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Αοιθμόπ αμακξίμχρηπ

για ποόρληφη αςόμχμ καςηγξοιώμ ΠΔ, ΣΔ, ΔΔ , ΤΔ ρςξμ
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Αοιθ. ποχς/λξσ
αίςηρηπ

ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΦΡΟΝΟΤ

[ρσμπληοώμεςαι
από ςξ τξοέα
ποόρληφηπ]

( ά ο θ ο α 4 6 μ . 4 4 5 6 / 2 0 1 7 , ΥΔΚ 24/Α΄, όπχπ ςοξπξπξιήθηκε και ιρυύει
& 3 2 ς ξ σ Κ Δ Τ , Υ Δ Κ 4286 / Β΄ / 2020)

[για ςη ρσμπλήοχρη ςηπ αίςηρηπ, αμαςοένςε ρςξ Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)/ΓΟΔΒ ρςημ ιρςξρελίδα: www.goev-ptl.gr]

Α.

ΥΟΡΔΑ ΠΡΟΛΗΧΗ
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Β.

ΣΟΙΦΔΙΑ ΤΠΟΧΗΥΙΟΤ [ρσμπληοώρςε καςάλληλα (με κεταλαία γοάμμαςα, αοιθμξύπ ή ςξ ρημείξ Φ) ςα αςξμικά ραπ ρςξιυεία]

1. Δπώμσμξ:

2. Όμξμα:

4. Όμ. μηςέοαπ:

5. Ημ/μία γέμμηρηπ:

7. Α.Δ.Σ.:

/

/

6. Υύλξ:

Α

Γ

8. Α.Υ.Μ.:

9. Καςξικία:

10. Οδόπ:

13. Σηλέτχμξ (με κχδικό):
Γ.

3. Όμ. παςέοα:

11. Αοιθ.:

14. Κιμηςό:

12. Σ.Κ.:

15. e-mail:

ΣΙΣΛΟ ΠΟΤΔΩΝ [για ςιπ ειδικόςηςεπ καςηγξοίαπ ΠΔ ή ΣΔ ή ΔΔ ή ΤΔ καςαγοάφςε ςημ ξμξμαρία ςξσ ςίςλξσ ρπξσδώμ ραπ (ρςήλη
α.), β. ςξ έςξπ κςήρηπ, για ςιπ ειδικόςηςεπ καςηγξοίαπ ΤΔ ρσμπληοώρςε μόμξ ςη ρςήλη α. ετόρξμ απαιςείςαι ρσγκεκοιμέμξπ ςίςλξπ
ρπξσδώμ από ςημ αμακξίμχρη]

α/α

α. ξμξμαρία ςίςλξσ

β. έςξπ κςήρηπ

1.
2.
Δ.

ΛΟΙΠΑ ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ (ςσπικά & ςσυόμ ποόρθεςα) ΠΡΟΟΝΣΑ [ρσμπληοώρςε μόμξ ετόρξμ για ςημ επιδιχκόμεμη
ή ςιπ επιδιχκόμεμεπ θέρειπ απαιςξύμςαι από ςημ αμακξίμχρη και άλλα ποξρόμςα πέοα από ςξμ ςίςλξ ρπξσδώμ (π.υ., άδεια άρκηρηπ
επαγγέλμαςξπ, γμώρη νέμηπ γλώρραπ, υειοιρμόπ Η/Τ)]

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

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

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

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

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

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

Δ.

ΔΠΙΔΙΩΚΟΜΔΝΔ ΘΔ ΔΙ ΚΑΣΑ ΔΙΡΑ ΠΡΟΣΙΜΗΗ [δηλώρςε πξιεπ από ςιπ θέρειπ επξυικξύ ποξρχπικξύ ςηπ
αμακξίμχρηπ επιδιώκεςε καςά ρειοά ποξςίμηρηπ (πεδίξ α.) και καςαγοάφςε για καθεμία από ςιπ ποξςιμήρειπ ραπ, ρύμτχμα με όρα
ξοίζξμςαι ρςημ αμακξίμχρη, αμ διαθέςεςε εμςξπιόςηςα (πεδίξ β.), αμ καςέυεςε ςα κύοια ποξρόμςα επιλξγήπ ή ςσυόμ επικξσοικά και ρε
πξιξ βαθμό επικξσοίαπ (πεδίξ γ.) καθώπ και πόρξσπ μήμεπ εμπειοίαπ διαθέςεςε (πεδίξ δ.)]

1η
2η
επιλξγή επιλξγή

(*)

ΔΙΡΑ ΠΡΟΣΙΜΗΗ:

α.

3η
επιλξγή

4η
5η
6η
επιλξγή επιλξγή επιλξγή

Κχδικόπ θέρηπ [αμαγοάφςε για κάθε ποξςίμηρή ραπ
ςξμ αμςίρςξιυξ κχδικό θέρηπ από ςημ αμακξίμχρη]

β.

Δμςξπιόςηςα (**)[αμαγοάφςε 1 ετόρξμ η αμςίρςξιυη ποξςίμηρή ραπ
ατξοά θέρη σπηοερίαπ πξσ βοίρκεςαι ρε πεοιξυή για ςημ ξπξία
ποξβλέπεςαι από ςημ αμακξίμχρη ποόςανη ςχμ δημξςώμ]

γ.

Κύοια ή επικξσοικά ποξρόμςα [αμαγοάφςε 1 (αμ καςέυεςε ςα
κύοια ποξρόμςα) ή Α ή Β ή Γ ή Δ ή Δ κςλ. (για ςξμ αμςίρςξιυξ βαθμό
επικξσοίαπ)]

δ.

Δμπειοία [αμαγοάφςε ςξμ αοιθμό μημώμ εμπειοίαπ πξσ διαθέςεςε
για καθεμία από ςιπ ποξςιμήρειπ ραπ]

(*)

ημείχρη: Δτόρξμ επιθσμείςε μα δηλώρεςε παοαπάμχ από ένι (6) κχδικξύπ θέρεχμ, υοηριμξπξιήρςε μέξ έμςσπξ ΟΦ 2/2022.
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(**)

ημείχρη: Δτόρξμ αμακξιμώμξμςαι θέρειπ ρε πεοιξυέπ ςχμ ξπξίχμ ξι μόμιμξι κάςξικξι ποξςάρρξμςαι ρςξσπ πίμακεπ καςάςανηπ, ξι
πεοιξυέπ ασςέπ αματέοξμςαι οηςά ρςημ εμόςηςα «ΔΝΣΟΠΙΟΣΗΣΑ» ςηπ ξικείαπ αμακξίμχρηπ.

Σ. ΛΟΙΠΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΤΜΔΝΑ ΚΡΙΣΗΡΙΑ [ρσμπληοώρςε ςα παοακάςχ ςέρρεοα πεδία (α. έχπ και δ.) ετόρξμ απξδεικμύεςε
κάπξιξ ή κάπξια από ςα αμςίρςξιυα κοιςήοια, ςα ξπξία μαζί με ςξ κοιςήοιξ ςηπ εμπειοίαπ (βλ. Δ.δ.) θα διαμξοτώρξσμ ςη ρσμξλική ραπ
βαθμξλξγία ρςξμ πίμακα καςάςανηπ· πεοαιςέοχ επενηγήρειπ για ςα βαθμξλξγξύμεμα κοιςήοια (π.υ., με πόρεπ μξμάδεπ βαθμξλξγείςαι
καθέμα από ασςά, πξιξι ρσμδσαρμξί κοιςηοίχμ δεμ βαθμξλξγξύμςαι αθοξιρςικά κ.ά.) πεοιέυξμςαι ρςξ Παοάοςημα]

α.

Φοόμξπ αμεογίαπ [αοιθμ. μημώμ]

β.

Πξλύςεκμξπ [αοιθμ. ςέκμχμ ςξσ πξλύςεκμξσ σπξφητίξσ]

Δεμ έυει ποξρλητθεί καςά ςξ ςοέυξμ ημεοξλξγιακό έςξπ ρςξμ ίδιξ τξοέα άλλξ μέλξπ ςηπ ίδιαπ ξικξγέμειαπ κάμξμςαπ υοήρη ςηπ
πξλσςεκμικήπ ιδιόςηςαπ

γ.

Αμήλικα ςέκμα [αοιθμ. αμήλικχμ ςέκμχμ ςξσ σπξφητίξσ]

δ.

Αμαπηοία ςέκμξσ ή ρσζύγξσ (πξρξρςό αμαπηοίαπ από 50% και άμχ)

ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΤΝΗΜΜΔΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣ ΙΚΩΝ
[αοιθμήρςε ρε εμταμέπ ρημείξ καθέμα από ςα ρσμσπξβαλλόμεμα δικαιξλξγηςικά και ςα σπόλξιπα έγγοατα πξσ επιρσμάπςεςε
για ςημ σπξρςήοινη ςηπ σπξφητιόςηςάπ ραπ και καςαγοάφςε ςα εδώ, ακξλξσθώμςαπ ςημ ίδια ρειοά αοίθμηρηπ]
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.
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.
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[ρσμπληοώμεςαι από ςξ τξοέα ποόρληφηπ]

ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ
Η ακοίβεια ςχμ ρςξιυείχμ πξσ αματέοξμςαι ρε ασςή ςημ αίςηρη-δήλχρη
μπξοεί μα ελεγυθεί με βάρη ςξ αουείξ άλλχμ σπηοεριώμ(άοθοξ 8 παο. 4 Ν. 1599/1986)
Με αςξμική μξσ εσθύμη και γμχοίζξμςαπ ςιπ κσοώρειπ πξσ ποξβλέπξμςαι από ςιπ διαςάνειπ ςηπ παο. 6 ςξσ άοθο. 22 ςξσ Ν. 1599/1986, δηλαδή:
«Όπξιξπ εμ γμώρει ςξσ δηλώμει φεσδή γεγξμόςα ή αομείςαι ή απξκούπςει ςα αληθιμά με έγγοατη σπεύθσμη δήλχρη ςξσ άοθοξσ 8 ςιμχοείςαι με
τσλάκιρη ςξσλάυιρςξμ ςοιώμ μημώμ. Δπίρηπ εάμ ξ σπαίςιξπ ασςώμ ςχμ ποάνεχμ ρκόπεσε μα ποξρπξοίρει ρςξμ εασςόμ ςξσ ή ρε άλλξμ πεοιξσριακό
ότελξπ βλάπςξμςαπ ςοίςξμ ή ρκόπεσε μα βλάφει άλλξμ, ςιμχοείςαι με κάθειονη μέυοι 10 εςώμ», δηλώμχ όςι:
1. Όλα ςα ρςξιυεία ςηπ αίςηρήπ μξσ είμαι ακοιβή και αληθή και καςέυχ όλα ςα απαιςξύμεμα ποξρόμςα για κάθε επιδιχκόμεμξ κχδικό θέρηπ, όπχπ
ασςά αματέοξμςαι ρςημ αμακξίμχρη και αμαγοάτξμςαι ρςημ παοξύρα αίςηρη. ε πεοίπςχρη αμακοίβειαπ γμχοίζχ όςι θα έυχ ςιπ ρσμέπειεπ πξσ
ποξβλέπξμςαι από ςιπ διαςάνειπ ςξσ Ν. 1599/1986.
2. Έυχ δικαίχμα ρσμμεςξυήπ ρςη διαδικαρία επιλξγήπ καθόςι δεμ έυχ(με ςημ επιτύλανη ςηπ επόμεμηπ παοαγοάτξσ) κώλσμα καςά ςξ άοθοξ 8 ςξσ
Τπαλληλικξύ Κώδικα, ρύμτχμα με ςξ ξπξίξ δεμ μπξοεί μα επιλεγεί όπξιξπ: α) έυει καςαδικαρςεί για κακξύογημα και ρε ξπξιαδήπξςε πξιμή για
κλξπή, σπεναίοερη (κξιμή και ρςημ σπηοερία), απάςη, εκβίαρη, πλαρςξγοατία, απιρςία δικηγόοξσ, δχοξδξκία, καςαπίερη, απιρςία πεοί ςημ
σπηοερία, παοάβαρη καθήκξμςξπ καθ' σπξςοξπή, ρσκξταμςική δσρτήμιρη, καθώπ και για ξπξιξδήπξςε έγκλημα καςά ςηπ γεμεςήριαπ ελεσθεοίαπ
ή ξικξμξμικήπ εκμεςάλλεσρηπ ςηπ γεμεςήριαπ ζχήπ· β) είμαι σπόδικξπ και έυει παοαπεμτθεί με ςελερίδικξ βξύλεσμα για κακξύογημα ή για
πλημμέλημα ςηπ ποξηγξύμεμηπ πεοίπςχρηπ, έρςχ και αμ ςξ αδίκημα παοαγοάτηκε· γ) έυει, λόγχ καςαδίκηπ, ρςεοηθεί ςα πξλιςικά ςξσ
δικαιώμαςα και για όρξ υοόμξ διαοκεί η ρςέοηρη ασςή· δ)ςελεί σπό δικαρςική ρσμπαοάρςαρη.
ε πεοίπςχρη ύπαονηπ ςξσ κχλύμαςξπ ςηπ παοαπάμχ παοαγοάτξσ και ποξκειμέμξσ για θέρειπ βξηθηςικξύ ή αμειδίκεσςξσ ποξρχπικξύ,
εναιοξύμαι από ςξ κώλσμα επειδή έυχ εκςίρει ςημ πξιμή μξσ ή επειδή έυξσμ αοθεί ςα μέςοα αρταλείαπ πξσ μξσ έυξσμ επιβληθεί ή επειδή έυχ
απξλσθεί σπό όοξσπ (άοθο. 4 παο. 6 Ν. 2207/1994).

Ημ εο ξ μ η μί α : . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .

Ο /Η σ π ξφ ή τι . . . .

Ο μ ξ μα ς επ ώ μσ μ ξ :
. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . .

[σπξγοατή]
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