
 

                                                                                                     Ναύπλιο ,30-12-2020    

       Αρ. Πρωτ. 2148                          

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η  Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Σ 
 
Για την πρόσληψη δύο (2)  ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού  Δικαίου 

Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας έως 8 μηνών, για τα Προγράμματα Άθλησης για Όλους περιόδου 

2020-2021. 

O Δημοτικός Οργανισμός Αθλητισμού, Πολιτισμού, Τουρισμού και Περιβάλλοντος του Δήμου 

Ναυπλιέων, ως φορέας υλοποίησης των Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους περιόδου 2020-2021,  

Ανακοινώνει 

Την πρόσληψη, δύο (2) Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 

ορισμένου χρόνου, συνολικής διάρκειας έως οκτώ (8) μηνών με ωριαία αποζημίωση, για την 

υλοποίηση των Προγραμμάτων «Άθλησης για Όλους» περιόδου 2020-2021 
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ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ 
ΑΓΩΓΗΣ 

 
ΓΕΝΙΚΑ 

ΔΟΜΗΜΕΝΑ 
ΜΕΓΑΛΗΣ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 
Π.Α.γ.Ο 

ΠΕΡΙΌΔΟΥ 2020-
2021 

Δύο (2)  Έως Οκτώ 
μήνες (8) 

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ 
ΠΑΙΔΙ 

 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 

ΕΝΗΛΙΚΩΝ 
 

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ 
ΓΥΝΑΙΚΑ 

 

Απαραίτητα δικαιολογητικά: 

 
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικώς τα εξής 

δικαιολογητικά: 

1.  Βιογραφικό σημείωμα που να αναφέρεται 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 ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση και στο 

βιογραφικό σημείωμα είναι αληθή. 

            
    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
     ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ                                                                                                                                                                             
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ    
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ   

                              
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ      
                 Δ.Ο.Π.Π.Α.Τ                  
  
  



3. Επικυρωμένη φωτοτυπία πτυχίου Φυσικής Αγωγής, ειδικότητας, μεταπτυχιακού τίτλου ή 

διδακτορικού διπλώματος ή ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένου στην 

Ελλάδα. 

4. Επικυρωμένη φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας. 

5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

6. Βεβαίωση, πρόσφατη (μέσα στα χρονικά όρια της προκήρυξης)  του ΟΑΕΔ ότι είναι άνεργος. 

7. Έγγραφα που αποδεικνύουν προϋπηρεσία, όπως: Βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία 

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

ασφαλιστικών ταμείων) ή βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία φορολογικού χαρακτήρα 

(αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, κ.λπ.) ή πιστοποιητικά προϋπηρεσίας θεωρημένα από την 

Επιθεώρηση Εργασίας και δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν όσα αναφέρονται στο 

βιογραφικό σημείωμα και τα οποία αποτέλεσαν κριτήριο επιλογής. 

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ, ΥΠΟΒΟΛΗ  ΑΙΤΗΣΕΩΝ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων - ενστάσεων είναι δέκα (10) ημέρες εργάσιμες , σύμφωνα με 

την παράγραφο 7.1 του άρθρου 7 του Ο.Π. και αρχίζει από  την  επόμενη  ημέρα  της  τελευταίας  

δημοσίευσης  της  περίληψης  της  παρούσας  σε μία  ημερήσια εφημερίδα.  Η  παρούσα  θα  

αναρτηθεί  στο  χώρο  ανακοινώσεων  του  Δ.Ο.Π.Π.Α.Τ. (Δ/νση Λ. Ασκληπιού , Ναύπλιο (Βίλα 

Ζυμβρακάκη)  και  στην ιστοσελίδα του Δ.Ο.Π.Π.Α.Τ. Επίσης,  θα δημοσιευθεί σε 2 εφημερίδες 

(τοπικές) ημερήσιες ή εβδομαδιαίες της έδρας του Νομού,  εφόσον εκδίδονται. 

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα γίνονται δεκτές είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο 

εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους 

θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα  γραφεία  της 

υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Λ. Ασκληπιού (Βίλα Ζυμβρακάκη) , Ναύπλιο , Τ.Κ. 21100 

ή ή  ηλεκτρονικά στο e-mail : doppat.nafplio@gmail.com.Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων 

ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο 

φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των 

υποψηφίων. 

 

Η Πρόεδρος του Δ.Ο.Π.Π.Α.Τ 

 
ΡΑΛΛΗ – ΠΙΤΣΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 
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