
 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Από το υπ΄ αριθμ. 29/20-11-2017 πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της 

Επιχείρησης 

            Απόφαση 341/2017 

   

ΘΕΜΑ: «Ανακοίνωση πλήρωσης θέσεων ΠΕ Καθηγητών Φυσικής Αγωγής, βάσει του 

οργανωτικού πλαισίου λειτουργίας των Προγραμμάτων Άθλησης για όλους «Π.Α.γ.Ο» 

περιόδου 2017-2018.» 

   

Στη Θέρμη και στο Πολιτιστικό Κέντρο, σήμερα 20 Νοεμβρίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00 

μ.μ. συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία 

«Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού, Περιβάλλοντος & Αθλητισμού Θέρμης» μετά από 

την υπ’αριθμ. 3238/16-11-2017 πρόσκληση της Προέδρου του Δ.Σ., που επιδόθηκε νόμιμα στα 

μέλη του Δ.Σ., σύμφωνα με το Άρθρο 3 της Απόφασης ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 

1492/17.08.2007 τεύχος Β’).   

 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 11 μελών βρέθηκαν παρόντα 9, 

δηλαδή:  

   Παρόντες   Απόντες 

1. Παπαδάκη Αθηνά (Πρόεδρος)   1. Κουγιουμτζίδης Σταύρος   

2. Λαγός Νικόλαος (Αντιπρόεδρος)   2. Προκοπίου Ζήσης 

3. Κεφαλάς Ανέστης    

4. Αγγέλου Γεώργιος    

5. Δημητρίου Ευαγγελία - Μαρία    

6. Φράγκος Θεόδωρος (Αναπληρωματικό μέλος) 

7. Αμπατζίδης Χαράλαμπος (Αναπληρωματικό μέλος)    

8. Βαγιωνάς Χρήστος  

9. Πιστέλας Ευστάθιος 

 

κηρύχτηκε από την Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης. 

 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Μπαξεβάνη Βασιλική, υπάλληλος της Επιχείρησης, για την 

τήρηση των πρακτικών του συμβουλίου. 

 

Η Πρόεδρος εισηγούμενη το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε στα μέλη ότι η Κοινωφελής 

Επιχείρηση σε συνεργασία με την  Γ.Γ. Αθλητισμού του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού, κατά 

την  περίοδο 2017 – 2018 πρόκειται να υλοποιήσει τα Γενικά Προγράμματα και τα Ειδικά 

Προγράμματα Άθλησης για όλους  (Π.Α.γ.Ο.) μεγάλης διάρκειας, όπως αυτά εγκρίθηκαν με τις 

υπ’αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ΤΣΠΕΠΑΟ/444247/23485/2310/1586/27-10-2017 
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και ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ΤΣΠΕΠΑΟ/444331/23490/2313/1587/27-10-2017 εγκρίσεις, 

αντίστοιχα.  

 

Συγκεκριμένα, με τις προαναφερόμενες εγκρίσεις, εγκρίθηκαν για υλοποίηση από την Επιχείρηση 

τα συγκεκριμένα προγράμματα: 

 

  

Ως ημερομηνία έναρξης των προγραμμάτων ορίζεται η 30
η
/10/2017 και ημερομηνία λήξης η 

31
η
/07/2018 και η μέγιστη περίοδο χρηματοδότησης από τη Γ.Γ.Α., των εγκεκριμένων 

προγραμμάτων που θα υλοποιηθούν, είναι 28 εβδομάδες. 

 

Έπειτα από την ΚΥΑ ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ΤΣΠΕΠΑΟ/363084/20154/1815/1308/12-09-

2017 περί «Εγκρίσεως κατανομής θέσεων για την πρόσληψη Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής 

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

Προγράμματα Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο) περιόδου 2017−2018» και λαμβάνοντας υπόψη την 

υπ’αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ΤΣΠΕΠΑΟ/187200/13385/891 (ΦΕΚ 1774/τ. Β΄/17-06-

2016) Υπουργική Απόφαση  περί «Εγκρίσεως Οργανωτικού Πλαισίου Προγραμμάτων Άθλησης για 

Όλους»,  η Κοινωφελή Επιχείρηση για την υλοποίηση των παραπάνω προγραμμάτων θα πρέπει 

να προχωρήσει στην ανακοίνωση πρόσληψης ΠΕ Καθηγητών Φυσικής Αγωγής, με σχέση εργασίας 

ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, με ωρομίσθια αποζημίωση. 

 

Οι σχετικές πιστώσεις για τη λειτουργία της Διεύθυνσης Αθλητισμού έχουν προβλεφθεί στον 

προϋπολογισμό του έτους 2017 της Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ. και θα προβλεφθούν και στον υπό κατάρτιση 

προϋπολογισμό του 2018. 

 

Στη συνέχεια η Πρόεδρος παρέθεσε πίνακα με τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες, που 

απαιτείται να προκηρυχθούν: 

 

 

 

 
ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΘΕΣΗΣ 
 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

ΑΤΟΜΑ 
ΧΡΟΝΟΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

 
 

01 

 
ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ 
ΦΥΣΙΚΗΣ 
ΑΓΩΓΗΣ 

4 
 

έως 8 μήνες 
 

Τίτλοι σπουδών: Πτυχίο του Τμήματος 
Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και 
Αθλητισμού της ημεδαπής ή 
αναγνωρισμένης ανώτατης σχολής της 
αλλοδαπής με ειδικότητα ενόργανη 
γυμναστική. 

Κατηγορία  
Τίτλοι   

ΑΠ ΑΕΗ ΑΕ ΑΓ ΑΤΗ ΑπρΗ ΑΝ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ 

Γενικά 
Εγκεκριμένα  

7 7 2 12 8 20 2 5 63 

Ειδικά  
Εγκεκριμένα  

ΑΜΕΑ 
3 

- - - - - - 7 10 
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Αθλητισμού της ημεδαπής ή 
αναγνωρισμένης ανώτατης σχολής της 
αλλοδαπής με ειδικότητα ελληνικούς 
χορούς. 
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αγωγή - θεραπευτική γυμναστική, 
προσαρμοσμένη φυσική αγωγή – 
ειδικές παθήσεις, άσκηση σε ειδικούς 
πληθυσμούς. 

 
 

06 
 

 
ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ 
ΦΥΣΙΚΗΣ 
ΑΓΩΓΗΣ 
 

5 
 

έως 8 μήνες 
 

Τίτλοι σπουδών: Πτυχίο του Τμήματος 
Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και 
Αθλητισμού της ημεδαπής ή 
αναγνωρισμένης ανώτατης σχολής της 
αλλοδαπής με ειδικότητα πετοσφαίριση. 

 
 

07 
 

 
ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ 
ΦΥΣΙΚΗΣ 
ΑΓΩΓΗΣ 

2 
 

έως 8 μήνες 
 

Τίτλοι σπουδών: Πτυχίο του Τμήματος 
Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και 
Αθλητισμού της ημεδαπής ή 
αναγνωρισμένης ανώτατης σχολής της 
αλλοδαπής με ειδικότητα ποδόσφαιρο. 

 
 

08 
 

 
ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ 
ΦΥΣΙΚΗΣ 
ΑΓΩΓΗΣ 
 

2 
 

έως 8 μήνες 
 

Τίτλοι σπουδών: Πτυχίο του Τμήματος 
Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και 
Αθλητισμού της ημεδαπής ή 
αναγνωρισμένης ανώτατης σχολής της 
αλλοδαπής με ειδικότητα κωπηλασία. 
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ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

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 τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση και στο 

βιογραφικό σημείωμα είναι αληθή. Εάν επιλεγεί, θα απασχοληθεί σε όποια δημοτική ενότητα του 

Δήμου του υποδειχθεί (Δημοτικές Ενότητες Θέρμης, Βασιλικών και Μίκρας).  Ότι δεν τελεί υπό 
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απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη. Ότι δεν παραπέμφθηκε με τελεσίδικο Βούλευμα για κάποιο από 

τα αναφερόμενα στο άρθρο 22 του Π.Δ. 611/77 εγκλήματα έστω και εάν δεν επακολούθησε ποινική 

δίκη λόγω παραγραφής, καθώς και εάν εκκρεμεί εναντίον του κατηγορία για οποιοιδήποτε 

πλημμέλημα ή κακούργημα. 

• (μόνο για άντρες) Ότι έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές υποχρεώσεις του ή έχει νόμιμη απαλλαγή 

και την αιτία απαλλαγής. 

(3) Φωτοτυπία πτυχίου Φυσικής Αγωγής, ειδικότητας, μεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού 

διπλώματος ή ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένου στην Ελλάδα. 

(4) Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας . 

(5) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

(6) Βεβαίωση του Δήμου περί μόνιμης κατοικίας. 

(7) Βεβαίωση του ΟΑΕΔ ότι είναι άνεργος. 

(8 ) 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 και 

δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν όσα αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα και τα οποία 

αποτελούν κριτήριο επιλογής . 

(9 ) Έγγραφα που αποδεικνύουν την ιδιότητα του πολυτέκνου ή του γονέα μονογονεϊκής 

οικογένειας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

 

ΕΠΙΛΟΓΗ – ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ 

Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει με βάση την μοριοδότηση της υπ’αριθμ. 

ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ ΤΣΠΕΠΑΟ/ 187200/13385/891 (ΦΕΚ 1774/τ. Β΄/17-06-2016) 

Υπουργικής Απόφασης  περί «Εγκρίσεως Οργανωτικού Πλαισίου Προγραμμάτων Άθλησης για 

Όλους». 

Οι πίνακες κατάταξης των υποψηφίων αναρτώνται στον πίνακα ανακοινώσεων του Πολιτιστικού 

Κέντρου Θέρμης, του Αθλητικού Κέντρου Θέρμης και του Δήμου Θέρμης καθώς και στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση της Επιχείρησης (www.deppath.gr). Η πρόσληψη των επιλεγέντων θα 

εξαρτηθεί από τον αριθμό των προσερχόμενων ατόμων στα τμήματα, που θα λειτουργήσει η Δ/νση 

Αθλητισμού σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Κατά των προσωρινών πινάκων 

οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ενστάσεις, ενώπιον του Δ.Σ. της Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ. μέσα σε 

αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την επόμενη της ανάρτησης των 

πινάκων στους πίνακες ανακοινώσεων του Πολιτιστικού Κέντρου Θέρμης, του Αθλητικού Κέντρου 

Θέρμης και του Δήμου Θέρμης. 

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν την προκήρυξη καθώς και να υποβάλλουν αιτήσεις 

συμμετοχής με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, μέσα σε προθεσμία δέκα 10 ημερών από την 

επόμενη της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε δύο ημερήσιες εφημερίδες του Νομού 

Θεσσαλονίκης, στα γραφεία της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού, Περιβάλλοντος 
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& Αθλητισμού Θέρμης (Ταχ. Δ/νση: Καραολή - Δημητρίου & Καπετάν Χάψα, Τ.Κ. 57001, Τηλ. 

2310463423, 2310461655, 2310464166) καθημερινά από 09:00 έως 13:00. 

 

Τα μέλη του Δ.Σ. της Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ., αφού άκουσαν την εισήγηση της Προέδρου και λαμβάνοντας 

υπόψη: 

 την ΚΥΑ ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ΤΣΠΕΠΑΟ/363084/20154/1815/1308/12-09-2017 περί 

«Εγκρίσεως κατανομής θέσεων για την πρόσληψη Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.) με 

σκοπό την στελέχωση των Ο.Τ.Α  και των ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ αυτών που υλοποιούν 

Προγράμματα Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο) περιόδου 2017−2018», 

 την υπ’αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ΤΣΠΕΠΑΟ/187200/13385/891 (ΦΕΚ 1774/τ. 

Β΄/17-06-2016) Υπουργική Απόφαση  περί «Εγκρίσεως Οργανωτικού Πλαισίου 

Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους», 

 την υπ’αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ΤΣΠΕΠΑΟ/444247/23485/2310/1586/27-

10-2017 έγκριση των Γενικών Προγραμμάτων Άθλησης για όλους  (Π.Α.γ.Ο.) μεγάλης 

διάρκειας,  

 την υπ’αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ΤΣΠΕΠΑΟ/444331/23490/2313/1587/27-

10-2017 έγκριση των Ειδικών Προγραμμάτων Άθλησης για όλους  (Π.Α.γ.Ο.) μεγάλης 

διάρκειας, 

 το γεγονός ότι υπάρχουν εξασφαλισμένες πιστώσεις, στον προϋπολογισμό της Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ., 

του έτους 2017 και θα προβλεφθούν ανάλογες πιστώσεις και στον υπό κατάρτιση 

προϋπολογισμό του 2018,  

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Ν    ομόφωνα 

 

1. Την πρόσληψη του παρακάτω ωρομίσθιου προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού 

δικαίου ορισμένου χρόνου (έως 8 μήνες), για την υλοποίηση των Γενικών 

Προγραμμάτων και των Ειδικών Προγραμμάτων Άθλησης για όλους  (Π.Α.γ.Ο.) 

περιόδου 2017-2018: 
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Αθλητισμού της ημεδαπής ή 
αναγνωρισμένης ανώτατης σχολής της 
αλλοδαπής με ειδικότητα ενόργανη 
γυμναστική. 

 
 

02 
 

 
ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ 
ΦΥΣΙΚΗΣ 
ΑΓΩΓΗΣ 
 

4 
 

έως 8 μήνες 
 

Τίτλοι σπουδών: Πτυχίο του Τμήματος 
Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και 
Αθλητισμού της ημεδαπής ή 
αναγνωρισμένης ανώτατης σχολής της 
αλλοδαπής με ειδικότητα ελληνικούς 
χορούς. 
 

ΑΔΑ: 7ΦΟ9ΟΛ8Γ-ΙΘΟ



 

 
 

03 
 

 
ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ 
ΦΥΣΙΚΗΣ 
ΑΓΩΓΗΣ 
 

2 
 
έως 8 μήνες 
 

Τίτλοι σπουδών: Πτυχίο του Τμήματος 
Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και 
Αθλητισμού της ημεδαπής ή 
αναγνωρισμένης ανώτατης σχολής της 
αλλοδαπής με ειδικότητα κλασσικού 
αθλητισμού. 

 
 

04 
 

 
ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ 
ΦΥΣΙΚΗΣ 
ΑΓΩΓΗΣ 
 

4 
 

έως 8 μήνες 
 

Τίτλοι σπουδών: Πτυχίο του Τμήματος 
Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και 
Αθλητισμού της ημεδαπής ή 
αναγνωρισμένης ανώτατης σχολής της 
αλλοδαπής με αθλητικές 
δραστηριότητες κλειστού χώρου.  

 
 
 
 

05 
 

 
 
 
ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ 
ΦΥΣΙΚΗΣ 
ΑΓΩΓΗΣ 
 

3 
 

έως 8 μήνες 
 

Τίτλοι σπουδών: Πτυχίο του Τμήματος 
Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και 
Αθλητισμού της ημεδαπής ή 
αναγνωρισμένης ανώτατης σχολής της 
αλλοδαπής με ειδικότητα ειδική φυσική 
αγωγή - θεραπευτική γυμναστική, 
προσαρμοσμένη φυσική αγωγή – 
ειδικές παθήσεις, άσκηση σε ειδικούς 
πληθυσμούς. 

 
 

06 
 

 
ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ 
ΦΥΣΙΚΗΣ 
ΑΓΩΓΗΣ 
 

5 
 

έως 8 μήνες 
 

Τίτλοι σπουδών: Πτυχίο του Τμήματος 
Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και 
Αθλητισμού της ημεδαπής ή 
αναγνωρισμένης ανώτατης σχολής της 
αλλοδαπής με ειδικότητα πετοσφαίριση. 

 
 

07 
 

 
ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ 
ΦΥΣΙΚΗΣ 
ΑΓΩΓΗΣ 

2 
 

έως 8 μήνες 
 

Τίτλοι σπουδών: Πτυχίο του Τμήματος 
Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και 
Αθλητισμού της ημεδαπής ή 
αναγνωρισμένης ανώτατης σχολής της 
αλλοδαπής με ειδικότητα ποδόσφαιρο. 

 
 

08 
 

 
ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ 
ΦΥΣΙΚΗΣ 
ΑΓΩΓΗΣ 
 

2 
 

έως 8 μήνες 
 

Τίτλοι σπουδών: Πτυχίο του Τμήματος 
Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και 
Αθλητισμού της ημεδαπής ή 
αναγνωρισμένης ανώτατης σχολής της 
αλλοδαπής με ειδικότητα κωπηλασία. 

 
Σ Υ Ν Ο Λ Ο 

 
26 

 
 

 

 

2. Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει με βάση την μοριοδότηση της υπ’αριθμ. 

ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ΤΣΠΕΠΑΟ/187200/13385/891 (ΦΕΚ 1774/τ. Β΄/17-06-

2016) Υπουργικής Απόφασης  περί «Εγκρίσεως Οργανωτικού Πλαισίου 

Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους». 

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

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 τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση 

και στο βιογραφικό σημείωμα είναι αληθή. Εάν επιλεγεί, θα απασχοληθεί σε όποια 
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δημοτική ενότητα του Δήμου του υποδειχθεί (Δημοτικές Ενότητες Θέρμης, Βασιλικών 

και Μίκρας).  Ότι δεν τελεί υπό απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη. Ότι δεν 

παραπέμφθηκε με τελεσίδικο Βούλευμα για κάποιο από τα αναφερόμενα στο άρθρο 

22 του Π.Δ. 611/77 εγκλήματα έστω και εάν δεν επακολούθησε ποινική δίκη λόγω 

παραγραφής, καθώς και εάν εκκρεμεί εναντίον του κατηγορία για οποιοιδήποτε 

πλημμέλημα ή κακούργημα. 

• (μόνο για άντρες) Ότι έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές υποχρεώσεις του ή έχει 

νόμιμη απαλλαγή και την αιτία απαλλαγής. 

(3) Φωτοτυπία πτυχίου Φυσικής Αγωγής, ειδικότητας, μεταπτυχιακού τίτλου ή 

διδακτορικού διπλώματος ή ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής 

αναγνωρισμένου στην Ελλάδα. 

(4) Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας . 

(5) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

(6) Βεβαίωση του Δήμου περί μόνιμης κατοικίας. 

(7) Βεβαίωση του ΟΑΕΔ ότι είναι άνεργος. 

(8 ) 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 και 

δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν όσα αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα και 

τα οποία αποτελούν κριτήριο επιλογής . 

(9 ) Έγγραφα που αποδεικνύουν την ιδιότητα του πολυτέκνου ή του γονέα 

μονογονεϊκής οικογένειας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

 

ΕΠΙΛΟΓΗ – ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ 

Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει με βάση την μοριοδότηση της υπ’αριθμ. 

ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ ΤΣΠΕΠΑΟ/ 187200/13385/891 (ΦΕΚ 1774/τ. Β΄/17-

06-2016) Υπουργικής Απόφασης  περί «Εγκρίσεως Οργανωτικού Πλαισίου 

Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους». 

Οι πίνακες κατάταξης των υποψηφίων αναρτώνται στον πίνακα ανακοινώσεων του 

Πολιτιστικού Κέντρου Θέρμης, του Αθλητικού Κέντρου Θέρμης και του Δήμου 

Θέρμης καθώς και στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Επιχείρησης (www.deppath.gr). 

Η πρόσληψη των επιλεγέντων θα εξαρτηθεί από τον αριθμό των προσερχόμενων 

ατόμων στα τμήματα, που θα λειτουργήσει η Δ/νση Αθλητισμού σε συνεργασία με τη 

Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Κατά των προσωρινών πινάκων οι ενδιαφερόμενοι 

μπορούν να υποβάλουν ενστάσεις, ενώπιον του Δ.Σ. της Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ. μέσα σε 

αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την επόμενη της 

ανάρτησης των πινάκων στους πίνακες ανακοινώσεων του Πολιτιστικού Κέντρου 

Θέρμης, του Αθλητικού Κέντρου Θέρμης και του Δήμου Θέρμης. 
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ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν την προκήρυξη καθώς και να 

υποβάλλουν αιτήσεις συμμετοχής με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, μέσα σε 

προθεσμία δέκα 10 ημερών από την επόμενη της τελευταίας δημοσίευσης της 

παρούσας σε δύο ημερήσιες εφημερίδες του Νομού Θεσσαλονίκης, στα γραφεία της 

Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού, Περιβάλλοντος & Αθλητισμού 

Θέρμης (Ταχ. Δ/νση: Καραολή - Δημητρίου & Καπετάν Χάψα, Τ.Κ. 57001, Τηλ. 

2310463423, 2310461655, 2310464166) καθημερινά από 09:00 έως 13:00. 

 

3. Οι δαπάνες του παραπάνω προσωπικού της Διεύθυνσης Αθλητισμού έχουν 

προβλεφθεί στον προϋπολογισμό έτους 2017 και θα προβλεφθούν οι αντίστοιχες και 

στον υπό κατάρτιση προϋπολογισμό έτους 2018. 

 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 341/20-11-2017. 

 

Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, λύεται η συνεδρίαση. 

Για το παραπάνω θέμα  συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                  ΤΑ   ΜΕΛΗ                                      ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. 

               ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΑΘΗΝΑ  
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