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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     Καρπενήσι,  17 Δεκεμβρίου 2021 
ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ     Αριθμ. Πρωτ:.: 16791 
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 
Ύδρας 6, Καρπενήσι, Τ.Κ.36100 
Τηλ.: 2237 3 50000      

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ 

 
Ο ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 

 
Την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, τριών (3) Πτυχιούχων Καθηγητών 

Φυσικής Αγωγής, με ωριαία αποζημίωση, για την υλοποίηση των Προγραμμάτων «Άθληση για Όλους» 

περιόδου 2021-2022 του Δήμου Καρπενησίου, που εδρεύει στο Καρπενήσι, και συγκεκριμένα των εξής, ανά 

ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης: 

 

Κωδικός 
θέσης 

Κατηγορία Ειδικότητα 
Αριθμός 
ατόμων 

Τυπικά Προσόντα 
Διάρκεια 

σύμβασης 

401 
ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 
2 

Τίτλοι σπουδών: Πτυχίο Τμήματος 
Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & 

Αθλητισμού της ημεδαπής ή 
αναγνωρισμένης ανώτατης σχολής της 

αλλοδαπής  

Έως 8 μήνες 

402 
ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 
1 

Τίτλοι σπουδών: Πτυχίο Τμήματος 
Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & 

Αθλητισμού με ειδικότητα ειδική Φυσική 
Αγωγή της ημεδαπής ή αναγνωρισμένης 

ανώτατης σχολής της αλλοδαπής  

Έως 8 μήνες 

 
Απαραίτητα δικαιολογητικά: 

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικών τα κάτωθι δικαιολογητικά, όπως 

αυτά αναγράφονται στην παρ. 7.2 του ισχύοντος Ο.Π.: 

1. Βιογραφικό σημείωμα που να αναφέρεται στην προϋπηρεσία στα προγράμματα, στην επιμόρφωση μέσω 

σεμιναρίων, στην απόκτηση άλλου πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου ή ειδικότητας κλπ. 

2. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση και στο βιογραφικό 

σημείωμα είναι αληθή  

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 

6. Βεβαίωση, πρόσφατη (μέσα στα χρονικά όρια της προκήρυξης)  του Ο.Α.Ε.Δ.  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.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. 
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8. Έγγραφα που αποδεικνύουν την ιδιότητα του πολύτεκνου ή του γονέα μονογονεϊκής οικογένειας σύμφωνα 

με την ισχύουσα νομοθεσία 

9. Βεβαίωση του Δήμου περί μόνιμης κατοικίας (μόνο για την περίπτωση ισοβαθμίας) 

 

Κριτήρια Επιλογής:  

Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει σύμφωνα με  την ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΟΠΑΑ/ΕΥΔΣ/69097/2670/170/ 7.2.2020 

Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 461/Β΄/14.2.2020) «Έγκριση Οργανωτικού Πλαισίου Προγραμμάτων και Εκδηλώσεων 

Άθλησης για Όλους» 

 

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) εργάσιμων ημερών  και αρχίζει από την επόμενη ημέρα 

της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων 

του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Καρπενησίου, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της 

δημοσίευσης στις εφημερίδες, ήτοι από 23.12.2021 έως και 5.1.2022  

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν την αίτησή τους είτε αυτοπροσώπως, είτε με 

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

δημόσια αρχή, είτε ηλεκτρονικά στην διεύθυνση: grammateia@0716.syzefxis.gov.gr ,είτε ταχυδρομικά με 

συστημένη επιστολή στης γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: 

Δήμος Καρπενησίου, Ύδρας 6, Τ.Κ. 36100, Καρπενήσι, απευθύνοντάς την  στο Γραφείο Προσωπικού, υπ’ 

όψιν κας Φουρλιά (τηλ. Επικοινωνίας: 2237 3 50044). 

Ανάρτηση ολόκληρης της Ανακοίνωσης και του εντύπου της αίτησης θα γίνει στην ιστοσελίδα του Δήμου 

Καρπενησίου (http://www.karpenisi.gr) 

                                             
              Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 

        

 

 
   ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
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