
 

ΑΙΣΗΗ – ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΩΗ 
για ππόζλητη ζε ςπηπεζίερ ηος Γήμος Κενηπικήρ Κέπκςπαρ & Γιαπονηίυν Νήζυν,  

με ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ  

για ηη λειηοςπγία ηυν Παιδικών Δξοσών – Καηαζκηνώζευν ‘‘ΣΑΜΑΣΙΟ ΓΔΤΛΛΑ’’  

 Όπμος Γοςβιών 

Α. ΦΟΡΔΑ ΠΡΟΛΗΦΗ     

                                       ΓΗΜΟ: ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΚΔΡΚΤΡΑ ΚΑΙ ΓΙΑΠΟΝΣΙΧΝ ΝΗΧΝ   

Β. ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΠΟΙΑ ΤΠΟΒΑΛΛΔΣΑΙ Η ΑΙΣΗΗ (Δπηιέμηε κε ην ζεκείν Υ κία ή πεξηζζόηεξεο εηδηθόηεηεο γηα ηηο 

νπνίεο θαηέρεηε ηα ηππηθά πξνζόληα) 

   πληνληζηώλ/ηξηώλ 

  Δπηκειεηώλ/ηξηώλ 

   Οκαδαξρώλ 

   ΠΔ Γηαηξώλ 

   Ννζνθόκσλ 

   Γπκλαζηώλ 

   Δηδηθώλ πλεξγαηώλ-Φπραγσγώλ 

  Δηδηθώλ πλεξγαηώλ Υεηξνηερλίαο 

 Γηαρεηξηζηώλ/ζηξηώλ 

   Βνεζώλ Γηαρεηξηζηώλ/ζηξησλ 

   Απνζεθάξησλ 

   Δηδηθώλ Σερληηώλ 

   Φπιάθσλ 

  Δξγαηώλ/ηξησλ 

   Πξνζσπηθό Καζαξηόηεηαο 

  

 Γ. ΣΟΙΥΔΙΑ ΤΠΟΦΗΦΙΟΤ [ζπκπιεξώζηε θαηάιιεια (µε θεθαιαία γξάµµαηα, αξηζκνύο ή ην ζεκείν Υ) ηα 
αηνµηθά ζαο ζηνηρεία] 

 1. Δπώλπµν: 
 
 

2. Όλνµα:  3. Όλ. παηέξα:  

 4. Όλ. & επώλπκν Μεηέξαο: 
 
 
 

  5. Ηµ/λία γέλλεζεο:  
 

 6. Φύιν: Άλδξαο  □  Γπλαίθα   □   
 
  Άιιν □ 

 

         

 

 7. Α.Γ.Σ.: 
Ηκεξ.έθδνζεο: 

8. ΑΜΚΑ:  9. Σόπνο θαηνηθίαο: 
 
 

 

 10. Οδόο: 
 
 

        11. Αξηζ.: 12. Σ.Κ.:  

 13. Σειέθσλν  Κηλεηό: 
 
 

 
 

 15. e-mail:  

 16. Α.Φ.Μ. 
 

 

 

17.   Άγακνο/ε          
        Έγγακνο/ε                                                                                                    

Γηαδεπγκέλνο/ε        
         Υήξνο/α           

 18.  Αξηζκόο Σέθλσλ: 
 

       Αλήιηθα …… 
 

       πνπδάδνπλ …... 

 

 

 

 

 

 

 



ΠΡΟΘΔΣΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ: 

 

ΑΡΙΘΜΟ ΜΗΣΡΩΟΤ ΑΥΑΛΙΜΕΝΟΤ……………………………………………………………ΈΣΟ ΠΡΩΣΗ ΑΥΑΛΙΗ…………………………….. 

 
ΛΑΜΒΑΝΔΣΔ ΔΠΙΓΟΜΑ ΑΝΔΡΓΙΑ :       ΝΑΙ       -      ΟΥΙ  ( κςκλώζηε ηη σωστή απάνηηζη) 
 

 
ΠΡΟΤΠΗΡΔΙΑ Δ ΓΗΜΟΙΟΤ ΦΟΡΔΙ: ΜΗΝΔ……/ ΈΣΗ………   
 

ΠΡΟΤΠΗΡΔΙΑ ΣΟΝ ΙΓΙΩΣΙΚΟ ΣΟΜΔΑ: ΜΗΝΔ……/ ΈΣΗ………   
 

αο θαηαζέησ ζπλεκκέλα θσηναληίγξαθα  ησλ  πξνβιεπόκελσλ δηθαηνινγεηηθώλ, γηα ζπκκεηνρή κνπ ζηνλ δηαγσληζκό 

γηα ηελ πιήξσζε ζέζεσλ εηδηθόηεηαο ζηελ από  04 - 08- 2021 (αξηζκ. πξση. 26844/4-8-2021) αλαθνίλσζε. 

 
                                                                   ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΩΗ 

Η αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ αλαθέξνληαη ζε απηή ηελ αίηεζε-δήισζε µπνξεί λα ειεγρζεί µε βάζε ην αξρείν άιισλ 

ππεξεζηώλ (άξζξν 8 παξ. 4 Ν. 1599/1986) 

Με αηνµηθή µνπ επζύλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξώζεηο 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 µε 

έγγξαθε ππεύζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηηµσξείηαη µε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ µελώλ. Δπίζεο εάλ ν ππαίηηνο 

απηώλ ησλ πξάμεσλ ζθόπεπε λα πξνζπνξίζεη ζηνλ εαπηόλ ηνπ ή ζε άιινλ πεξηνπζηαθό όθεινο βιάπηνληαο ηξίηνλ ή 

ζθόπεπε λα βιάςεη άιινλ, ηηµσξείηαη µε θάζεηξμε µέρξη 10 εηώλ», δειώλσ όηη: 

1. Όια ηα ζηνηρεία ηεο αίηεζήο µνπ είλαη αθξηβή θαη αιεζή θαη θαηέρσ ην απαηηνύκελν πξνζόλ γηα γηα ηελ 

επηδησθώκελε ζέζε. ε πεξίπησζε αλαθξίβεηαο γλσξίδσ όηη ζα έρσ ηηο ζπλέπεηεο πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ Ν. 1599/1986. 

2. Έρσ ηελ πγεία θαη ηελ θπζηθή θαηαιιειόηεηα πνπ κνπ επηηξέπεη ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθόλησλ ηεο εηδηθόηεηαο πνπ 

επηιέγσ. 

3. Δίκαη α)Έιιελαο πνιίηεο, ή β) πνιίηεο ησλ άιισλ θξαηώλ-κειώλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ππό ηνπο πεξηνξηζκνύο 

ηνπ άξζξνπ 1παξ. 1 ηνπ N.2431/1996 ή γ) Βνξεηνεπεηξώηεο, Κύπξηνο Οκνγελήο ή Οκνγελείο αιινδαπόο πνπ 

πξνέξρνκαη από ηελ Κσλζηαληηλνύπνιε θαη από ηα λεζηά Ίκβξν θαη Σέλεδν, ή νκνγελήο εμ Αηγύπηνπ. 
4. Γελ έρσ θώιπκα θαηά ην άξζξν 8 ηνπ ππαιιειηθνύ θώδηθα (θαηαδίθε, ππνδηθία, δηθαζηηθή ζπκπαξάζηαζε). 
5. Έρσ δηθαίσµα ζπµµεηνρήο ζηε δηαδηθαζία επηινγήο θαζόηη δελ έρσ (µε ηελ επηθύιαμε ηεο επόµελεο 

παξαγξάθνπ) θώιπµα θαηά ην άξζξν 16 ηνπ Κώδηθα Γεκνηηθώλ & Κνηλνηηθώλ Τπαιιήισλ, ζύµθσλα µε ην 

νπνίν δελ µπνξεί λα επηιεγεί όπνηνο: α) έρεη θαηαδηθαζηεί γηα θαθνύξγεµα 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 δπζθήµηζε, θαζώο 

θαη γηα νπνηνδήπνηε έγθιεµα θαηά ηεο γελεηήζηαο ειεπζεξίαο ή νηθνλνµηθήο εθµεηάιιεπζεο ηεο γελεηήζηαο δσήο, 

β) Γελ είλαη ππόδηθνο θαη έρεη παξαπεµθζεί µε ηειεζίδηθν βνύιεπµα γηα θαθνύξγεµα ή γηα πιεµµέιεµα ηεο 

πξνεγνύµελεο πεξίπησζεο, έζησ θαη αλ ην αδίθεµα παξαγξάθεθε γ) έρεη, ιόγσ θαηαδίθεο,  ζηεξεζεί  ηα  

πνιηηηθά  ηνπ  δηθαηώµαηα  θαη  γηα  όζν  ρξόλν δηαξθεί  ε  ζηέξεζε  απηή  δ)  ηειεί  ππό δηθαζηηθή 

ζπµπαξάζηαζε. ε πεξίπησζε ύπαξμεο ηνπ θσιύµαηνο ηεο παξαπάλσ παξαγξάθνπ θαη πξνθεηµέλνπ γηα ζέζεηο 

βνεζεηηθνύ ή αλεηδίθεπηνπ πξνζσπηθνύ, εμαηξνύµαη από ην θώιπµα επεηδή έρσ εθηίζεη ηελ πνηλή µνπ ή 

επεηδή έρνπλ αξζεί ηα µέηξα αζθαιείαο πνπ µνπ έρνπλ επηβιεζεί ή επεηδή έρσ απνιπζεί ππό όξνπο (άξζξ. 4 παξ. 

6 Ν. 2207/1994). 
6. Γελ έρσ ηα θσιύκαηα ησλ άξζξσλ 15, 17 θαη 206 ηνπ λ. 3584/2007 «Κύξσζε ηνπ Κώδηθα Καηάζηαζεο  

Γεκνηηθώλ θαη Κνηλνηηθώλ Τπαιιήισλ». 
     Ηµ εξνµ  ελία:   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

                                Ο/ Η ππνςήθη.. . .  
                                          
                                             
                                      Ολνµαηεπώλπµν: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 



 


