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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 
 

Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 
 H ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ 
λαμβάνοντας υπόψη: 

 την υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ΤΣΠΕΠΑΟ/69097/2670/170 (ΦΕΚ 461 / τ. Β΄ / 14-02-2020) 
Υπουργική Απόφαση  περί «Εγκρίσεως Οργανωτικού Πλαισίου Προγραμμάτων και Εκδηλώσεων Άθλησης 
για Όλους». 

 την ΚΥΑ ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/459462/14576/1116/27-08-2020 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 
2020−2021». 

 την έγκριση των Γενικών Προγραμμάτων Άθλησης για όλους  (Π.Α.γ.Ο.) μεγάλης διάρκειας με υπ’αριθμ. 
πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/484043/15340/1164/08-09-2020   της Γ.Γ Αθλητισμού του 
Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού, για  την  περίοδο 2020 – 2021.  

 την έγκριση των Ειδικών Προγραμμάτων Άθλησης για όλους  (Π.Α.γ.Ο.) μεγάλης διάρκειας  με υπ’αριθμ. 
πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/484126/15343/1165/08-09-2020  της Γ.Γ Αθλητισμού του 
Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού, για  την  περίοδο 2020 – 2021.  

 την υπ’αριθμ. 211/2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης, «Ανακοίνωση πλήρωσης 
θέσεων ΠΕ Καθηγητών Φυσικής Αγωγής, βάσει του οργανωτικού πλαισίου λειτουργίας των Προγραμμάτων 
Άθλησης για όλους «Π.Α.γ.Ο» περιόδου 2020-2021-Ορισμός τριμελούς επιτροπής μοριοδότησης 
υποψηφίων-Ορισμός τριμελούς επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων». 

 
α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι 

 
την πρόσληψη είκοσι οκτώ (28) πτυχιούχων  Φυσικής Αγωγής προκειμένου να υλοποιήσει τα Προγράμματα 
Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο.)  περιόδου 2020 - 2021, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 
χρόνου (έως 8 μήνες), με ωρομίσθια αποζημίωση, για τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες: 
 
 

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΘΕΣΗΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 
ΑΤΟΜΑ 

ΧΡΟΝΟΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

 

 

01 

 

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 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 
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αλλοδαπής με ειδικότητα ελληνικούς  

παραδοσιακούς χορούς. 

 

 

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 

 

5 

 

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 

 

4 

 

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 

3 

 

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 28 
Συμπεριλαμβανομένων και των θέσεων με το ποσοστό 

20%.  
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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 α) τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση και στο βιογραφικό 

σημείωμα είναι αληθή, β) εάν επιλεγεί, θα απασχοληθεί σε όποια δημοτική ενότητα του Δήμου του υποδειχθεί 

(Δημοτικές Ενότητες Θέρμης, Βασιλικών και Μίκρας), γ) δεν τελεί υπό απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη, δ) 

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 και ε) (μόνο για άντρες) 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/69097/2670/170 (ΦΕΚ 461 / τ. Β΄ / 14-02-2020) Υπουργική Απόφαση  περί «Εγκρίσεως 

Οργανωτικού Πλαισίου Προγραμμάτων και Εκδηλώσεων 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 
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Αθλητικού Κέντρου Θέρμης και του Δήμου Θέρμης καθώς και στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Επιχείρησης 

(www.deppath.gr). 

 
 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 
 

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν την σχετική προκήρυξη, το έντυπο της αίτησης και το έντυπο της 

υπεύθυνης δήλωσης στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Δημοτικής Επιχείρησης «www.deppath.gr» ή να τα 

παραλάβουν από τα γραφεία της Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ. (Δ/νση: Καραολή -Δημητρίου & Καπετάν Χάψα, τηλ. 

2310463423) καθημερινά Δευτέρα-Παρασκευή και ώρες από 09.00π.μ. έως 14.00 μ.μ.. Η υποβολή των 

αιτήσεων και των δικαιολογητικών θα πραγματοποιηθεί μέσα σε προθεσμία δέκα (10) εργάσιμων ημερών από 

την επομένη της δημοσίευσης περίληψης της παρούσας σε δύο ημερήσιες εφημερίδες του Νομού 

Θεσσαλονίκης στα γραφεία της Επιχείρησης ή μέσω ταχυδρομείου (συστημένο) ή εταιρείας ταχυμεταφοράς, 

καθημερινά Δευτέρα-Παρασκευή και ώρες από 9.00 π.μ έως 13.00 μ.μ. ή μέσω email στο 

«deppath@thermi.gr» από  Δευτέρα  28/12/2020 έως Τρίτη  12/01/2021 καθημερινά 09.00 π.μ έως 13.00 μ.μ. 

 Σε περίπτωση συστημένης αποστολής μέσω ταχυδρομείου (συστημένο) ή εταιρείας ταχυμεταφοράς, της 

αίτησης και των δικαιολογητικών, το εμπρόθεσμο της αίτησης ισχύει εφόσον ο φάκελος φέρει ημερομηνία 

αποστολής εντός της συγκεκριμένης προθεσμίας. 

 
 
 
 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 
 
 

                                                                                                                                           ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΑΘΗΝΑ 
 


