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ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΟΝΟΜΑ:
ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ:
Α.Δ.Τ:

ΕΠΩΝΥΜΟ:
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ:
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ:
ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ:
ΟΔΟΣ / ΑΡΙΘΜ:
ΤΗΛΕΦΩΝΟ (με κωδικό):
Email:

ΤΚ:
ΚΙΝΗΤΟ:

ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΚΥΡΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ :
ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ :
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΤΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ:
ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ:
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ
ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ

NAI
ΝΑΙ

ΠΟΛΥΤΕΚΝΙΑ:
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΤΕΚΝΩΝ:
ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ:
ΑΝΕΡΓΙΑ:
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΔΗΜΟΤΗΣ ΔΗΜΟΥ

OXI
ΟΧΙ

ΛΟΙΠΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΟΧΙ
ΟΧΙ

Ε ΠΟΙΟ ΠΑγΟ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «ΗΡΟΔΩΡΟΣ» ΕΠΙΘΥΜΕΙΤΕ ΝΑ ΕΡΓΑΣΤΕΙΤΕ:
«Άθληση & Ζωή»
«Κίνηση»
«Άσκηση & Παιχνίδι»
(ΠΑγΟ για ενήλικες)

(ΠΑγΟ για άτομα άνω των 65 ετών)

(ΠΑγΟ για παιδιά προσχ. Ηλικίας)

«Άσκηση ΑΜΕΑ»
(ΠΑγΟ για ΑΜΕΑ)

ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΑ ΠΑγΟ
Την προηγούμενη περίοδο εργαστήκατε σε ΠΑγΟ;
ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΠΕΡΙΟΔΟΙ (ΕΤΗ) – ΩΡΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΜΗΝΕΣ

2018-

2017-

2016-

2015-

2014-

2013-

2012-

2011-

2010-

2009-

2008-

2007-
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2016

2015
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ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ
ΜΑΡΤΙΟΣ
ΑΠΡΙΛΙΟΣ
ΜΑΪΟΣ
ΙΟΥΝΙΟΣ
ΙΟΥΛΙΟΣ
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ

ΠΕΡΙΟΔΟΙ (ΕΤΗ) – ΩΡΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΜΗΝΕΣ
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ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
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1997
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ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ
ΜΑΡΤΙΟΣ
ΑΠΡΙΛΙΟΣ
ΜΑΪΟΣ
ΙΟΥΝΙΟΣ
ΙΟΥΛΙΟΣ
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ

Στη συνέχεια επισυνάπτω:
1.

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

2.

 Επικυρωμένη ευκρινή φωτοτυπία του πτυχίου Φυσικής Αγωγής, ειδικότητας, μεταπτυχιακού τίτλου ή
διδακτορικού ή ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένου στην Ελλάδα.

3.
4.
5.

 Ευκρινή φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.
 Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
 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 αποτελούν κριτήριο επιλογής.

6.

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα είναι αληθή ότι θα
απασχοληθώ σε όποια Δημοτική ενότητα μου υποδειχθεί (Δημοτικές ενότητες Δήμου Μεγαρέων) σύμφωνα με το
ωράριο που θα μου υποδειχθεί.

7.
8.
9.

 Βεβαίωση του Δήμου περί μόνιμης κατοικίας.
 Βεβαίωση ανεργίας Ο.Α.Ε.Δ..
 Έγγραφα που αποδεικνύουν την ιδιότητα του πολύτεκνου ή του γονέα μονογονεϊκής οικογένειας σύμφωνα με
την ισχύουσα νομοθεσία.

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ
Η ακρίβεια των στοιχείων που αναφέρονται σε αυτή την αίτηση-δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4
Ν. 1599/1986)
Με ατοµική µου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρ. 22 του Ν. 1599/1986, δηλαδή:
«Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά µε έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιµωρείται µε
φυλάκιση τουλάχιστον τριών µηνών. Επίσης εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον
περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιµωρείται µε κάθειρξη µέχρι 10 ετών», δηλώνω ότι:
1. Όλα τα στοιχεία της αίτησής µου είναι ακριβή και αληθή και κατέχω όλα τα απαιτούµενα προσόντα για κάθε επιδιωκόµενο κωδικό θέσης, όπως
αυτά αναφέρονται στην ανακοίνωση και αναγράφονται στην παρούσα αίτηση. Σε περίπτωση ανακρίβειας γνωρίζω ότι θα έχω τις συνέπειες που
προβλέπονται από τις διατάξεις του Ν. 1599/1986.
2. Έχω δικαίωµα συµµετοχής στη διαδικασία επιλογής καθότι δεν έχω (µε την επιφύλαξη της επόµενης παραγράφου) κώλυµα κατά το άρθρο 8
του Υπαλληλικού Κώδικα, σύµφωνα µε το οποίο δεν µπορεί να επιλεγεί όποιος: α) έχει καταδικαστεί για κακούργηµα και σε οποιαδήποτε ποινή
για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την
υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος καθ' υποτροπή, συκοφαντική δυσφήµιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκληµα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή
οικονοµικής εκµετάλλευσης της γενετήσιας ζωής β) είναι υπόδικος και έχει παραπεµφθεί µε τελεσίδικο βούλευµα για κακούργηµα ή για
πληµµέληµα της προηγούµενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκηµα παραγράφηκε γ) έχει, λόγω καταδίκης, στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώµατα
και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή δ) τελεί υπό δικαστική συµπαράσταση.
3. Σε περίπτωση ύπαρξης του κωλύµατος της παραπάνω παραγράφου και προκειµένου για θέσεις βοηθητικού ή ανειδίκευτου προσωπικού,
εξαιρούµαι από το κώλυµα επειδή έχω εκτίσει την ποινή µου ή επειδή έχουν αρθεί τα µέτρα ασφαλείας που µου έχουν επιβληθεί ή επειδή έχω
απολυθεί υπό όρους (άρθρ. 4 παρ. 6 Ν. 2207/1994).

Ημερομηνία ………………………

Ο/Η Αιτών/ούσα

