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 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η  Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Σ 
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 

∆ΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΩΣ ΟΚΤΩ (8) ΜΗΝΩΝ 

Ο Πρόεδρος της Κοινωφελούς Επιχείρησης (Κ.Ε.∆Η.ΖΑ.Μ.) 

του Ζαγοράς-Μουρεσίου 

Έχοντας υπόψη: 

1.Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ87/Α'/7-6-2010), «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης» 

2. Του άρθρου 205 του Ν. 3584/2007 σε συνδυασµό µε τις όµοιες του άρθρου του ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 
143/Α/28.6.20070 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης ∆ηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων». 

3. Την υπ' αριθµ. 25583 Κ.Υ.Α.(ΦΕΚ 2613/Β/16-10-2013) µε θέµα «Έγκριση θέσεων Πτυχιούχων 
Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.) που είναι αναγκαίες για την υλοποίηση των Προγραµµάτων Άθλησης για 
Όλους (Π.Α.γ.Ο.) που υλοποιούν οι φορείς - ΟΤΑ για την περίοδο 2013 - 2014» 

4. Το Οργανωτικό Πλαίσιο των (ΠΑγΟ) της Γενικής Γραµµατείας Αθλητισµού όπως αυτό ισχύει µε 
αριθµ. Πρωτ. 26869/ 01-10-2013 (ΦΕΚ 2527/Β/08-10-2013) Α∆Α ΒΛΛΚΓ-39Ηµε θέµα «Οργάνωση και 
Λειτουργία των Προγραµµάτων Άθλησης για Όλους» 

5. Την υπ' αριθµ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/Γ∆ΥΑ/∆ΑΟΠΑΑ∆/ΤΣΠΕΠΑΟ/304689/18015/1398/881/4-11-2015 
έγκρισης της Γενικής Γραµµατείας Αθλητισµού για την πρόσληψη Π.Φ.Α. µε σύµβαση εργασίας 
Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου έως 8 µήνες.  

6. Τον  Οργανισµό  Εσωτερικής Υπηρεσίας  της Κ.Ε.∆Η.ΖΑ.Μ. 

7. Το γεγονός ότι µε την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισµού  του Νοµικού 
Προσώπου και η µισθοδοσία του προσωπικού αυτού θα καλυφθεί αποκλειστικά  από το αντίτιµο που 
καταβάλλουν οι εξυπηρετούµενοι κάτοικοι δηµότες µε τη µορφή διδάκτρων  ή από είσπραξη δωρεών και 
χορηγιών ή µέσω της ΓΓΑ έως το ποσό του αντίστοιχου προβλεπόµενου  Κ.Α.Ε.. 

                                                                   Ανακοινώνει 

Την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά  ενός (1) ατόµου 
Πτυχιούχου Φυσικής Αγωγής µε ωριαία αποζηµίωση και µέγιστη χρονική διάρκεια έως 8 µήνες.  

 



 Τα απαιτούµενα προσόντα του ενδιαφερόµενου που θα πρέπει να αναγράφονται στην αίτηση 
(προσκοµίζεται από την υπηρεσία), είναι τα κάτωθι: 

1. Βιογραφικό σηµείωµα 

2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση και στο     
βιογραφικό σηµείωµα είναι αληθή. 

3. Επικυρωµένη 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 ∆ήµου περί µόνιµης κατοικίας. 

7. Βεβαίωση του ΟΑΕ∆ περί ανεργίας  

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 κλπ) 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. 

Τα παραπάνω δικαιολογητικά, πρέπει να είναι πρωτότυπα ή επικυρωµένα φωτοαντίγραφα. 

Η υπηρεσία στην οποία θα υποβληθούν οι αιτήσεις των ενδιαφεροµένων θα είναι τα γραφεία της 
Κοινωφελούς Επιχείρησης ∆ήµου Ζαγοράς Μουρεσίου  στην ακόλουθη διεύθυνση : Κοινωφελής 
Επιχείρηση ∆ήµου Ζαγοράς Μουρεσίου (Κ.Ε.∆Η.ΖΑ.Μ.), Ζαγορά , Τ.Κ. 37001,  (τηλ. Επικοινωνίας  
24260-22693 κ 6938763368) 

 Οι ηµέρες κατάθεσης των αιτήσεων είναι  ∆ευτέρα – Παρασκευή  και ώρες 8:00-13:00. 

Η προθεσµία µέσα στην οποία θα µπορούν να υποβληθούν οι αιτήσεις θα είναι για διάστηµα δέκα (10) 
εργάσιµων ηµερών από  9-12-2015 έως 22-12-2015. 

Τα κριτήρια επιλογής, ο καθορισµός της σειράς κατάταξης των υποψηφίων και οι υποβολές ενστάσεων θα 
γίνουν σύµφωνα µε τα όσα ορίζονται στην υπ' αριθµ. 26869/1-10-2013 απόφαση Υφυπουργού Πολιτισµού 
και Αθλητισµού (ΦΕΚ 2527/Β/08- 10-2013) µε Α∆Α : ΒΛΛΚΓ-39Η. 

 
 Ο Πρόεδρος της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Ζαγοράς-

Μουρεσίου. ( Κ.Ε.∆Η.ΖΑ.Μ.) 
 
                                                                                                      Ρεπανίδης Βασίλειος 


