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*ΤΣΕΚΑΡΕΤΕ ΕΩΣ 96 ΜΗΝΕΣ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΚΕΛΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΙΝΑΚΑ 

Επισυναπτόµενα 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. 1599/86 ότι: Α) τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση και στο 
βιογραφικό είναι αληθή,  Β) ότι  θα  απασχοληθεί  σε  οποιαδήποτε ∆ηµοτική ενότητα (∆ηµοτικές 
ενότητες Αµπελοκήπων, Μενεµένης), σύµφωνα µε το ωράριο και το πρόγραµµα που θα του υποδειχθεί  
(3) Φωτοτυπία πτυχίου Φυσικής Αγωγής, κύριας ειδικότητας  ή/και δευτερεύουσας, 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 ΟΑΕ∆ ότι είναι άνεργος. 
(7) Έγγραφα που αποδεικνύουν προϋπηρεσία σε προγράµµατα Γ.Γ.Α., 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.  
(8) Έγγραφα που αποδεικνύουν την ιδιότητα του πολυτέκνου ή του γονέα µονογονεϊκής οικογένειας (να 
υπάρχει γονική µέριµνα του ιδίου). 
(9) Έγγραφα που αποδεικνύουν την αναγγελία άσκησης επαγγέλµατος Προπονητή αθλήµατος (ων) 
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Ο/Η Αιτών/ούσα 

 

ΠΕΡΙΟ∆ΟΙ (ΕΤΗ) – ΜΗΝΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ *  
ΜΗΝΕΣ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ * 
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2018 
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2017 

2015 

2016 

2014 

2015 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ         

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ         

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ         

∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ         

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ         

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ         

ΜΑΡΤΙΟΣ         

ΑΠΡΙΛΙΟΣ         

ΜΑΙΟΣ         

ΙΟΥΝΙΟΣ         

ΙΟΥΛΙΟΣ         

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ         

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΜΗΝΩΝ/ΕΤΟΣ         

ΑΘΡΟΙΣΜΑ 

ΜΗΝΩΝ / ∆ΙΕΤΙΑΣ 

 

   


