
  

Αρ.Πρ……….…………. . . .                                 Ημερ:………………..…. . . . . .                                             Α/Α………………                        

 

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:………………………………………… 

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

 

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

Δευτερεύουσα/ες :………………………………………………………………………………………………..……… 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Άδεια / αναγγελία άσκησης επαγγέλματος προπονητή: ………………………………………………………..…. 

Συμμετοχή σε σεμινάρια επιμόρφωσης της ΓΓΑ (στη διάρκεια της τελευταίας πενταετίας): ΝΑΙ - ΟΧΙ 

 

Μεταπτυχιακό (Master):  ΝΑΙ - ΟΧΙ                                                Διδακτορικό Δίπλωμα:  ΝΑΙ - ΟΧΙ 

Οικογενειακή κατάσταση:          Έγγαμος/η   ΝΑΙ - ΟΧΙ                       Αρ. Παιδιών :    -0      -1      -2       -3  

Πολύτεκνος :       ΝΑΙ - ΟΧΙ 

 

Παρακαλώ να δεχθείτε την συμμετοχή μου στην 

στελέχωση των προγραμμάτων μαζικού 

αθλητισμού, που οργανώνει η Επιχείρηση την 

τρέχουσα περίοδο, σύμφωνα με  την υπ’ αριθ. 

175/2022 απόφαση του ΔΣ της Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ. για 

τον προγραμματισμό πρόσληψης Π.Φ.Α. για την 

υλοποίηση Π.Α.γ.Ο περιόδου 2022-2023.   

 

 

 



  

Πίνακας Προϋπηρεσίας  όπου απόκτησα στο διάστημα των τελευταίων ενενήντα έξι (96) μηνών από την 

ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης. 

 Δήμος που εργάστηκα  & Φορέας Υλοποίησης Έτος 

Διάρκεια σύμβασης 

(σε μήνες) 

1.   2022  

2.   2021  

3.   2020  

4.   2019  

5.   2018  

6.   2017  

7.   2016  

8.   2015  

Δηλώνω με  τον κωδικό της κατηγορίας θέσεων και των προγραμμάτων στα οποία προτίθεμαι να  απασχοληθώ, 

σύμφωνα με την προκήρυξη της Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ.  

 
Α) ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ  και αφορούν όλες τις ειδικότητες των Π.Φ.Α.   

ΑΙΤΗΜΑ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΘΕΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ  

.  . 01 με κύρια ή δευτερεύουσα ειδικότητα, ή άδεια / αναγγελία άσκησης επαγγέλματος 
στην ενόργανη γυμναστική 

.  . 02 
με κύρια ή δευτερεύουσα ειδικότητα, ή άδεια / αναγγελία άσκησης επαγγέλματος 

στους ελληνικούς χορούς 

.  . 03 
με κύρια ή δευτερεύουσα ειδικότητα, άδεια / αναγγελία άσκησης επαγγέλματος 

στον κλασσικό αθλητισμό 

.  . 04 

με κύρια ή δευτερεύουσα ειδικότητα, ή άδεια / αναγγελία άσκησης επαγγέλματος 
στο  ποδόσφαιρο 

 

.  . 05 
με κύρια ή δευτερεύουσα ειδικότητα, ή άδεια / αναγγελία άσκησης επαγγέλματος 

στην  κωπηλασία 

.  . 06 
με κύρια ή δευτερεύουσα ειδικότητα, ή άδεια / αναγγελία άσκησης επαγγέλματος 

στην πετοσφαίριση 



  

 07 
με κύρια ή δευτερεύουσα ειδικότητα, ή άδεια / αναγγελία άσκησης επαγγέλματος 

στην χειροσφαίριση  

.  . 08 
με κύρια ή δευτερεύουσα ειδικότητα, ή άδεια / αναγγελία άσκησης επαγγέλματος 
στις  αθλητικές δραστηριότητες κλειστού χώρου, αναψυχή κλειστών χώρων, άσκηση 

σε γυμναστήρια 

 Β) ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ  

.  . 09 
με κύρια ή δευτερεύουσα ειδικότητα, ή άδεια / αναγγελία άσκησης επαγγέλματος 

στην  ειδική φυσική αγωγή – θεραπευτική γυμναστική – προσαρμοσμένη φυσική 
αγωγή – ειδικές παθήσεις, άσκηση σε ειδικούς πληθυσμούς 

Απαραίτητα δικαιολογητικά που σας επισυνάπτω                                                                                      σημειώνω με  

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. 

.  . 

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 ΟΑΕΔ ότι είμαι άνεργος-άνεργη. 

.  . 

7. 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. 

.  . 

 

Κατά περίπτωση (όπου απαιτούνται ή υφίστανται) 

8. Έγγραφα που αποδεικνύουν την ιδιότητα του πολυτέκνου ή του γονέα μονογονεϊκής οικογένειας 
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

.  . 

9. Αναγγελία άσκησης επαγγέλματος Προπονητή αθλήματος(ων) (όπου κρίνεται εκ της προκήρυξης 
αναγκαία προϋπόθεση) 

.  . 

 

ημερομηνία:   … /… /… 

Ο/Η Αιτ… 

 

………………………………….…………………….. 


