ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ⅲ
Απιθ. ανακοίνωζηρ

ΑΙΣΗΗ – ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ
γ ηα πξ όζι ε ς ε ζε π πε ξε ζίε ο θα ζ αξ ηζκνύ ζρ νι ηθ ώλ
κνλ ά δσλ ηνπ Δή κνπ Ι  ΣΙ ΑΙ Α ΑΙ ΔΗΨΟΤ

...................................

κε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ

Απιθ. ππωη/λος αίηηζηρ
[ζπκπιεξώλεηαη
από ην θνξέα πξόζιεςεο]

ρξνληθήο δηάξθεηαο ίζεο κε ην δηδαθηηθό έηνο
[ά ξ ζ ξ ν 34 ηνπ λ . 4713/20 20 (ΦΕΚ Α΄ 147)]

Α.

ΦΟΡΔΑ ΠΡΟΛΗΦΗ [ζπκπιεξώζηε κε θεθαιαία γξάκκαηα ηελ επσλπκία ηνπ θοπέα ζηον οποίο απεςθύνεηαι η αίηηζη]

ΔΗΜΟ ΙΣΙΑΙΑ ΑΙΔΗΦΟΤ
Β.

ΘΔΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΠΟΙΑ ΤΠΟΒΑΛΛΔΣΑΙ Η ΑΙΣΗΗ (κε ζεηξά πξνηίκεζεο)
ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΥΟΛΗΗ

Γ.

ΠΛΗΡΟΤ ΑΠΑΥΟΛΗΗ

ΣΟΙΥΔΙΑ ΤΠΟΦΗΦΙΟΤ [ζπκπιεξώζηε θαηάιιεια (κε θεθαιαία γξάκκαηα, αξηζκνύο ή ην ζεκείν Υ) ηα
αηνκηθά ζαο ζηνηρεία]

1. Επώνσμο:

2. Όνομα:

4. Όν. μηηέρας:
7. Α.Δ.Τ.:

5. Ημ/νία γέννηζης:

3. Όν. παηέρα:
/

8. ΑΜΚΑ:

Α

11. Αριθ.:

13. Τηλέθφνο (με κφδικό):

14. Κινηηό:

16. Α.Φ.Μ.

17. Έγγαμος (ΝΑΙ/ΟΧΙ)

12. Τ.Κ.:

15. e-mail:
18. Αριθμός Τέκνφν:

ΛΟΙΠΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΤΜΔΝΑ ΚΡΙΣΗΡΙΑ [ζπκπιεξώζηε ηα παξαθάησ δέθα πεδία (α. έσο θαη ι) εθόζον απνδεηθλύεηαη
θάπνην ή θάπνηα από ηα αληίζηνηρα θξηηήξηα.

α. Εκπεηρία

ζη. Αλήιηθα ηέθλα

[αριθμ. μηνών για απαζτόληζη ζε ανηίζηοιτη
θέζη]

[αριθμ. ανήλικφν ηέκνφν ηοσ σπουηθίοσ]

[αρ.αναηεθειζών αιθοσζών ανά μήνα με
ανώηαηο όριο ηις δέκα επηά (17) μονάδες ανά
μήνα]

β. Ποιύηεθλος

δ.

[αριθμ. ηέκνφν ηοσ πολύηεκνοσ σπουηθίοσ]

γ. Σέθλο ποιύηεθλες οηθογέλεηας

Δελ έρεη πξνζιεθζεί θαηά ην ηξέρνλ εκεξνινγηαθό έηνο
ζηνλ ίδην θνξέα άιιν κέινο ηεο ίδηαο νηθνγέλεηαο
θάλνληαο ρξήζε ηεο κνλνγνλετθήο ηδηόηεηαο

ε.

[αριθμ. αδελθών ηοσ σπουηθίοσ μαζί με ηον ίδιο]

Σέθλο κολογολεϊθής οηθογέλεηας
[αριθμ. αδελθών ηοσ σπουηθίοσ μαζί με ηον ίδιο]

Δελ έρεη πξνζιεθζεί θαηά ην ηξέρνλ εκεξνινγηαθό έηνο
ζηνλ ίδην θνξέα άιιν κέινο ηεο ίδηαο νηθνγέλεηαο
θάλνληαο ρξήζε ηεο πνιπηεθληθήο ηδηόηεηαο

δ. Σρίηεθλος

Γολέας κολογολεϊθής οηθογέλεηας
[αριθμ. ηέκνφν ηοσ μονογονέα σπουηθίοσ]

Δελ έρεη πξνζιεθζεί θαηά ην ηξέρνλ εκεξνινγηαθό έηνο
ζηνλ ίδην θνξέα άιιν κέινο ηεο ίδηαο νηθνγέλεηαο
θάλνληαο ρξήζε ηεο πνιπηεθληθήο ηδηόηεηαο

Δελ έρεη πξνζιεθζεί θαηά ην ηξέρνλ εκεξνινγηαθό έηνο
ζηνλ ίδην θνξέα άιιν κέινο ηεο ίδηαο νηθνγέλεηαο
θάλνληαο ρξήζε ηεο κνλνγνλετθήο ηδηόηεηαο

ζ.

Αλαπερία γολέα, ηέθλοσ, αδειθού ή
ζσδύγοσ

η.

Ηιηθία

[ποζοζηό αναπηρίας από 50% και άνφ]

Δελ έρεη πξνζιεθζεί θαηά ην ηξέρνλ εκεξνινγηαθό έηνο
ζηνλ ίδην θνξέα άιιν κέινο ηεο ίδηαο νηθνγέλεηαο
θάλνληαο ρξήζε ηεο ηξηηεθληθήο ηδηόηεηαο

ε.

Γ

9. Τόπος καηοικίας:

10. Οδός:

Γ.

6. Φύλο:

/

Σέθλο ηρίηεθλες οηθογέλεηας
Δελ έρεη πξνζιεθζεί θαηά ην ηξέρνλ εκεξνινγηαθό έηνο
ζηνλ ίδην θνξέα άιιν κέινο ηεο ίδηαο νηθνγέλεηαο
θάλνληαο ρξήζε ηεο ηξηηεθληθήο ηδηόηεηαο

ΤΠ ΔΤΘΤ ΝΗ ΓΗ ΛΧΗ

Η αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ αλαθέξνληαη ζε απηή ηελ αίηεζε-δήισζε
κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην αξρείν άιισλ ππεξεζηώλ
(άξζξν 8 παξ. 4 Ν. 1599/1986)
Με αηνκηθή κνπ επζύλε θαη γλσξίδνληαο ηηο κςπώζειρ πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξ. 22
ηνπ Ν. 1599/1986, δειαδή: «Όπνηνο ελ γλώζεη ηνπ δειώλεη ςεπδή γεγνλόηα ή αξλείηαη ή απνθξύπηεη ηα αιεζηλά
κε έγγξαθε ππεύζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ κελώλ. Επίζεο εάλ ν
ππαίηηνο απηώλ ησλ πξάμεσλ ζθόπεπε λα πξνζπνξίζεη ζηνλ εαπηόλ ηνπ ή ζε άιινλ πεξηνπζηαθό όθεινο βιάπηνληαο
ηξίηνλ ή ζθόπεπε λα βιάςεη άιινλ, ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε κέρξη 10 εηώλ», δηλώνω όηι:
1. Έρσ ηελ πγεία θαη ηελ θπζηθή θαηαιιειόηεηα πνπ κνπ επηηξέπεη ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθόλησλ ηεο εηδηθόηεηαο
πνπ επηιέγσ.
2. Όια ηα ζηοισεία ηεο αίηεζήο κνπ είλαη ακπιβή και αληθή θαη καηέσω ηο απαιηούμενο πποζόν γηα ηελ
επηδησθόκελε ζέζε. ε πεξίπησζε αλαθξίβεηαο γλσξίδσ όηη ζα έρσ ηηο ζπλέπεηεο πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο
δηαηάμεηο ηνπ Ν. 1599/1986.
3. Έρσ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηε δηαδηθαζία επηινγήο θαζόηη δελ έρσ (κε ηελ επηθύιαμε ηεο επόκελεο
παξαγξάθνπ) κώλςμα θαηά ην άπθπο 16 ηος Κώδικα Γημοηικών & Κοινοηικών Τπαλλήλων, ζύκθσλα κε
ην νπνίν δελ κπνξεί λα επηιεγεί όπνηνο: α) έρεη καηαδικαζηεί γηα θαθνύξγεκα θαη ζε νπνηαδήπνηε πνηλή γηα
θινπή, ππεμαίξεζε (θνηλή θαη ζηελ ππεξεζία), απάηε, εθβίαζε, πιαζηνγξαθία, απηζηία δηθεγόξνπ, δσξνδνθία,
θαηαπίεζε, απηζηία πεξί ηελ ππεξεζία, παξάβαζε θαζήθνληνο θαζ' ππνηξνπή, ζπθνθαληηθή δπζθήκηζε, θαζώο
θαη γηα νπνηνδήπνηε έγθιεκα θαηά ηεο γελεηήζηαο ειεπζεξίαο ή νηθνλνκηθήο εθκεηάιιεπζεο ηεο γελεηήζηαο δσήο·
β) είλαη ςπόδικορ θαη έρεη παξαπεκθζεί κε ηειεζίδηθν βνύιεπκα γηα θαθνύξγεκα ή γηα πιεκκέιεκα ηεο
πξνεγνύκελεο πεξίπησζεο, έζησ θαη αλ ην αδίθεκα παξαγξάθεθε· γ) έρεη, ιόγσ θαηαδίθεο, ζηεπηθεί ηα
πολιηικά ηος δικαιώμαηα θαη γηα όζν ρξόλν δηαξθεί ε ζηέξεζε απηή· δ) ηειεί ςπό δικαζηική
ζςμπαπάζηαζη.
4. ε πεξίπησζε ύπαξμεο ηνπ θσιύκαηνο ηεο παξαπάλσ παξαγξάθνπ θαη πξνθεηκέλνπ γηα ζέζεηο βνεζεηηθνύ ή
αλεηδίθεπηνπ πξνζσπηθνύ, εξαιπούμαι από ην θώιπκα επεηδή έρσ εθηίζεη ηελ πνηλή κνπ ή επεηδή έρνπλ αξζεί
ηα κέηξα αζθαιείαο πνπ κνπ έρνπλ επηβιεζεί ή επεηδή έρσ απνιπζεί ππό όξνπο (άξζξ. 4 παξ. 6 Ν. 2207/1994).
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[σπογραθή]

