
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.» 

 

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.  

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 

                              
 

 

  

mailto:kediz@1340.syzefxis.gov.gr


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 
 
 
 
 
 
 
 


