
ΣΟΧ ι 
Αριθ. ανακοίνωσης 

[συµπληρώνεται 
από  τον υποψήφιο] 

Α. ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ [συµπληρώστέ  µε κεφαλαια γράµµατα την.επωνυµια του φορέα στον οηοί ο.απευθύνετε 'την αίτηση] 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ [συµπληρώστε κατάλληλα (µε κεφαλαίά  γράµµατα,' αριθµούς ή  τό  σήµεί ο Χ) τα ατοµί κά  σας στοί χεία] 

2. Όνοµα: 3. Όν. πατέρα: 

5. Ηµ/νία.Υέωησης:. ...................._..:1....................../ 6. Φύλο: Α 

8. ΑΜΚΑ: 

12. Τ. Κ.: 

14. Κινητό: 

1. Επώνυµο: 

4. Όν. µητέρας: . 

7. Α.∆.Τ.: 

10. Οδός: 

13. Τηλέφωνο (µε κωδικό): 

9. Τόπος κατοικίας: .............................................................................. 

11. Αριθ.: 

15. e—πiα ί Ι: 

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠ ΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ 
για πρόσληψη σε υπηρεσ ί ες 

ή  σε νοµικά  πρόσωπα του ∆ηµοσ ί ου 
ή  σε ΟΤΑ ή  σε νοµικά  πρόσωπα των ΟΤΑ µε 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 
Αριθ. πρωτ/λου α ίτησης 

[συµπληρώνεται 
από  το φορέα πρόσληψης] 

∆. ΛΟΙΠΆ  ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ (τύπικά  & .τυχόν πρόσθετα) ΠΡΟΣΟΝΤΑ [συµπληρώστέ  µόνο εφόσον για την 
επιδιωκόµενη ή  τις επιδιωκοµενες θέσεις απάΙτούνται απο την ανακοί νωση και άλλα προσόντα περα από  τον τίτλο σπούδών (Π.χ.; άδεια 
άσκησης επαγγέλµατός; γνωση ξριης Υ ~ωc βας, Χειρισµός Η/Υ)] 

1. 4 

2. 5 

3. 6 

Τ: ΤΙΤΛΟΣ .ΣΠΟΥ∆ΩΝ [για τις ειδικότητες κατηγορίας ΠΕ ή  ΤΕ ή  ∆Έ  καταγράψτε την ονοµασία του τίτλού  σπόύδών σας (στήλη α.), 

α/α α. ονοµασία τί τλου 

1.  

2.  

Ε: ΕΠΙ∆ΙΩΚΟΜΕΝΕΣ 0ΕΣΕΙΣ ΚΑΤΑ. ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ [δηλώστε ποί ες από  τις θέσεις εποχικού  προσωπικού  της 
ανακοί νωσης επιδιωκετε κατά . σέιρά  προτί µησης (πεδί ο α.) και κατάγρά ιµτέ  για καθεµί α από  τις προτιµήσεις σας, .σύµφωνα µε όσα 
ορίζοντάι στην ανάκρινωσή; άν διαθέτέτε εντοπιότητα (πεδίο β.), αν κατέχετε τά  κύρια προσόντα επ ί λογής ή  τυχόν, επικουρικά  και σε 
ποί ο βαθµό  επικουράς(πέδίο. γ) καθώς και πόσουςµήνες εµπειρίας διάθέτέτε (πεδίο δ.)] 

2~ 3η 4η 5Η ι*) ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ: 1 η επιλογή  επιλογή επιλογή επιλογή επιλογή  

α. Κωδικός θέσης [αναγράψτε για κάθε προτί µησή  σας 
τον αντίστοιχο κωδικό  Θέσης από  την ανακοί νωση] 

γ. Κύρια ή  επικουρικά  προσόντα (αναγράψτε 1 (αν κατέχετε τα 
κύρια προσόντα) ή  Α ή  Β ή  Γ κτλ. (για τον αντίστοιχο βαθµό  επικουρίας)] 

δ. Εµπειρία [αναγράψτε τον αριθµό  µηνών εµπειρίας που διαθέτετε 
για καθεµία από  τις προτιµήσεις σας] 

`ι Σηµε ίωση: Εφόσον επιθυµεί τε να δηλώσετε παραπάνω από  πέντε (5) κωδικούς θέσεων, χρησιµοποιήστε νέο έντυπο ΣΟΧ.6. 



ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΗΜΜΕΝΩΝ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 
[αριθµήστε σε εµφανές σηµείο καθένα από  τα συνυποβαλλόµενα δικαιολογητικά  και τα υπόλοιπα έγγραφα που επισυνάπτετε 

για την υποστήριξη της υποψηφιότητάς σας και καταγράψτε τα εδώ, ακολουθώντας την ίδια σειρά  αρίθµησης] 

1. 9 

λ 

2. 10. 

3. 11. 

4. 12. 

[συµπληρώνεται από  το φορέα πρόσληψης] 5.  

6.  

7.  

8.  

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ 
Η ακρί βεια των στοιχεί ων που αναφέρονται σε αυτή  την α ίτηση-δήλωση µπορεί  να ελεγχθεί  µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών 

(άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

Με ατοµική  µου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από  τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρ. 22 του Ν. 1599/1986, 
δηλαδή: «'Οποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή  γεγονότα ή  αρνεί ται ή  αποκρύπτει τα αληθινά  µε έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 
τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών µηνών. Επ ί σης εάν ο υπα ίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορί σει στον εαυτόν του ή  
σε άλλον περιουσιακό  όφελος βλάπτοντας τρίτον ή  σκόπευε να βλάψει άλλον, τιµωρείται µε κάθειρξη µέχρι 10 ετών», δηλώνω ότι: 
Ι. 'Ολα τα στοιχεία της αίτησής µου εί ναι ακριβή  και αληθή  και κατέχω όλα τα απαιτούµενα προσόντα για κάθε επιδιωκόµενο 

κωδικό  Θέσης όπως αυτά  αναφέρονται στην ανακοί νωση και αναγράφονται στην παρούσα α ίτηση. Σε περί πτωση ανακρίβειας γνωρίζω ότι 
θα έχω τις συνέπειες που προβλέπονται από  τις διατάξεις του Ν. 1599/1986. 

2. 'Εχω δικα ί ωµα συµµετοχής στη διαδικασί α επιλογής καθότι δεν έχω (µε την επιφύλαξη της επόµενης παραγράφου) κώλυµα κατά  το 
άρθρο 8 του Υπαλληλικού  Κώδικα, σύµφωνα µε το οποί ο δεν µπορεί  να επιλεγεί  όποιος: α) έχει καταδικαστεί  για κακούργηµα και 
σε οποιαδήποτε ποινή  για κλοπή, υπεξαί ρεση (κοινή  και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, 
δωροδοκ ί α, καταπ ί εση, απιστία περί  την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος καθ υποτροπή, συκοφαντική  δυσφήµιση, καθώς και για 
οποιοδήποτε έγκληµα κατά  της γενετήσιας ελευθερί ας ή  οικονοµικής εκµετάλλευσης της γενετήσιας ζωής β) εί ναι υπόδικος και έχει 
παραπεµφθεί  µε τελεσίδικο βούλευµα για κακούργηµα ή  για πληµµέληµα της προηγούµενης περί πτωσης έστω και αν το αδί κηµα 
παραγράφηκε γ) έχει, λόγω καταδ ί κης στερηθεί  τα πολιτικά  του δικαιώµατα και για όσο χρόνο διαρκεί  η στέρηση αυτή  δ) τελεί  
υπό  δικαστική  συµπαράσταση. 

3. Σε περί πτωση ύπαρξης του κωλύµατος της παραπάνω παραγράφου και προκειµένου για θέσεις βοηθητικού  ή  ανειδί κευτου προσωπικού, 
εξαιρούµαι από  το κώλυµα επειδή  έχω εκτίσει την ποινή  µου ή  επειδή  έχουν αρθεί  τα µέτρα ασφαλεί ας που µου έχουν επιβληθεί  ή  
επειδή  έχω απολυθεί  υπό  όρους (άρθρ. 4 παρ. 6 Ν. 2207/1994). 

Ηµεροµην ία: 0/Η υποψ ήφι.... 

Ονοµατεπώνυµο: [υπογραφή] 




