
ΑΙΤΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ 

ΠΡΟΣ : ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ 
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 

ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 

  
ΕΠΩΝΥΜΟ : …………………………………………….... 
 

ΟΝΟΜΑ: ……………………….…………. 

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ : ………………………………………. 
 

ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ :……………………. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : …………………………… 
 

 

ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ : …………………………………... ΟΔΟΣ/ΑΡΙΘΜΟΣ : ………………………. 
 
Τ.Κ. : …………… 
 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΟΙΚΙΑΣ : …………………………………… 
 

ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ : …………………. 

e-mail : …………………………………………………….. 1Η ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑ : …………………. 
 
ΚΥΡΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : …………………………………… 

 
2Η ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑ : …………………. 

 
 
 

 ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΟΡΙΑ 
 

ΜΟΡΙΑ 
ΑΞΙΟΛΟΓΟΥ
ΜΕΝΟΥ 
(Συμπληρών
εται από τον 
ίδιο) 

     

Βαθμός Πτυχίου καλώς (5,00-6,49) 4   

 λίαν καλώς (6,50-8,49) 10   

 άριστα (8,50-10,00) 16   

     

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα 
(σχετικό) 

 6   

Διδακτορικό Δίπλωμα 
(σχετικό) 

 10   

     

Ειδικότητα στο αντικείμενο 
(Κύρια) 

 16   

Ειδικότητα στο αντικείμενο 
(Δευτερεύουσα) 

 12   

Σχολή προπονητών ΓΓΑ στο 
αντικείμενο 

 10   

     

Επιμόρφωση επάνω στο 
αντικείμενο διδασκαλίας 

Μέσα στην τελευταία 5ετία + 5 
μόρια * 

  * < 
5έτη 

 

(Ή διπλώματα διδασκαλίας) Έως 30 ώρες ή 1 δίπλωμα 3 8  

 Από 30 έως 150 ώρες ή 2-5 
διπλώματα 

5 10  

 Περισσότερες από 150 ώρες ή > 
5 διπλώματα 

7 12  

     

Επιμόρφωση σε άλλα 
αντικείμενα 

1 μόριο για κάθε σεμινάριο (έως 
6) 

6   

     

Προϋπηρεσία στο Δήμο     



Αμαρουσίου 

 0-3 έτη  6   

 4-8 έτη  8   

 > 8 έτη  10   

     

Εργασιακή εμπειρία σε 
αθλητικό αντικείμενο 

  *Αντικε
ίμενο 

 

 0-3 έτη  2 6  

 4-8 έτη  4 8  

 > 8 έτη  6 10  

 Στο αντικείμενο διδασκαλίας + 4 
μόρια * 

   

     

Ανεργία  10   

     

Οικογενειακή κατάσταση Άγαμος/η 0   

 Έγγαμος/η χωρίς τέκνα 2   

 1 τέκνο 4   

 2 τέκνα 6   

 3 τέκνα 8   

 4 ή περισσότερα τέκνα 10   

 Μονογονεϊκή  8   

 Μονογονεϊκή >2 τέκνα 10   

   ΣΥΝΟ
ΛΟ 
ΜΟΡΙ
ΩΝ 

 

 
Στη συνέχεια επισυνάπτω: 
1.Αίτηση συμμετοχής με την αναγραφή της συγκεκριμένης αθλητικής ειδικότητας του ενδιαφερόμενου. 
2. Βιογραφικό Σημείωμα που να αναφέρεται στην προϋπηρεσία σε δημοτικά αθλητικά προγράμματα, στην 
επιμόρφωση μέσω σεμιναρίων, στην απόκτηση άλλου πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου ή ειδικότητας, κλπ. 
3. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 ότι: α. τα στοιχεία που αναφέρονται 
στην αίτηση και στο βιογραφικό σημείωμα είναι αληθή, β. ο υποψήφιος δεν έχει κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Ν. 
3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» (π.χ. καταδίκη, υποδικία, 
δικαστική συμπαράσταση, κλπ.), γ. ότι έχει λάβει γνώση των όρων της προκήρυξης και αποδέχεται πλήρως τους 
όρους αυτής και δ. ότι ο υποψήφιος θα παρέχει τις υπηρεσίες του σύμφωνα με το ωράριο και το πρόγραμμα που θα 
του υποδειχθεί από την Επιχείρηση και σε αντικείμενο το οποίο συμπεριλαμβάνει ενεργή συμμετοχή σε προγράμματα 
άσκησης όπως αεροβική γυμναστική, γυμναστική με όργανα και εξοπλισμό, κολύμβηση σε ΑμΕΑ, κλπ. 
4. Φωτοτυπία: Πτυχίου Φυσικής Αγωγής στην οποία να αναγράφεται ο ακριβής βαθμός, ειδικότητας, μεταπτυχιακού 
τίτλου ή διδακτορικού διπλώματος ή ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένου στην Ελλάδα. 
5. Φωτοτυπία (δύο όψεων) της αστυνομικής ταυτότητας. 
6. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης πρόσφατης έκδοσης. 
7. Βεβαίωση του Δήμου περί μόνιμης κατοικίας πρόσφατης έκδοσης. 
8. Βεβαίωση του ΟΑΕΔ ότι είναι άνεργος/η. 
9. Έγγραφα που αποδεικνύουν προϋπηρεσία & ώρες απασχόλησης ανά μήνα όπως: Βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά 
στοιχεία του κυρίου φορέα ασφαλιστικής κάλυψης (π.χ. βεβαίωση/κατάσταση ενσήμων ΙΚΑ (ΕΦΚΑ) για ΑΣΕΠ, όπου 
να φαίνεται ο εργοδότης και το αντικείμενο εργασίας του και η χρονική διάρκεια ασφάλισης), ή άλλων ασφαλιστικών 
ταμείων, ή βεβαιώσεις 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. 
10.Έγγραφα που αποδεικνύουν την ιδιότητα του πολυτέκνου ή του γονέα μονογονεϊκής οικογένειας, σύμφωνα με την 
ισχύουσα κείμενη νομοθεσία. 

 
Ημερομηνία……………………… 

 
Ο/Η Αιτών/ούσα 

  



Ενημέρωση σχετικά με τη συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από την Κοινωφελή 

Επιχείρηση Δήμου Αμαρουσίου(ΚΕΔΑ).: 

Το σύνολο των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται εντός του παρόντος εντύπου (αίτηση) 

επεξεργάζονται νομίμως στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της ΚΕΔΑ. 

Η αναγκαία για την εκπλήρωση του σκοπού της αιτήσεως επεξεργασία των προσωπικών σας 

δεδομένων, όπως αυτά νομίμως συλλέχθηκαν επί του παρόντος εγγράφου, τελείται αποκλειστικά 

από αρμοδίους υπαλλήλους. 

Τέλος, σας γνωστοποιούμε πως στο πλαίσιο του Γενικού Κανονισμού Προστασίας των Δεδομένων 

(ΕΕ) 2016/679 σε συνδυασμό με την Εθνική Νομοθεσία, ήτοι Ν.4624/2019- ΦΕΚ 137΄Α/29-08-

2019, η ΚΕΔΑ έχει δρομολογήσει μια σειρά ενεργειών και κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών 

μέτρων για τη νόμιμη τήρηση, επεξεργασία και ασφαλή φύλαξη των δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα όλων των φυσικών προσώπων  που συναλλάσσονται μαζί της δεσμευόμενη να τα 

διασφαλίζει με κάθε τρόπο από απώλεια ή διαρροή, αλλοίωση, αθέμιτη διαβίβαση και επεξεργασία 

τους.  

 

Ο / Η Δηλ………….. 
                                                                                                             

 

                                                                                                                                                                   

(Υπογραφή) 

 


