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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ -

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ
ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Το Ν.Π.Δ.Δ. "Περιβάλλον ■ Αθλητισμός -

Πολιτισμός " tou Δήμου Λυκόβρυσης -

Πεύκης έχοντας υπόψη:
1.	Τις διατάζεις του άρθρου 9 του Ν.
4057/2012 "Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων
Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων 

Νομικών Προσώπων Δημοσίου 
Δικαίου" (ΦΕΚ54/Α/2012).

2.	Το υπ αριθμ πρωτ. ΥΠΠΟ-
Α/126614/29-3-2021 ένγραφο του Υπουργείου 

Πολιτισμού και Αθλητισμού,
με θέμα: "Αποστολή αιτημάτων για την
έγκριση προγραμμάτων και εκδηλώσεων
άθλησης νια όλους (Π.Α.γ.Ο και Ε.Α.γ.Ο)
καθώς και των αντίστοιχων θέσεων Πτυχιούχων 

Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.) για την
υλοποίηση τους κατά την περίοδο 2021-
2022 βάσει του ισχύοντος Οργανωτικού
Πλαισίου".
5.	Την un' αριθμ. 05/2021 απόραση του
?ιοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ.
ΠΕ.Α.Π. για την υποβολή αιτήματος στη
Γ. Γ.Α. για την έγκριση θέσεων Π.Φ.Α. για
τα Π.Α.γ.Ο.. περιόδου 2021 - 2022.
4. Την υπ' αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΟΠΑΑ-
ΕΥΔΣ/ΤΣΠΕΠΑΟ/1 16100/4506/323/1 1 2/30-
4-2020 βεβαίωσης για την πιστοποίηση του
Ν.Π.Δ.Δ. ΠΕ Α.π ως φορέας υλοποίησης και
δικαιούχος συμμετοχής για την υλοποίηση
των Π.Α.γ.0. Περιόδου 2021-2022.5 Την ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΟΠΑΑ/ΕΥΔ-
Σ/69097/2670/170/7.2.2020 Υπουργική
Απόφαση (ΦΕΚ 461 Β/2020) "Έγκριση
Οργανωτικού Πλαισίου Προγραμμάτων
και Εκδηλώσεων Αθλησης για Όλους"
6.	Την KYA με αριθ 551884/15-11-2021- ΦΕΚ 5351/Β/18-11-2021 με ΑΔΑ Ω-
ΔΥΛ4653Π4-ΜΒΧ που αφορά στην "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 Προ-
νράμματα Αθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο)
την περίοδο 2021-22".
7.	Την υπ· αριθ. 569932/24-11-2021 Απόφαση 

του Υφυπουργού Πολιτισμού
και Αθλητισμού με θέμα "Έγκριση γενικά
δομημένα μεγάλης διάρκειας Π.Α.γ.Ο.
Περιόδου 2021-2022". (ΑΔΑ:
67Σ64653Π4-Ε2Ψ).
8.	Την un' αριθ. 569968/24-11-2021 Απόφαση 

του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού 

με θέμα "Έγκριση μη δομημένων 

μεγάλης διάρκειας Π.Α.γ.Ο. Περιόδου
2021-2022" (ΑΔΑ: ΩΑ8Υ4653Π4-0Δ6»
9 Τον αριθμό Απόφασης ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟ-
Α/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ΤΣΠΕΠΑ-
0/116100/4506/323/ 112/30-4-2020
βεβαίωσης πιστοποίησης καταλληλότητας 

υλοποίησης Π.Α.γ.Ο. και Ε.Α.γ.Ο.
10. Την un' αριθμ. 47/24-11-2021 απόφαση 

του Διοικητικού Συμβουλίου του
Ν.Π.Δ.Δ. Περιβάλλον-Αθλητισμός- Πολιτισμός 

(ΠΕ.Α.Π.).
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την πλήρωση έως είκοσι πέντε (25) θέσεων 

για την πρόσληψη Πτυχιούχων Φυσικής 

Αγωγής (Π.Φ.Α.) με σύμβαση εργασίας 

ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
συνολικής διάρκειας έως οκτώ (8) μηνών

για την υλοποίηση των Προγραμμάτων
Αθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο.) έτους
2021-2022, σύμφωνα με τον κατωτέρω
πίνακα:
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ
Κ.Φ.Α ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΑ
ΠΡΟΣΟΝΤΑ
100	ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ   8  Έως 8 ΜΗΝΕΣ
ΔΙΠΛΩΜΑ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗΣ
101	ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ 5  Έως 8 ΜΗΝΕΣ
102	ΜΑΖΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 2 Έως 8
ΜΗΝΕΣ  ΔΙΠΛΩΜΑ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗΣ
103	ΚΛΑΣΣΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 2 Έως 8
ΜΗΝΕΣ
104	ΒΑΡΗ   2   Έως 8 ΜΗΝΕΣ
105	ΧΕΙΡΟΣΦΑΙΡΗΣΗ  4  Έως 8 ΜΗΝΕΣ
106	ΡΥΘΜΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ

1 Έως 8 ΜΗΝΕΣ
107	ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 1 Έως 8 ΜΗΝΕΣ

ΣΥΝΟΛΟ 25
Α. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ- ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή
τους (την οποία θα προμηθεύονται αποκλειστικά 

από το site του ΝΠΔΔ ΠΕΑΠ
www.peap.gr) 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, κλπ.
2 Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986
ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση 

και στο βιογραφικό σημείωμα είναι
αληθή από το gov.gr ή με γνήσιο της υπογραφής.

3.	Φωτοτυπία: Πτυχίου Φυσικής Αγωγής
στην οποία να αναγράφεται ο ακριβής
βαθμός, ειδικότητας, μεταπτυχιακού τίτλου 

ή διδακτορικού διπλώματος ή ισότιμου 

τίτλου σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένου 

στην Ελλάδα.
4.	Φωτοτυπία (δύο όψεων) της αστυνομικής 

ταυτότητας.
5.	Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης 

πρόσφατης έκδοσης.
6.	Βεβαίωση του ΟΑΕΔ ότι είναι άνερ-
γος/η.
7.	Έγγραφα που αποδεικνύουν προϋπηρεσία, 

όπως: Βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά 

στοιχεία του κυρίου φορέα ασφαλιστικής 

κάλυψης (μισθολογικές καταστάσεις 
I. 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
το οποία αποτελούν κριτήριο επιλογής.
Συμπληρωματικά δικαιολογητικά (όπου
απαιτούνται ή υφίστανται)
1 .	Έγγραφα που αποδεικνύουν την ιδιότητα 

του πολυτέκνου ή του γονέα μονο-
γονεϊκής οικογένειας σύμφωνα με την ισχύουσα 

νομοθεσία.
2.	Αναγγελία άσκησης επαγγέλματος
προπονητή αθλήματος (ων) (όπου κρίνεται 

εκ του εξειδικευμένου προγράμματος 

και της προκήρυξης αναγκαία
προϋπόθεση).
3.	Φωτοτυπία εγγράφων για λοιπά απαιτούμενα 

προσόντα ως αναφέρονται:
α. κύρια κατηγορία ειδίκευσης,
β. Δευτερεύουσα κατηγορία ειδίκευσης,
γ. Συμμετοχή σε επιμορφωτικά σεμινάρια 

που διοργανώνονται από τη Γ. Γ, Α.
Μόνο για την περίπτωση της ισοβαθμίας
Βεβαίωση του Δήμου περί μόνιμης κατοικίας 

εντοπιότητα
Ε. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ
ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων μέχρι 

και δέκα εργάσιμων (10) ημερών μετά 

την ημέρα δημοσίευσης της περίλη¬

ψης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν 

αίτηση συμμετοχής και να καταθέσουν 

όλα τα δικαιολογητικά τους, συμπληρωμένα, 

είτε αυτοπροσώπως, είτε
με όλλο νομίμως εξουσιοδοτημένο από
αυτούς πρόσωπο, στα γραφεία του
Ν.Π.Δ.Δ. ΠΕ.Α.Π. του Δήμου Λυκόβρυ-
σης-πεύκης, οδός Ελευθερίου Βενιζέλου 

15Α Πεύκη. τηλ. 210-6145459 &
210-6145464 από 07-12-2021 έως και
20-12-2021. Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές 

από Δευτέρα έως και Παρασκευή από 

τις 10:00 π. μ. έως τη 13:00 μ. μ δια
ζώσης ή με e-mail στο
peap@liKovrisipefki.gr. Σε περίπτωση
συστημένης αποστολής των δικαιολογητικών 

μέσω ΕΛ.ΤΑ. ή εταιρείας ταχυμετα-
φοράς, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων ισχύει 

εφόσον ο φάκελος φέρει ημερομηνία 

αποστολής εντός της προαναφερόμενης 

προθεσμίας.
Η παρούσα προκήρυξη/ανακοίνωση θα
αναρτηθεί στον πίνακα Ανακοινώσεων
του Δήμου Λυκόβρυσης-Πεύκης και του
Ν.Π.Δ.Δ. ΠΕ.Α.Π. (οδός Ελευθερίου Βενιζέλου 

15 Α Πεύκη), καθώς και ηλεκτρονικά 
στην ιστοσελι'δα του ΠΕ.Α.Π.:

www.peap.gr.
Περίληψη της παρούσης θα δημοσιευτεί
σε δύο (2) ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τοπικές 

εφημερίδες τής έδρας του Ν. Αττικής.

Η πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. ΠΕ.Α.Π.
Βασιλική Νικολαροπούλου
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