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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Οργανισμός Νεολαίας, Άθλησης και Πολιτισμού Δήμου Διονύσου « Ο ΘΕΣΠΙΣ» στο πλαίσιο
της υλοποίησης των προγραμμάτων «Άθλησης για Όλους» της Γενικής Γραμματείας
Αθλητισμού, προκηρύσσει την πρόσληψη δέκα (10) Καθηγητών Φυσικής Αγωγής με σύμβαση
ορισμένου χρόνου από 5/1/2016 έως 5/9/2016.
Ειδικά τυπικά προσόντα : Πτυχιούχοι Καθηγητές Φυσικής Αγωγής των εξής ειδικοτήτων :
δύο (2) Ελληνικών Παραδοσιακών Χορών, τρείς (3) Κλασσικού Αθλητισμού, ένας (1)Υπαίθριων
δραστηριοτήτων ανοικτού χώρου, ένας (1) Βαρών, ένας (1)Πάλης και Αυτοάμυνας, ένας (1)
Ειδικής φυσικής Αγωγής, ένας (1)Ρυθμικής γυμναστικής. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν την
υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της
θέσεως που επιλέγουν και δεν πρέπει να έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 22 του Υπαλληλικού
Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική αντίληψη, δικαστική απαγόρευση).
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν αίτηση στον Οργανισμό Νεολαίας, Άθλησης και
Πολιτισμού Δήμου Διονύσου «Ο ΘΕΣΠΙΣ» (Πλατεία Μ. Ασίας 49, Κρυονέρι κο Ιωσηφίδη
Γεώργιο, τηλ.210-8161683), από όπου μπορούν να παραλάβουν την αίτηση.

Δικαιολογητικά : 1) Αίτηση 2) Βιογραφικό Σημείωμα που αναφέρεται η προϋπηρεσία στα
συγκεκριμένα προγράμματα 3) Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/86 ότι τα στοιχεία που αναφέρονται
στην αίτηση και το βιογραφικό είναι αληθή 4) Φωτοτυπία πτυχίου, ειδικότητας, μεταπτυχιακού
τίτλου ή διδακτορικού διπλώματος ή ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένου
στην Ελλάδα 5) Φωτοτυπία ταυτότητας 6) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης 7)
Βεβαίωση του Δήμου περί μόνιμης κατοικίας 8) Βεβαίωση του ΟΑΕΔ ότι είναι άνεργος 9) Λοιπά
έγγραφα και δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την προϋπηρεσία και όσων αναφέρονται στο
βιογραφικό σημείωμα.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την δημοσίευση
της παρούσας στον Ημερήσιο Τύπο, ήτοι 8/12/2015 έως και 21/12/2015.
Ο Πρόεδρος του Ο.Ν.Α.Π. «ΘΕΣΠΙΣ»
Βασίλειος Δαρδαμάνης

