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ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ
Ο Γήκαξρνο Ρόδνπ ιακβάλνληαο ππόςε:
1.Σηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 206 ηνπ Ν.3584/2007 όπσο
αληηθαηαζηάζεθε θαη ηζρύεη κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 41 ηνπ Ν. 4325/2015.
2.Σν Π.Γ. 31/2018 (ΦΔΚ 61/η. Α).
3.
Σελ
κε
αξηζ.
ΓΓΠ0007378/0454ΒΔΞ2017/11.05.2017
(ΦΔΚ
1636/Β’/12.05.2017) Κ.Τ.Α. ησλ ππνπξγώλ Δζσηεξηθώλ, Οηθνλνκηθώλ θαη
Πεξηβάιινληνο & Δλέξγεηαο πεξί θαζνξηζκνύ όξσλ, πξνϋπνζέζεσλ, ηερληθώλ
ζεκάησλ, αλαγθαίσλ ιεπηνκεξεηώλ θαη δηαδηθαζίαο γηα ηελ παξαρώξεζε απιήο
ρξήζεο αηγηαινύ, παξαιίαο, όρζεο θαη παξόρζηαο δώλεο κεγάισλ ιηκλώλ θαη
πιεύζηκσλ πνηακώλ.
4.Σελ απόθαζε Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ κε αξηζ. 357/2017 θαη ζέκα «Απνδνρή
παξαρώξεζεο δηθαηώκαηνο απιήο ρξήζεο αηγηαινύ, παξαιίαο, θ.ι.π. ζηνπο Ο.Σ.Α.
Α΄ βαζκνύ».
5.Σε κε αξ. 509/2018 απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ κε ηελ νπνία
απνθαζίζζεθε ε πξόζιεςε πξνζσπηθνύ δώδεθα (12) αηόκσλ εηδηθόηεηαο Γ.Δ.
Ναπαγνζσζηώλ γηα ηελ αληηκεηώπηζε θαηεπεηγνπζώλ αλαγθώλ ηεο Γ/λζεο
Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ Ρόδνπ γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ παξαιηώλ σο
εμήο: δύν (2) λαπαγνζώζηεο ζηηο παξαιίεο «ΔΛΛΗ» (δεμηά ηνπ ελπδξείνπ –
αξηζηεξά ηνπ ελπδξείνπ) θαη ηεο Κεληξηθήο Παξαιίαο «ΦΑΛΗΡΑΚΙΟΤ» θαη έλαο (1)
λαπαγνζώζηεο ζηηο παξαιίεο «SUNWING», «ΜΔΓΑΛΗ» Παξαιία Λίλδνπ, παξαιία
«ΣΑΜΠΙΚΑ», παξαιία «ΠΗΓΔ ΚΑΛΛΙΘΔΑ», παξαιία «ΑΝΣΟΝΙ ΚΟΤΙΝ»,
παξαιία «ΚΙΟΣΑΡΙ», παξαιία «ΠΡΑΟΝΗΙ»
θαη παξαιία «ΙΞΙΑ». όπσο
ππνδείρζεθε κε ην έγγξαθν αξ. 2131.17/1361/18/07.05.2018 ηνπ Κεληξηθνύ
Ληκελαξρείνπ Ρόδνπ.
6.Σελ κε αξ. πξ. 32036/01-06-2018 απόθαζε ηνπ πληνληζηή Απνθεληξσκέλεο
Γηνίθεζεο Αηγαίνπ κε ΑΓΑ:913ΑΟΡ1Ι-Ι1Σ.
7.Σελ κε αξ. πξ. 2/33848/01.06.2018 βεβαίσζε ηνπ ηκήκαηνο Πξνϋπνινγηζκνύ
θαη Πιεξνθόξεζεο ηεο Γηεύζπλζεο Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ κε ηελ νπνία καο
ελεκεξώλεη όηη ππάξρεη επαξθήο εγγεγξακκέλε πίζησζε ζηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ
Γήκνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2018 ζηνλ Κ.Α.Δ. 10-6041.0003 πνζνύ 52.800,00 επξώ
γηα δαπάλε κηζζνδνζίαο θαη ζηνλ Κ.Α.Δ. 10-6054.0001 πνζνύ 13.200,00 επξώ γηα
εξγνδνηηθέο εηζθνξέο έθηαθηνπ πξνζσπηθνύ.

Ανακοινώνει

Σην ππόζλητη, με ζύμβαζη επγαζίαρ ιδιυηικού δικαίος οπιζμένος
σπόνος, γηα ηελ αληηκεηώπηζε θαηεπεηγνπζώλ επνρηθώλ ή πξόζθαηξσλ αλαγθώλ,
ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 206 ηνπ Ν. 3584/2007 «Κώδηθαο
Καηάζηαζεο Γεκνηηθώλ θαη Κνηλνηηθώλ Τπαιιήισλ», όπσο αληηθαηαζηάζεθε θαη
ηζρύεη κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 41 ηνπ Ν. 4325/2015 δώδεκα (12) αηόμυν,
ζηο Γήμο Ρόδος, πος εδπεύει ζηη Ρόδο, και ζςγκεκπιμένα ηος εξήρ, ανά
ςπηπεζία, έδπα, ειδικόηηηα και διάπκεια ζύμβαζηρ, απιθμού αηόμυν
(βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με ηα ανηίζηοισα απαιηούμενα ηςπικά πποζόνηα
(βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):
ΠΙΝΑΚΑ Α:
ΠΙΝΑΚΑ Α: ΘΔΔΙ ΔΠΟΥΙΚΟΤ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ (ανά κυδικό θέζηρ)
Κυδικόρ
θέζηρ

Τπηπεζία

Έδπα
ςπηπεζίαρ

Διδικόηηηα

Γιάπκεια
ζύμβαζηρ

Απιθμόρ
αηόμυν

101

Γήκνο
Ρόδνπ

Παξαιία «ΔΛΛΗ»

ΓΔ
Ναπαγνζσζηώλ

3 κήλεο

2

102

Γήκνο
Ρόδνπ

Παξαιία
SUNWING

ΓΔ
Ναπαγνζσζηώλ

3 κήλεο

1

103

Γήκνο
Ρόδνπ

Κεληξηθή Παξαιία
ΓΔ
Φαιεξαθίνπ
Ναπαγνζσζηώλ

3 κήλεο

2

104

Γήκνο
Ρόδνπ

Μεγάιε Παξαιία
Λίλδνπ

ΓΔ
Ναπαγνζσζηώλ

3 κήλεο

1

105

Γήκνο
Ρόδνπ

Παξαιία
«ΣΑΜΠΙΚΑ»

ΓΔ
Ναπαγνζσζηώλ

3 κήλεο

1

106

Γήκνο
Ρόδνπ

Παξαιία «ΠΗΓΔ
ΚΑΛΛΙΘΔΑ»

ΓΔ
Ναπαγνζσζηώλ

3 κήλεο

1

107

Γήκνο
Ρόδνπ

Παξαιία
ΓΔ
«ΑΝΣΟΝΙ ΚΟΤΙΝ» Ναπαγνζσζηώλ

3 κήλεο

1

108

Γήκνο
Ρόδνπ

Παξαιία
«ΚΙΟΣΑΡΙ»

ΓΔ
Ναπαγνζσζηώλ

3 κήλεο

1

109

Γήκνο
Ρόδνπ

Παξαιία
«ΠΡΑΟΝΗΙ»

ΓΔ
Ναπαγνζσζηώλ

3 κήλεο

1

110

Γήκνο
Ρόδνπ

Παξαιία «ΙΞΙΑ»

ΓΔ
Ναπαγνζσζηώλ

3 κήλεο

1

ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ
Σίηλορ ζποςδών και λοιπά απαιηούμενα (ηςπικά & ηςσόν ππόζθεηα)
πποζόνηα
ΚΤΡΙΑ ΠΡΟΟΝΣΑ:
α) Οπνηνδήπνηε πηπρίν ή δίπισκα ή απνιπηήξηνο ηίηινο δεπηεξνβάζκηαο ή
κεηαδεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηεο εκεδαπήο ή άιινο ηζόηηκνο ηίηινο ηεο
αιινδαπήο, αλεμαξηήησο εηδηθόηεηαο.
β) Άδεηα λαπαγνζώζηε, εθδηδόκελε από Ληκεληθή Αξρή.
ΠΡΟΟΝΣΑ Α’ ΔΠΙΚΟΤΡΙΑ:
(Δθόζνλ νη ζέζεηο δελ θαιπθζνύλ από ππνςήθηνπο κε ηα αλσηέξσ πξνζόληα)
α) Απνιπηήξηνο ηίηινο ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο (απνιπηήξην ηξηηαμίνπ
γπκλαζίνπ ή γηα ππνςεθίνπο πνπ έρνπλ απνθνηηήζεη κέρξη θαη ην 1980
απνιπηήξην δεκνηηθνύ ζρνιείνπ) ή ηζνδύλακνο απνιπηήξηνο ηίηινο θαηώηεξεο
Σερληθήο ρνιήο ηνπ Ν.Γ. 580/1970 ή απνιπηήξηνο ηίηινο Δξγαζηεξίσλ Δηδηθήο
Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 2817/2000 ηεο
εκεδαπήο ή άιινο ηζόηηκνο ηίηινο ηεο αιινδαπήο.

β) Άδεηα λαπαγνζώζηε, εθδηδόκελε από ηε Ληκεληθή Αξρή.
Α. ΓΔΝΙΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ ΠΡΟΛΗΦΗ
1.
Οι ςποτήθιοι ηυν παπαπάνυ ειδικοηήηυν ππέπει να είναι ηλικίαρ από
18 έυρ 45 εηών.
Β. ΔΠΙΗΜΑΝΔΙ

Δπηηξέπεηαη ε πξόζιεςε πξνζσπηθνύ γηα αληηκεηώπηζε θαηεπεηγνπζώλ ή
επνρηαθώλ ή πξόζθαηξσλ αλαγθώλ κε ζύκβαζε εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξόλνπ ηεο
νπνίαο ε δηάξθεηα δελ ππεξβαίλεη ηνπο ηξεηο (3) κήλεο κέζα ζε ζπλνιηθό δηάζηεκα
δώδεθα κελώλ. Ο ππνινγηζκόο ηνπ δσδεθακήλνπ γίλεηαη ζύκθσλα κε ηελ παξ. 2
ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ Ν. 2190/94, όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη κε ην άξζξν
20 παξ. 2 Ν. 2738/1999. Παξάηαζε ή ζύλαςε λέαο ζύκβαζεο κέζα ζην αλσηέξσ
δσδεθάκελν δηάζηεκα ή κεηαηξνπή ηεο ζύκβαζεο ζε ανξίζηνπ ρξόλνπ είλαη
απηνδηθαίσο άθπξεο.

Κώιπκα 8κελεο απαζρόιεζεο δελ ππάξρεη όηαλ ν ππνςήθηνο κέζα ζε
ζπλνιηθό ρξνληθό δηάζηεκα δώδεθα (12) κελώλ, πνπ γίλεηαη κε αθεηεξία ην ηέινο
ηεο λέαο απαζρόιεζεο, γηα ηελ νπνία ν εξγαδόκελνο πξόθεηηαη λα πξνζιεθζεί θαη
πξνο ηα πίζσ δελ ππεξβαίλεη ηνπο νθηώ (8) κήλεο απαζρόιεζεο ζε θνξείο ηνπ
δεκνζίνπ, όπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 1 παξ. 1 ηνπ Ν.3812/2009 (δεκόζηεο
ππεξεζίεο, λνκηθά πξόζσπα, ΟΣΑ α΄ θαη β΄ βαζκνύ θ.α.).
Γ. ΠΡΟΘΔΜΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΔΧΝ
Οη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα παξαιακβάλνπλ ην έληππν ηεο αίηεζεο θαη λα ηελ
ππνβάιινπλ καδί κε ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά ζηα γξαθεία ηεο ππεξεζίαο
καο, Πιαηεία Διεπζεξίαο 1, από ηην επομένη ηηρ δημοζίεςζηρ ζηην ηοπική
εθημεπίδα έυρ και 15.06.2018 ημέπα Παπαζκεςή.
Η αίηεζε επηζπλάπηεηαη ζην ηέινο ηεο αλαθνίλσζεο.
Γ. ΤΠΟΒΟΛΗ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΧΝ
Οη ελδηαθεξόκελνη καδί κε ηελ αίηεζή ηνπο πξέπεη λα ππνβάινπλ ππνρξεσηηθά ηα
εμήο δηθαηνινγεηηθά:
1. Φυηοανηίγπαθο ηυν δύο ότευν ηηρ αζηςνομικήρ ηαςηόηηηαρ.

2.

Φυηοανηίγπαθο ηος ηίηλος ζποςδών ηοςρ.

3.

Άδεια ναςαγοζώζηη εκδιδόμενη από Λιμενική Απσή.

4.

Τπεύθςνη δήλυζη ηος Ν. 1599/1986 όηι δεν έσοςν κώλςμα καηά ηο
άπθπο 8 ηος Τπαλληλικού Κώδικα: α) όηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί γηα
θαθνύξγεκα θαη ζε νπνηαδήπνηε πνηλή γηα θινπή, ππεμαίξεζε (θνηλή θαη ζηελ
ππεξεζία), απάηε, εθβίαζε, πιαζηνγξαθία, απηζηία δηθεγόξνπ, δσξνδνθία,
θαηαπίεζε, απηζηία πεξί ηελ ππεξεζία, παξάβαζε θαζήθνληνο θαζ' ππνηξνπή,
ζπθνθαληηθή δπζθήκηζε, θαζώο θαη γηα νπνηνδήπνηε έγθιεκα
θαηά ηεο
γελεηήζηαο ειεπζεξίαο ή νηθνλνκηθήο εθκεηάιιεπζεο ηεο γελεηήζηαο δσήο, β) όηη
δελ είλαη ππόδηθνη θαη δελ έρνπλ παξαπεκθζεί κε ηειεζίδηθν βνύιεπκα γηα
θαθνύξγεκα ή γηα πιεκκέιεκα ηεο πξνεγνύκελεο πεξίπησζεο, έζησ θαη αλ ην
αδίθεκα παξαγξάθεθε, γ) όηη δελ έρνπλ, ιόγσ θαηαδίθεο, ζηεξεζεί ηα πνιηηηθά
ηνπο δηθαηώκαηα θαη γηα όζν ρξόλν δηαξθεί ε ζηέξεζε απηή, δ) όηη δελ ηεινύλ
ππό δηθαζηηθή ζπκπαξάζηαζε.
Δπιπλέον ζηην Τπεύθςνη δήλυζη ηος Ν. 1599/1986 να δηλώνει ο
ςποτήθιορ:
γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα από 15.06.2017 έσο θαη ηελ 15.06.2018 (ηειεπηαία
εκέξα ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ) αλ έρεη απαζρνιεζεί ζε δεκόζηα ππεξεζία,
Ν.Π.Γ.Γ., Γήκνπο, Πεξηθέξεηεο, ηε ζρέζε εξγαζίαο, ην ρξνληθό δηάζηεκα θαη ηελ
εηδηθόηεηα.

5.

Ππόζθαηη βεβαίυζη ηος ΟΑΔΓ για απόδειξη ηηρ ανεπγίαρ πος η
ημεπομηνία έκδοζηρ δε θα απέσει πεπιζζόηεπο από πένηε ημέπερ από ηην
ημεπομηνία έναπξηρ ηηρ πποθεζμίαρ ςποβολήρ ηυν αιηήζευν.

6.

Πιζηοποιηηικό μονίμος καηοικίαρ ππόζθαηηρ έκδοζηρ.

Δ΄. ΑΝΑΡΣΗΗ ΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ
Η παπούζα ανακοίνυζη να δημοζιεςθεί μία θοπά ζε μία ηοπική
εθημεπίδα, ζηιρ 08.06.2018.
Δπίζηρ να αναπηηθεί ζηο Γημοηικό Καηάζηημα ηος Γήμος μαρ καθώρ και
ζηα καηαζηήμαηα ηυν λοιπών Γημοηικών Δνοηήηυν. ηην Ιζηοζελίδα ηος
Γήμος μαρ θα αναπηηθούν η ανακοίνυζη και η αίηηζη.
Σ΄. ΑΝΑΡΣΗΗ ΠΙΝΑΚΧΝ
Οη πίλαθεο θαηάηαμεο ησλ ππνςεθίσλ αλαξηώληαη ζην θαηάζηεκα ηεο νηθείαο
ππεξεζίαο, ζπληαζζνκέλνπ πξαθηηθνύ αλάξηεζεο, ππνγξαθόκελνπ από δύν (2)
ππαιιήινπο ηεο ππεξεζίαο.
Πληποθοπίερ: Γξαθείν Πξνζσπηθνύ, Γεκαξρηαθό Μέγαξν, θ.θ. Αλαζηαζία
Αλδξεάδε θαη ηακαηία Παπαζάββα, ηειέθσλν επηθνηλσλίαο 2241361244 θαη
2241361246
Ο Γήμαπσορ
α/α
Ο Γεκαξρεύσλ Αληηδήκαξρνο
κε ην έγγξαθν αξ. πξση. 2/34776/5.6.2018
άββαρ Μ. ΓΙΑΚΟΣΑΜΑΣΙΟΤ
Αποδέκηερ για ενέπγεια:
1. Γξ. Σύπνπ
ππόςε θ. Κ. Καζηαλάθε
Να δεκνζηεπζεί ζηνλ
εκεξήζην Σνπηθό Σύπν
κία θνξά ηελ 8/6/2018
2. Γξαθείν Πξνζσπηθνύ
3. Γεκνηηθέο Δλόηεηεο Γήκνπ Ρόδνπ
4. θα Κανύθε γηα αλάξηεζε ζηελ Ιζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ καο
Αποδέκηερ για κοινοποίηζη:
1. ΤΠΔΓΓΑ/Γεληθή Γξακκ. Γεκ.
Γηνίθεζεο & Ηι. Γηαθπβέξλεζεο
Βαζ. νθίαο 15-Αζήλα 10674
2. Γελ. Γξακκαηεία ηεο Κπβέξλεζεο
Βαζ. νθίαο 2 Γξαθ. 130
Βνπιή Διιήλσλ ΦΑΞ 3252723
3. Γήκαξρν
4. Αληηδήκαξρν θ. Γηαθνζηακαηίνπ
5. Δληεηαικέλν ύκβνπιν θ. Φπιιάθε (αξκόδην γηα ιεηηνπξγίεο παξαιηώλ)
6. Γεληθό Γξακκαηέα
7. Σκ. Αλαπη. Αλζξ. Γπλ/θνύ

ΓΔ ΛΑΤΑΓΟΧΣΧΛ

Α.

ΑΙ ΤΗ Σ Η – ΥΠΕ ΥΘΥ Ν Η Δ ΗΛ Ω Σ Η
γη α π ξό ζ ι ε ςε ζε ππ εξ εζί εο
ή ζε λ ν κη θά πξ ό ζ σπα ην π Δ εκ ν ζί νπ
ή ζε Ο ΤΑ ή ζε λ νκ η θά πξό ζ σπ α η σ λ O T A κε
ΤΚΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΚΔΛΟΤ ΥΡΟΛΟΤ

...................................
Αξηζ. πξωη/ινπ αίηεζεο
[ζπκπιεξώλεηαη
από ην θνξέα πξόζιεςεο]

ΣΟΗΥΔΗΑ ΦΟΡΔΑ ΠΡΟΙΖΦΖ [ζπκπιεξώζηε κε θεθαιαία γξάκκαηα ηα ζηνηρεία ηνπ θνξέα ζηνλ νπνίν απεπζύλεηε
ηελ αίηεζή ζαο]

1.Επσλπκία θνξέα:

ΔΗΜΟ ΡΟΔΟΥ

2. πνπ εδξεύεη ζην λνκό:

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

πνπ εδξεύεη ζην λεζί: ΡΟΔΟΣ

3.

[εθόζον βρίζκεηαι ζε νηζί]

4. πνπ εδξεύεη/αλήθεη ζην δήκν ή ζηελ θνηλόηεηα:
[μόνο εθόζον πρόκειηαι για δήμο ή κοινόηηηα ή νομικό ηοσς πρόζωπο]

Β.

ΣΟΗΥΔΗΑ ΤΠΟΦΖΦΗΟΤ [ζπκπιεξώζηε κε θεθαιαία γξάκκαηα ηα αηνκηθά ζαο ζηνηρεία]

1. Επώλπκν:

2. Όλνκα:

4. Όλ. κεηέξαο:

3. Όλ. παηέξα:

5. Ηκ/λία γέλλεζεο:

7. Α.Δ.Τ.:

/

8. Τόπνο θαηνηθίαο (πόιε, δήκνο, θνηλόηεηα):
10. Αξηζ.:

12. Τειέθσλν (κε θσδηθό):

Α

Γ

(λνκόο):

9. Οδόο:

Γ.

6. Φύιν:

/

13. Κηλεηό:

11. Τ.Κ.:

14. e-mail:

ΣΗΣΙΟ ΠΟΤΓΧΛ [γηα ηηο εηδηθόηεηεο θαηεγνξίαο ΠΔ ή ΣΔ ή ΓΔ θαηαγξάςηε ηελ νλνκαζία ηνπ ηίηινπ ζπνπδώλ ζαο (ζηήιε α.),
ην βαζκό ηνπ ηίηινπ απηνύ είηε ζηε ζηήιε β. είηε ζηε ζηήιε γ., αλάινγα κε ην αλ ν βαζκόο είλαη ζε κνξθή δεθαδηθή (π.ρ., 7,54) ή
θιαζκαηηθή (π.ρ., 18 7/10), θαη ην έηνο θηήζεο ηνπ (ζηήιε δ.)· γηα ηηο εηδηθόηεηεο θαηεγνξίαο ΤΔ ζπκπιεξώζηε κόλν ηε ζηήιε α.
εθόζνλ απαηηείηαη ζπγθεθξηκέλνο ηίηινο ζπνπδώλ από ηελ αλαθνίλσζε]

β. βαζκόο ηίηινπ
α/α

γ. βαζκόο ηίηινπ

(ζε δεκαδική κνξθή)

α. νλνκαζία ηίηινπ

αθέξαηνο

(ζε κλαζμαηική κνξθή)
παξνλνκ
δεθαδηθόο αθέξαηνο αξηζκεη.
.

δ. έηνο
θηήζεο

1.
2.
Γ.

ΙΟΗΠΑ ΑΠΑΗΣΟΤΚΔΛΑ (ηππηθά & ηπρόλ πξόζζεηα) ΠΡΟΟΛΣΑ [ζπκπιεξώζηε κόλν εθόζνλ γηα ηελ

επηδησθόκελε ή ηηο επηδησθόκελεο ζέζεηο απαηηνύληαη από ηελ αλαθνίλσζε θαη άιια πξνζόληα πέξα από ηνλ ηίηιν ζπνπδώλ (π.ρ., άδεηα
άζθεζεο επαγγέικαηνο, γλώζε μέλεο γιώζζαο, ρεηξηζκόο Η/Υ)]

1. ......................................................................

4. ......................................................................

2. ......................................................................

5. ......................................................................

3. ......................................................................

6. ......................................................................

Δ.

ΔΠΗΓΗΧΘΟΚΔΛΔ ΘΔΔΗ ΘΑΣΑ ΔΗΡΑ ΠΡΟΣΗΚΖΖ [δειώζηε πνηεο από ηηο ζέζεηο επνρηθνύ πξνζσπηθνύ ηεο

αλαθνίλσζεο επηδηώθεηε θαηά ζεηξά πξνηίκεζεο (πεδίν α.) θαη θαηαγξάςηε γηα θαζεκία από ηηο πξνηηκήζεηο ζαο, ζύκθσλα κε όζα
νξίδνληαη ζηελ αλαθνίλσζε, ζε πνην βαζκό εληνπηόηεηαο εληάζζεζηε (πεδίν β.), αλ θαηέρεηε ηα θύξηα πξνζόληα επηινγήο ή ηπρόλ
επηθνπξηθά θαη ζε πνην βαζκό επηθνπξίαο (πεδίν γ.) θαζώο θαη πόζνπο κήλεο εκπεηξίαο δηαζέηεηε (πεδίν δ.)]

ΔΙΡΑ ΠΡΟΣΙΜΗΗ:
α.

Κωδικός θέζης [αλαγξάςηε γηα θάζε πξνηίκεζή ζαο
ηνλ αληίζηνηρν κωδικό θέζης από ηελ αλαθνίλσζε]

β.

Βαθμός ενηοπιόηηηας [αλαγξάςηε Α ή Β ή Γ ή Γ ή E (γηα ηνλ
αληίζηνηρν βαζκό εληνπηόηεηαο) ή Υ (δειαδή, Υωρίς εληνπηόηεηα)]

γ.

Κύρια ή επικοσρικά προζόνηα [αλαγξάςηε 1 (αλ θαηέρεηε ηα
θύξηα πξνζόληα) ή Α ή Β ή Γ θηι. (γηα ηνλ αληίζηνηρν βαζκό επηθνπξίαο)]

δ.

Δμπειρία [αλαγξάςηε ηνλ αριθμό μηνών εκπεηξίαο πνπ δηαζέηεηε
γηα θαζεκία από ηηο πξνηηκήζεηο ζαο]

η

η

η

η

η

1 επιλογή 2 επιλογή 3 επιλογή 4 επιλογή 5 επιλογή

Σ. ΙΟΗΠΑ ΒΑΘΚΟΙΟΓΟΤΚΔΛΑ ΘΡΗΣΖΡΗΑ [ζπκπιεξώζηε κε αξηζκνύο ηα παξαθάησ έμη πεδία (α. έσο θαη ζη.) εθόζνλ
απνδεηθλύεηε θάπνην ή θάπνηα από ηα αληίζηνηρα θξηηήξηα, ηα νπνία καδί κε ην θξηηήξην ηνπ βαζκνύ ηνπ ηίηινπ ζπνπδώλ (βι. Γ.β. ή/θαη
Γ.γ.) θαη ην θξηηήξην ηεο εκπεηξίαο (βι. Δ.δ.) ζα δηακνξθώζνπλ ηε ζπλνιηθή ζαο βαζκνινγία ζηνλ πίλαθα θαηάηαμεο· πεξαηηέξσ
επεμεγήζεηο γηα ηα βαζκνινγνύκελα θξηηήξηα (π.ρ., κε πόζεο κνλάδεο βαζκνινγείηαη θαζέλα από απηά, πνηνη ζπλδπαζκνί θξηηεξίσλ δελ
βαζκνινγνύληαη αζξνηζηηθά θ.ά.) πεξηέρνληαη ζην Παξάξηεκα]

α.

Υρόνος ανεργίας

δ.

Ανήλικα ηέκνα

[αξηζκ. κελώλ]

β.

Πολύηεκνος

[αξηζκ. αλήιηθσλ ηέθλσλ ηνπ ππνςεθίνπ]

ε.

Γονέας μονογονεϊκής οικογένειας

[αξηζκ. ηέθλσλ ηνπ πνιύηεθλνπ ππνςεθίνπ]

γ.

Σέκνο πολύηεκνης οικογένειας

[αξηζκ. ηέθλσλ ηνπ κνλνγνλέα ππνςεθίνπ]

ζη. Σέκνο μονογονεϊκής οικογένειας

[αξηζκ. αδειθώλ ηνπ ππνςεθίνπ καδί κε ηνλ ίδην]

Ε.

[αξηζκ. αδειθώλ ηνπ ππνςεθίνπ καδί κε ηνλ ίδην]

ΘΧΙΤΚΑ ΟΘΣΑΚΖΛΖ ΑΠΑΥΟΙΖΖ [ζεκεηώζηε ηελ έλδεημε  εθόζνλ δελ έρεηε ην θώιπκα]
Δελ έρσ ην θώιπκα ππέξβαζεο ηεο 8κελεο απαζρόιεζεο κέζα ζε ζπλνιηθό δηάζηεκα 12 κελώλ:
[όπως αναλσηικά αναθέρεηαι ζηην ανακοίνωζη (άρθρ. 21 παρ. 2 Ν. 2190/1994 όπως ηροποποιήθηκε με ηο
άρθρο 20 παρ. 2 Ν. 2738/99)]

ΘΑΣΑΙΟΓΟ ΤΛΖΚΚΔΛΧΛ ΓΗΘΑΗΟΙΟΓΖΣΗΘΧΛ
[αριθμήζηε ζε εμθανές ζημείο θαζέλα από ηα ζπλππνβαιιόκελα δηθαηνινγεηηθά θαη ηα ππόινηπα έγγξαθα πνπ επηζπλάπηεηε
γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο ππνςεθηόηεηάο ζαο θαη θαηαγξάςηε ηα εδώ, ακολοσθώνηας ηην ίδια ζειρά αρίθμηζης]

1.

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

10.

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

2.

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

11.

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

3.

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

12.

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

4.

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

13.

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

5.

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

14.

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

6.

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

7.

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

8.

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

9.

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

[ζπκπιεξώλεηαη από ην θνξέα πξόζιεςεο]

ΤΠΔΤΘΤΛΖ ΓΖΙΧΖ

Η αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ αλαθέξνληαη ζε απηή ηελ αίηεζε-δήισζε κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην αξρείν άιισλ ππεξεζηώλ
(άξζξν 8 παξ. 4 Ν. 1599/1986)

Με αηνκηθή κνπ επζύλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξώζεηο πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξ. 22 ηνπ
Λ. 1599/1986, δειαδή: «Όπνηνο ελ γλώζεη ηνπ δειώλεη ςεπδή γεγνλόηα ή αξλείηαη ή απνθξύπηεη ηα αιεζηλά κε έγγξαθε
ππεύζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ κελώλ. Επίζεο εάλ ν ππαίηηνο απηώλ ησλ
πξάμεσλ ζθόπεπε λα πξνζπνξίζεη ζηνλ εαπηόλ ηνπ ή ζε άιινλ πεξηνπζηαθό όθεινο βιάπηνληαο ηξίηνλ ή ζθόπεπε λα
βιάςεη άιινλ, ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε κέρξη 10 εηώλ», δειώλω όηη:
1. Όια ηα ζηνηρεία ηεο αίηεζήο κνπ είλαη αθξηβή θαη αιεζή θαη θαηέρω όια ηα απαηηνύκελα πξνζόληα γηα θάζε
επηδησθόκελν θσδηθό ζέζεο, όπσο απηά αλαθέξνληαη ζηελ αλαθνίλσζε θαη αλαγξάθνληαη ζηελ παξνύζα αίηεζε. Σε
πεξίπησζε αλαθξίβεηαο γλσξίδσ όηη ζα έρσ ηηο ζπλέπεηεο πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 1599/1986.
2.
Έρσ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηε δηαδηθαζία επηινγήο θαζόηη δελ έρσ (κε ηελ επηθύιαμε ηεο επόκελεο
παξαγξάθνπ) θώιπκα θαηά ην άξζξν 8 ηνπ Τπαιιειηθνύ Θώδηθα, ζύκθσλα κε ην νπνίν δελ κπνξεί λα επηιεγεί
όπνηνο: α) έρεη θαηαδηθαζηεί γηα θαθνύξγεκα θαη ζε νπνηαδήπνηε πνηλή γηα θινπή, ππεμαίξεζε (θνηλή θαη ζηελ
ππεξεζία), απάηε, εθβίαζε, πιαζηνγξαθία, απηζηία δηθεγόξνπ, δσξνδνθία, θαηαπίεζε, απηζηία πεξί ηελ ππεξεζία,
παξάβαζε θαζήθνληνο θαζ' ππνηξνπή, ζπθνθαληηθή δπζθήκηζε, θαζώο θαη γηα νπνηνδήπνηε έγθιεκα θαηά ηεο
γελεηήζηαο ειεπζεξίαο ή νηθνλνκηθήο εθκεηάιιεπζεο ηεο γελεηήζηαο δσήο· β) είλαη ππόδηθνο θαη έρεη παξαπεκθζεί κε
ηειεζίδηθν βνύιεπκα γηα θαθνύξγεκα ή γηα πιεκκέιεκα ηεο πξνεγνύκελεο πεξίπησζεο, έζησ θαη αλ ην αδίθεκα
παξαγξάθεθε· γ) έρεη, ιόγσ θαηαδίθεο, ζηεξεζεί ηα πνιηηηθά ηνπ δηθαηώκαηα θαη γηα όζν ρξόλν δηαξθεί ε ζηέξεζε
απηή· δ) ηειεί ππό δηθαζηηθή ζπκπαξάζηαζε.
3.
Σε πεξίπησζε ύπαξμεο ηνπ θσιύκαηνο ηεο παξαπάλσ παξαγξάθνπ θαη πξνθεηκέλνπ γηα ζέζεηο βνεζεηηθνύ ή
αλεηδίθεπηνπ πξνζσπηθνύ, εμαηξνύκαη από ην θώιπκα επεηδή έρσ εθηίζεη ηελ πνηλή κνπ ή επεηδή έρνπλ αξζεί ηα
κέηξα αζθαιείαο πνπ κνπ έρνπλ επηβιεζεί ή επεηδή έρσ απνιπζεί ππό όξνπο (άξζξ. 4 παξ. 6 Ν. 2207/1994).

Ημ ε ρομην ία: . .. .. .. .. .. . ... .. .. .. .. .. ..

Ο /Η σ ποψ ήθ ι. .. .

Ο ν ομα ηε πώ ν σμο: . .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .

[ππνγξαθή]

