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ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  
 

 

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. Εάν επιλεγεί, θα απασχοληθεί σε οποιοδήποτε ∆ηµοτικό Γυµναστήριο ή αίθουσα 

γυµναστικής στα όρια του ∆ήµου Καλαµαριάς, σε πρωινά ή απογευµατινά τµήµατα. 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 οποιοιδήποτε πληµµέληµα ή 

κακούργηµα. • (µόνο για άντρες) Ότι 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 ∆ήµου περί µόνιµης κατοικίας. 

7. Βεβαίωση του ΟΑΕ∆ 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. 
 
 
       Επισυναπτόµενα δικαιολογητικά: 
 

1. ………………………………………………………………………………………. 

2. ………………………………………………………………………………………. 

3. ………………………………………………………………………………………. 

4. ………………………………………………………………………………………. 

5. ………………………………………………………………………………………. 

6. ………………………………………………………………………………………. 

7. ………………………………………………………………………………………. 

8. ………………………………………………………………………………………. 

9. ………………………………………………………………………………………. 

10. ………………………………………………………………………………………. 

11. ………………………………………………………………………………………. 

12. ………………………………………………………………………………………. 

13. ………………………………………………………………………………………. 

14. ………………………………………………………………………………………. 

15. ………………………………………………………………………………………. 

 

                                                                                      Ηµεροµηνία…………………. 

 

 

           Ο/Η Αιτών/Αιτούσα 


