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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 

Το Ν.Π.∆.∆.«Πολιτισµού και Αθλητισµού ∆ήµου Ζωγράφου», ανακοινώνει ότι θα προσλάβει ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥΣ 
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ βάσει της ΚΥΑ µε αριθµ.25583 /2013 (ΦΕΚ 2613/τβ /16-10-13) και την απόφαση 
138/2013 του Ν.Π.∆.∆. µε σύµβαση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου µε ωριαία αντιµισθία, 
προκειµένου να λειτουργήσει τα εκπαιδευτικά προγράµµατα Άθλησης για Όλους, τα οποία γίνονται µε την 
συνεργασία της Γενικής Γραµµατείας Αθλητισµού, έως  8 µήνες και µε συνολικό αριθµό προσληφθέντων δύο (2) 
γυµναστών – στριών µε τις παρακάτω ειδικότητες και για τα παρακάτω προγράµµατα:  

α) Μία  (1) θέση  ΚΦΑ  µε γνώσεις «στην ευρωστία & υγεία» ,  για δηµιουργία νέων προγραµµάτων-τµηµάτων. 

β) Μία (1) θέση ΚΦΑ µε γνώσεις  στην  «προσαρµοσµένη κινητική αγωγή & εµπειρία στη θεραπευτική 
κολύµβηση», για δηµιουργία νέων προγραµµάτων-τµηµάτων. 

 Τα προγράµµατα στα οποία θα ασχοληθούν οι ανωτέρω ΚΦΑ θα είναι : α) «άσκηση στην Τρίτη ηλικία», β) 
«άσκηση ατόµων µε αναπηρίες στ πλαίσια του ελεύθερου χρόνου», γ) «άσκηση ατόµων µε χρόνιες παθήσεις» 
 
Ειδικά Τυπικά Προσόντα : 
Πτυχιούχοι Καθηγητές Φυσικής Αγωγής Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης, µε τις  ανάλογες γνώσεις στην 
Ευρωστία & υγεία, στην  «Προσαρµοσµένη κινητική Αγωγή & εµπειρία στη θεραπευτική κολύµβηση», όπου 
αποδεικνύονται µε σεµινάρια, πιστοποιητικά γνώσεων, κλπ  αφού ως στόχος είναι να δηµιουργηθούν νέα 
τµήµατα. 
Η µοριοδότηση από το Οργανωτικό πλαίσιο Προγραµµάτων Άθλησης για Όλους θα γίνει σύµφωνα µε τις 
διατάξεις της Υπουργικής Απόφασης 26869/08-10-2013, (ΦΕΚ τεύχος Β΄ Αρ. Φύλλου 2527/08-10-2013) 
Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να έχουν κώλυµα κατά το άρθρο 16  Ν.3584/07 (καταδίκη, υποδικία κλπ) 
 
Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι : 
1.   Αίτηση µε έντυπο κριτηρίων επιλογής 
2.  Αναλυτικό βιογραφικό σηµείωµα, όπου θα αναφέρεται η προϋπηρεσία στα προγράµµατα, η επιµόρφωση µέσω 
σεµιναρίων, ή απόκτηση άλλου πτυχίου, µεταπτυχιακού τίτλου ή ειδικότητας κλπ. 
3 Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία να δηλώνεται  ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση και 
στο βιογραφικό σηµείωµα είναι αληθή. 
4.   Επικυρωµένη φωτοτυπία πτυχίου Φυσικής Αγωγής, ειδικότητας, µεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού 
διπλώµατος ή ισότιµου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισµένου στην Ελλάδα 
5.    Επικυρωµένη φωτοτυπία της αστυνοµικής ταυτότητας. 
6.    Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 
7.    Βεβαίωση του ∆ήµου περί µόνιµης κατοικίας. 
8.    Βεβαίωση του ΟΑΕ∆ ότι είναι άνεργος. 
9.   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. 
10. Έγγραφα που αποδεικνύουν την ιδιότητα του πολυτέκνου ή του γονέα µονογονεϊκής οικογένειας σύµφωνα µε 
την ισχύουσα νοµοθεσία. 
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11.Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία να δηλώνεται: Κάθε πράξη του βίου του η οποία θα ασκούσε 
επιρροή στην κρίση της καταλληλότητας του για την υπηρεσία που προσδιορίζεται, ιδιαίτερα εάν έχει 
καταδικαστεί για ποινικό αδίκηµα. Ότι δεν τελεί υπό απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη. 
Ότι δεν παραπέµφθηκε µε τελεσίδικο Βούλευµα για κάποιο από τα αναφερόµενα στο άρθρο 22 του Π.∆. 611/77 
εγκλήµατα έστω και εάν δεν επακολούθησε ποινική δίκη λόγω παραγραφής, καθώς και εάν εκκρεµεί εναντίον 
του κατηγορία για οποιοιδήποτε πληµµέληµα ή κακούργηµα. 
 
ΕΠΙΛΟΓΗ – ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ- ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ 
Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει από την τριµελή επιτροπή αξιολόγησης που έχει οριστεί µε την υπ΄ αρίθµ. 
πρωτ. 2255/31-12-2013 απόφαση Προέδρου του Ν.Π. .  Οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης των υποψηφίων θα 
αναρτηθούν στον πίνακα ανακοινώσεων του Νοµικού Προσώπου  (Ανακρέοντος 60 - Ζωγράφου). Κατά των 
ανωτέρω αποτελεσµάτων οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν ενστάσεις, µέσα σε αποκλειστική 
προθεσµία δέκα (10) ηµερών στα γραφεία του Ν.Π., από την επόµενη της ηµέρας ανάρτησης των 
αποτελεσµάτων. Η πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 
4151/2013 και του άρθρου 9 της ΚΥΑ αριθµ.25583 /2013 (ΦΕΚ 2613/τβ /16-10-13). 
 
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν αίτηση (µαζί µε δικαιολογητικά) στο Ν.Π.∆.∆. «Πολιτισµού και 
Αθλητισµού ∆ήµου Ζωγράφου», ∆/νση: Ανακρέοντος 60 – 2ος  όροφος, γραφείο Προσωπικού, κα 
Παναγιώτα Τούλια ή κα Βασιλική Μπότου, τηλ.:2107788916, κατά τις ώρες 09:00 έως 14:00, από την 
Πέµπτη 29/01/2014 έως και ∆ευτέρα 03/02/2014.  
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