ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
για πρόσληψη έκτακτου επικουρικού προσωπικού
στο ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΤΥΦΛΩΝ (Κ.Ε.ΑΤ)-Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
(ΕΩΣ 30/09/2020)

...................................
Αριθ. πρωτ/λου αίτησης
[συμπληρώνεται
από το φορέα πρόσληψης]

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Α.

ΣΤ Ο ΙΧΕΙ Α ΦΟΡ Ε Α Π Ρ ΟΣ ΛΗ Ψ ΗΣ [συμπληρώστε με κεφαλαία γράμματα τα στοιχεία του φορέα στον οποίο απευθύνετε την
αίτησή σας π.χ. Κ.Ε.Α.Τ]

1.Επωνυμία φορέα:
2. που εδρεύει στο νομό:
3. που εδρεύει/ανήκει στο δήμο ή στην κοινότητα:
[μόνο εφόσον πρόκειται για δήμο ή κοινότητα ή νομικό τους πρόσωπο]
Β. ΣΤ Ο ΙΧΕΙ Α Υ Π Ο Ψ Η ΦΙ ΟΥ [συμπληρώστε με κεφαλαία γράμματα τα ατομικά σας στοιχεία]
1. Επώνυμο:
2. Όνομα:
4. Όν. μητέρας:
7. Α.Δ.Τ.:

5. Ημ/νία γέννησης:

/

/

3. Όν. πατέρα:
6. Φύλο:

Α

Γ

8. Τόπος κατοικίας (πόλη, δήμος, κοινότητα):
(νομός):

9. Οδός:
12. Τηλέφωνο (με κωδικό):

Γ.

10. Αριθ.:
13. Κινητό:

11. Τ.Κ.:

14. e-mail:

ΤΙ ΤΛ Ο Σ Σ Π Ο ΥΔ ΩΝ [για τις ειδικότητες κατηγορίας ΔΕ καταγράψτε την ονομασία του τίτλου σπουδών σας (στήλη α.),

α/α

α. ονομασία τίτλου

1.
2.
Δ.

ΛΟ ΙΠ Α ΑΠ ΑΙ Τ ΟΥ ΜΕ Ν Α ( τ υ πικ ά & τ υχ ό ν πρ ό σθ ετ α) Π ΡΟ Σ ΟΝ Τ Α [συμπληρώστε μόνο εφόσον για την επιδιωκόμενη θέση
απαιτούνται από την ανακοίνωση και άλλα προσόντα πέρα από τον τίτλο σπουδών (π.χ., χειρισμός Η/Υ ]

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

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

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

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

Ε.

ΕΠΙΔ ΙΩ Κ ΟΜΕ ΝΗ Θ ΕΣ Η [δηλώστε τη θέσης του επικουρικού προσωπικού της ανακοίνωσης που επιδιώκετε (πεδίο α.) και
καταγράψτε για καθεμία από τις προτιμήσεις σας, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην ανακοίνωση, αν κατέχετε τα κύρια προσόντα
επιλογής (πεδίο β)

α.

ΕΠΙΔ ΙΩ Κ ΟΜΕ ΝΗ ΘΕΣ Η

β.

Κύρια προσόντα αναγράψτε 1 (αν κατέχετε τα κύρια
προσόντα)

Κ ΑΤ ΑΛ ΟΓΟΣ ΣΥΝΗΜΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛ ΟΓΗΤΙΚΩΝ
[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.

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

10.

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

2.

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

11.

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

3.

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

12.

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

4.

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

13.

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

5.

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

14.

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

6.

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

7.

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

8.

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

9.

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

[συμπληρώνεται από το φορέα πρόσληψης]

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
Η ακρίβεια των στοιχείων που αναφέρονται σε αυτή την αίτηση-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: «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη
δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Επίσης εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να
προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με
κάθειρξη μέχρι 10 ετών», δηλώνω ότι:

1. Όλα τα στοιχεία της αίτησής μου είναι ακριβή και αληθή και κατέχω όλα τα απαιτούμενα προσόντα για τον επιδιωκόμενο
κωδικό θέσης, όπως αυτά αναφέρονται στην ανακοίνωση-πρόσκληση ενδιαφέροντος και αναγράφονται στην παρούσα αίτηση.
Σε περίπτωση ανακρίβειας γνωρίζω ότι θα έχω τις συνέπειες που προβλέπονται από τις διατάξεις του Ν. 1599/1986.

2. Έχω δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής καθότι δεν έχω κώλυμα κατά τα άρθρα 8 και 9 του Υπαλληλικού
Κώδικα (ν. 3528/2007), σύμφωνα με τα οποία δεν μπορεί να επιλεγεί όποιος: α) έχει καταδικαστεί για κακούργημα και σε
οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου,
δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ' υποτροπή συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς
και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, β) είναι
υπόδικος που έχει παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης,
έστω και αν το αδίκημα έχει παραγραφεί, γ) έχει, λόγω καταδίκης, στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώματα και για όσο χρόνο
διαρκεί η στέρηση αυτή, δ) τελεί υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό επικουρική δικαστική
συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις, ε) έχει απολυθεί από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α.
ή άλλου Νομικού Προσώπου του δημόσιου τομέα, λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσεως ή λόγω
καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο, οφειλόμενο σε υπαιτιότητα του εργαζομένου, αν δεν παρέλθει
πενταετία από την απόλυση.
Ημερομη νία: ...........................

Ο/Η υποψήφι....

Ονοματεπώνυμο: ......................................

[υπογραφή]

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
Η ακρίβεια των στοιχείων που αναφέρονται σε αυτή την αίτηση-δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών
(άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

ΠΡΟΣ(1):
Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:
(2)

Ημερομηνία γέννησης :
Τόπος Γέννησης:
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:

Τηλ:

Τόπος Κατοικίας:

Οδός:

Αριθ:

ΤΚ:

Δ/νση Ηλεκτρ.
Ταχυδρομείου
(Εmail):

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (1), που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν.
1599/1986, δηλώνω ότι τα στοιχεία που συμπληρώνω στον ακόλουθο πίνακα για την απόδειξη της επαγγελματικής μου εμπειρίας
είναι ακριβή.

1.ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ
ΤΟΜΕΑΣ
ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ

ΔΙΑΣΤΗΜΑ*
ΑΠΟ

ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ
ΕΩΣ

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

(να αναγραφεί μόνο η
αρίθμησή τους όπως
προκύπτει από τον πίνακα
επισυναπτόμενων στην
αίτηση)

*ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα διαστήματα που δηλώνονται απαιτείται να συμπίπτουν με τα αναφερόμενα διαστήματα στα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά

2.ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

ΔΙΑΣΤΗΜΑ*
ΑΠΟ

ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ
ΕΩΣ

(να αναγραφεί μόνο η αρίθμησή τους όπως
προκύπτει από τον πίνακα επισυναπτόμενων στην
αίτηση)

*ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα διαστήματα που δηλώνονται απαιτείται να συμπίπτουν με τα αναφερόμενα διαστήματα στα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά

Ημερομηνία: ……./……../ 2020
Ο – Η Δηλ.

(Υπογραφή)

(1) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8
τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε
άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.

