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ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ                                                 
ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ – ΘΕΣΠΙΕΩΝ                                  Αλίαρτος 05/12/2018  
Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού -                                                                     Αριθμ. Πρωτ. : 7.249 
Μητρώων & Διαδικασιών Προσωπικού  
Tαχ. Δ/νση:      Λεωφόρος Αθηνών  
Ταχ. Κώδικας :  32001 Αλίαρτος 
Τηλέφωνο:       22683 – 50214        ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
Fax:            22680 – 22690  
         

 
Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η 

Γ ι α  τ η ν  π λ ή ρ ω σ η  τ ρ ι ώ ν  (3) α τ ο μ ω ν  Π.Ε. Φ υ σ ι κ ή ς  Α γ ω γ ή ς   

μ ε  σ ύ μ β α σ η  ε ρ γ α σ ί α ς  ι δ ι ω τ ι κ ο ύ  δ ι κ α ι ο υ  ο ρ ι σ μ έ ν ο υ   χ ρ ό ν ο υ   

 
Ο Δ ή μ α ρ χ ο ς  Α λ ι ά ρ τ ο υ  - Θ ε σ π ι έ ω ν , 

Έχοντας υπόψη : 

1.     τις διατάξεις του άρθρου 29, παρ. 2, του Ν. 4151/ 2013 (Φ.Ε.Κ. 103/τ.Α &/29-4-2013). 

2.     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 

3.     τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/2010), όπως έχουν 

τροποποιηθεί και ισχύουν 

4.     τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν.4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου 

(ΦΕΚ 54/Α/2012)  

5.     το υπ’ αριθμ. 18467/20-06-2014 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού – Γενική Διεύθυνση Αθλητισμού – Διεύθυνση «Άθληση για Όλους» - Τμήμα 

Παρακολούθησης και Ελέγχου προγραμμάτων Άθληση για Όλους, με θέμα «Έκδοση Πιστοποίησης του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων για υλοποίηση ΠΑγΟ»  

6. την απόφαση Υφυπ. Πολιτισμού & Αθλητισμού αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ΤΣΠΕΠΑΟ/ 187200/13385/1259/891 (ΦΕΚ 1774/17.06.2016 τεύχος Β’) «Έγκριση 

Οργανωτικού Πλαισίου Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους» 

7. το υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ΤΣΠΕΠΑΟ/98557/4837/422/146/07-03-2018(ΑΔΑ:6ΝΩΚ4653Π4-9ΟΨ) Αποστολή αιτημάτων των ΟΤΑ α΄ και β΄βαθμού, ΝΠΔΔ, 

ΝΠΙΔ αυτών, για την έγκριση θέσεων Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.) στο πλαίσιο των Προγραμμάτων Άθληση για Όλους (ΠΑγΟ), περιόδου 2018-2019.  

8. την υπ’ αριθμ. 38/2018 (ΑΔΑ: ΩΔΣ9ΩΨ4-Θ9Μ) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλιάρτου – Θεσπιέων «Περί του προγραμματισμού προσλήψεων πτυχιούχων 

Φυσικής Αγωγής με σχέση  εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τα προγράμματα «Άθληση για Όλους» 2018-2019, στο Δήμο Αλιάρτου – Θεσπιέων» 

9.   την υπ’ αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ΤΣΠΕΠΑΟ/489678/20065/1687/528 (ΦΕΚ 4478/ 09.10.2018 τεύχος Β’) ΚΥΑ με την οποία εγκρίθηκε η πρόσληψη του 

προσωπικού και κατανεμήθηκαν οι εγκεκριμένες θέσεις 

10. τις υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ΤΣΠΕΠΑΟ/582504/23061/1894/540/15-11-2018 (Γενικών Προγραμμάτων Άθλησης για όλους Μεγάλης Διάρκειας περιόδου 

2018-2019) και ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ΤΣΠΕΠΑΟ/582539/23062/1895/541/15-11-2018 (Ειδικών Προγραμμάτων Άθλησης για όλους Μεγάλης Διάρκειας περιόδου 

2018-2019) έγκρισης της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού 

11. την υπ’ αριθμ. 181/2018 (ΑΔΑ: 69ΖΡΩΨ4-ΜΒ9) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλιάρτου – Θεσπιέων «Περί της έγκρισης κατανομής θέσεων για την πρόσληψη 

Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής(Π.Φ.Α) με σκοπό τη στελέχωση των ΟΤΑ και των ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ αυτών που υλοποιούν Προγράμματα Άθλησης για όλους (Π.Α.γ.Ο) έτους 

2018-2019» 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι  
την πρόσληψη τριών (3) θέσεων Π.Ε. Καθηγητών Φυσικής Αγωγής με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.), μέχρι την 30/06/2019, με 

ωριαία αποζημίωση, για την κάλυψη των αναγκών υλοποίησης των Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους, περιόδου 2018-2019 του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων. 

Κωδικός 

Θέσης 

Κατηγορία - 

Ειδικότητα 
Άτομα Χρόνος Εργασίας Τυπικά προσόντα 

01 
ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ 

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 
Ένα (1) 

Από την υπογραφή 

της σύμβασης και έως 

30/06/2019 

Τίτλοι Σπουδών: Πτυχίο του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού της 

ημεδαπής ή αναγνωρισμένης ανώτατης σχολής αλλοδαπής με ειδικότητα: Προπόνηση 

ατόμων με ειδικές ανάγκες 

02 
ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ 

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 
Ένα (1) 

Από την υπογραφή 

της σύμβασης και έως 

30/06/2019 

Τίτλοι Σπουδών: Πτυχίο του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού της 

ημεδαπής ή αναγνωρισμένης ανώτατης σχολής αλλοδαπής με ειδικότητα: Αθλητικοί 

Δρόμοι - Στίβος 

03 
ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ 

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 
Ένα (1) 

Από την υπογραφή 

της σύμβασης και έως 

30/06/2019 

Τίτλοι Σπουδών: Πτυχίο του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού της 

ημεδαπής ή αναγνωρισμένης ανώτατης σχολής αλλοδαπής με ειδικότητα: 

Παραδοσιακοί χοροί 

ΑΔΑ: 6ΞΑ5ΩΨ4-3Τ3



 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία έως 60 ετών. 

Οι ενδιαφερόμενοι Π.Φ.Α. που επιθυμούν να απασχοληθούν στα Π.Α.γ.Ο., υποβάλλουν αίτηση στο φορέα υλοποίησης. Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από: 

1. Βιογραφικό σημείωμα που να αναφέρει 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 όπου να αναγράφονται ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση και στο βιογραφικό μου είναι αληθή 

3. Φωτοαντίγραφο πτυχίου Φυσικής Αγωγής , ειδικότητας, μεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού ή ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένου στην 

Ελλάδα. 

4. Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας. 

5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης 

6. Βεβαίωση του Δήμου περί μόνιμης κατοικίας 

7. Βεβαίωση του ΟΑΕΔ ότι είναι άνεργος 

8. Έγγραφα που να αποδεικνύουν προϋπηρεσία όπως: βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία του κύριου φορέα ασφαλιστικής κάλυψης ή βεβαιώσεις ή άλλα 

αποδεικτικά στοιχεία φορολογικού χαρακτήρα (αποδείξεις παροχής υπηρεσιών κ.λ.π.) ή πιστοποιητικά προϋπηρεσίας θεωρημένα από την Επιθεώρηση Εργασίας και 

δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν όσα αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα και τα οποία αποτέλεσαν κριτήριο επιλογής. 

9. Έγγραφα που να αποδεικνύουν πολυτεκνία ή μονογονεϊκή οικογένεια σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση (μόνο αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους) στo Πρωτόκολλο του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων 

(Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Αθηνών – Αλίαρτος – Τ.Κ.:32001) κατά τις ώρες 09.00 έως 14.00. 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 της στο χώρο ανακοινώσεων του 

δημοτικού καταστήματος και στην ιστοσελίδα του Δήμου, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Για πληροφορίες θα πρέπει 

να απευθύνονται στο Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού - Μητρώων & Διαδικασιών Προσωπικού (Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Αθηνών – Αλίαρτος, Τηλ. Επικοινωνίας: 22683-

50.214) 

Αναλυτικά η προκήρυξη στην ιστοσελίδα  του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων (www.aliartos.gov.gr) και στο πρόγραμμα Διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΛ4ΤΩΨ4-6ΛΩ 

  

 

                                                                Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  

 

                                                                                    ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΝΤΑΣΙΩΤΗΣ  

 

 

 

ΑΔΑ: 6ΞΑ5ΩΨ4-3Τ3
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