Αλεξάνδρεια 23-01-2012
Αριθ.πρωτ.: 11

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
∆ΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΙΑΣ
(Κ.Ε.∆.Α.)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 1/2012
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ∆ΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΙΑΣ (Κ.Ε.∆.Α.)

Έχοντας υπόψη:

1. Tα µε αριθ. Πρωτ.136758 & 136763/12-12-2011 έγγραφα της Γενικής Γραµµατείας Αθλητισµού µε
θέµα: «Εγκρίσεις Γενικών & Ειδικών Προγραµµάτων Άθλησης για Όλους µεγάλης διάρκειας περιόδου
2010-2011»
2. Την αριθ. 67/2011 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της K.E.∆.Α.
3. Την υπ' αριθµ.12790/20-01-2012 απόφαση έγκρισης του Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης Μακεδονίας – Θράκης.
Ανακοινώνει
Την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου µε ωροµίσθιο
αποζηµίωση, συνολικά δώδεκα (12) ατόµων –ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ - για την υλοποίηση
Γενικών και Ειδικών Προγραµµάτων Άθλησης για Όλους µεγάλης διάρκειας περιόδου 2011-2012 µε
τη συνεργασία του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Ειδική Γραµµατεία ∆ιατροφής
και Άθλησης (Ε.Γ.∆.Α.), µε τα εξής απαιτούµενα τυπικά προσόντα και χρονική διάρκεια:
ΚΩ∆ΙΚΟΣ
ΘΕΣΗΣ

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ

121

Πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής για την
υλοποίηση των
Γενικών προγραµµάτων

122

Πτυχιούχοι Φυσικής
Αγωγής για την υλοποίηση
Ειδικών προγραµµάτων

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΘΕΣΕΩΝ
10

2

ΤΥΠΙΚΑ
ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Πτυχιούχος Φυσικής
Αγωγής

ΧΡΟΝΙΚΗ
∆ΙΑΡΚΕΙΑ
κής
24
εβδοµάδες

Πτυχιούχος Φυσικής κής 24
Αγωγής
εβδοµάδες

Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει κατόπιν µοριοδότησης σύµφωνα µε την αριθ. 94842/2408-2011απόφαση του Υφυπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΦΕΚ 1945/Β/31-082011) µε θέµα: «Έγκριση Οργανωτικού Πλαισίου Προγραµµάτων ‘Άθλησης για Όλους».

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 23 έως 60 ετών.
Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να έχουν κώλυµα κατά το άρθρο 22 του Υπαλληλικού Κώδικα
(καταδίκη, υποδικία, δικαστική αντίληψη, δικαστική απαγόρευση).

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
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 ο αιτών είναι άνεργος και ότι τα στοιχεία που αναφέρονται
στην αίτηση και στο βιογραφικό σηµείωµα είναι αληθή.
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3. Επικυρωµένη φωτοτυπία πτυχίου Φυσικής Αγωγής, ειδικότητας, µεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού
διπλώµατος ή ισότιµου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισµένου στην Ελλάδα.
4. Επικυρωµένη φωτοτυπία της αστυνοµικής ταυτότητας.
5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
6. Βεβαίωση του ∆ήµου περί µόνιµης κατοικίας.
7. 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
8. ∆ικαιολογητικά που να αποδεικνύουν όσα αναφέρονται στο βιογραφικό σηµείωµα και τα οποία
αποτέλεσαν κριτήριο επιλογής.

ΕΠΙΛΟΓΗ-ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ-ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ
Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει από την επιτροπή επιλογής προσλήψεων προσωπικού, σύµφωνα µε το
Οργανωτικό Πλαίσιο Προγραµµάτων Άθλησης για Όλους.
Οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης θα αναρτηθούν: α) στην εξώθυρα των γραφείων της κοινωφελούς
επιχείρησης (οδός Βεροίας - ∆ηµοτικό Κολυµβητήριο) και β) στον πίνακα ανακοινώσεων του ∆ήµου
Αλεξάνδρειας.
Κατά των ανωτέρω πινάκων οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλουν ένσταση εντός προθεσµίας δέκα
(10) ηµερών, από την επόµενη ηµέρα ανάρτησης των αποτελεσµάτων, στα γραφεία της επιχείρησης στην
οδό Βεροίας- ∆ηµοτικό Κολυµβητήριο
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης κατά τις
εργάσιµες ηµέρες και ώρες , ∆/νση: Βεροίας – ∆ηµοτικό Κολυµβητήριο Αλεξάνδρειας, τηλ.23330 25390 ,
που αρχίζει από την επόµενη της τελευταίας δηµοσίευσης της παρούσας και λήγει εντός 10 ηµερών.
Η παρούσα δηµοσιεύεται σε δύο (2) εφηµερίδες, αναρτάται στην εξώθυρα των γραφείων της Κοινωφελούς
Επιχείρησης, στον πίνακα ανακοινώσεων του ∆ήµου Αλεξάνδρειας και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ
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