ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
214/15-10-2020

για την πρόσληψη χειριστή Η/Υ για το 2020 - 2021, στο ΚΔΒΜ 2
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΑΕ – ΑΕ ΟΤΑ με σύμβαση διάρκειας
έως οχτώ (8) μήνες

Αριθμός Πρωτοκόλλου
(συμπληρώνεται από την υπηρεσία)

Α. ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ [συμπληρώστε με κεφαλαία γράμματα την επωνυμία του φορέα στον οποίο απευθύνετε την αίτηση]
ΚΔΒΜ 2 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΑΕ – ΑΕ ΟΤΑ

Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ [συμπληρώστε κατάλληλα (με κεφαλαία γράμματα, αριθμούς ή το σημείο Χ) τα ατομικά σας στοιχεία]
1. Επώνυμο:

2. Όνομα:

3. Όν. πατέρα

4. Όν. μητέρας:

5. Ημ/νια γέννησης:

Α
6. Φύλο:
Θ

7. Α.Δ.Τ

8. ΑΜΚΑ:

9. ΑΦΜ:

9. Τόπος κατοικίας:
12. Τ.Κ.:

10. Οδός & αριθμός:
13. Τηλέφωνο:
17.Οικ. Κατάσταση:

15. e-mail:
18. Αριθμός Τέκνων:

14. Κινητό:

19. Ανήλικα:

Γ. ΕΠΙΛΟΓΗ ΘΕΣΗΣ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ
ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ
περισσότερες θέσεις στις παρατηρήσεις]

[συμπληρώνετε

Α

Β

Παρατηρήσεις

Κωδικός θέσης [αναγράψτε για κάθε προτίμησή σας τον αντίστοιχο
κωδικό θέσης από την ανακοίνωση]

Δ. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΗΜΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ [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]
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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. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση και στο βιογραφικό σημείωμα είναι αληθή. Σε περίπτωση
ανακρίβειας γνωρίζω ότι θα έχω τις συνέπειες που προβλέπονται από τις διατάξεις του Ν. 1599/1986.
2. Δεν έχω κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Ν. 3584/2007
3. Έχω / Δεν έχω* απασχοληθεί τους τελευταίους 12 μήνες στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α
4. Οι άνδρες μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές
τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές. Δεν απαιτείται εκπλήρωση των στρατιωτικών
υποχρεώσεων για τους πολίτες κράτους της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη χώρα των οποίων δεν προβλέπεται η
υποχρέωση στράτευσης.
* Υπογραμμίστε αυτό που ισχύει.
Ο/Η υποψήφιος/-α

[ολογράφως & υπογραφή]

