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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Ο ∆ήµαρχος ∆ιονύσου, έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α / 7-6-2010 «Νέα Αρχιτεκτονική
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις της παρ.2 του ν.3812/2009 σύµφωνα µε τις οποίες δεν υπάγεται στις
διατάξεις των κεφαλαίων Α΄, Β΄ και Γ΄ το εκπαιδευτικό ή διδακτικό προσωπικό των µε
οποιαδήποτε ονοµασία ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθµού.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 39 του Ν. 2725/99 (ΦΕΚ 121Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
σήµερα.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 4057/2012 (ΦΕΚ 54Α΄).
5. Τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 29 του ν. 4151/29-4-2013 (ΦΕΚ 103/Α΄/29-4-2013)
«Ρυθµίσεις για την τροποποίηση και τη βελτίωση συνταξιοδοτικών, δηµοσιονοµικών,
διοικητικών και λοιπών διατάξεων του Υπουργείου Οικονοµικών», όπου αναφέρεται: «Στο
δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 39 του ν.2725/1999 (ΦΕΚ 121Α΄), όπως
αυτή προστέθηκε µε το άρθρο 76 του ν.3057/2001 (ΦΕΚ 239Α΄), αντικαταστάθηκε µε την
παράγραφο 10 του άρθρου 34 του ν. 4052/2012 (ΦΕΚ 41Α΄) και µε την παράγραφο 6 του
άρθρου 55 του ν. 4075/2012 (ΦΕΚ 89Α΄), µετά τη φράση «για τα προγράµµατα άθλησης
για όλους» προστίθεται η φράση «και άλλων οικονοµικών πόρων» και στο τέλος της ίδιας
ως άνω παραγράφου 6 προστίθενται τρία νέα εδάφια ως εξής: «Οι Πτυχιούχοι Φυσικής
Αγωγής του πρώτου εδαφίου της παραγράφου αυτής εξαιρούνται των διαδικασιών της υπ’
αριθ., 33/2006 ΠΥΣ (ΦΕΚ 280Α΄). Η Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού προτείνει τις θέσεις
των Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής για Όλους και Αναπτυξιακού Αθλητισµού, που υλοποιούν
οι φορείς –ΟΤΑ, σύµφωνα µε το οργανωτικό πλαίσιο που αυτή εκδίδει. Για την έγκριση της
πρόσληψης του προσωπικού αυτού και την κατανοµή των εγκεκριµένων θέσεων ανά
φορέα, εκδίδεται κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευµάτων,
Πολιτισµού και Αθλητισµού, ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης,
Εσωτερικών και Οικονοµικών. Η µισθοδοσία του προσωπικού αυτού καλύπτεται
αποκλειστικά από το αντίτιµο που καταβάλλουν οι εξυπηρετούµενοι κάτοικοι και δηµότες
µε τη µορφή διδάκτρων ή από είσπραξη δωρεών και χορηγιών ή µέσω της ΓΓΑ έως το
ποσό του αντίστοιχου προβλεπόµενου Κ.Α.Ε. Η απασχόληση αυτή δεν αναγνωρίζεται ως
υπηρεσία για βαθµολογική ή µισθολογική εξέλιξη.»
6. Την υπ’ αριθ. ΥΠΠΟΑ/Γ∆ΥΑ/∆ΑΟΠΑΑΥ∆Σ/ΤΣΠΕΠΑΟ/187200/13385/1259/891 (ΦΕΚ
1774/Β΄/17-6-2016) Απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού και Αθλητισµού, µε θέµα:
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«Έγκριση Οργανωτικού Πλαισίου Προγραµµάτων Άθλησης για Όλους», σύµφωνα
µε την οποία όσοι επιλεγούν για να εργαστούν στα Π.Α.γ.Ο. θα υπογράψουν σύµβαση
εργασίας µε το φορέα υλοποίησης, διάρκειας έως και 8 µήνες, στην οποία µεταξύ άλλων θα
καθορίζονται τα προγράµµατα στα οποία θα απασχοληθούν, οι ώρες απασχόλησης και η
ωριαία αποζηµίωσή τους σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία.
7. Την υπ’ αριθµ. ΥΠΠΟΑ/Γ∆ΥΑ/∆ΑΟΠΑΑΥ∆Σ/ΤΣΠΕΠΑΟ/489678/20065/1687/528 (ΦΕΚ
4478/΄/09-10-2018) ΚΥΑ Υπ. Εσωτερικών, Οικονοµικών, ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης,
Πολιτισµού και Αθλητισµού µε θέµα «Έγκριση κατανοµής θέσεων για την πρόσληψη
Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.) µε σκοπό τη στελέχωση των ΟΤΑ και των
ΝΠ∆∆ και ΝΠΙ∆ αυτών που υλοποιούν Προγράµµατα Άθλησης για Όλους
(Π.Α.γ.Ο.) έτους 2018-2019», µε την οποία εγκρίθηκαν 12 θέσεις στο ∆ήµο ∆ιονύσου.
8. Την υπ’ αριθ. 811/11-12-2018 (Α∆Α: 75Y5Ω93-ΧΣ1) Απόφαση του ∆Σ του ∆ήµου
∆ιονύσου µε την οποία εγκρίθηκε η πρόσληψη δώδεκα (12) Πτυχιούχων Καθηγητών
Φυσικής Αγωγής µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου και για διάστηµα οκτώ µηνών,
στο πλαίσιο του Προγράµµατος Άθληση για Όλους.
9. Την υπ’ αριθ. 782/9160/31-3-2017 απόφαση ∆ηµάρχου περί «Ορισµού Αντιδηµάρχων και
µεταβίβασης αρµοδιοτήτων στο ∆ήµο ∆ιονύσου».

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου (µε ωριαία
αποζηµίωση), δώδεκα (12) Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής, συνολικής διάρκειας οκτώ (8) µηνών
για την υλοποίηση του Προγράµµατος «Άθληση για Όλους 2018-2019» της Γενικής
Γραµµατείας Αθλητισµού, και συγκεκριµένα:
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ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Τίτλοι σπουδών: Πτυχίο
του
Τµήµατος
Επιστήµης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισµού της
ηµεδαπής ή αναγνωρισµένης ανώτατης σχολής της
αλλοδαπής,
µε
ειδικότητα
«Ελληνικοί
Παραδοσιακοί Χοροί»
Τίτλοι σπουδών: Πτυχίο του Τµήµατος
Επιστήµης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισµού της
ηµεδαπής ή αναγνωρισµένης ανώτατης σχολής της
αλλοδαπής, µε ειδικότητα «Αθλητισµός,
Τουρισµός και Περιβάλλον»
Τίτλοι σπουδών: Πτυχίο του Τµήµατος
Επιστήµης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισµού της
ηµεδαπής ή αναγνωρισµένης ανώτατης σχολής της
αλλοδαπής, µε ειδικότητα «Βάρη»
Τίτλοι σπουδών: Πτυχίο του Τµήµατος
Επιστήµης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισµού της
ηµεδαπής ή αναγνωρισµένης ανώτατης σχολής της
αλλοδαπής, µε ειδικότητα «Πάλη»
Τίτλοι σπουδών: Πτυχίο του Τµήµατος
Επιστήµης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισµού της
ηµεδαπής ή αναγνωρισµένης ανώτατης σχολής της
αλλοδαπής, µε ειδικότητα «ΑµεΑ-Ειδική Αγωγή»
Τίτλοι σπουδών: Πτυχίο του Τµήµατος
Επιστήµης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισµού της
ηµεδαπής ή αναγνωρισµένης ανώτατης σχολής της
αλλοδαπής, µε ειδικότητα «Χειροσφαίριση»
Τίτλοι σπουδών: Πτυχίο του Τµήµατος
Επιστήµης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισµού της
ηµεδαπής ή αναγνωρισµένης ανώτατης σχολής της
αλλοδαπής, µε ειδικότητα «Προπόνηση
αποκατάστασης σε µυοσκελετικές κακώσεις
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4

8 µήνες

& παθήσεις»
Τίτλοι σπουδών: Πτυχίο του Τµήµατος
Επιστήµης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισµού της
ηµεδαπής ή αναγνωρισµένης ανώτατης σχολής της
αλλοδαπής, ανεξαρτήτου ειδικότητας.

1. Απαραίτητα ∆ικαιολογητικά:
1. Συµπληρωµένη αίτηση συµµετοχής.
2. Βιογραφικό σηµείωµα που να αναφέρεται στην προϋπηρεσία στα προγράµµατα της ΓΓΑ,
στην επιµόρφωση µέσω σεµιναρίων, στην απόκτηση άλλου πτυχίου ή µεταπτυχιακού
τίτλου ή ειδικότητας κ.λπ.
3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση και στο
βιογραφικό σηµείωµα είναι αληθή.
4. Φωτοτυπία πτυχίου Φυσικής Αγωγής, ειδικότητας, µεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού
διπλώµατος ή ισότιµου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισµένου στην Ελλάδα.
5. Φωτοτυπία της αστυνοµικής ταυτότητας.
6. Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
7. Βεβαίωση του ∆ήµου περί µονίµου κατοικίας.
8. Βεβαίωση ανεργίας του ΟΑΕ∆.
9. Έγγραφα που αποδεικνύουν 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 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 πολύτεκνου ή του γονέα µονογονεϊκής
οικογένειας σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία.
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
Οι ενδιαφερόµενοι Π.Φ.Α. που επιθυµούν να απασχοληθούν στα Π.Α.γ.Ο. υποβάλλουν αίτησηΥπεύθυνη ∆ήλωση όπου και θα δηλώνουν σε ποια προγράµµατα επιθυµούν να εργαστούν κατά
σειρά προτεραιότητας.
2. Κριτήρια Επιλογής
Βασικό κριτήριο κατάταξης των υποψηφίων είναι η ανεργία. Η ανεργία αποδεικνύεται µε την
σχετική βεβαίωση από το αρµόδιο γραφείο του ΟΑΕ∆.
Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ικανός αριθµός υποψηφίων που να πληροί την παραπάνω
προϋπόθεση (ανεργία), προκειµένου να εξασφαλιστεί η υλοποίηση των Προγραµµάτων
Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο.), ο φορέας δύναται να προσλάβει Π.Φ.Α. οι οποίοι δεν είναι
άνεργοι.
Η πρόσληψη αυτών γίνεται µε βάση την κατάταξή τους σε πίνακα, σύµφωνα µε τη
µοριοδότηση που περιγράφεται παρακάτω. Ως εκ τούτου, συντάσσονται πίνακες υποψηφίων
µη λαµβάνοντας υπόψη τον περιορισµό της ανεργίας.
Η σειρά κατάταξης των υποψηφίων που έχουν το ανωτέρω κριτήριο καθορίζεται µε βάση τα
ακόλουθα κριτήρια:
2.1. Τυπικά Προσόντα
Βασικό Πτυχίο: οι µονάδες του βαθµού του τίτλου σπουδών µε δυο δεκαδικά ψηφία
πολλαπλασιάζονται µε τον αριθµό 0,1.
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Εάν το πτυχίο αποκτήθηκε στην αλλοδαπή, απαιτείται αντίγραφο της πράξεως του ∆ΙΚΑΤΣΑ ή
του πιστοποιητικού αναγνώρισης του ∆ΟΑΤΑΠ, για τη βαθµολογική αντιστοιχία.
Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών (Master): 0,5 µονάδες.
∆ιδακτορικός Τίτλος Σπουδών (PhD): 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 βαθµολόγησή τους.
2.2. Εµπειρία
Ο υποψήφιος λαµβάνει µονάδες από την εµπειρία µε ανώτατο όριο τους πενήντα (50) µήνες.
Για κάθε µήνα αποδεδειγµένης απασχόλησης στα Π.Α.γ.Ο. µε µηνιαίο σύνολο ωρών έως 120, οι
µονάδες που λαµβάνονται υπολογίζονται ως εξής:
Αρ. µηνών x ώρες απασχόλησης το µήνα x 0,08 µονάδες/120
Για την εύρυθµη λειτουργία των Π.Α.γ.Ο., στα προγράµµατα που ο φορέας κρίνει απαραίτητο,
δύναται να πριµοδοτήσει έως 20 µήνες από τους τελευταίους 24 µήνες, τους υποψήφιους που
έχουν αποδεδειγµένη προϋπηρεσία στον οικείο φορέα, ως εξής:
Αρ. µηνών (έως 20 µήνες) x 0.05 µονάδες.
Επισήµανση: Η βαθµολόγηση γίνεται αθροιστικά.

2.3. Λοιπά βαθµολογούµενα κριτήρια
Πολυτεκνία: Ο πολύτεκνος υποψήφιος βαθµολογείται µε 2 µονάδες. Ο υποψήφιος που είναι
τέκνο πολύτεκνης οικογένειας λαµβάνει 0,5 µονάδες.
Ανήλικα τέκνα: 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 του ν.3838/2010): Ο γονέας
µονογονεϊκής οικογένειας βαθµολογείται µε 0,3 µονάδες για κάθε ένα (1) τέκνο του.
Βαθµολογείται ο υποψήφιος που έχει τη γονική µέριµνα.
Επισήµανση: Γίνεται χρήση της προσφορότερης βαθµολογικά από τις παραπάνω ιδιότητες.
Αποκλείεται η αθροιστική βαθµολόγηση των παραπάνω κριτηρίων.
2.4. Λοιπά απαιτούµενα προσόντα
Πρόσθετα προσόντα όπως η εξειδίκευση βαθµολογούνται ως εξής: Κύρια κατηγορία ειδίκευσης
1 µονάδα. ∆ευτερεύουσα κατηγορία ειδίκευσης 0,5 µονάδες.
Στην περίπτωση που απαιτείται εξειδίκευση σε κατηγορία που δεν προβλέπεται στο πρόγραµµα
σπουδών της αντίστοιχης σχολής των ΑΕΙ, λαµβάνονται υπόψη βεβαιώσεις σπουδών ή
εκπαιδευτικών σεµιναρίων ή επιµορφώσεων στο συγκεκριµένο αντικείµενο της ανακοίνωσης.
Σηµείωση: 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).
3. Ειδικά προγράµµατα ΠΑγΟ
Για τα προγράµµατα που αφορούν σε άτοµα µε αναπηρίες, θα καταρτιστεί ξεχωριστή
κατάσταση υποψηφίων, στην οποία συµπεριλαµβάνονται όσοι έχουν την αντίστοιχη
εξειδίκευση.
Σε περίπτωση που δε υπάρχουν υποψήφιοι µε τη συγκεκριµένη ειδίκευση θα προσληφθούν
Π.Φ.Α. µε προϋπηρεσία ενός τουλάχιστον έτους στο συγκεκριµένο πρόγραµµα.
ΕΠΙΛΟΓΗ – ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ
Η
επιλογή
των
υποψηφίων
θα
γίνει
σύµφωνα
µε
τα
οριζόµενα
στην
ΥΠΠΟΑ/Γ∆ΥΑ/∆ΑΟΠΑΑΥ∆Σ/ΤΣΠΕΠΑΟ/187200/13385/1259/891 (ΦΕΚ 1774/Β΄/17-6-2016)
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Απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού και Αθλητισµού, µε θέµα: «Έγκριση Οργανωτικού
Πλαισίου Προγραµµάτων Άθλησης για Όλους».
Οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης των υποψηφίων θα αναρτηθούν στο Κεντρικό ∆ηµαρχείο και
στην ιστοσελίδα του ∆ήµου. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν ενστάσεις κατά
των αποτελεσµάτων, στο Τµήµα Ανθρώπινου στο Κεντρικό ∆ηµαρχείο (Λ.Λ. Μαραθώνος 29
& Αθ. ∆ιάκου 1) µέσα σε αποκλειστική προθεσµία δέκα (10 ) ηµερολογιακών ηµερών, από την
εποµένη της ανάρτησης των αποτελεσµάτων.
Μετά την οριστικοποίηση και ανακοίνωση των τελικών πινάκων, οι επιτυχόντες υποχρεούνται
εντός πέντε (5) εργάσιµων ηµερών να παρουσιαστούν στο Τµήµα Ανθρώπινου ∆υναµικού για
την ανάληψη υπηρεσίας. Μετά το πέρας της προθεσµίας, θα κληθούν οι επόµενοι στη σειρά
κατάταξης.
ΟΡΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Ο χώρος και ο χρόνος απασχόλησης (ώρες απασχόλησης ηµερησίως) των επιλεγέντων
προσώπων θα καθορισθεί ανάλογα µε τις υπηρεσιακές ανάγκες όπως αυτές θα διαµορφωθούν
τελικά και θα πρέπει να τηρούνται αυστηρά, σύµφωνα µε τις διατάξεις της κείµενης εργατικής
και ασφαλιστικής νοµοθεσία.
Ειδικότερα οι προσληφθέντες Π.Φ.Α. είναι υποχρεωµένοι να τηρούν τους όρους και τους
κανονισµούς της σύµβασης εργασίας καθώς και των προγραµµάτων που θα τους ανατεθούν,
παρέχοντας στον φορέα υλοποίησης το δικαίωµα κλήσης του επόµενου στον πίνακα
µοριοδότησης σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο αδυνατούν να καλύψουν τα ωρολόγια
προγράµµατα.
Όσοι τελικά επιλεγούν να εργαστούν στα προγράµµατα θα υπογράψουν σύµβαση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου (Ι∆ΟΧ) διάρκειας µέχρι οκτώ (8 Μήνες) από την υπογραφή
της σύµβασης µε ωριαία αποζηµίωση που θα διαµορφωθεί ανάλογα µε τις κείµενες διατάξεις.
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν αίτηση µε όλα τα συνηµµένα δικαιολογητικά, είτε
αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο νοµίµως εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, στο Κεντρικό
∆ηµαρχείο επί της Λ. Λίµνης Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 1, στον Άγιο Στέφανο κατά τις ώρες
10:00-14:00
από
την
∆ευτέρα
14
Ιανουαρίου
έως
και
την
Τετάρτη 23 Ιανουαρίου 2019, απευθυνόµενη προς το Τµήµα Ανθρώπινου ∆υναµικού.
Σε περίπτωση συστηµένης αποστολής των δικαιολογητικών µέσω ΕΛΤΑ ή εταιρείας
ταχυµεταφοράς, το εµπρόθεσµο των αιτήσεων ισχύει εφόσον ο φάκελος φέρει σφραγίδα εντός
της προαναφερόµενης προθεσµίας.
Πληροφορίες: 2132030600, 2132030627 (κα Ε. Κυριακάκου)
Περίληψη της παρούσας ανακοίνωσης δηµοσιεύεται στις εφηµερίδες Αυγή και Αττικό Βήµα, στο
Κεντρικό ∆ηµαρχείο και την ιστοσελίδα του ∆ήµου www.dionysos.gr.
ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ,
Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ∆ΑΡ∆ΑΜΑΝΗΣ
Εσωτερική ∆ιανοµή:
1. Γραφείο ∆ηµάρχου
2. Γεν. Γραµµατέας
3. Αντιδήµαρχο ∆ιοικ.& Ανθρώπινου ∆υναµικού
4. Αντιδήµαρχο Παιδείας, Πολιτισµού, Αθλητισµού και Κοινωνικών ∆οµών
5. ∆/νση Ανθρώπινου ∆υναµικού & ∆ιοικητικής Μέριµνας.
Αρχείο:
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1.
2.

Γενικό Αρχείο
Φ. Προσλήψεων

