη αναγνώρισης από το ΔΙΚΑΤΙΑ ή

πιστοποιητικό αναγνώρισης απο το ΔΟΑΤΑΠ σε επικυρωμένο
αντίγραφο
ΠΡΟΙΘΕΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Β Αποδεδειγμένες γνώσεις μέσω πιστοποιημένων
επιμορφωτικών σεμιναρίων και η αποδεδειγμένη διδακτική
προϋπηρεσία σε ομαδικά προγράμματα Yoga Aerobic
Pilâtes Zumba Μυϊκή Ενδυνάμωση Μοντέρνο Χορό

02

ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ με
ειδικότητα
Προσαρμοσμένη
Κινητική Αγωγή

8 μήνες 2

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Λ Πτυχίο Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής
Αθλητισμού της ημεδαπής με ειδικότητα ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗ
ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΦΥΙΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ή το ομώνυμο
πτυχίο ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής αντίστοιχης
ειδικότητας με πράςη αναγνώρισης από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή

πιστοποιητικό αναγνώρισης από το ΔΟΑΤΑΠ σε επικυρωμένο
αντίγραφο

03
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ με
ειδικότητα κλασικός
αθλητισμός

8 μήνες 2

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Α Πτυχίο Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής
Αθλητισμού της ημεδαπής με ειδικότητα ΚΛΑΙΙΚΟΣ
ΑΟΛΗΤΙΙΜΟΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή ισότιμος τίτλος
σχολών της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας με πράξη
αναγνώρισης από το ΔΙΚΑΤΙΑ ή πιστοποιητικό αναγνώρισης
από το ΔΟΑΤΑΠ σε επικυρωμένο αντίγραφο

04

Π Ε ΚΑΟΗΓΗΤΗΙ
ΦΥΙΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ με
ειδικότητα
ενόργανη

8 μήνες

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Α Πτυχίο Τμήματος Επιστήμης Φυοικης Αγωγής
Αθλητισμού της ημεδαπής με ειδικότητα ΕΝΟΡΓΑΝΗ ή το
ομώνυμο πτυχίο ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής
αντίστοιχης ειδικότητας με πράξη αναγνώρισης από το
ΔΙΚΑΤΙΑ η πιστοποιητικό αναγνώρισης από το ΔΟΑΤΑΠ σε
επικυρωμένο αντίγραφο

05

ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ με
ειδικότητα
κολύμβηση

8 μήνες 5

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Α Πτυχίο Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής
Αθλητισμού της ημεδαπής με ειδικότητα ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ ή το
ομώνυμο πτυχίο ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής
αντίστοιχης ειδικότητας με πράί,η αναγνώρισης από το
ΔΙΚΑΤΣΑ ή πιστοποιητικό αναγνώρισης από το ΔΟΑΤΑΠ σε

επικυρωμένο αντίγραφο

06

ΠΕ ΚΑΟΗΓΗΤΗΙ
ΦΥΙΙΚΗΙ ΑΓΩΓΗΙ με
ειδικότητα
ποδόσφαιρο

8 μήνες

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Α Πτυχίο Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής
Αθλητισμού της ημεδαπής με ειδικότητα ΠΟΔΟΙΦΑΙΡΙΙΗ π

το ομώνυμο πτυχίο ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής
αντίστοιχης ειδικότητας με πράξη αναγνώρισης από το
ΔΙΚΑΤΙΑ ή πιστοποιητικό αναγνώρισης απο το ΔΟΑΤΑΠ σε
επικυρωμένο αντίγραφο

07

ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΦΥΙΙΚΗΣ
ΑΓΩΓΗΣ με
ειδικότητα
καλαθοσφαίριση

8 μήνες 1

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Α Πτυχίο Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής
Αθλητισμού της ημεδαπής με ειδικότητα ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ
ή το ομώνυμο πτυχίο ή ισότιμος τίτλος σχολών της
αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας με πράξη αναγνώρισης
από το ΔΙΚΑΤΙΑ ή πιστοποιητικό αναγνώρισης από το
ΔΟΑΤΑΠ σε επικυρωμένο αντίγραφο

08

ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΦΥΙΙΚΗΙ
ΑΓΩΓΗΙ με
ειδιχάτητα
αντισφαίριση

8 μήνες 1

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Α Πτυχίο Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής
Αθλητισμού της ημεδαπής με ειδικότητα ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ ή
το ομώνυμο πτυχίο ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής
αντίστοιχης ειδικότητας με πράξη αναγνώρισης από το
ΔΙΚΑΤΙΑ ή πιστοποιητικό αναγνώρισης απο το ΔΟΑΤΑΠ σε
επικυρωμένο αντίγραφο

Ι.ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι υποψήφιοι οφείλουν να υποβάλλουν όλα τα απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση

δικαιολογητικά
1 Αίτηση χορηγείται από το φορέα την οποία συμπληρώνει ο υποψήφιος και επισυνάπτει

τα δικαιολογητικά
2 Ευκρινή φωτοαντίγραφα πτυχίου Φυσικής Αγωγής ειδικότητας μεταπτυχιακού τίτλου

ή διδακτορικού διπλώματος ή ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένου

στην Ελλάδα Στις περιπτώσεις τίτλων σπουδών για τους οποίους προκύπτει

μόνο αξιολογικός χαρακτηρισμός άριστα λίαν καλώς καλώς ο υποψήφιος
θα πρέπει να προσκομίσει βεβαίωση της οικείας σχολής για τον ακριβή αναλυτικό

βαθμό με δύο δεκαδικά ψηφία Σε διαφορετική περίπτωση θα λαμβάνεται υπόψη η

κατώτερη βαθμολογία που αντιστοιχεί σε κάθε μία αξιολογική κλίμακα Σε περίπτωση
πτυχίου ή τίτλου σπουδών της αλλοδαπής αυτός πρέπει να συνοδεύεται από επίσημη

μετάφραση αυτού στην ελληνική γλώσσα και να φέρει ισοτιμία του Δ Ο Α Τ Α Π

3 Ευκρινές φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
4 Βιογραφικό σημείωμα όπου θα αναφέρεται η προϋπηρεσία στα προγράμματα της

ΓΓΑ ή επιμόρφωση μέσω σεμιναρίων ή απόκτηση άλλου πτυχίου ή μεταπτυχιακού
τίτλου ή ειδικότητας κ τ λ

5 Έγγραφα που αποδεικνύουν την προϋπηρεσία αποκλειστικά σε ΠΑγΟ όπως βεβαιώσεις

που θα αναφέρονται αναλυτικά οι ώρες απασχόλησης στα Π.Α.γ.Ο ανά

μήνα 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
κλπ ή πιστοποιητικά προϋπηρεσίας θεωρημένα από την Επιθεώρηση Εργασίας
και δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν όσα αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα

και τα οποία αποτελούν κριτήριο επιλογής
6 Υπεύθυνη δήλωση του Ν 1 599/86 στην οποία ο υποψήφιος δηλώνει ότι Α τα στοιχεία

που αναφέρονται στην αίτηση και στο βιογραφικό είναι αληθή Β θα απασχοληθεί
σε αθλητική εγκατάσταση και σύμφωνα με το ωράριο που θα υποδειχθεί από τον

φορέα Γ δεν υφίσταται κώλυμα κατά το άρθρο 16 Ποινική καταδίκη στερητική ή

επικουρική δικαστική συμπαράσταση του Ν 3584/07 ΦΕΚ 143/Α/28.6.2007 και
κατά το άρθρα 8 9 του Υπαλληλικού Κώδικα καταδίκη υποδικία δικαστική αντίληψη

δικαστική απαγόρευση
7 Βεβαίωση ανεργίας τρέχουσας κατάστασης από τον ΟΑΕΔ
8 Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
9 Έγγραφα που να αποδεικνύουν την ιδιότητα του πολυτέκνου ή του γονέα μονογο

νεϊκής οικογένειας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία
10 Βεβαίωση του Δήμου περί μονίμου κατοικίας
H ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν την προκήρυξη στην ιστοσελίδα του Δήμου

Καλλιθέας www.kallithea.gr Δύνανται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την
υποβάλουν είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο
εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή
στο πρωτόκολλο του ΝΠΔΔ ΟΠΑΑ Γιάννης Γάλλος Ναυταθλητικές εγκαταστάσεις
Δήμου Καλλιθέας Τ,Κ 17603 και ώρες 8:00-13:00 Επίσης μπορούν να υποβάλλουν
την αίτησή τους ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας
μας στη διεύθυνση Οργανισμός Παιδικής Αγωγής και Αθλησης Γιάννης Γάλλος
Δήμου Καλλιθέας Ναυταθλητικές εγκαταστάσεις Δήμου Καλλιθέας Τ.Θ 78514 Τ.Κ

17603 απευθύνοντάς την υπόψη κας Φιλιπποπούλου Μαργιάννας τηλ επικοινωνίας

210 9598.555 εσωτ.0
Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων

κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής ο οποίος μετά
την αποσφράγιση του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα 10 ημέρες υπολογιζόμενες ημερολογιακά

και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας

σε δύο εφημερίδες ή της ανάρτησής στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο

χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Καλλιθέας εφόσον η

ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες Η ανωτέρω
προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή
είναι κατά νόμο εξαιρετέα δημόσια αργία ή μη εργάσιμη τότε η λήξη της προθεσμίας
μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΩΣΤΑΚΗΣ
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