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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Το Δ.Σ. του ΝΠΔΔ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 

ανακοινώνει 

ότι σε εφαρμογή της υπ’ αριθ.255/2018 απόφασης του ΔΣ του ΝΠΔΔ και της ΚΥΑ 

των υπουργών Οικονομικών − Εσωτερικών – Πολιτισμού και Αθλητισμού − 

Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στην οποία για το 

ΝΠΔΔ «Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής Αθλητισμού και Πρόνοιας », εγκρίνονται 

είκοσι Πτυχιούχοι  Φυσικής Αγωγής (γυμναστές), προτίθεται να προσλάβει είκοσι 

(20) Πτυχιούχουσ Φυσικής Αγωγής με ειδικότητα : Κολύμβηση -16-,Μαζικό Λαικό 

Αθλητισμό -4-, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου 

(Ι.Δ.Ο.Χ.) με ωριαία αντιμισθία ,και μέγιστη χρονική διάρκεια έως 31-07-2019), 

προκειμένου να λειτουργήσει τα εκπαιδευτικά προγράμματα Μαζικού Αθλητισμού, 

τα οποία γίνονται με την συνεργασία της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. 

 Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι : 

1.   Αίτηση με έντυπο κριτηρίων επιλογής 

2.  Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, όπου θα αναφέρεται η προϋπηρεσία στα 

προγράμματα, η επιμόρφωση μέσω σεμιναρίων, ή απόκτηση άλλου πτυχίου, 

μεταπτυχιακού τίτλου ή ειδικότητας κλπ. 

3.  Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία να δηλώνεται  ότι: α) τα στοιχεία 

που αναφέρονται στην αίτηση και στο βιογραφικό σημείωμα είναι αληθή, β) είμαι 

άνεργος –η , γ) θα απασχοληθώ στο συγκεκριμένο πρόγραμμα του δήμου 

Περιστερίου σύμφωνα με το ωράριο που θα μου υποδειχθεί, δ) δεν τελώ υπό 

καταδίκη , υποδικία κλπ. 

4.  Φωτοτυπία πτυχίου Φυσικής Αγωγής, ειδικότητας, μεταπτυχιακού τίτλου ή 

διδακτορικού διπλώματος ή ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής 

αναγνωρισμένου στην Ελλάδα 

5.   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 ,συμβάσεις , 

πιστοποιητικά προϋπηρεσίας 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. 

11. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία να δηλώνεται: 

 Κάθε πράξη του βίου του η οποία θα ασκούσε επιρροή στην κρίση της 

καταλληλότητας του για την υπηρεσία που προσδιορίζεται, ιδιαίτερα εάν έχει 

καταδικαστεί για ποινικό αδίκημα. 

 Ότι δεν τελεί υπό απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη. 

 Ότι δεν παραπέμφθηκε με τελεσίδικο Βούλευμα για κάποιο από τα 

αναφερόμενα στο άρθρο 22 του Π.Δ. 611/77 εγκλήματα έστω και εάν δεν 

επακολούθησε ποινική δίκη λόγω παραγραφής, καθώς και εάν εκκρεμεί 

εναντίον του κατηγορία για οποιοιδήποτε πλημμέλημα ή κακούργημα. 

ΕΠΙΛΟΓΗ – ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ- ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ 

Η μοριοδότηση των Κ.Φ.Α. που θα εργαστούν στα Γενικά προγράμματα θα γίνει 

σύμφωνα με τις διατάξεις της Υπουργικής Απόφασης 

ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ΤΣΠΕΠΑΟ/187200/13385/1259/891, (ΦΕΚ τεύχος 

Β΄ Αρ. Φύλλου 1774/17-06-2016) Οργανωτικό πλαίσιο Προγραμμάτων Άθλησης για 

Όλους 

Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16  Ν.3584/07 (καταδίκη, 

υποδικία κλπ) 

Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει από την επιτροπή αξιολόγησης των αιτήσεων η 

οποία ορίστηκε με την υπ ’αριθ. Απόφαση ΔΣ 32/2016.  Οι προσωρινοί πίνακες 

κατάταξης των υποψηφίων θα αναρτηθούν στον πίνακα ανακοινώσεων του ΝΠΔΔ. 

Κατά των ανωτέρω αποτελεσμάτων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν 

ενστάσεις, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών στα γραφεία του 

Οργανισμού, από την επόμενη της ημέρας ανάρτησης των αποτελεσμάτων. Η 

πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 

29 του ν. 4151/2013 και του άρθρου 9 της ΚΥΑ αριθμ.25583 /2013 (ΦΕΚ 2613/τβ 

/16-10-13). 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση (μαζί με δικαιολογητικά) στο 

ΝΠΔΔ «Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής Αθλητισμού και Πρόνοιας Δήμου 

Περιστερίου» Τμήμα Αθλητισμού , δ/νση  Πευκών & Ευκαλύπτων, καθημερινά 

10:00-13:00. Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 210 5062958 5025380, κον Ράγκο 

Βασίλειο. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων πρόσληψης (10) ημέρες από την 

δημοσίευση στις εφημερίδες, και συγκεκριμένα από 07/12/2018 έως 17/12/2018. 

 


