
ΑΙΤΗΣΗ _ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
για πρüσληψη σε υπηρεσßεò

του ΔÞμου ΚεντρικÞò ΚÝρκυραò & Διαποντßων ΝÞσων, με ΣΥΙνΙΒΑΣΗ ΕΡΙ¶ΣΙΑΣ ΟΡΙΣΙΙ{ΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Ι75 του Ν.476412020 ΦΕΚ 256lΑ,ι23-12-202

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΑΙΤΗΣΗ (ΕπιλÝξτε μετο σημεßο Χ μßα Þ περισσüτερεò ειδικüτητεòγια τ
κατÝχετε τα τυπικÜ προσüντα)

Ξ ΠΕ Διοικητικοý

Ξ ΠΕ Πολιτικþν Μηχανικþν Þ ΤΕ Δομικþν¸ργων Þ ΤΕ¸ργων ΥποδομÞò Þ ΤΕ Πολιτικþν Μηχανικþν Þ
ΤΕ Πολιτικþν Μηχανικþν Δομικþν¸ργων Þ ΤΕ Πολιτικþν Μηχανικþν¸ργων ΥποδομÞò

Π ΠΕ Εποπτþν Δημüσιαò Υγεßαò
Ξ ΠΕ Μηχανολüγου Μηχανικοý
Ξ ΔΕ Διοικητικοý
Π ΔΕ Οδηγþν Β'κατηγορßαò
Π ΔΕ Τεχνιτþν Ηλεκτρολüγων
Ξ Δ.Ε. Χειριστþν ΜηχανημÜτων¸ργου
ΔΕ Χειριστþν Αγροτικþν ΜηχανημÜτων

Π ΥΕ Καθαριστþν/τριþν Σχολικþν ΜονÜδων (πλÞρουò απασχüλησηò)
Π ΥΕ Καθαριστþν/τριþν Σχολικþν ΜονÜδων (μερικÞò απασχüλησηò)
Π ΥΕ ΕκδοροσφαγÝων
Π ΥΕ Βοηθοý ΕκδοροσφαγÝα
Ξ ΥΕ Βοηθητικþν Εργασιþν Καθαριüτηταò
Π ΥΕ Γενικþν Καθηκüντων
ΠΥΕ

4. ¼ν. & επþνυμο ΜητÝραò: 5. Ημ/νßα γÝννησηò: 6. Φýλο: ¶νδραò Π

¶λλ0 Ξ

Ημερ.Ýκδοσηò:

Α.Φ.Μ. Ι7. φαμοò/η Π
¸γγαμοò/η Ξ

ΔιαζευγμÝνοò/η Ξ
ΧÞροò/α Π

Ι8. Αριθμüò ΤÝκνων:

ΑνÞλικα......

ΠΡοΣΘΕΤ¶ ΠΛΗΡοΦοΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:



ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ,ΕΤΟΣ ΠΡΩΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ.

ΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΕΙΙΙΔΟΜΑΑΝΕΡΓΙΑΣ : ΝΑΙ - ΟΧΙ ( κυκλCοστε τη σωσαÞ απιßντηση)

ΓΡοΥΤΙtΡΕΣΙΑ ΣΕ ΔΗΜοΣΙοΥΣ ΦοΡΕΙΣ: ΜΗΝΕΣ...,../ ¸ΤΗ.........

ΠΡοΥΙΙΗΡΕΣΙΑ ΣΤοΝ ΙΔΙΩΤΙΚο ΤοΜΕΑ : ΜΗΝΕΣ.. ..../ ¸ΤΗ.. .

Σαò καταθÝτω συνημμÝνα φωτοαντßγραφα των προβλεπüμενων δικαιολογητικþνrγια σι)μμετοχÞ μου στον
θÝσεων ειδι απü 22 -02-2021

ΥΠΕΥΘΥΝΗΔΗΛΩΣΗ
Η ακρßβεια των στοιχεßων που αναφÝρογται σε αυτÞ την αßτηση-δÞλωση
μπορεß να ελεγχθεß με βÜση το αρχεßο ÜΙλωγ υιτηρεσιþν (Üρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

Με ατομικÞ μου ευθýνη και γνωρßζονταò τιò κυρþσειò που προβλÝπονται απü τιò διατÜξειò τηò παρ. 6 του Üρθρ. 22 του
Ν. 1599/1986, δηλαδÞ: «ßΟποιοò εν γνþσει του δηλþνει ψευδÞ γεγονüτα Þ αρνεßται Þ αποκρýπτει τα αλ;ηθινÜ με Ýγγραφη
υπεýθυνη δÞλωση του Üρθρου 8 τιμωρεßται με φυλÜκιση τουλÜχιστον τριþν μηνþν. Επßσηò εÜγ ο υπαßτιοò αυτþν των
πρÜξεων σκüπευε γα προσπορßσει στον εαυτüν του Þ σε Üλλον περιουσιακü üφελοò βλÜπτονταò τρßτον Þ σκüπευε να
βλÜψει Ü},λον, τιμωρεßται με κÜθειρξη μÝχρι Ι0 ετþν»», δηλþνω üτι:

1. ¼λα τα στοιχεßα τηò αßτησÞò μου εßναι ακριβÞ και αληθÞ και κατÝχω το απαιτοýμενο προσüν για για τηγ
επιδιωκþμενη θÝση. Σε περßπτωση ανακρßβειαò γνωρßζω üτι θα Ýχω τιò συνÝπειεò που προβλÝπονται απü τιò
διατÜξειò του Ν. 1599/1986.

2. ¸χω την υγεßα και την φυσικÞ καταλληλüτητα που μου επιτρÝπει την εκτÝλεση των καθηκüντων τιlò ειδικüτηταò που
επιλÝγω, δεν Ýχω χρüνια υποκεßμενα νοσÞματαο δεν αιτÞκω σε ευπαθεßò ομÜδεò ευÜλωτεò στον κορωγοßü COVID-l9.

3. Εßμαι α}Ελληναò πολßτηò, Þ β) πολßτηò τωγ Üλλων κρατþν-μελþγ τηò ΕυρωπαßκÞò¸νωσηò, υπü τουò περιορισμοýò του
Üρθρου Ιπαρ. l του Ν.243ΙlΙ996 Þ γ) Βορειοηπειρþτηò, Κýπριοò ΟμογενÞò Þ Ομογενεßò αλλοδαπüò που προÝρχομαι απü
την Κωνσταντινοýπολη και απü τα νησιÜ ºμβρο και ΤÝνεδο, Þ ομογενιÞò εξ Αιγýπτου.

4. Δεν Ýχω κþλυμα κατÜ το Üρθρο 8 του υπαλληλικοý κþδικα (καταδßιòηο υποδικßα, δικαστικÞ συμπαρÜσταση).
5. ¸χω δικαßωμα συμμετοχÞò στη διαδικασßα επιλογÞò καθüτι δεν Ýχω (με τηγ επιφýλαξη τηò επüμενηò παραγρÜφου)

κþλυμα κατÜ το Üρθρο Ι6 του Κþδικα Δημοτικþν & Κοινοτικþν ΥπdλÞλων, σýμφωνα με το οποßο δεν μπορεß να
επιλεγεß üποιοò: α) Ýχει καταδικαστεß για κακοýργημα και σε οποιαδÞποτε ποινÞ για κλοΖηß, υπεξαßρεση (κοινÞ και
στηγ υπηρεσßα), απÜτη, εκβßαση, πλαστογραφßα, απιστßα δικηγüρου, δωροδοκßα, καταπßεση, απιστßα περß την
υπηρεσßα, παρÜβαση καθÞκοντοò καθ' υποτροπÞ, συκοφαντικιÞ δυσφÞμιση, καθþò και για οποιοδÞποτε Ýγκλημα
κατÜ τηò γενετÞσιαò ελευθερßαò Þ οικονομικÞò εκμετÜλλευσηò τηò γενετÞσιαò ζωÞò, β) Δεν εßγαι υπüδικοò και Ýχει
παραπεμφθεß με τελεσßδικο βοýλευμα για κακοýργημα Þ για πλημμÝλημα τηò προηγοýμενηò περßπτωαι§, Ýστω και αγ
το αδßκημα παραγρÜφηκει γ) Ýχει, λüγω καταδßκηò, στερηθεß τα πολιτικÜ του δικαιþματα και για üσο χρüνο
διαρκεß η στÝρηση αυτÞ δ) τελεß υπü δικαστικÞ συμπαρÜσταση.

Σε περßπτωση ýπαρξηò του κωλýματοò τηò παραπÜνω παραγρÜφου και προκειμÝνου για θÝσειò βοηθητικοý Þ ανειδßκευτου
προσωπικοýο εξαιροýμαι απü το κþλυμα επειδÞ Ýχω εκτßσει την ποινÞ μου Þ επειδÞ Ýχουν αρθεß τα μÝτρα ασφαλεßαò
που μου Ýχουν επιβληθεß Þ επειδÞ Ýχω απολυθεß υπü üρουò (Üρθρ. 4 παρ. 6 Ν.2207 ΙΙ994).

Ημ ερομ ηνßα:
Ο/ Η υποψÞφι....


