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Αρ.Πρωτ. και κωδικός υποψηφίου
(Συμπληρώνεταιαπό τονΦορέα)

(Η ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΑ)
ΕΠΩΝΥΜΟ:
ΟΝΟΜΑ:
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ:

ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ:

(αριθμητικώς)

ΦΥΛΟ (1):

Άνδρας:

Γυναίκα:

ΑΡ. ΔΕΛΤ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΟΣ:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ:
ΟΔΟΣ

ΑΡΙΘ.

ΠΟΛΗ, ΔΗΜΟΣ Ή ΚΟΙΝ.

ΤΗΛΕΦΩΝΑ:
(με κωδικό)

Τ.Κ.

ΝΟΜΟΣ

e-mail:

Κατέχω όλα τα απαιτούμενα προσόντα για κάθε συγκεκριμένη θέση που επιλέγω, όπως αυτά αναφέρονται στην προκήρυξη και αναγράφονται στην παρούσα αίτηση.

Δεν
έχω διοριστεί µε τις διατάξεις του ν. 2190/1994 ή έχει παρέλθει πενταετία από την ημερομηνία διορισµού µου µέχρι τη λήξη της προθεσµίας των
αιτήσεων(2)
ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ, ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ
Σειρά προτίµησης:

1η

2η

3η

4η

5η

6η

7η

8η

9η

10η

ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ:
(ΚΩΔΙΚΟΣ)

ΕΜΠΕΙΡΙΑ(3):

(σε µήνες)

ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ

1.
ακέραιος

αριθμητής

παρονομαστής

ΕΤΟΣ ΚΤΗΣΗΣ

ακέραιος

αριθμητής

παρονομαστής

ΕΤΟΣ ΚΤΗΣΗΣ

2.

Δεν έχω τον απαιτούμενο τίτλο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Συμμετέχω με βάση την εμπειρία
και με άλλο τίτλο (τουλάχιστον Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης) σύμφωνα με την προκήρυξη

(Δεύτερος τίτλος συναφής ή δίπλωμα επαγγελματικής εκπαίδευσης ΟΕΕΚ
συναφών σπουδών με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης)

ΓΝΩΣΗ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ: Να σημειωθεί το επίπεδο γλωσσομάθειας στη γλώσσα (Άριστη = 1, Πολύ καλή = 2, Καλή = 3, Μέτρια = 4)
ΑΓΓΛΙΚΑ

ΓΑΛΛΙΚΑ

ΓΕΡΜΑΝ.

ΙΤΑΛΙΚΑ

ΙΣΠΑΝ.

ΡΩΣΙΚΑ

.…..…….

.. …..…….

11η

12η



ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

(Όπως αναφέρονται στην προκήρυξη και απαιτούνται για τις επιδιωκόμενες θέσεις)
ΛΟΙΠΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

α)Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος
η

β)Άδεια Οδήγησης

1
η
2

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ




γ)
ε)

δ)
στ)

(4)

ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ ή τέκνο πολυτέκνου

 ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ ή Τέκνο τριτέκνου

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ


Θέσεις ατόμων που
προέρχονται από τη Μουσουλμανικής
Τέκνο
μειονότητα της Θράκης

 ΣΥΓΓΕΝΗΣ ΑΜΕΑ

Τριτέκνου
Συνημμένα καταθέτω τα παρακάτω απαιτούμενα από την προκήρυξη δικαιολογητικά:

1)

7)

2)

8)

3)

9)

4)

10)

5)

11)

6)

12)
(Συμπληρώνεται από τον Φορέα)
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
Δηλώνω ότι τα στοιχεία της αίτησής μου είναι ακριβή και αληθή. Σε περίπτωση ανακρίβειας γνωρίζω ότι θα έχω τις συνέπειες που προβλέπονται από τις
διατάξεις του Ν.1599/1986. Δηλώνω επίσης ότι δεν έχω απολυθεί λόγω ακαταλληλότητας ή πειθαρχικών παραπτωμάτων, από τον Οργανισμό Αστικών
Συγκοινωνιών Αθηνών (Ο.Α.Σ.Α.) ή τους Εκτελεστικούς Φορείς Συγκοινωνιακού Έργου (Ε.Φ.Σ.Ε.) (άρθρο έκτο, παρ. 4 του Γενικού Κανονισμού Προσωπικού).

Υπογραφή υποψηφίου

Ημερομηνία . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
(1) Όλα τα τετράγωνα (

……) απαντώνται συµπληρώνοντάς τα µε ένα Χ (Χ ).

(2) Συµπληρώνεται υποχρεωτικά από υποψηφίους που δεν έχουν διορισθεί ως τακτικοί υπάλληλοι του Δηµοσίου , Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. α΄ και β΄
βαθµίδας µε τις διατάξεις του Ν. 2190/1994 ή έχει παρέλθει πενταετία από την ηµεροµηνία διορισµού τους µέχρι τη λήξη προθεσµίας υποβολής
των αιτήσεων (παρ. 5, άρθρο 10 Ν. 2839/2000). Η παράλειψη συµπλήρωσης του τετραγωνι δίου συνεπάγεται τον αποκλεισµό του υποψηφίου
από την περαιτέρω διαδικασία.
(3) Ως εµπειρία νοείται η απασχόληση µε σχέση εργασίας ή σύµβαση έργου στο δηµόσιο ή τον ιδιωτικό τοµέα ή άσκηση επαγγέλµατος σε καθήκοντα
ή έργα σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην οικεία προκήρυξη.
(4) Συμπληρώνεται από υποψηφίους ειδικών κατηγοριών θέσεων (πολύτεκνοι ή τέκνα πολυτέκνων, τρίτεκνοι ή τέκνα τριτέκνων κλπ)

