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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ / ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Η ∆ηµοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Ιθάκης, ως φορέας υλοποίησης των Προγραμμάτων 

Άθλησης για όλους ( Π.Α.γ.Ο.) περιόδου 2018-2019, που θα πραγματοποιηθούν από την 

Δ.Κ.Ε.Ι., σε συνεργασία µε τη Γ.Γ.Α.: Αθλητισμός και Παιδί, Άσκηση στην Εφηβική Ηλικία, 

Άθληση και Γυναίκα, Άσκηση στην Τρίτη Ηλικία, ανακοινώνει την πρόσληψη 1 θέσης κλάδου 

ΠΕ Καθηγητών Φυσικής Αγωγής, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 

µε ωριαία αποζημίωση, για χρονικό διάστημα μέχρι την λήξη των προγραμμάτων τον Ιούλιο 

του 2019 ή αν αλλιώς ορίσει το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού και πάντως όχι 

περισσότερο από οκτώ (8) μήνες. 

Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει σύµφωνα µε το ισχύον Οργανωτικό Πλαίσιο 

Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους.  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. 

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 του Δήμου περί μόνιμης κατοικίας. 

7. Βεβαίωση του ΟΑΕΔ ότι είναι άνεργος (για την περίπτωση άνεργου υποψηφίου). 

8. 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. 

9. Έγγραφα που αποδεικνύουν την ιδιότητα του πολυτέκνου ή του γονέα  μονογονεϊκής  

οικογένειας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

Οι ενδιαφερόμενοι µπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις στον Δήμο Ιθάκης, στην Διεύθυνση 

Σπύρου Ράζου 138, στο γραφείο της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Ιθάκης (ΔΚΕΙ), 

μέχρι την Δευτέρα 5 Νοεμβρίου 2018. Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2674023920, 2674033222 

ώρες 09.00-14.00. Θα γίνουν δεχτές και αιτήσεις μη ανέργων καθηγητών οι οποίες θα 

εξεταστούν σε περίπτωση μη υποβολής αιτήσεων από ανέργους, σύμφωνα με την διαδικασία 

που περιγράφεται στο Οργανωτικό Πλαίσιο των Προγραμμάτων. 
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