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

Απ. Ππυη.
ηον Φοπέα …………………………………………………………..…………………………………………………………………………..
ποσ εδρεύεη ζηο Γήκο …………………………………………………………………………………………
ζηο Νοκό …………………………………..
γηα ηελ εηδηθόηεηα θαηεγορίας ΠΔ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟ
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

ΔΠΩΝΤΜΟ:

ΟΝΟΜΑ:

ΟΝΟΜΑ ΠΑΣΔΡΑ:

ΟΝΟΜΑ ΜΗΣΔΡΑ:

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΓΔΝΝΗΗ:

(αρηζκεηηθώς)

ΑΡ. ΓΔΛΣ. ΣΑΤΣΟΣΗΣΟ:

ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ:
ΟΓΟ

ΑΡΙΘ.

ΠΟΛΗ, ΓΗΜΟ Ή ΚΟΙΝ.

ΣΗΛΔΦΩΝΑ:
(κε θφδηθό)

Σ.Κ.
e-mail:

ΒΑΘΜΟ
ΣΙΣΛΟΤ

ΒΑΙΚΟ ΣΙΣΛΟ ΠΟΤΓΩΝ:

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

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΑΣΑΣΑΞΗ
Η κατάταξη για την τελική επιλογή ππόσληψηρ γίνεται ιεπαπχικά με βάση την επόμενη σειπά κπιτηπίων:
Α) την εντοπιότητα (ιεπαπχικά σε Α΄, Β΄, Γ΄, ή χωπίρ εντοπιότητα)
Β) την βαθμολογία των κπιτηπίων.
(Οι βαθμοί εντοπιότητας αναυέρονται στην ανακοίνωση).



(2)

Α. ΔΝΣΟΠΙΟΣΗΣΑ

:
Καηαζέηφ ηα ζτεηηθά
πηζηοποηεηηθά(1)

Δληοπηόηεηα Α΄ βαζκού
Δληοπηόηεηα Β΄ βαζκού
Δληοπηόηεηα Γ΄ βαζκού
τφρίς εληοπηόηεηα

(1) Να ζεκεηφζεί κε Υ εθόζολ ηα ζτεηηθά πηζηοποηεηηθά θαηαηίζεληαη.
(2) Να ζεκεηφζεί κε Υ ζε ποηο βαζκό εληοπηόηεηας αλήθεη ο σπουήθηος.

ΝΟΜΟ



Γ.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΤΜΔΝΑ ΚΡΙΣΗΡΙΑ
(σκπιερώλοληαη όζα θαηέτοληαη από ηολ σπουήθηο).
Καηαθέηυ ηα ζσεηικά
πιζηοποιηηικά

1. Υπόνορ ανεπγίαρ

(ζε κήλες)

2. Σέκνο Πολύηεκνηρ Οικογένειαρ(1) (αρηζκός ηέθλφλ)
3. Πολύηεκνορ(1)

(αρηζκός ηέθλφλ)

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

(κολάδες)
(ζε κήλες)
(ζε κήλες)
(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)
(4)

Ημεπομηνία ………………………………………….

Μόλο ηε κηα από ηης δύο ηδηόηεηες (ποιύηεθλος ή ηέθλο ποιύηεθλες οηθογέλεηας) κπορεί λα τρεζηκοποηήζεη ο σπουήθηος.
ε 10βάζκηα θιίκαθα γηα ΠΔ θαη ΣΔ θαη 20βάζκηα γηα ΓΔ. Σο θρηηήρηο ασηό δελ ηζτύεη γηα ηελ θαηεγορία ΤΔ.
Η εκπεηρία προζκεηράηαη μόνο ζηελ περίπηφζε ποσ ε εκπεηρία αλαθέρεηαη ζηελ αλαθοίλφζε φς απαραίηεηο προζόλ.
Ο σπουήθηος κπορεί κόλος ηοσ θαη κε δηθή ηοσ εσζύλε λα σποιογίζεη ηε βαζκοιογία ηοσ, ποσ ο ίδηος ζεφρεί όηη δηθαηούηαη, σποιογίδοληας ηης
κολάδες γηα θάζε έλα από ηα προζόληα ποσ θαηέτεη κε βάζε ηολ πηο θάηφ Πίλαθα Βαζκοιογίας. Φσζηθά οη κολάδες ασηές ζα προζκεηρεζούλ
από ηολ θορέα κόλο εθόζολ ηα πηζηοποηεηηθά επηβεβαηώλοσλ ηα αλαγραθόκελα προζόληα.

Με τη ςυγχρηματοδότηςη τησ Ελλάδασ και τησ Ευρωπαϊκήσ Ένωςησ

