
Α/Α……………………………………..                                                                        Αρ. Πρ……….…………………………… 

 

Αίτηση 

Προς:  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

         ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &       

          ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ 

          (Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ.)  

 

 

Επώνυμο:……………………………………………………. 

Όνομα:……………………………………………………….. 

Πατρώνυμο : ………………………………………………. 

Έτος Γεννήσεως :…………………………………………… 

Α. Δ.Τ :…………………………………… ………………… 

ΑΦΜ:………………………………………………………… 

ΑΜΚΑ………………………………………………………… 

Αρ, Μητρώου ΙΚΑ…………………………………………… 

 

 

ΣΥΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

---------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------  

Οικογενειακή κατάσταση:          - Έγγαμος/η      - Άγαμος/η  

Αρ. Παιδιών :    -0      -1      -2       -3   

Πολύτεκνος :        -Ναι          - Όχι    

Κύρια Ειδικότητα : ……………………………………………………………………………………………………… 

Α΄ Δευτερεύουσα :……………………………………………………………………………………………………….. 

Β΄ Δευτερεύουσα : ………………………………..……………………………………………………………………. 

Ημερομηνία Κτήσης Πτυχίου : ……………………………Βαθμός Πτυχίου………………………….…………… 

Μεταπτυχιακό (Master)………………………..…………. Διδακτορικό Δίπλωμα………………………….………. 

                  Παρακαλώ να δεχθείτε την 

υποψηφιότητά μου ως πτυχιούχος φυσικής 

αγωγής, για την στελέχωση των προγραμμάτων 

Άθλησης για Όλους, που θα υλοποιήσει η 

Επιχείρηση την περίοδο 2020-2021 με την υπ΄ 

αριθμ. αποφ. 211/2020.  

 

 



 

Πίνακας προϋπηρεσίας υποψήφιων ΠΦΑ, μόνο σε Προγράμματα Άθλησης για Όλους (ΠΑγΟ) για την 

χρονική περίοδο των τελευταίων 96 μηνών, από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης .  

α/α Φορείς Υλοποίησης Έτος Διάρκεια Συμβάσεων 
(από – έως) 

Σύνολο 
μηνών 

 

1.  
 

2020 
  

2.  
 

2019 
  

 

3.  
 

2018 
  

4.  
 

2017 
  

 

5.  

 

2016 

  

6.  
 

2015 
  

 

7.  
 

2014 
  

8.  
 

2013 
  

 

 

Παρακαλούμε δηλώστε ()τον τίτλο  των προγραμμάτων και το αντικείμενο που διδάξατε (πχ γυμναστική, 

ορθοσωμική, χορούς, πιλάτες, γιόγκα, ομαδικά, ατομικά αθλήματα κτλ)  

α/α Τίτλος προγραμμάτων  () Αντικείμενο που διδάξατε 

1. Άσκηση στην προ-σχολική ηλικία   

2. Άσκηση στην παιδική ηλικία   

3. Παιδί & Αθλητισμός   

4. Άσκηση στην Εφηβική Ηλικία   

5. Άθληση & Νέοι   

6. Άθληση & Γυναίκα   

7. Άθληση Ενηλίκων   

8. Αθλητισμός Εργαζομένων   

9. Άσκηση στην Τρίτη Ηλικία   

10. Ειδικά Προγράμματα    

11. Άλλη…………………………….   



Σας επισυνάπτω τα παρακάτω δικαιολογητικά                                                                    (  σημειώστε ) 

1. Βιογραφικό σημείωμα που να αναφέρεται στην προϋπηρεσία  στα προγράμματα, στην 

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

ειδικότητας κτλ. 

 

2. 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 κλπ) ή πιστοποιητικά προϋπηρεσίας θεωρημένα από την 

Επιθεώρηση Εργασίας και δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν όσα αναφέρονται στο 

βιογραφικό σημείωμα και τα οποία αποτελούν κριτήριο επιλογής. 

 

3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση και στο 

βιογραφικό σημείωμα είναι αληθή, και περί κωλύματος κατά το άρθρο 22 του Υπαλληλικού 

Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική αντίληψη, δικαστική απαγόρευση). 

 

4. Βεβαίωση ΟΑΕΔ ότι είμαι άνεργος-άνεργη .  

5.  Φωτοτυπία πτυχίου Φυσικής Αγωγής, ειδικότητας, μεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού 

διπλώματος ή ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένο στην Ελλάδα. 

 

6. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.  

7. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.  

8. Βεβαίωση του Δήμου περί μόνιμης κατοικίας.  

9. Έγγραφα που αποδεικνύουν την ιδιότητα του πολυτέκνου ή του γονέα μονογονεϊκής 

οικογένειας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

 

 

 

ημερομηνία::   ……/……./20……                                                        Ο/Η Αιτ……………………….. 

 


