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∆ΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 
 

 
 Η ∆ηµοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισµού Παιδείας και  Αθλητισµού Κοµοτηνής 
( ∆.Κ.Ε.Π.Π.Α.Κ. )   µε στόχο τη βελτίωση του βιολογικού επιπέδου των αθλουµένων, την 
καλλιέργεια αθλητικού χαρακτήρα και αθλητικής συνείδησης, την αξιοποίηση του 
ελεύθερου χρόνου και την ψυχαγωγία, θα υλοποιήσει τα παρακάτω προγράµµατα ΑΘΛΗΣΗΣ 
ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ, για την περίοδο 2015-16 ( Α.∆.Σ 34./2015  ), µε τη συνεργασία και την 
οικονοµική υποστήριξη της Γενικής Γραµµατείας  Αθλητισµού.  
 
Α)  ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 
1. Άσκηση στην παιδική ηλικία για παιδιά ηλικίας 6-12 ετών 
2. Άσκηση Ενηλίκων 
3. Άθληση και Γυναίκα 
4.Άσκηση στην Τρίτη ηλικία 
Β)  ΕΙ∆ΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 
1. Άτοµα µε Ειδικές Ανάγκες ( ΑΜΕΑ ) 
Γ.)  ΑΘΛΟΧΩΡΟΙ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ 
 
 Πλέον των παραπάνω θα υλοποιηθούν ΠΡΟΤΥΠΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ προγράµµατα 
(Άσκησης & Υγείας) για ειδικούς πληθυσµούς και χρόνιες παθήσεις (διαβητικοί, 
καρδιοπαθείς, παχύσαρκοι, προβλήµατα οστεοπόρωσης και πόνους στη µέση, µυοσκελετικά 
προβλήµατα) µε τη συνεργασία του ΤΕΦΑΑ του ∆.Π.Θ. Θα προσληφθούν για την υλοποίηση 
των προγραµµάτων Άθλησης για όλους δεκα τρείς (13) Πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής. 
 ΄Οσοι Πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής ενδιαφέρονται να εργαστούν ως ωρoµίσθιοι ( σύµβαση 
ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου) στα παραπάνω προγράµµατα θα πρέπει να υποβάλλουν 
αίτηση από Τετάρτη   2 ∆εκεµβρίου 2015 µέχρι και την Τρίτη  15 ∆εκεµβρίου 2015 στα 
γραφεία της  ∆.Κ.Ε.Π.Π.Α.Κ.  Γ.Μαρασλή 4 (δίπλα στο ∆ηµοτικό κολυµβητήριο Κοµοτηνής) 
τηλ. 25310 36783 κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες. 
 
ΑΑππααρρααίίττηητταα  δδιικκααιιοολλοογγηηττιικκάά::   

ΟΟιι  εεννδδιιααφφεερρόόµµεεννοοιι  ππρρέέππεειι  νναα  υυπποοββάάλλλλοουυνν  υυπποοχχρρεεωωττιικκώώςς  τταα  εεξξήήςς  δδιικκααιιοολλοογγηηττιικκάά::   

11..  ΑΑίίττηησσηη  ––  έέννττυυπποο  µµεε  κκρριιττήήρριιαα  εεππιιλλοογγήήςς..  

22..  ΕΕυυκκρριιννέέςς    φφωωττοοααννττίίγγρρααφφοο  ααππόό  ττοο  ππρρωωττόόττυυπποο  ππττυυχχίίοουυ  ΤΤ..ΕΕ..ΦΦ..ΑΑ..ΑΑ..  εειιδδιικκόόττηηττααςς,,  µµεεττααππττυυχχιιαακκοούύ  ττίίττλλοουυ  ήή  

δδιιδδαακκττοορριικκοούύ  δδιιππλλώώµµααττοοςς  ήή    ιισσόόττιιµµοουυ  ττίίττλλοουυ  σσπποουυδδώώνν  ττηηςς  ααλλλλοοδδααππήήςς  ααννααγγννωωρριισσµµέέννοουυ  ααππόό  ττηηνν  ΕΕλλλλάάδδαα..  

33..  ΕΕυυκκρριιννέέςς    φφωωττοοααννττίίγγρρααφφοο  ττηηςς  αασσττυυννοοµµιικκήήςς  ττααυυττόόττηηττααςς..  



44..  ΠΠιισσττοοπποοιιηηττιικκόό  οοιικκοογγεεννεειιαακκήήςς  κκααττάάσστταασσηηςς..  

55..  ΒΒεεββααίίωωσσηη  ττοουυ  ∆∆ήήµµοουυ  ππεερρίί  µµόόννιιµµηηςς  κκααττοοιικκίίααςς..  

66..  ΈΈγγγγρρααφφαα  πποουυ  ααπποοδδεειικκννύύοουυνν  ττηηνν  ππρροοϋϋππηηρρεεσσίίαα,,  όόππωωςς::   ββεεββααιιώώσσεειιςς,,  ήή  άάλλλλαα  ααπποοδδεειικκττιικκάά  σσττοοιιχχεείίαα  ττοουυ  

κκυυρρίίοουυ  φφοορρέέαα  αασσφφααλλιισσττιικκήήςς  κκάάλλυυψψηηςς  ((µµιισσθθοολλοογγιικκέέςς  κκαατταασσττάάσσεειιςς  ΙΙ..ΚΚ..ΑΑ..  ήή  άάλλλλωωνν  αασσφφααλλιισσττιικκώώνν  ττααµµεείίωωνν))  ήή  

ββεεββααιιώώσσεειιςς  ήή  άάλλλλαα  ααπποοδδεειικκττιικκάά  σσττοοιιχχεείίαα  φφοορροολλοογγιικκοούύ  χχααρραακκττήήρραα    ((ααπποοδδεείίξξεειιςς  ππααρροοχχήήςς  υυππηηρρεεσσιιώώνν,,  κκλλππ))  ήή  

ππιισσττοοπποοιιηηττιικκάά  ππρροοϋϋππηηρρεεσσίίααςς  θθεεωωρρηηµµέένναα  ααππόό  ττηηνν    ΕΕππιιθθεεώώρρηησσηη  ΕΕρργγαασσίίααςς..  

77..  ΒΒιιοογγρρααφφιικκόό  σσηηµµεείίωωµµαα  όόπποουυ  θθαα  ααννααφφέέρρεεττααιι  ηη  ππρροοϋϋππηηρρεεσσίίαα  σστταα  ππρροογγρράάµµµµαατταα  ττηηςς  ΓΓΓΓΑΑ,,  ήή  εεππιιµµόόρρφφωωσσηη  

µµέέσσωω  σσεεµµιιννααρρίίωωνν,,  ήή  ααππόόκκττηησσηη  άάλλλλοουυ  ππττυυχχίίοουυ  ήή  µµεεττααππττυυχχιιαακκοούύ  ττίίττλλοουυ  ήή  εειιδδιικκόόττηηττααςς  κκ..ττ..λλ..  

88..  ΥΥππεεύύθθυυννηη  δδήήλλωωσσηη  ττοουυ  ΝΝ..  11559999//8866  όόττιι  τταα  σσττοοιιχχεείίαα  πποουυ  ααννααφφέέρροοννττααιι  σσττηηνν  ααίίττηησσηη  κκααιι  σσττοο  ββιιοογγρρααφφιικκόό  εείίννααιι  

ααλληηθθήή..  

99..  ΒΒεεββααίίωωσσηη  ττοουυ  ΟΟΑΑΕΕ∆∆  όόττιι  εείίννααιι  άάννεερργγοοςς  

1100..  ΈΈγγγγρρααφφαα  πποουυ  νναα  ααπποοδδεειικκννύύοουυνν  ττηηνν  ιιδδιιόόττηητταα  ττοουυ  πποολλυυττέέκκννοουυ    ήή  ττοουυ  γγοοννέέαα  µµοοννοογγοοννεεϊϊκκήήςς  οοιικκοογγέέννεειιααςς  

σσύύµµφφωωνναα  µµεε  ττηηνν  ιισσχχύύοουυσσαα  ννοοµµοοθθεεσσίίαα..  

  

ΚΚρριιττήήρριιαα  εεππιιλλοογγήήςς  

ΗΗ  εεππιιλλοογγήή  ττωωνν  υυπποοψψηηφφίίωωνν  θθαα  γγίίννεειι    σσύύµµφφωωνναα  µµεε  ττηηνν  2266886699//11--1100--22001133  ΥΥπποουυρργγιικκήή  ααππόόφφαασσηη  ((ΦΦΕΕΚΚ22552277//88--
1100--22001133//ΑΑ∆∆ΑΑ::ΒΒΛΛΛΛΚΚΓΓ--3399ΗΗ))  ««ΈΈγγκκρριισσηη  ΟΟρργγααννωωττιικκοούύ  ΠΠλλααιισσίίοουυ  ΠΠρροογγρρααµµµµάάττωωνν  ΆΆθθλληησσηηςς  γγιιαα  ΌΌλλοουυςς  ((ΠΠ..ΑΑ..γγ..ΟΟ))      
ττηηςς  ΓΓεεννιικκήήςς  ΓΓρρααµµµµααττεείίααςς  ΑΑθθλληηττιισσµµοούύ»»..  
  
ΤΤυυππιικκάά  ππρροοσσόόνντταα::   
ΒΒαασσιικκόό  ππττυυχχίίοο::  ββααθθµµόόςς  ππττυυχχίίοουυ  ((οοιι  µµοοννάάδδεεςς  ττοουυ  ββααθθµµοούύ  ττοουυ  ττίίττλλοουυ  σσπποουυδδώώνν  µµεε  δδυυοο  δδεεκκααδδιικκάά  ψψηηφφίίαα  
πποολλλλααππλλαασσιιάάζζοοννττααιι  µµεε  ττοονν  ααρριιθθµµόό  00,,33))..  
ΜΜεεττααππττυυχχιιαακκοοίί  ττίίττλλοοιι::   ΜΜεεττααππττυυχχιιαακκόόςς  ττίίττλλοοςς  σσπποουυδδώώνν  mmaasstteerr::  00,,55  µµοοννάάδδεεςς  ––  δδιιδδαακκττοορριικκόό::  11  µµοοννάάδδαα..  
ΕΕππιισσηηµµααίίννεεττααιι  όόττιι  θθαα  γγίίννεεττααιι  χχρρήήσσηη  ττηηςς  ππρροοσσφφοορρόόττεερρηηςς  ββααθθµµοολλοογγιικκάά  ααππόό  ττιιςς  δδυυοο  κκααττηηγγοορρίίεεςς  
µµεεττααππττυυχχιιαακκώώνν  κκααιι  δδεενν  θθαα  γγίίννεεττααιι  ααθθρροοιισσττιικκήή  ββααθθµµοολλόόγγηησσήή  ττοουυςς..  
ΕΕµµππεειιρρίίαα::  ΤΤοο  ααννώώττααττοο  όόρριιοο  εεµµππεειιρρίίααςς  θθαα  εείίννααιι  6600  µµήήννεεςς..  ΓΓιιαα  κκάάθθεε  µµήήνναα  ααππαασσχχόόλληησσηηςς  σστταα  ΠΠΑΑγγΟΟ  µµεε  µµηηννιιααίίοο  
σσύύννοολλοο  ωωρρώώνν  112200  κκααιι  άάννωω  λλααµµββάάννοοννττααιι  00,,0088  µµοοννάάδδεεςς  εεννώώ  γγιιαα  κκάάθθεε  µµήήνναα  ααπποοδδεεδδεειιγγµµέέννηηςς  ααππαασσχχόόλληησσηηςς  µµεε  
µµηηννιιααίίοο  σσύύννοολλοο  ωωρρώώνν  µµιικκρρόόττεερροο  ττωωνν  112200  οοιι  µµοοννάάδδεεςς  θθαα  υυπποολλοογγίίζζοοννττααιι  ααρρ..  µµηηννώώνν  ΧΧ    ώώρρεεςς  ααππαασσχχόόλληησσηηςς  ττοο  
µµήήνναα  ΧΧ  00,,0088  µµοοννάάδδεεςς  //  112200..  
ΠΠοολλυυττεεκκννίίαα  ββααθθµµοολλοογγεείίττααιι  µµεε  22  µµοοννάάδδεεςς..  
ΑΑννήήλλιικκαα  ττέέκκνναα  00,,33  µµοοννάάδδεεςς  γγιιαα  τταα  δδυυοο  ππρρώώτταα  ααννήήλλιικκαα  ττέέκκνναα  κκααιι  00,,55  γγιιαα  ττοο  ττρρίίττοο  ααννήήλλιικκοο  ττέέκκννοο..    
ΜΜοοννοογγοοννεεϊϊκκήή  οοιικκοογγέέννεειιαα::  00,,55  µµοοννάάδδεεςς  γγιιαα  κκάάθθεε  έένναα  ((11))  ττέέκκννοο..  
ΣΣηηµµεείίωωσσηη::  ΣΣεε  ππεερρίίππττωωσσηη  ιισσοοββααθθµµίίααςς  θθαα  λληηφφθθοούύνν  υυππόόψψηη  ::  οο  χχρρόόννοοςς  κκττήήσσηηςς  ππττυυχχίίοουυ,,  ηη  εεννττοοππιιόόττηητταα  κκααιι  ηη  
ααξξιιοολλόόγγηησσηη  ττοουυ  υυπποοψψηηφφίίοουυ  ααππόό  ττοο  φφοορρέέαα  σσύύµµφφωωνναα  µµεε  ττοο  οορργγααννωωττιικκόό  ππλλααίίσσιιοο..  
  
ΠΠρροογγρράάµµµµαατταα  πποουυ  ααφφοορροούύνν  ΑΑΜΜΕΕΑΑ  
ΘΘαα  κκααττααρρττιισσττεείί  ξξεεχχωωρριισσττήή  κκααττάάσστταασσηη  υυπποοψψηηφφίίωωνν  κκααιι  σσεε  ππεερρίίππττωωσσηη  πποουυ  δδεενν  θθαα  υυππάάρρχχοουυνν  υυπποοψψήήφφιιοοιι  µµεε  ττηη  
σσυυγγκκεεκκρριιµµέέννηη  εειιδδίίκκεευυσσηη  θθαα  ππρροοσσλληηφφθθοούύνν  ΠΠΦΦΑΑ  µµεε  ππρροοϋϋππηηρρεεσσίίαα  εεννόόςς  ττοουυλλάάχχιισσττοονν  έέττοουυςς  σσττοο  σσυυγγκκεεκκρριιµµέέννοο  
ππρρόόγγρρααµµµµαα..  
  
 
 
 
  
                                                                                                                   Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΛΙΒΕΡΙΑ∆ΟΥ 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 


