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ΣΟΙΥΕΙΑ ΣΑΤΣΟΣΗΣΟ ΤΠΟΦΗΦΙΟΤ
Αξ. Δει. Σαπηόηεηαο:

Ηκεξ. έθδνζεο:
Εθδ. Αξρή

Επώλπκν:
Όλνκα:
Παηξώλπκν:

Μεηξώλπκν:

Ηκεξ. Γέλλεζεο:

Σόπνο γέλλεζεο:

Ηκεξ. Γέλλ (νινγξάθσο)
Οηθνγ. Καηάζηαζε:

Αξ. Σέθλσλ

Άγακνο / Έγγακνο

Δ/λζε Καηνηθίαο:

Σ. Κ.

Πόιε:

Ννκόο

Σειέθσλν:

ΤΜΠΛΗΡΧΜΑΣΙΚΑ ΣΟΙΥΕΙΑ ΤΠΟΦΗΦΙΟΤ
1

Ελδηαθέξνκαη γηα ηε Θέζε Εξγαζίαο

2

Έρσ ηίηιν ζπνπδώλ:
(νινγξάθσο)

3

Τπεξέηεζα ηελ ζεηεία κνπ ζην ώκα
(ζπκπιεξώλεηαη κόλν από άξξελεο ππνςεθίνπο)

Καη απνιύζεθα ηελ

4

κε βαζκό ηθαλόηεηαο

Καηέρσ Άδεηα Οδήγεζεο κε αξηζκό
Ηκεξ. Έθδνζεο

5. Καηέρσ ή ζα απνθηήζσ ζε δηάζηεκα δύν κελώλ, δίπισκα κνηνζηθιέηαο ή
ηαρύπιννπ ζθάθνπο.
ΝΑΙ / ΟΥΙ
*(ην ζεκείν 6 ζπκπιεξώλεηαη εθόζνλ έρεη πξνβιεθζεί ζηελ πξνθήξπμε ε αλσηέξσ πξνϋπόζεζε)

1

6

Δηθαηνινγεηηθά πνπ επηζπλάπηνληαη κε ηελ παξνύζα αίηεζε:
α. Τπεύζπλε Δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν.1599/86 όηη νη ππνςήθηνη απνδέρνληαη
όινπο ηνπο όξνπο ηεο πξνθήξπμεο, έρνπλ ηηο πξνϋπνζέζεηο θαη ηα απαηηνύκελα
από ηελ παξνύζα πξνθήξπμε πξνζόληα θαη όηη ηα αλαθεξόκελα ζηελ αίηεζε
ηνπο ζηνηρεία είλαη αιεζή. ηελ ίδηα δήισζε αλαθέξνπλ όηη δελ έρνπλ
θαηαδηθαζηεί ακεηάθιεηα γηα θαθνύξγεκα θαη ζε νπνηαδήπνηε πνηλή γηα θινπή,
ππεμαίξεζε (θνηλή θαη ζηελ ππεξεζία), απάηε, εθβίαζε, πιαζηνγξαθία, απηζηία
δηθεγόξνπ, θαηαπίεζε, απηζηία πεξί ηελ ππεξεζία, παξάβαζε θαζήθνληνο, θαζ’
ππνηξνπή ζπθνθαληηθή δπζθήκεζε, θαζώο θαη γηα νπνηνδήπνηε έγθιεκα θαηά
ηεο γελεηήζηαο δσήο, δελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί ακεηάθιεηα γηα παξάβαζε ηνπ
λόκνπ πεξί ζήξαο θαη ηνπ λόκνπ πεξί όπισλ θαη όηη δελ ηεινύλ είηε ππό
ζηεξεηηθή δηθαζηηθή ζπκπαξάζηαζε (πιήξε ή κεξηθή), είηε ππό επηθνπξηθή
δηθαζηηθή ζπκπαξάζηαζε (πιήξε ή κεξηθή), είηε ππό ζπλδπαζκό ησλ δύν
πξνεγνπκέλσλ θαη γηα ηνπο ππνςήθηνπο άλδξεο όηη έρνπλ ππεξεηήζεη ηε
ζηξαηησηηθή ηνπο ζεηεία ζην ηξάηεπκα σο ηθαλνί θαηεγνξίαο Ι1 - Ι2 ή έρνπλ
απαιιαγεί λόκηκα από ηηο ζηξαηησηηθέο ηνπο ππνρξεώζεηο όρη όκσο γηα ιόγνπο
πγείαο.
β. Επηθπξσκέλν θσηναληίγξαθν ηνπ δειηίνπ ηαπηόηεηαο.
γ. Πξόζθαην Πηζηνπνηεηηθό γελλήζεσο

…………………., ………………………../20….
(ηόπνο)

(εκεξνκελία)

Ο/Η ΤΠΟΦΗΦΙΟ/Α
(ππνγξαθή)

ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΧΗ ΑΙΣΗΗ
 Πξηλ ζπκπιεξσζεί ε αίηεζε ζπληζηάηαη λα δηαβαζηεί κε πξνζνρή ε πξνθήξπμε
θαη νη ζρεηηθέο νδεγίεο θαζώο θαη ην ζπκπιεξσκέλν ππόδεηγκα
 Η αίηεζε πξέπεη λα ζπκπιεξσζεί κε ΚΕΦΑΛΑΙΑ γξάκκαηα, κε κεγάιε πξνζνρή
θαη επηκέιεηα, ρσξίο ζβεζίκαηα θαη δηνξζώζεηο.
 Αηηήζεηο κε δηνξζώζεηο, ζβεζίκαηα θιπ δελ γίλνληαη δεθηέο
 Όια ηα ζηνηρεία πνπ αλαγξάθεη ν ππνςήθηνο απαηηείηαη λα είλαη αθξηβή θαη λα έρεη
ηα αληίζηνηρα δηθαηνινγεηηθά.
Ο θάζε ππνςήθηνο δηθαηνύηαη ζπκκεηνρήο ζε κηα κόλν ζέζε εξγαζίαο από ηηο
αλαγξαθόκελεο ζηνλ ζρεηηθό πίλαθα θαηαλνκήο ηεο πξνθήξπμεο
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