
 

                                                                                       
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ                                                                                                ΗΜ. : 8/10/2019 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                          ΑΡ. ΠΡΩΤ. :27017 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
 ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ   
  

 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ANAKOIΝΩΣΗΣ 
Πρόσληψη Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου 
Χρόνου για την υλοποίηση των Προγραμμάτων « Άθληση για όλους», περιόδου 2019-2020. 

Ο Δήμαρχος Αιγάλεω, σύμφωνα με  την ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ΤΣΠΕΠΑΟ/439980 
/15334/1266   (ΦΕΚ 3200 / Β΄ /21-8-2019),  Κοινή Υπουργική απόφαση των υπουργών 
Εσωτερικών- Οικονομικών- Διοικητικής Ανασυγκρότησης –Πολιτισμού & Αθλητισμού - με θέμα 
«Έγκριση κατανομής θέσεων για την πρόσληψη Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.) με 
σκοπό τη στελέχωση των ΟΤΑ Α΄και Β΄Βαθμού και  των ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ αυτών που θα  
υλοποιήσουν Προγράμματα Άθλησης  για Όλους (Π.Α.γ.Ο)  την περίοδο  2019 – 2020, , 
προκηρύσσει την πρόσληψη δώδεκα  (12) Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής, με σχέση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου ορισμένου χρόνου για τα προγράμματα “ Άθληση για Όλους” (Π.Α.γ.Ο) περιόδου 2019-2020, με 
ωριαία αποζημίωση, διάρκειας  έως 8 μήνες και όχι πέραν της 31/7/2020.  

Συγκεκριμένα: 
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ΧΡΟΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

01 ΠΕ 
ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ 
ΦΥΣΙΚΗΣ 
ΑΓΩΓΗΣ 

2 Έως 8 μήνες και όχι 
πέραν της 31/7/2020 

Τίτλοι σπουδών: Πτυχίο του Τμήματος Επιστήμης 
Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού της ημεδαπής ή 
αναγνωρισμένης ανωτάτης σχολής της αλλοδαπής 
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ με γνώσεις 
αεροβικής, pilates & μυϊκής ενδυνάμωσης  

02 ΠΕ 
ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ 
ΦΥΣΙΚΗΣ 
ΑΓΩΓΗΣ 

3 Έως 8 μήνες και όχι 
πέραν της 31/7/2020 

Τίτλοι σπουδών: Πτυχίο του Τμήματος Επιστήμης 
Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού της ημεδαπής ή 
αναγνωρισμένης ανωτάτης σχολής της αλλοδαπής 
με ειδικότητα ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ & πιστοποιημένες 
γνώσεις ναυαγοσωστικής και αqua aerobic και 
τεχνικής κολύμβησης 

03 ΠΕ 
ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ 
ΦΥΣΙΚΗΣ 
ΑΓΩΓΗΣ 

1 Έως 8 μήνες και όχι 
πέραν της 31/7/2020 

Τίτλοι σπουδών: Πτυχίο του Τμήματος Επιστήμης 
Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού της ημεδαπής ή 
αναγνωρισμένης ανωτάτης σχολής της αλλοδαπής 
με ειδικότητα  άθλησης ΑΜΕΑ και πιστοποιημένες 
γνώσεις κολύμβησης από τα ΤΕΦΑΑ. 

04 ΠΕ 
ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ 
ΦΥΣΙΚΗΣ 
ΑΓΩΓΗΣ 

2 Έως 8 μήνες και όχι 
πέραν της 31/7/2020 

Τίτλοι σπουδών: Πτυχίο του Τμήματος Επιστήμης 
Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού της ημεδαπής ή 
αναγνωρισμένης ανωτάτης σχολής της αλλοδαπής 
με ειδικότητα ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ 

05 ΠΕ 
ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ 
ΦΥΣΙΚΗΣ 
ΑΓΩΓΗΣ 

2 Έως 8 μήνες και όχι 
πέραν της 31/7/2020 

Τίτλοι σπουδών: Πτυχίο του Τμήματος Επιστήμης 
Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού της ημεδαπής ή 
αναγνωρισμένης ανωτάτης σχολής της αλλοδαπής 
με ειδικότητα ΜΑΖΙΚΟΥ ΛΑΪΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ με 
γνώσεις γυμναστικής με βάρη.   

06 ΠΕ 
ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ 
ΦΥΣΙΚΗΣ 
ΑΓΩΓΗΣ 

1 Έως 8 μήνες και όχι 
πέραν της 31/7/2020 

Τίτλοι σπουδών: Πτυχίο του Τμήματος Επιστήμης 
Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού της ημεδαπής ή 
αναγνωρισμένης ανωτάτης σχολής της αλλοδαπής 
με ειδικότητα  ΣΤΙΒΟ 

07 ΠΕ 
ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ 
ΦΥΣΙΚΗΣ 
ΑΓΩΓΗΣ 

1 Έως 8 μήνες και όχι 
πέραν της 31/7/2020 

Τίτλοι σπουδών: Πτυχίο του Τμήματος Επιστήμης 
Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού της ημεδαπής ή 
αναγνωρισμένης ανωτάτης σχολής της αλλοδαπής 
με ειδικότητα  ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ 

 ΣΥΝΟΛΟ  12   



 
 
 

 
 
 
 

ΓΕΝΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 
• Οι υποψήφιοι να έχουν ηλικία  έως 65 ετών. 
• Πτυχιούχοι Καθηγητές Φυσικής Αγωγής Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή αντίστοιχου 

τίτλου της αλλοδαπής, αναγνωρισμένου από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. με την ανάλογη ειδικότητα όπου ζητείται. 
• Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16  του Ν.3584/2007 (καταδίκη, υποδικία, 

δικαστική αντίληψη, δικαστική απαγόρευση). 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
1. Αίτηση με ενσωματωμένη Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 
2. Βιογραφικό σημείωμα που να αναφέρεται στην προϋπηρεσία στα προγράμματα της ΓΓΑ, στην 

επιμόρφωση μέσω σεμιναρίων, στην απόκτηση άλλου πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου ή 
ειδικότητας κ.λπ. 

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

4. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας. 
5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (μόνο για γονέα ανηλίκων ή ενηλίκων προστατευόμενων 

τέκνων)  . 
6. Βεβαίωση  μονίμου κατοικίας, εφόσον είναι κάτοικοι του Δήμου Αιγάλεω. 
7. Βεβαίωση, πρόσφατη, του ΟΑΕΔ ότι είναι άνεργος. 
8. Βεβαιώσεις  που να  αποδεικνύουν προϋπηρεσία αποκλειστικά σε προγράμματα Π.Α.γ.Ο της 

Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού σε οποιοδήποτε Ν.Π.Δ.Δ , αναλυτικά (έτος, μήνες, ώρες 
απασχόλησης), μέχρι 50 μήνες και δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν όσα αναφέρονται στο 
βιογραφικό σημείωμα και τα οποία αποτελούν κριτήριο επιλογής. 

9. Έγγραφα που αποδεικνύουν την ιδιότητα του πολυτέκνου ή του γονέα μονογονεϊκής οικογένειας,  
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ  
Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει από   Επιτροπή Αξιολόγησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
187200/13385/1259/891(ΦEK1774/B/17-6-2016)απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, 
με θέμα «Έγκριση Οργανωτικού Πλαισίου Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους». 
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 
Η παρούσα δημοσιεύεται σε 2 εφημερίδες, ημερήσια και  εβδομαδιαία, του Νομού Αττικής, στον 
πίνακα του  Δημοτικού  καταστήματος Αιγάλεω &  του Τμήματος Αθλητισμού  (Ν. Πλαστήρα 20) καθώς 
και  στην ιστοσελίδα του Δήμου(www. aigaleo.gr) 
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ  
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση από την επόμενη της τελευταίας δημοσίευσης, στο  
Δημοτικό κατάστημα (Ιερά Οδός 364 & Κάλβου )στο τμήμα Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου , 
(Tηλ.2132044930-959) κατά τις ώρες 09:00 - 14:00, από  10/10/2019 έως 21 /10/2019.  
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