
         ΑΡ. ΠΡΩΤ. 70128 

                                      ΗΜΕΡ.    11   / 12   /2014 

    ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 

Ο Δήμος Ιλίου 

 

 Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994 όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει με το άρθρο 1 παρ. 2 του Ν. 3812/2009 σύμφωνα με τις οποίες δεν υπάγεται στις 

διατάξεις των κεφαλαίων Α’, Β’ και Γ’ το εκπαιδευτικό ή διδακτικό προσωπικό των με 

οποιαδήποτε ονομασία Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου 

βαθμού  

2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α), όπως έχουν 

τροποποιηθεί και ισχύουν.  

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).  

4. Την 26869/1-10-2013 Υπουργική απόφαση (ΦΕΚ2527/8-10-2013/ΑΔΑ:ΒΛΛΚΓ-39Η)» 

«Έγκριση Οργανωτικού Πλαισίου Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο) της 

Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού»  

5. Την «Έγκριση θέσεων Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (ΠΦΑ) που είναι αναγκαίες για την 

υλοποίηση των Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο) που υλοποιούν οι φορείς –

Ο.Τ.Α για την περίοδο 2014-2015», όσον αφορά το Δήμο Ιλίου, σύμφωνα με την υπ’ 

αριθμ. 29520/532/22/1/13-11-2014 ΚΥΑ (ΦΕΚ 3161/Β/25-11-14/ΑΔΑ: 7Ν52Γ-4Λ9). 

 

Ανακοινώνει 

 

Την πρόσληψη τριάντα (30) Πτυχιούχων Καθηγητών Φυσικής Αγωγής, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού 

δικαίου ορισμένου χρόνου μέχρι την 31/07/2015 με ωριαία αποζημίωση, για την υλοποίηση των 

Προγραμμάτων «Άθλησης για Όλους» περιόδου 2014-2015, ως εξής: 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

Καθηγητής Φυσικής Αγωγής 28  Πτυχιούχος Φυσικής Αγωγής με οποιαδήποτε 

Ειδικότητα  

Καθηγητής Φυσικής Αγωγής 2 Πτυχιούχος Φυσικής Αγωγής με Ειδικότητα 

ειδικής αγωγής 

ΣΥΝΟΛΟ: 30  
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Για τη λειτουργία των ειδικών προγραμμάτων απαιτείται ειδικότητα Ειδική Φυσικής Αγωγής ή 

ανάλογη προϋπηρεσία σε προγράμματα που πρόκειται να υλοποιήσει ο φορέας.  

 

Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 26869/1-10-2013 απόφαση του 

Υφυπουργού Πολιτισμού & Αθλητισμού ΦΕΚ 2527/Β/8.10.2013: «Έγκριση Οργανωτικού 

πλαισίου Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους» 

• Τυπικό προσόν είναι το πτυχίο Α.Ε.Ι. ημεδαπής ή ισότιμο αλλοδαπής σχολής Τ.Ε.Φ.Α.Α. 

•Οι υποψήφιοι δεν θα πρέπει να έχουν  κώλυμα κατά άρθρο 16 του Ν. 3584/07 και κατά άρθρο 

12 παρ.22 του Ν.4071/12. 

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ: 

1) Αίτηση -έντυπο με κριτήρια επιλογής 

2) Βιογραφικό σημείωμα όπου θα αναφέρεται η προϋπηρεσία στα προγράμματα, η 

επιμόρφωση μέσω σεμιναρίων, η απόκτηση άλλου πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου ή 

ειδικότητας κ.τ.λ. 

3) Υπεύθυνη δήλωση ότι τα στοιχεία στην αίτηση και στο βιογραφικό είναι αληθή. 

4) Επικυρωμένη φωτοτυπία του πτυχίου Τ.Ε.Φ.Α.Α. Ειδικότητας, μεταπτυχιακού τίτλου ή 

διδακτορικού ή ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένου στην Ελλάδα. 

5) Επικυρωμένη φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας 

6) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης 

7) Βεβαίωση του Δήμου περί μόνιμης κατοικίας 

8) Βεβαίωση του ΟΑΕΔ ότι είναι άνεργος 

9) Έγγραφα που αποδεικνύουν προϋπηρεσία, όπως βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία 

του κύριου φορέα ασφαλιστικής κάλυψης (μισθολογικές καταστάσεις Ι.Κ.Α. ή άλλων 

ασφαλιστικών ταμείων) 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 αποτέλεσαν κριτήριο επιλογής. 

10) Έγγραφα που αποδεικνύουν την ιδιότητα του πολυτέκνου ή του γονέα μονογονεϊκής 

οικογένειας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 
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Επιλογή -Ανάρτηση πινάκων – Ενστάσεις  

Οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης των υποψηφίων θα αναρτηθούν στον πίνακα ανακοινώσεων 

του Δημαρχείου Ιλίου και στην ιστοσελίδα του Δήμου. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 

υποβάλουν ενστάσεις, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία (10) ημερολογιακών ημερών στο 

Δημαρχείο Ιλίου, από την επόμενη της ημέρας ανάρτησης των αποτελεσμάτων. 

 

Προθεσμία και τόπος υποβολής αιτήσεων 

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στο Πρωτόκολλο του Δήμου Ιλίου 

(Διεύθυνση: Κάλχου 48-50) για δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες από την επομένη της 

δημοσίευσης της παρούσας ανακοίνωσης, ενώ για πληροφορίες θα πρέπει να απευθύνονται 

στο Αυτοτελές Τμήμα Αθλητισμού και Νέας Γενιάς, Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης (τηλ. 

επικοινωνίας: 210-2691502). Η παρούσα δημοσιεύεται σε (2) εφημερίδες, και αναρτάται στον 

Πίνακα Ανακοινώσεων του Δήμου Ιλίου και στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.ilion.gov. gr) 

 

Ο Δήμαρχος Ιλίου 

 

Ζενέτος Νικόλαος 
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