
ΑΙΤΗΣΗ –ΔΗΛΩΣΗ 
  
 

ΠΡΟΣ: Αρ. Πρωτ. ………………... 

 

 

Ημερομηνία ……………… 

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ  

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ  ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΟΙΚΙΑΣ  ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ  

Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου (e-mail):  

 

 ΜΟΡΙΑ 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ   

ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ    

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΤΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ              

ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ  

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ                         NAI                                    OXI  

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ                              ΝΑΙ                                    ΟΧΙ  

ΔΗΜΟΤΗΣ ΔΗΜΟΥ   

 

ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΑ ΠΑγΟ 

 

 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 
από …….. έως …………. 

 
ΦΟΡΕΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

 
ΩΡΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ /ΕΒΔΟΜΑΔΑ 

   

   

   

   

   

   



   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ …………………….. 

 

Δήλωσε τις προτιμήσεις σου (κατά προτεραιότητα) για το πρόγραμμα που επιθυμείς να εργαστείς τη φετινή περίοδο: 

 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1………………………….. 

 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2 …………………………… 

 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 3 …………………………. 

 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 4 …………………………… 

 
 

 

Στη συνέχεια επισυνάπτω: 

1. Φωτοτυπία του πτυχίου φυσικής αγωγής, μεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού ή ισότιμου τίτλου 
σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένου στην Ελλάδα. 

2. Βιογραφικό σημείωμα που να αναφέρεται στην προϋπηρεσία στα προγράμματα, στην επιμόρφωση μέσω 
σεμιναρίων, στην απόκτηση άλλου πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου ή ειδικότητας κλπ 

3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86  με τα στοιχεία που αναφέρονται στην ανακοίνωση 

4. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας 

5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης  

6. Βεβαίωση του Δήμου περί μόνιμης κατοικίας 

7. Βεβαίωση του Ο.Α.Ε.Δ. ότι είμαι άνεργος 

8. Έγγραφα που αποδεικνύουν προϋπηρεσία, όπως βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία του κύριου 
φορέα ασφαλιστικής κάλυψης (μισθολογικές καταστάσεις Ι.Κ.Α. ή άλλων ασφαλιστικών ταμείων ) 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 αποτέλεσαν κριτήριο επιλογής. 

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

10. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία να δηλώνεται, ότι γνωρίζει και μπορεί να διδάξει το σύνολο 



των αντικειμένων aerobic, pilates. 

11. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία να δηλώνεται:  

• Κάθε πράξη του βίου του η οποία θα ασκούσε επιρροή στην κρίση της καταλληλότητας του για 

την υπηρεσία που προσδιορίζεται, ιδιαίτερα εάν έχει καταδικαστεί για ποινικό αδίκημα.  

• Ότι δεν τελεί υπό απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη.  

• Ότι δεν παραπέμφθηκε με τελεσίδικο Βούλευμα για κάποιο από τα αναφερόμενα στο άρθρο 22 

του Π.∆. 611/77 εγκλήματα έστω και εάν δεν επακολούθησε ποινική δίκη λόγω παραγραφής, 

καθώς και εάν εκκρεμεί εναντίον του κατηγορία για οποιοδήποτε πλημμέλημα ή κακούργημα.  

 

12. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία να δηλώνεται, ότι έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές 

υποχρεώσεις του ή έχει νόμιμη απαλλαγή και την αιτία απαλλαγής (μόνο για άντρες). 

 

 

 

 

 

 

 

Ημερομηνία……………………… 

  

Ο/Η Αιτών/ούσα 

 
 
 

 


