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ιδιωτικού

δικαίου

Η Κοινωφελής Επιχείρηση του ∆ήµου Χερσονήσου (Κ.Ε.∆.Χ) προκειµένου να
υλοποιήσει τα προγράµµατα Μαζικού Αθλητισµού κατά την περίοδο 2011-2012
(Γενικά ΠαγΟ µεγάλης διάρκειας περιόδου 2011-2012) µε τη συνεργασία του
ΥΠΟΥΡΓΕΊΟΥ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ -ΕΙ∆ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ &ΑΘΛΗΣΗΣ -ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
&ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ και σύµφωνα µε την 26/2011. απόφαση του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου της Κ.Ε.∆.Χ «Περί έναρξης γενικών προγραµµάτων Άθλησης για
όλους Μεγάλης ∆ιάρκειας περιόδου 2011-2012» θα προσλάβει προσωπικό,
ειδικότητας ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισµένου χρόνου και µε ωροµίσθια αποζηµίωση.
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Εβδοµάδες

Οι ενδιαφερόµενοι πρέπει να υποβάλλουν αίτηση µέχρι και την 5η Ιανουαρίου
2012 στα γραφεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης του ∆ήµου Χερσονήσου
(Κ.Ε.∆.Χ) - Ελευθερίας 23, Λιµάνι Χερσονήσου (Κλειστό Φιλωνίδειο
1

Γυµναστήριο Χερσονήσου), τηλέφωνο 28970-29080, τις εργάσιµες ηµέρες και
ώρες.)

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
(1) Αίτηση ( η οποία χορηγείται από την Κ.Ε.∆.Χ).
(2) Βιογραφικό σηµείωµα όπου να αναφέρεται στην προϋπηρεσία στα
προγράµµατα άθλησης για όλους, στην επιµόρφωση µέσω
σεµιναρίων, στην απόκτηση άλλου πτυχίου ή µεταπτυχιακού τίτλου ή
ειδικότητας κλπ.
(3) Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/86 ότι ο αιτών είναι άνεργος /η και
ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση και το 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) Έγγραφα που αποδεικνύουν την προϋπηρεσία, όπως: Βεβαιώσεις ή
άλλα αποδεικτικά στοιχεία του κύριου φορέα ασφαλιστικής κάλυψης
(µισθολογικές καταστάσεις ΙΚΑ ή άλλων ασφαλιστικών ταµείων )ή
βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία φορολογικού χαρακτήρα
(αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, κτλ) ή πιστοποιητικά προϋπηρεσίας
θεωρηµένα από την Επιθεώρηση Εργασίας.
(9) ∆ικαιολογητικά που να αποδεικνύουν όσα αναφέρονται στο
βιογραφικό σηµείωµα και τα οποία αποτέλεσαν κριτήριο επιλογής.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
∆ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ

Γ. ΖΑΧΑΡΙΑΣ

2

