
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ 

ΖΑΚΥΝΘΟΥ «Κ.Ε.ΔΗ.Ζ.» 
 
Περιφέρεια Ιονίων Νησιών, Ν. 
Ζακύνθου, Δ. Ζακύνθου,  
Βανάτο 29100 
Τηλ. 26953-60909 
Φαξ. 26953-60914 
Ε-mail: kediz@1340.syzefxis.gov.gr 

 

                              
                    Ημερομηνία: 09.12.2015 
                   Αρ. Πρωτ.: 391 
 

 

  

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  

 
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 

ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ με ωριαία αντιμισθία στα πλαίσια υλοποίησης των 

προγραμμάτων «Άθλησης για Όλους» (Π.Α.γ.Ο.) περιόδου 2015-2016 από την Γενική 

Γραμματεία Αθλητισμού  

 
 

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ζακύνθου «Κ.Ε.ΔΗ.Ζ.» 
 
Έχοντας υπόψη: 

1. Το άρθρο 14 του Ν. 2190/1994, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α), όπως έχουν 

τροποποιηθεί και ισχύουν. 

3. Το υπ’ αριθμόν 889/΄Β/09.04.2014 ΦΕΚ περί τροποποίησης του καταστατικού της 

Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ζακύνθου με σκοπό να συμπεριληφθεί το πρόγραμμα 

‘Άθληση για Όλους’. 

4. Την απόφαση 26869/01.10.2013 του Υπ. Πολιτισμού & Αθλητισμού με τίτλο «Έγκριση 

Οργανωτικού Πλαισίου Προγραμμάτων ‘Άθληση για Όλους’» (ΦΕΚ 2527/΄Β/08.10.2013)  

5. Την από 04/11/2015 κοινή υπουργική απόφαση  με Αρ. Πρ. 

ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΑΟΠΑΑΔ/ΤΣΠΕΠΑΟ/304689/18015/1398/881 (ΦΕΚ. 2431/΄Β/11.11.2015) 

και τίτλο «Έγκριση κατανομής θέσεων για την πρόσληψη πτυχιούχων φυσικής αγωγής 

(Π.Φ.Α.) με σκοπό την στελέχωση των ΟΤΑ και των ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ αυτών που υλοποιούν 

προγράμματα ‘Άθλησης για Όλους’ (Π.Α.γ.Ο.) έτους 2015-2016» 

6. Την ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΑΟΠΑΑΔ/ΤΣΠΕΠΑΟ/323194/19278/1465/908/19.11.2015 (ΑΔΑ: 

ΩΖΔΩ4653Π4-Τ01) έγκριση της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού με τίτλο «Εγκρίσεις γενικών 

προγραμμάτων Άθλησης για Όλους μεγάλης διάρκειας περιόδου 2015-2016» 

7. Την ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΑΟΠΑΑΔ/ΤΣΠΕΠΑΟ/323762/19328/1468/909/19.11.2015 (ΑΔΑ: 

ΩΖΔΩ4653Π4-Τ01) έγκριση της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού με τίτλο «Εγκρίσεις ειδικών 

προγραμμάτων Άθλησης για Όλους μεγάλης διάρκειας περιόδου 2015-2016» 

8. Τις υπ' αριθμ. 11/2015 και 49/2015 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Ε.ΔΗ.Ζ. 

9. Τον κανονισμό προσωπικού της Κ.Ε.ΔΗ.Ζ. όπως έχει ψηφιστεί με την 04/2011 απόφαση του 

Δ.Σ. της Κ.Ε.ΔΗ.Ζ. και έχει εγκριθεί με την 382/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 

Ζακύνθου. 
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Ανακοινώνει 
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με ωριαία 
αντιμισθία, συνολικά πέντε (5) ατόμων Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.) για την 
υλοποίηση του προγράμματος «Άθληση για Όλους» (Π.Α.γ.Ο.) περιόδου 2015-2016 της 
Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ζακύνθου «Κ.Ε.ΔΗ.Ζ.» και συγκεκριμένα κατά 
κατηγορία, τυπικά προσόντα, Π.Α.γ.Ο., διάρκεια σύμβασης και αριθμού ατόμων: 

 

ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

Κωδικ
ός 

θέσης 

Κατηγο
ρία 

Τυπικά προσόντα Πρόγραμμα Αριθμ
ός 

ατόμ
ων 

Διάρκεια 
σύμβασης 

01 ΠΕ 
Φυσικής 
Αγωγής  

Π.Φ.Α. με ειδικότητα Αποκατάσταση Χρόνιων Παθήσεων  
εν ελλείψει 

Π.Φ.Α. ανεξαρτήτου ειδικότητας με προϋπηρεσία τουλάχιστον 
ενός έτους σε Π.Α.γ.Ο. για χρόνιες παθήσεις 

Άσκηση ατόμων 
με χρόνιες 
παθήσεις 

1 

Από την 
υπογραφή της 
σύμβασης και 

έως 8 μήνες και 
σε κάθε 

περίπτωση όχι 
πέραν της 31

ης 

Ιουλίου 2016 

02 ΠΕ 
Φυσικής 
Αγωγής  

Π.Φ.Α. με ειδικότητα Ποδόσφαιρο Παιδί και 
Αθλητισμός & 
Διάφορα 
(εργασιακός) 

1 

03 ΠΕ 
Φυσικής 
Αγωγής  

Π.Φ.Α. με ειδικότητα Ειδικής Φυσικής Αγωγής με  
προϋπηρεσία τουλάχιστον ενός έτους σε Π.Α.γ.Ο. για ΑμεΑ  

εν ελλείψει 
Π.Φ.Α. με ειδικότητα Ειδικής Φυσικής Αγωγής χωρίς 
προϋπηρεσία  

εν ελλείψει 
Π.Φ.Α. ανεξαρτήτου ειδικότητας με προϋπηρεσία τουλάχιστον 
ενός έτους σε Π.Α.γ.Ο. για ΑμεΑ 

Ειδικά 
προγράμματα 
Ατόμων με 
Αναπηρία (ΑμεΑ) 

2 

04 ΠΕ 
Φυσικής 
Αγωγής  

Π.Φ.Α. ανεξαρτήτου ειδικότητας με  προϋπηρεσία τουλάχιστον 
ενός έτους σε Π.Α.γ.Ο. και μεταπτυχιακό στην παιδαγωγική  

εν ελλείψει 
Π.Φ.Α. ανεξαρτήτου ειδικότητας με  προϋπηρεσία τουλάχιστον 
ενός έτους σε Π.Α.γ.Ο.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Άσκηση στη 
προσχολική 
ηλικία & Παιδί και 
Αθλητισμός 

1 

 
 Οι υποψήφιοι να έχουν  ηλικία από 20 έως 60 ετών.  

 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά: 

1. Αίτηση συμμετοχής που θα παραλάβουν από την υπηρεσία 

2. Βιογραφικό σημείωμα όπου θα αναφέρεται η προϋπηρεσία στα προγράμματα 
της ΓΓΑ, ή επιμόρφωση µέσω σεμιναρίων, ή απόκτηση άλλου πτυχίου ή 
μεταπτυχιακού τίτλου ή ειδικότητας κ.τ.λ. 

3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην 
αίτηση και στο βιογραφικό 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 Δήμου περί μόνιμης κατοικίας. 

8. Έγγραφα που αποδεικνύουν την προϋπηρεσία, όπως: βεβαιώσεις, ή άλλα   
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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. Βεβαίωση του ΟΑΕΔ ότι είναι άνεργος. 

10. Έγγραφα που να αποδεικνύουν την ιδιότητα του πολυτέκνου  ή του γονέα 
μονογονεϊκής οικογένειας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

Η επιλογή των υποψηφίων θα  γίνει  σύμφωνα  µε την 26869/1-10-2013 Υπουργική απόφαση 
(ΦΕΚ2527/8-10-2013/ΑΔΑ:ΒΛΛΚΓ-39Η) «Έγκριση Οργανωτικού Πλαισίου Προγραμμάτων 
Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο) της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού». 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 υποψηφίων που να πληροί 
την παραπάνω προϋπόθεση (ανεργία), προκειμένου να εξασφαλιστεί η υλοποίηση των Π.Α.γ.Ο., ο 
φορέας δύναται να προσλάβει Π.Φ.Α. οι οποίοι δεν είναι άνεργοι. 
 
Η σειρά κατάταξης των υποψηφίων που έχουν το ανωτέρω κριτήριο καθορίζεται με βάση τα 
ακόλουθα κριτήρια: 
 

 Βασικό Πτυχίο  
Βαθμός Πτυχίου (οι μονάδες του βαθμού του τίτλου σπουδών με δύο δεκαδικά ψηφία 
πολλαπλασιάζονται με τον αριθμό 0,3). 
 
Σε περίπτωση που απαιτούνται από την ανακοίνωση και άλλα προσόντα (τυπικά ή /και τυχόν 
πρόσθετα) 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. 
 

 Μεταπτυχιακοί Τίτλοι 
Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών (Master): 0,5 μονάδες. 
Διδακτορικό: 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 βαθμολόγηση τους. 
 

 Εμπειρία 
Ο υποψήφιος λαμβάνει μονάδες από την εμπειρία με ανώτατο όριο τους εξήντα (60) μήνες. 
Για κάθε μήνα απασχόλησης στα Π.Α.γ.Ο. με μηνιαίο σύνολο ωρών 120 και άνω λαμβάνονται 0,08 
μονάδες. 
Για κάθε μήνα αποδεδειγμένης απασχόλησης στα Π.Α.γ.Ο. με μηνιαίο σύνολο ωρών μικρότερο 
των 120, οι μονάδες που λαμβάνονται υπολογίζονται ως εξής: 
αρ. μηνών Χ ώρες απασχόλησης το μήνα Χ 0,08 μονάδες / 120. 
 
Λοιπά βαθμολογούμενα κριτήρια  
 

 Πολυτεκνία 
Ο πολύτεκνος υποψήφιος βαθμολογείται με 2 μονάδες. 
 

 Ανήλικα τέκνα 
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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 πενήντα (0,5) μονάδες για κάθε ένα (1) τέκνο 
του. 
 
Επισήμανση: γίνεται χρήση της προσφορότερης βαθμολογικά από τις παραπάνω ιδιότητες. 
Αποκλείεται η αθροιστική βαθμολόγηση των παραπάνω κριτηρίων. 
 
 

ΙΣΟΒΑΘΜΙΑ 

Σε περίπτωση ισοβαθμίας λαμβάνονται υπόψη πρόσθετα προσόντα όπως ο χρόνος κτήσης 
πτυχίου, η εντοπιότητα, η αξιολόγηση του υποψηφίου από το φορέα (σε περίπτωση που έχει 
προϋπηρεσία στον οικείο φορέα και στο συγκεκριμένο πρόγραμμα). 

 
 
ΕΠΙΛΟΓΗ    - ΑΝΑΡΤΗΣΗ                   ΠΙΝΑΚΩΝ  - ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 

Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει από την επιτροπή αξιολόγησης προσωπικού. Οι 
προσωρινοί πίνακες κατάταξης των υποψηφίων θα αναρτηθούν στον πίνακα ανακοινώσεων 
της Επιχείρησης. Οι  ενδιαφερόμενοι  μπορούν  να  υποβάλουν ενστάσεις,  μέσα  σε  
αποκλειστική  προθεσμία  (10)  ημερών  στα  γραφεία  της  Επιχείρησης,  από  την επόμενη 
ημέρα της ανάρτησης των αποτελεσμάτων. 

 

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ        ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν την πλήρη προκήρυξη από τα γραφεία της Κ.Ε.ΔΗ.Ζ. 
ή να την βρουν στον ιστότοπο του Δήμου Ζακύνθου «www.zakynthos.gov.gr». Αιτήσεις 
συμμετοχής μπορεί να υποβάλλονται είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από 
αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια 
αρχή, είτε ταχυδρομικά, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Κοινωφελής 
Επιχείρηση Δήμου Ζακύνθου «Κ.Ε.ΔΗ.Ζ.», Δημαρχείο πρώην Δ. Αρκαδίων (ισόγειο),  Βανάτο, 
29100 ΖΑΚΥΝΘΟΣ, υπόψη κας. Πέττα-Μπίκα Βενεράντας (τηλ. επικοινωνίας: 26953-60909). 

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται 
με βάση την ημερομηνία που παρελήφθησαν στην υπηρεσία. 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) 
και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές 
εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο ανακοινώσεων 
του δημοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις 
εφημερίδες. 

 
 
 
 
       Ο πρόεδρος της Κ.Ε.ΔΗ.Ζ. 
 
 
        
       Θεοδώσης Νικήτας 
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