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ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Α.

Αριθ. πρωτ/λου αίτησης

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

1. Επωνυμία φορέα: ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΑΕ ΟΤΑ
2. που εδρεύει στο νομό: ΑΧΑΙΑΣ
3. που εδρεύει/ανήκει στο δήμο ή στην κοινότητα:

ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ

Β1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ [συμπληρώστε με κεφαλαία γράμματα τα ατομικά σας στοιχεία]
1. Επώνυμο:

2. Όνομα:

4. Όν. μητέρας:

5. Ημ/νία γέννησης:

7. Α.Δ.Τ.:

3. Όν. πατέρα:
/

6. Φύλο:

/

8. Τόπος κατοικίας (πόλη, δήμος, κοινότητα):

9. Οδός:
13. Κινητό:

Γ

(νομός):

10. Αριθ.:

12.Τηλέφωνο (με κωδικό):

Α

11. Τ.Κ.:

14. e-mail :

Β2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡ ΙΑΣΜΟΥ
Τράπεζα

IBAN

Β3. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΦΘΕΝΤΟΣ
Επιλέξτε:

ΕΓΓΑΜΟΣ/Η

ΑΓΑΜΟΣ/Η

ΔΙΑΖΕΥΓΜΕΝΟΣ/Η

ΧΗΡΟΣ/Α

Αρθμός τέκνων έως 18 ετών

Β4. ΕΙΔΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΛΗΦΘΕΝΤΟΣ
Α.Φ.Μ.

Αριθμός Μητρώου ΙΚΑ

Α.Μ.Κ.Α.

Γ.

ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ (απαραίτ ητ ο για κατάταξη σε Μισθολογικό Κλιμάκιο)

α/α
1.
2.
3
Δ.

α. ΕΠΙΛΕΞΤΕ Χ ΣΤΟΝ ΤΙΤΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΕΤΕ
ΛΥΚΕΙΟ (ΔΕ)
ΓΥΜΝΑΣΙΟ (ΥΕ)
ΔΗΜΟΤΙΚΟ (ΥΕ)

ΛΟΙΠΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) ΠΡΟΣΟΝΤΑ [συμπληρώστε μόνο εφόσον για την
επιδιωκόμενη απαιτούνται από την ανακοίνωση και άλλα προσόντα πέρα από τον τίτλο σπουδών (π.χ., άδεια άσκησης επαγγέλματος,
δίπλωμα εναερίτη διασώστη κλπ))

1. ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕ ΛΑΤΩΝ

4. ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Α ’ ΒΟΗΘΕΙΩΝ

2. ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΝΑΕΡΙΤΗ - ΔΙΑΣΩΣΤΗ

5.ΑΔΕΙΑ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗΧ/ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ

3. ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

6. ΑΛΛΟ:........................................................

Ε.

ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΗ ΘΕΣΗ (ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΟΝΟ 1 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ)

α.

Κωδικός θέσης [αναγράψτε τον αντίστοιχο κωδικό θέσης από την ανακοίνωση]

β.

Βαθμός εντοπιότητας [αναγράψτε Α ή Β ή Γ (για τον αντίστοιχο βαθμό εντοπιότητας) ή Χ (δηλαδή, Χωρίς εντοπιότητα)]

γ.

Κύρια ή επικουρικά προσόντα [συμπληρώνεται από τον φορέα))]

δ.

Εμπειρία [αναγράψτε τον αριθμό ετών ή χιον. περιόδων εμπειρίας που διαθέτετε]

ε.

Εργασία μόνο Σ/Κ & Αργίες (συμπληρώνετε Χ αν επιθυμείτε εργασία μόνο σε μη εργάσιμες ημέρες)

Ζ. GDPR - Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα : Όροι και Σκοπός Επεξεργασίας Δεδομένων
Τα προσωπικά δεδομένα που αναγράφονται στο παρόν έντυπο, συλλέγονται κατ΄εντολή του εργοδότη που δρα ως εκτελών την
επεξεργασία των δεδομένων του υποκειμένου-εργαζόμενου και χρησιμοποιούνται μόνο για τους σκοπούς εφαρμογής της εργατικής και
φορολογικής νομοθεσίας . Αποκλείεται ρητώς η χρησιμοποίηση των δεδομένων για διαφημιστικούς ή άλλους σκοπούς, πέραν των σκοπών
για τους οποίους συλλέγονται. Τα δεδομένα αυτά φυλάσσονται με ασφάλεια και σύμφωνα με τους κανόνες του GDPR. Υπεύθυνος
επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων είναι ο εκάστοτε εργοδότης του υποκειμένου. Με την υπογραφή του παρόντος εντύπου από τον
υποκείμενο-εργαζόμενο, δίνεται και η συγκατάθεσή του για την επεξεργασία τους για όσο διάστημα απαιτείται από τις κείμενες νομοθεσίες.
Βεβαιώνω ότι τα παραπάνω αναγραφόμενα στοιχεία είναι πραγματικά και σε οποιαδήποτε μεταβολή θα
ενημερώσω τον εργοδότη μου. Συναινώ ανεπιφύλακτα στην επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων γιατους σκοπούς που
αναγράφονται.
Ημερομηνία Συγκατάθεσης / /
Ο/Η
Υποψήφιος/α

ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΤΟΥΝ:
1. ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
2. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΟΣΟΥΝ ΕΙΝΑΙ ΕΓΓΑΜΟΙ Ή/ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ
3. ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ
4. ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΛΟΙΠΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (άδεια οδήγησης, σεμινάρια, κλπ)
5.

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΝΣΗΜΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΚΑΤ ΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΗΜΜΕΝΩΝ Δ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤ ΙΚΩΝ
[αριθμήστε σε εμφανές σημείο καθένα από τα συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά και τα υπόλοιπα έγγραφα που επισυνάπτετε
για την υποστήριξη της υποψηφιότητάς σας και καταγράψτε τα εδώ, ακολουθώντας την ίδια σειρά αρίθμησης]
**Το πιστοποιητικό Δήμου περί εγγραφής στο δημοτολόγιο θα ζητηθεί υπηρεσιακά και δεν απαιτείται η προσκόμισή του από τον
αιτούντα κατά την παραλαβή της αίτησης
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3.
4.
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6.

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

7.

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

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

8.

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

9.

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

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

10.

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

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Η ακρίβεια των στοιχείων που αναφέρονται σε αυτή την αίτηση-δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών
(άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)
Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρ. 22 του Ν. 1599/1986, δηλαδή:
«Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με
φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Επίσης εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό
όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών», δηλώνω ότι:

1. Όλα τα στοιχεία της αίτησής μου είναι ακριβή και αληθή και κατέχω όλα τα απαιτούμενα προσόντα για κάθε επιδιωκόμενο κωδικό θέσης,
όπως αυτά αναφέρονται στην ανακοίνωση και αναγράφονται στην παρούσα αίτηση. Σε περίπτωση ανακρίβειας γνωρίζω ότι θα έχω τις συνέπειες
που προβλέπονται από τις διατάξεις του Ν. 1599/1986.

2. Έχω δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής καθότι δεν έχω (με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου) κώλυμα κατά το άρθρο 8
του Υπαλληλικού Κώδικα, σύμφωνα με το οποίο δεν μπορεί να επιλεγεί όποιος: α) έχει καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε
ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία
περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος καθ' υποτροπή, συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας
ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής· β) είναι υπόδικος και έχει παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα
ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε· γ) έχει, λόγω καταδίκης, στερηθεί τα πολιτικά του
δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή· δ) τελεί υπό δικαστική συμπαράσταση.

3. Σε περίπτωση ύπαρξης του κωλύματος της παραπάνω παραγράφου και προκειμένου για θέσεις βοηθητικού ή ανειδίκευτου προσωπικού,
εξαιρούμαι από το κώλυμα επειδή έχω εκτίσει την ποινή μου ή επειδή έχουν αρθεί τα μέτρα ασφαλείας που μου έχουν επιβληθεί ή επειδή έχω
απολυθεί υπό όρους (άρθρ. 4 παρ. 6 Ν. 2207/1994).

Ημ ε ρομη ν ία: . .. .. .. .. .. . ... .. .. .. .. .. ..

Ο /Η υ ποψ ή φ ι. .. .

[υπογραφή]

*συμπληρώνεται από τον φορέα

