ΑΙΣΗΗ - ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΧΗ
ΓΙΑ ΠΡΟΛΗΦΗ ΜΔ ΥΔΗ ΔΡΓΑΙΑ ΙΓΙΧΣΙΚΟΤ ΓΙΚΑΙΟΤ
ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ

Απ. Ππυη.
ηον Φοπέα …………………………………………………………..…………………………………………………………………………..
ποσ εδρεύει ζηο Γήμο …………………………………………………………………………………………
ζηο Νομό …………………………………..
για ηην ειδικόηηηα καηηγορίας:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

ΔΠΩΝΤΜΟ:

ΟΝΟΜΑ:

ΟΝΟΜΑ ΠΑΣΔΡΑ:

ΟΝΟΜΑ ΜΗΣΔΡΑ:

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΓΔΝΝΗΗ:

(αριθμηηικώς)

ΑΡ. ΓΔΛΣ. ΣΑΤΣΟΣΗΣΟ:

ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ:
ΟΓΟ

ΑΡΙΘ.

ΠΟΛΗ, ΓΗΜΟ Ή ΚΟΙΝ.

ΣΗΛΔΦΩΝΑ:
(με κφδικό)

Σ.Κ.
e-mail:

ΒΑΘΜΟ
ΣΙΣΛΟΤ

ΒΑΙΚΟ ΣΙΣΛΟ ΠΟΤΓΩΝ:

ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΣΙΣΛΟ
ΠΟΤΓΩΝ:
Γηλώνυ όηι καηέσυ όλα ηα απαιηούμενα πποζόνηα για κάθε ζςγκεκπιμένη ειδικόηηηα πος
επιλέγυ, όπυρ αςηά αναθέπονηαι ζηην Ανακοίνυζη και αναγπάθονηαι ζηην παπούζα αίηηζη.

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΑΣΑΣΑΞΗ
Η κατάταξη για την τελική επιλογή ππόσλητηρ γίνεται ιεπαπσικά με βάση την επόμενη σειπά κπιτηπίυν:
Α) την εντοπιότητα (ιεπαπσικά σε Α΄, Β΄, Γ΄, ή συπίρ εντοπιότητα)
Β) τα απαιτούμενα πποσόντα ιεπαπσούνται σε κύπια και επικοςπικά.
Γ) την βαθμολογία τυν κπιτηπίυν.
(Οι βαθμοί εντοπιότητας καθώς και των κύριων και επικοσρικών προσόντων, αναυέρονται στην ανακοίνωση).



(2)

Α. ΔΝΣΟΠΙΟΣΗΣΑ

:
Καηαθέηφ ηα ζτεηικά
πιζηοποιηηικά(1)

Δνηοπιόηηηα Α΄ βαθμού
Δνηοπιόηηηα Β΄ βαθμού
Δνηοπιόηηηα Γ΄ βαθμού
τφρίς ενηοπιόηηηα

(1) Να ζημειφθεί με Υ εθόζον ηα ζτεηικά πιζηοποιηηικά καηαηίθενηαι.
(2) Να ζημειφθεί με Υ ζε ποιο βαθμό ενηοπιόηηηας ανήκει ο σπουήθιος.

ΝΟΜΟ



Β.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΤΜΔΝΑ ΚΡΙΣΗΡΙΑ
(σμπληρώνονηαι όζα καηέτονηαι από ηον σπουήθιο).
Καηαθέηυ ηα ζσεηικά
πιζηοποιηηικά

1. Υπόνορ ανεπγίαρ

(ζε μήνες)

2. Σέκνο Πολύηεκνηρ Οικογένειαρ(1) (αριθμός ηέκνφν)
3. Πολύηεκνορ(1)

(αριθμός ηέκνφν)

4. Γονέαρ μονογονεφκήρ οικογένειαρ
5. Σέκνο μονογονεφκήρ οικογένειαρ
6. Βαθμόρ βαζικού ηίηλος ζποςδών (2)
7. Δμπειπία (3)
8. Δθελονηιζμόρ
9. Διζόδημα

(μονάδες)
(ζε μήνες)
(ζε μήνες)
(ζε εσρώ)

10. Α.μεΑ.
11. Μέλορ κοινυνικήρ επανένηαξηρ



Γηλώνυ όηι ηα ζηοισεία ηηρ αίηηζήρ μος είναι ακπιβή και αληθή, άλλυρ θα έσυ ηιρ ζςνέπειερ ηος Ν. 1599/86.

Ο/Η ςποτήθι………..

(Τπογραθή)
(1)
(2)
(3)

Ημεπομηνία ………………………………………….

Μόνο ηη μια από ηις δύο ιδιόηηηες (πολύηεκνος ή ηέκνο πολύηεκνης οικογένειας) μπορεί να τρηζιμοποιήζει ο σπουήθιος.
ε 10βάθμια κλίμακα για ΠΔ και 20βάθμια για ΓΔ.
Η εμπειρία προζμεηράηαι μόνο ζηην περίπηφζη ποσ η εμπειρία αναθέρεηαι ζηην ανακοίνφζη φς απαραίηηηο προζόν.

Με τη ςυγχρηματοδότηςη τησ Ελλάδασ και τησ Ευρωπαϊκήσ Ένωςησ

