ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΦΟΡΕΑ:
ΤΜΠΡΑΞΗ ΧΑΝΙΩΝ

ΑΙΣΗΗ - ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ

ΤΜΒΑΗ ΕΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΕΝΟΤ ΧΡΟΝΟΤ

…….……………………………..….
Αριθ. πρωτ/λου αίτηςησ
(ςυμπληρϊνεται από τον
φορζα)

Α. ΣΟΙΧΕΙΑ ΤΠΟΨΗΦΙΟΤ *ςυμπληρϊςτε κατάλληλα (με κεφαλαία γράμματα, αριθμοφσ ή το ςημείο Χ) τα ατομικά ςασ ςτοιχεία+
1. Επϊνυμο:

2. Όνομα:

4. Όν. μητζρασ:
7. Α.Δ.Σ.:
9. Εκπλήρωςη τρατιωτικϊν
υποχρεϊςεων:

3. Όν. πατζρα:

5. Ημ/νία γζννηςησ:

/

/

6. Φφλο: Α

Γ

8. ΑΜΚΑ:
ΝΑΙ

ΟΧΙ

10. Σόποσ κατοικίασ:

11. Οδόσ:

12. Αριθ.:

14. Σηλζφωνο (με κωδικό):

15. Κινητό:

13. Σ.Κ.:

16. e-mail:

Β. ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΗ ΘΕΗ [δηλϊςτε ποιά θζςη τησ ανακοίνωςησ επιδιϊκετε (πεδίο 1.) και την κατηγορία εκπαίδευςησ ςασ
Πανεπιςτημιακή Εκπαίδευςη (ΠΕ) ή Σεχνολογική Εκπαίδευςη (ΣΕ) ή Δευτεροβάθμια Εκπαίδευςη (ΔΕ) (πεδίο 2.)]

1. ΘΕΗ:
2. ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ:
Γ. ΣΙΣΛΟ ΠΟΤΔΩΝ *για τισ ειδικότητεσ κατηγορίασ ΠΕ ή ΣΕ ή ΔΕ καταγράψτε την ονομαςία του τίτλου ςπουδϊν ςασ (ςτήλη α.),
το βαθμό του τίτλου αυτοφ είτε ςτη ςτήλη β. είτε ςτη ςτήλη γ., ανάλογα με το αν ο βαθμόσ είναι ςε μορφή δεκαδική (π.χ., 7,54) ή
κλαςματική (π.χ., 18 7/10), και το ζτοσ κτήςησ του (ςτήλη δ.)]
β. βαθμόσ τίτλου
γ. βαθμόσ τίτλου
δ. ζτοσ
(ςε δεκαδική μορφή) (ςε κλαςματική μορφή)
Α/Α
α. Ονομαςία τίτλου ςπουδϊν
κτήςησ
ακζραιοσ

δεκαδικόσ ακζραιοσ αριθμητ. παρονομ.

1.
2.
Δ. ΔΕΤΣΕΡΟ ΣΙΣΛΟ ΠΟΤΔΩΝ *ςυμπληρϊςτε τον δεφτερο τίτλο ςπουδϊν ςασ ο οποίοσ είναι ςυναφήσ με το γνωςτικό
αντικείμενο τησ θζςησ]
οσ

1 .
οσ

2 .
Ε. ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΟΤΔΕ *ςυμπληρϊςτε αν υπάρχει μεταπτυχιακόσ τίτλοσ ή/και διδακτορικό (πεδίο α. και β. αντίςτοιχα) με Χ]
α.

ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΟ ΣΙΣΛΟ

β.

ΔΙΔΑΚΣΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ
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Σ. ΕΜΠΕΙΡΙΑ [δηλϊςτε την εργαςιακή ςασ εμπειρία (πεδίο α.) - την επωνυμία εργοδότη και τον αριθμό μηνϊν εμπειρίασ ςτο κάθε
εργοδότη, την εργαςιακή ςασ εμπειρία ςε πρόςφυγεσ, μετανάςτεσ και παλιννοςτοφντεσ (πεδίο β.) - την επωνυμία εργοδότη και τον
αριθμό μηνϊν εμπειρίασ ςτο κάθε εργοδότη και την εθελοντική ςασ εργαςία (πεδίο γ.) - την επωνυμία εργοδότη και τον αριθμό μηνϊν
εμπειρίασ ςτο κάθε εργοδότη+
Είδοσ εμπειρίασ

Επωνυμία εργοδότη

μήνεσ

ημζρεσ

α. Εργαςιακή εμπειρία *αναγράψτε την επωνυμία του
εργοδότη και τον αριθμό μηνϊν εμπειρίασ που διαθζτετε
αντίςτοιχα]

Γενικό ςφνολο εργαςιακήσ εμπειρίασ

β. Εργαςιακή εμπειρία ςε πρόςφυγεσ, μετανάςτεσ και
παλιννοςτοφντεσ *αναγράψτε την επωνυμία του εργοδότη
κα τον αριθμό μηνϊν εργαςίασ που διαθζτετε αντίςτοιχα]
Γενικό ςφνολο εργαςιακήσ εμπειρίασ

γ. Εθελοντική Εργαςία *αναγράψτε την επωνυμία του
νομικοφ προςϊπου και τον αριθμό μηνϊν εθελοντικήσ
εργαςίασ που διαθζτετε αντίςτοιχα]
Γενικό ςφνολο εθελοντικήσ εργαςίασ
Ζ. ΛΟΙΠΑ ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ (τυπικά & τυχόν πρόςθετα) ΠΡΟΟΝΣΑ *ςυμπληρϊςτε μόνο εφόςον για την επιδιωκόμενη
θζςη απαιτοφνται από την ανακοίνωςη και άλλα προςόντα πζρα από τον τίτλο ςπουδϊν (π.χ., άδεια άςκηςησ επαγγζλματοσ, γνϊςη
ξζνησ γλϊςςασ, χειριςμόσ Η/Τ, δίπλωμα οδήγηςησ)]

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

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

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

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

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

6. ......................................................................
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Η.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΤΜΕΝΑ ΚΡΙΣΗΡΙΑ *ςυμπληρϊςτε τα παρακάτω πζντε πεδία (α. ζωσ και ε.) εφόςον
αποδεικνφετε κάποιο ή κάποια από τα αντίςτοιχα κριτήρια]
ε.

α. Χρόνοσ ανεργίασ

β. Αριθμόσ ανήλικων τζκνων

γ.

Σζκνο πολφτεκνησ οικογζνειασ

δ.

Μζλοσ ευπαθοφσ ομάδασ


*ορίςτε με Χ ςε ποια κατηγορία ανήκετε+
Άνεργοσ ζωσ 29 ετϊν



Άνεργοσ άνω των 50 ετϊν



Μακροχρόνια άνεργοσ



Αρχηγόσ μονογονεϊκήσ οικογζνειασ



Μετανάςτησ



Πρόςφυγασ



Παλιννοςτοφντασ ομογενείσ



Αιτϊν άςυλο

*αριθμ. μηνϊν+

Σζκνο τρίτεκνησ οικογζνειασ

Κ ΑΣ Α Λ ΟΓ Ο  ΤΝ ΗΜ Μ ΕΝ Ω Ν ΔΙ Κ Α ΙΟ Λ ΟΓ Η Σ ΙΚΩ Ν

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

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

9.

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

10.

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

11.

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

12.

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

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

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Δηλώνω όηι:
1. Όια ηα ζηοιτεία ηεο αίηεζήο κνπ είλαη ακριβή και αληθή θαη καηέτω όλα ηα απαιηούμενα προζόνηα γηα θάζε επηδηωθόκελε ζέζε, όπωο απηά
αλαθέξνληαη ζηελ αλαθνίλωζε θαη αλαγξάθνληαη ζηελ παξνύζα αίηεζε. Σε πεξίπηωζε αλαθξίβεηαο γλωξίδω όηη ζα έρω ηηο ζπλέπεηεο πνπ
πξνβιέπνληαη από ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 1599/1986.
2. Έρω δηθαίωκα ζπκκεηνρήο ζηε δηαδηθαζία επηινγήο θαζόηη: α) δελ έρω καηαδικαζηεί γηα θαθνύξγεκα θαη ζε νπνηαδήπνηε πνηλή γηα θινπή,
ππεμαίξεζε (θνηλή θαη ζηελ ππεξεζία), απάηε, εθβίαζε, πιαζηνγξαθία, απηζηία δηθεγόξνπ, δωξνδνθία, 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 δωήο· β) δελ είκαη σπόδικος θαη έρω παξαπεκθζεί κε ηειεζίδηθν βνύιεπκα γηα θαθνύξγεκα ή γηα πιεκκέιεκα ηεο
πξνεγνύκελεο πεξίπηωζεο, έζηω θαη αλ ην αδίθεκα παξαγξάθεθε· γ) δελ έρω, ιόγω θαηαδίθεο, ζηερηθεί ηα πολιηικά μοσ δικαιώμαηα θαη γηα
όζν ρξόλν δηαξθεί ε ζηέξεζε απηή· δ) δελ ηειώ σπό δικαζηική ζσμπαράζηαζη.
3. Δίλω ηελ ζπγθαηάζεζε κνπ γηα ηελ ηήξεζε θαη επεμεξγαζία ηωλ πξνζωπηθώλ κνπ δεδνκέλωλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλωλ θαη ηωλ επαίζζεηωλ, από
θνξείο ηνπ δεκνζίνπ ή θνξείο πνπ ιεηηνπξγνύλ γηα ινγαξηαζκό ηνπ δεκνζίνπ, κε ζθνπό ηε δηελέξγεηα εξεπλώλ θαη εθπόλεζε κειεηώλ αμηνιόγεζεο
ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ.

Ημ ερο μη νί α: .. . .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. . .. .

Ο/ Η υ πο ψή φι .. ..

Ονο ματ επ ϊνυ μ ο : .. . .. .. . .. .. . .. .. . .. .. .. . .. .. . .. .. . .. .

*υπογραφή+

ελίδα 3 από 3

