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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 2016 -17 ( Α.∆.Σ.  34/2016 ), 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 δέκα 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 19-10-2016 µέχρι και την 01-11-2016 στα γραφεία της  ∆.Κ.Ε.Π.Π.Α.Κ.  Γρ.Μαρασλή 

4 (δίπλα στο ∆ηµοτικό κολυµβητήριο Κοµοτηνής) 

τηλ. 25310 36783 κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες. 
 

 Απαραίτητα δικαιολογητικά: 

      Οι ενδιαφερόµενοι πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά: 

   
   1.  Αίτηση – έντυπο µε κριτήριο επιλογής.  

 

   2. Ευκρινές  φωτοαντίγραφο από το πρωτότυπο Πτυχίου Φυσικής Αγωγής, ειδικότητας,   µεταπτυχιακού 

τίτλου ή διδακτορικού διπλώµατος ή ισότιµου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισµένου από την 

Ελλάδα. 

 

    33..    ΕΕυυκκρριιννέέςς  φφωωττοοααννττίίγγρρααφφοο  ττηηςς  αασσττυυννοοµµιικκήήςς  ττααυυττόόττηηττααςς..  

 

  4.  Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

 

  5.  Βεβαίωση του ∆ήµου περί µόνιµης κατοικίας. 
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  6. 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. 

 

  7.  Βιογραφικό σηµείωµα που να αναφέρεται στην προϋπηρεσία στα προγράµµατα της Γ.Γ.Α, ή 

επιµόρφωση µέσω σεµιναρίων, στην απόκτηση άλλου πτυχίου ή µεταπτυχιακού τίτλου ή 

ειδικότητας κ.λπ. 

 

  8.  Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι: A) τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση και 

στο βιογραφικό σηµείωµα είναι αληθή, ότι θα απασχοληθεί σε οποιαδήποτε ∆ηµοτική ενότητα 

σύµφωνα µε το ωράριο που θα µου υποδειχθεί. Β) Ο υποψήφιος ότι δεν έχει κώλυµα κατά το άρθρο 

22 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία , δικαστική αντίληψη , δικαστική απαγόρευση). 

 

  9.  Βεβαίωση  του ΟΑΕ∆  ότι είναι άνεργος. 

 

 10. Έγγραφα που αποδεικνύουν την ιδιότητα του πολυτέκνου ή του γονέα µονογονεϊκής 
οοιικκοογγέέννεειιααςς  σσύύµµφφωωνναα  µµεε  ττηηνν  ιισσχχύύοουυσσαα  ννοοµµοοθθεεσσίίαα..  

  

ΚΚρριιττήήρριιαα  εεππιιλλοογγήήςς    

Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει σύµφωνα µε την 26869/1-10-2013 Υπουργική απόφαση ( ΦΕΚ 

2527/8-10-2013/Α∆Α:ΒΛΛΚΓ-39
 
Η ) « Έγκριση Οργανωτικού πλαισίου Προγραµµάτων Άθλησης 

για Όλους (Π.Α.γ.Ο) της Γενικής Γραµµατείας Αθλητισµού ».   

 

ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:  

ΒΒαασσιικκόό  ΠΠττυυχχίίοο::  ΒΒααθθµµόόςς  ΠΠττυυχχίίοουυ  ((οοιι  µµοοννάάδδεεςς  ττοουυ  ββααθθµµοούύ  ττοουυ  ττίίττλλοουυ  σσπποουυδδώώνν  µµεε  δδύύοο  

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  δδύύοο  κκααττηηγγοορρίίεεςς  

µµεεττααππττυυχχιιαακκώώνν  κκααιι  δδεενν  θθαα  γγίίννεεττααιι    ααθθρροοιισσττιικκήή  ββααθθµµοολλόόγγηησσηη  ττοουυςς..  

ΕΕµµππεειιρρίίαα::  ΤΤοο  ααννώώττααττοο  όόρριιοο  εεµµππεειιρρίίααςς  θθαα  έέιιννααιι  εεξξήήνντταα  ((6600))  µµήήννεεςς..  ΓΓιιαα  κκάάθθεε  µµήήνναα  ααππαασσχχόόλληησσηηςς  σστταα  

ΠΠ..ΑΑ..γγ..ΟΟ..  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  δδύύοο  ππρρώώτταα  ααννήήλλιικκαα  ττέέκκνναα  κκααιι  00,,55  µµοοννάάδδεεςς  γγιιαα  ττοο  ττρρίίττοο  ααννήήλλιικκοο  

ττέέκκννοο..  

ΜΜοοννοογγοοννεεϊϊκκήή  οοιικκοογγέέννεειιαα::  00,,55  µµοοννάάδδεεςς  γγιιαα  κκάάθθεε  έένναα  ((11))  ττέέκκννοο..  

  

ΣΣΗΗΜΜΕΕΙΙΩΩΣΣΗΗ  ::  ΣΣεε  ππεερρίίππττωωσσηη  ιισσοοββααθθµµίίααςς  θθαα  λληηφφθθοούύνν  υυππόόψψηη  ::  οο  χχρρόόννοοςς  κκττήήσσηηςς  ππττυυχχίίοουυ  ,,  ηη  

εεννττοοππιιόόττηητταα  κκααιι  ηη  ααξξιιοολλοογγηησσηη  ττοουυ  υυπποοψψηηφφίίοουυ  ααππόό  ττοο  φφοορρέέαα  σσύύµµφφωωνναα  µµεε  ττοο  οορργγααννωωττιικκόό  ππλλααίίσσιιοο..  

  

ΠΠρροογγρράάµµµµαατταα  πποουυ  ααφφοορροούύνν  ΑΑΜΜΕΕΑΑ  

ΘΘαα  κκααττααρρττιισσττεείί  ξξεεχχωωρριισσττεείί  κκααττάάσστταασσηη  υυπποοψψηηφφίίωωνν  κκααιι  σσεε  ππεερρίίππττωωσσηη  πποουυ  δδεενν  θθαα  υυππάάρρχχοουυνν  

υυπποοψψήήφφιιοοιι  µµεε  ττηηνν  σσυυγγκκεεκκρριιµµέέννηη  εειιδδίίκκεευυσσήή  θθαα  ππρροοσσλληηφφθθοούύνν  ΠΠ..ΦΦ..ΑΑ  µµεε  ππρροοϋϋππηηρρεεσσίίαα  εεννόόςς  

ττοουυλλάάχχιισσττοονν  έέττοουυςς  σσττοο  σσυυγγκκεεκκρριιµµέέννοο  ππρρόόγγρρααµµµµαα..    

  

  

  

                                                                                                                Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ∆.Κ.Ε.Π.Π.Α.Κ 

 

 

 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΛΙΒΕΡΙΑ∆ΟΥ 
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