
  
                       
                                                 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                     ΒΟΛΟΣ 19/11/2018 
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                  Αρ.Πρωτ.: 15775/Δ.Α 2331 
ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ  
ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ 
«ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ, 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ 
( Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.) » 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ – ΚΑΡΑΜΠΑΤΖΑΚΗ 
( ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟ ) 
ΤΗΛ.: 2421-0-71770 FAX: 2421040484 
e-mail  : athlitismos@doepap.gr                                                                            
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  7/2018 
 

Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας 
ορισμένου χρόνου 

 
ΤΟ Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – 
ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. (Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.)» 

 
Έχοντας υπόψη: 
1.Το υπ΄ αριθΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ΤΣΠΕΠΑΟ/98557/4837/422/146/07-
03-2018 έγγραφο της Γ.Γ. Αθλητισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού 
με θέμα : Αποστολή αιτημάτων των ΟΤΑ α΄ & β΄ βαθμού, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ αυτών, για 
την έγκριση θέσεων Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.) στο πλαίσιο των 
Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους (ΠΑγΟ), περιόδου 2018-2019.  
2. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει με το άρθρο 1 παρ. 2 του Ν. 3812/2009 σύμφωνα με τις οποίες δεν υπάγεται 
στις διατάξεις των κεφαλαίων Α’, Β’ και Γ’ το εκπαιδευτικό ή διδακτικό προσωπικό 
των με οποιαδήποτε ονομασία Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και 
δευτέρου βαθμού.  
3. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων 
Πολιτικών Διοικητικών   Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων 
Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ 54 Α).  
 4. Την αρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ΤΣΠΕΠΑΟ187200/13385/1259/891 
Υπουργική απόφαση ΦΕΚ 1774/17-06-2016 τ.Β’  «Έγκριση Οργανωτικού Πλαισίου 
Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο)  της Γενικής Γραμματείας 
Αθλητισμού».  
 5. Την υπ’ αριθµ. ΥΠΠΟΑ/Γ∆ΥΑ/∆ΑΟΠΑΑΕΥ∆Σ/ΤΣΠΕΠΑΟ/489678/20065/ 
1687/1308/9-10-2018 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Έγκριση Κατανοµής Θ έ σ ε ω ν 
γ ι α τ η ν π ρ ό σ λ η ψ η Π τ υ χ ι ο ύ χ ω ν Φ υ σ ι κ ή ς  Αγωγή ς (Π.Φ.Α.) µε σκοπό 
την στελέχωση των ΟΤΑ και των ΝΠ∆ ∆ και ΝΠΙ∆  αυτών  που  υλοποιούν  
 Π ρ ο γ ρ ά µ µ α τ α  Ά θ λ η σ η ς γ ι α Ό λ ο υ ς ( Π.Α.γ.Ο.) έτους 2018-2019»  
(Φ.Ε.Κ. 3359/τ.Β΄/22-09-2017).  
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6.Την υπ’ αριθ. 89/26-3-2018 Απόφαση του Δ.Σ του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. 
Δήμου Βόλου για την «έγκριση υλοποίησης Π.Α.γ.Ο 2018-2019». 
7.Την υπ΄αριθμ. 377/19-10-2018 Απόφαση του Δ.Σ του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. 
Δήμου Βόλου για την «Έγκριση διενέργειας προκήρυξης για την πρόσληψη 
πτυχιούχων φυσικής αγωγής στα προγράμματα άθλησης για όλους της Γ.Γ.Α».  
 8. Τις εξασφαλισµένες πιστώσεις µισθοδοσίας και τη διάθεσή τους στον 
προϋπολογισµό οικονοµικού έτους 2018 του Ν.Π.Δ.Δ. του  ΔΟΕΠΑΠ-ΔΗΠΕΘΕ, 
καθώς και την πρόβλεψή τους στον προϋπολογισµό του 2019. 
9.Τις Υπηρεσιακές ανάγκες της Διεύθυνσης Αθλητισμού του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – 
ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου. 

Ανακοινώνει 
 
την πρόσληψη δεκαπέντε (15) θέσεων κλάδου ΠΕ Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής επ΄ 
ωρομίσθιας προκειμένου να λειτουργήσει τα εκπαιδευτικά προγράμματα στο Δήμο 
Βόλου «Άθλησης για Όλους» (Π.Α.γ.Ο) της ΓΓΑ και του φορέα υλοποίησης 
«Δημοτικός Οργανισμός Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισμού και Πολιτισμού – 
ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ», που εδρεύει στο Βόλο της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας & 
Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας,  κατά την περίοδο 2018 – 2019, με σύμβαση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έως 8 μήνες με ωριαία αποζημίωση, 
ως εξής: 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Π.ΦΑ)& ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
(ΟΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ) 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΘΕΣΗΣ 

 

Υπηρεσία Αριθμ 
Ατόμων 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Διάρκεια 
σύμβασης 

Ειδικότητα-Τυπικά 
Προσόντα 

101 ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ 
ΒΟΛΟΥ 
«Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π-
ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ » 

 
 
 
2 

Πτυχιούχοι του Τμήματος 
Επιστήμης Φυσικής Αγωγής  & 
Αθλητισμού της ημεδαπής ή 
αναγνωρισμένης ανώτατης σχολής 
της αλλοδαπής  

 

 
 

Έως Οκτώ 
(8) μήνες 

 ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ    
          

  (γνώσεις  αεροβικής,pilates) 
 

102 ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ 
ΒΟΛΟΥ  

«Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π 
«ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ » 

 
 
 
1 

Πτυχιούχοι του Τμήματος 
Επιστήμης Φυσικής Αγωγής  & 
Αθλητισμού της ημεδαπής ή 
αναγνωρισμένης ανώτατης σχολής 
της αλλοδαπής 
 

 
 

Έως Οκτώ 
(8) μήνες 

ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ 
να γνωρίζει aqua aerobic, 
εκμάθηση κολύμβησης. 

 
 

103 

 
ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ 

ΒΟΛΟΥ 
«Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π –

ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ » 

 
 
 
1 

Πτυχιούχοι του Τμήματος 
Επιστήμης Φυσικής Αγωγής  & 
Αθλητισμού της ημεδαπής ή 
αναγνωρισμένης ανώτατης σχολής 
της αλλοδαπής 
 

 
 

Έως Οκτώ 
(8) μήνες 

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ / 
ΜΑΖΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ  

(γνώσεις  αεροβικής,pilates) 
 

 
104 

 
 

ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ 
ΒΟΛΟΥ 
«Δ.Ο.ΕΠ.Α.Π-
ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ » 

 
 
 
1 

Πτυχιούχοι του Τμήματος 
Επιστήμης Φυσικής Αγωγής  & 
Αθλητισμού της ημεδαπής ή 
αναγνωρισμένης ανώτατης σχολής 
της αλλοδαπής 
 

 
 
 

Έως Οκτώ 
(8) μήνες 

 

 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ-ΧΡΟΝΙΕΣ 
ΠΑΘΗΣΕΙΣ 
(Βεβαιώσεις,παρακολούθησης 
σεμιναρίων, Εμπειρία  
τουλάχιστον 1 έτους στο 
πρόγραμμα)  
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105 ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ 
ΒΟΛΟΥ  

«Δ.Ο.Ε.Π Α.Π. 
– ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ » 

 
 
1 

Πτυχιούχοι του Τμήματος 
Επιστήμης Φυσικής Αγωγής  & 
Αθλητισμού της ημεδαπής ή 
αναγνωρισμένης ανώτατης σχολής 
της αλλοδαπής 

 
 

 
 
 

Έως Οκτώ 
(8) μήνες 

ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ  ΥΓΕΙΑ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ-
ΕΥΡΩΣΤΙΑ 
Βεβαιώσεις,παρακολούθησης 

σεμιναρίων, Εμπειρία  
τουλάχιστον 1 έτους στο 
πρόγραμμα Τρίτη  Ηλικία   

106 ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ 
ΒΟΛΟΥ 

«Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π-
ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ » 

4 Πτυχιούχοι του Τμήματος 
Επιστήμης Φυσικής Αγωγής  & 
Αθλητισμού της ημεδαπής ή 
αναγνωρισμένης ανώτατης σχολής 
της αλλοδαπής 

 

 
Έως Οκτώ 
(8) μήνες 

Ανεξαρτήτου 
ειδικότητας(γνώσεις 
αεροβικής, Σουηδικής 
Γυμναστικής, pilates) εμπειρία 
τουλάχιστον 2 έτη στο 
πρόγραμμα 

107 ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ 
ΒΟΛΟΥ 
«Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π- 
ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ » 

 
 
1 

Πτυχιούχοι του Τμήματος 
Επιστήμης Φυσικής Αγωγής  & 
Αθλητισμού της ημεδαπής ή 
αναγνωρισμένης ανώτατης σχολής 
της αλλοδαπής 

 

 
 
 

Έως Οκτώ 
(8) μήνες 

ΡΥΘΜΙΚΗ 
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ 

εναλλακτικά ΕΝΌΡΓΑΝΗ 
(γνώσεις αεροβικής, 
Σουηδικής Γυμναστικής, 
pilates) 

108 ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ 
ΒΟΛΟΥ 

«Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π- 
ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ » 

2 Πτυχιούχοι του Τμήματος 
Επιστήμης Φυσικής Αγωγής  & 
Αθλητισμού της ημεδαπής ή 
αναγνωρισμένης ανώτατης σχολής 
της αλλοδαπής 
 

Έως Οκτώ 
(8) μήνες 

ΦΥΛΑΚΕΣ 
Αποδεδειγμένη εμπειρία 
εφόσον αυτή έχει αποκτηθεί 
στο συγκεκριμένο πρόγραμμα 

109 ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ 
ΒΟΛΟΥ 

«Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π- 
ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ » 

1 Πτυχιούχοι του Τμήματος 
Επιστήμης Φυσικής Αγωγής  & 
Αθλητισμού της ημεδαπής ή 
αναγνωρισμένης ανώτατης σχολής 
της αλλοδαπής 

 

Έως Οκτώ 
(8) μήνες 

 
ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ  για 
πρόγραμμα ΑμΕΑ στο 
κολυμβητήριο  

109 ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ 
ΒΟΛΟΥ 

«Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π- 
ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ » 

1 Πτυχιούχοι του Τμήματος 
Επιστήμης Φυσικής Αγωγής  & 
Αθλητισμού της ημεδαπής ή 
αναγνωρισμένης ανώτατης σχολής 
της αλλοδαπής 

 

Έως Οκτώ 
(8) μήνες 

ΜΟΥΣΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗ 
ΑΓΩΓΗ (Βεβαιώσεις, 
παρακολούθησης σεμιναρίων) 

 
Οι προαναφερόμενες προς πρόσληψη θέσεις θα καλύψουν τα εξής προγράμματα: 
1)Αθλητισμός και Παιδί, 2) Άσκηση ενηλίκων, 3) Άσκηση στην εφηβική ηλικία 
4)Αθλητισμός και Γυναίκα, 5)Άσκηση στην Τρίτη ηλικία, 6) Άσκηση στην 
προσχολική ηλικία και 7) τα ειδικά προγράμματα (ΑΜεΑ, Φυλακές, Οστεοπόρωση, 
Χρόνιες Παθήσεις, Αποκατάσταση Τραυμάτων). 
 
1. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ  
  
• Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν την Ελληνική ιθαγένεια και ηλικία από 23 έως 60 
ετών.  
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• Να έχουν πτυχίο ΠΕ Φυσικής Αγωγής Α.Ε.Ι. ημεδαπής ή ισότιµο και 
αναγνωρισμένο στην Ελλάδα πτυχίο αλλοδαπής αντίστοιχης σχολής και µε την 
ανάλογη ειδικότητα, ή άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.  
• Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση 
των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν. 
 
3. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ-ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ 
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ  
 
Βασικό κριτήριο κατάταξης των υποψηφίων είναι η ανεργία. Η ανεργία 
αποδεικνύεται με σχετική βεβαίωση από το αρμόδιο γραφείο του ΟΑΕΔ. 
 Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ικανός αριθµός ανέργων, προκειμένου να 
εξασφαλιστεί η υλοποίηση των Π.Α.γ.Ο., η Επιχείρηση δύναται να προσλάβει Π.Φ.Α. 
οι οποίοι δεν είναι άνεργοι. Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει σύµφωνα µε το άρθρο 
9, παρ. 3. της ανωτέρω Υ.Α. «Έγκριση Οργανωτικού Πλαισίου Προγραμμάτων 
Άθλησης για Όλους» (Φ.Ε.Κ. 1774/τ.Β’/17-06-2016).  
Η σειρά κατάταξης των υποψηφίων καθορίζεται µε βάση τα ακόλουθα κριτήρια:  
 
3.1.Τυπικά Προσόντα  
Βασικό Πτυχίο: Οι μονάδες του βαθµού του τίτλου σπουδών µε δύο δεκαδικά ψηφία 
πολλαπλασιάζονται µε τον αριθµό 0,1. Εάν το πτυχίο αποκτήθηκε στην αλλοδαπή, 
απαιτείται αντίγραφο της πράξεως του ∆ΙΚΑΤΣΑ ή του πιστοποιητικού αναγνώρισης 
του ∆ΟΑΤΑΠ, για τη βαθµολογική αντιστοιχία. 
 
 Μεταπτυχιακοί Τίτλοι: Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών (Master): 0,5 μονάδες. 
∆ιδακτορικό: 1 µονάδα.  
Επισήµανση: γίνεται χρήση της προσφορότερης βαθµολογικά από τις δύο 
κατηγορίες μεταπτυχιακών τίτλων (εφόσον κατατεθούν και οι δύο) και ενός µόνο από 
την ίδια κατηγορία αυτών. Αποκλείεται η αθροιστική βαθµολόγησή τους. 
 
 3.2.Εµπειρία 
 Ο υποψήφιος λαµβάνει µονάδες από την εµπειρία µε ανώτατο όριο τους πενήντα 
(50) µήνες. Για κάθε µήνα αποδεδειγµένης απασχόλησης στα Π.Α.γ.Ο. µε µηνιαίο 
σύνολο ωρών έως 120, οι µονάδες που λαµβάνονται 
υπολογίζονται ως εξής: Αρ. µηνών x ώρες απασχόλησης το µήνα x 0,08 µονάδες 
/120.   
Για την εύρυθµη λειτουργία των Π.Α.γ.Ο., στα προγράµµατα που ο φορέας κρίνει 
απαραίτητο, δύναται να πριµοδοτήσει έως 20 µήνες από τους τελευταίους 24 µήνες, 
τους υποψηφίους που έχουν αποδεδειγµένη προϋπηρεσία στον οικείο φορέα ως εξής: 
Αρ. µηνών (έως 20 µήνες) x 0,05 µονάδες. Η βαθµολόγηση γίνεται αθροιστικά. 
  
3.3. Λοιπά βαθµολογούµενα κριτήρια  
Πολυτεκνία: Ο πολύτεκνος υποψήφιος βαθµολογείται µε 2 µονάδες. Ο υποψήφιος 
που είναι τέκνο πολύτεκνης οικογένειας λαµβάνει 0,5 µονάδες. Ανήλικα τέκνα: Ο 
υποψήφιος βαθµολογείται 0,3 µονάδες για καθένα από τα δύο (2) πρώτα ανήλικα 
τέκνα του και 0,5 µονάδες για το τρίτο ανήλικο τέκνο. Γονέας µονογονεϊκής 
οικογένειας: (άρθρο 29 παρ. 6 Ν. 3838/2010). Ο γονέας µονογονεϊκής οικογένειας 
βαθµολογείται µε 0,3 µονάδες για κάθε ένα (1) τέκνο του. Βαθµολογείται ο 
υποψήφιος που έχει την γονική µέριµνα. Επισήµανση: Γίνεται χρήση της 
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προσφορότερης βαθµολογικά από τις παραπάνω ιδιότητες. Αποκλείεται η αθροιστική 
βαθµολόγηση των παραπάνω κριτηρίων.  
 
3.4.Λοιπά απαιτούµενα προσόντα  
Στην περίπτωση που απαιτούνται από την ανακοίνωση και άλλα (τυπικά ή/και τυχόν 
πρόσθετα) προσόντα αυτά βαθµολογούνται ως εξής: 
 Κύρια κατηγορία ειδίκευσης : 1 µονάδα.  
Δευτερεύουσα κατηγορία ειδίκευσης : 0,5 µονάδες.  
Στην περίπτωση που απαιτείται εξειδίκευση σε κατηγορία που δεν προβλέπεται στο 
πρόγραµµα σπουδών του αντίστοιχου τµήµατος των Α.Ε.Ι., λαµβάνονται υπόψη 
βεβαιώσεις σπουδών ή εκπαιδευτικών σεµιναρίων ή επιµορφώσεων στο 
συγκεκριµένο αντικείµενο της ανακοίνωσης. 
 Σηµείωση: Σε περίπτωση ισοβαθµίας λαµβάνονται υπόψη πρόσθετα προσόντα όπως 
ο χρόνος κτήσης πτυχίου, η εντοπιότητα, η αξιολόγηση του υποψηφίου από τον 
φορέα (σε περίπτωση που έχει προϋπηρεσία στον οικείο φορέα και στο συγκεκριµένο 
πρόγραµµα). Μετά την ανακοίνωση των τελικών πινάκων από το φορέα, οι 
επιτυχόντες Π.Φ.Α. υποχρεούνται να παρουσιαστούν στο κατάστηµα του φορέα 
εντός πέντε (5) εργάσιµων ηµερών για ανάληψη υπηρεσίας. Μετά το πέρας της 
προθεσµίας αυτής ο φορέας δύναται να καλέσει τον επόµενο στη σειρά κατάταξης 
επιτυχόντα.  
3.5. Για ποσοστό 20% των θέσεων που προκηρύσσει ο φορέας δεν προσµετρούνται 
µόρια προϋπηρεσίας στα Π.Α.γ.Ο., εφόσον το σύνολο των θέσεων που 
προκηρύσσονται είναι τουλάχιστον 10. Για το ποσοστό του 20% των θέσεων ο 
φορέας υποχρεούται να καταρτίσει ξεχωριστό πίνακα κατάταξης των υποψηφίων µη 
προσµετρώντας τα µόρια προϋπηρεσίας στα Π.Α.γ.Ο. (όλων των υποψηφίων) για 
Μουσικοκινητική αγωγή ,Ανεξαρτήτου Ειδικότητας 1 άτομο, Αθλητικές 
Δραστηριότητες  Κλειστού Χώρου/Μαζικός Αθλητισμός, σε περίπτωση μη ύπαρξης  
ειδικότητας μοριοδοτείται το επόμενο άτομο στη σειρά προτεραιότητας σύμφωνα με 
τον πίνακα κατάταξης. 
 
4. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 
Η  προθεσµία υποβολής των αιτήσεων είναι από την επόμενη της δημοσίευσης της 
περίληψης της παρούσας σε τοπική εφηµερίδα  έως και δέκα (10) ηµέρες 
ημερολογιακές.   Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν αίτηση συµµετοχής και 
να καταθέσουν όλα τα δικαιολογητικά τους, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο 
νοµίµως εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο στα γραφεία της Διεύθυνσης 
Αθλητισμού  του Ν.Π.Δ.Δ    του Δ.Ο.Ε.ΠΑ.Π-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Δήμου Βόλου, 
Μεταξουργείο  (Καραμπατζάκη-Αναπαύσεως ) Νέα Ιωνία-Βόλος Τ.Κ  38446  τηλ 
επικοινωνίας 2421071770.  
Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από ∆ευτέρα έως και Παρασκευή από τις 09.00 π.µ. 
έως τις 13.00 µ.µ. Αιτήσεις µε τηλεοµοιοτυπία (φαξ) ή e-mail δεν θα γίνονται δεκτές. 
Σε περίπτωση συστηµένης αποστολής των δικαιολογητικών µέσω ΕΛ.ΤΑ. ή 
εταιρείας ταχυµεταφοράς, το εµπρόθεσµο των αιτήσεων ισχύει εφόσον ο φάκελος 
φέρει ηµεροµηνία αποστολής εντός της προαναφερόµενης προθεσµίας. Η παρούσα 
προκήρυξη/ανακοίνωση θα αναρτηθεί στον πίνακα ανοκοινώσεων του φορέα, καθώς 
και στο κατάστημα του δήμου ή της κοινότητας που αυτός εδρεύει. 
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλουν ενστάσεις, µέσα σε αποκλειστική 
προθεσµία δέκα (10) ηµερολογιακών ηµερών στα γραφεία της Διεύθυνσης 
Αθλητισμού του  Ν.Π.Δ.Δ. Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Δήμου Βόλου από την εποµένη 
της ανάρτησης των προσωρινών πινάκων , που θα εξεταστούν από την τριµελή 
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Επιτροπή Ενστάσεων Προσλήψεων Προσωπικού, που συγκροτήθηκε µε την υπ’ 
αρ.377/19-10-2018 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Δ.Ο.ΕΠ.Α.Π-
ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. 
Περίληψη της παρούσης θα δηµοσιευτεί σε δύο (2) ηµερήσιες ή εβδοµαδιαίες 
τοπικές εφηµερίδες της έδρας του νομού, εφόσον  εκδίδονται.  
 H προκήρυξη θα είναι διαθέσιμη από την ιστοσελίδα www.doepap.gr 
 
  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ 

                                                    ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΙΩΡΑΣ 
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