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ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ
ΓΙΑ ΤΝΑΦΗ ΤΜΒΑΗ ΣΗΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΛΑΙΘΙΟΤ
Γηα ηελ πξόζιεςε πξνζσπηθνύ κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ,
γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ απξόβιεπησλ θαη επεηγνπζώλ αλαγθώλ, εμαηηίαο ηεο αλάγθεο
ιήςεο πξνιεπηηθώλ ή θαηαζηαιηηθώλ κέηξσλ ιόγσ ζνβαξήο απεηιήο ηεο δεκόζηαο πγείαο,
πνπ πξνθύπηνπλ από ηελ εκθάληζε θαη δηαζπνξά ηνπ θνξσλντνύ COVID-19.

Ο ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΡΥΗ ΚΡΗΣΗ
Έρνληαο ππφςε:
1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο
Γηνίθεζεο – Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο», φπσο έρνπλ ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχνπλ.
2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 149/2010 (Φ.Δ.Κ. 242/ Α΄/27-12-2010) «Οξγαληζκφο ηεο Πεξηθέξεηαο
Κξήηεο» φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.
3. Σηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 74 ηνπ Ν.4745/2020 (ΦΔΚ 214/Α/06-11-2020) φπσο
ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.
4. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ Ν.2190/1994 «χζηαζε αλεμάξηεηεο αξρήο γηα ηελ επηινγή
πξνζσπηθνχ θαη ξχζκηζε ζεκάησλ δηνίθεζεο» (ΦΔΚ 28/Α), φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρχνπλ.
5. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 212 ηνπ Ν.3584/07 «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Καηάζηαζεο Γεκνηηθψλ θαη
Κνηλνηηθψλ Τπαιιήισλ» (ΦΔΚ 143/η.Α/28-06-2007).
6. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ 50/2001 (ΦΔΚ 39/Α), φπσο έρνπλ ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχνπλ.
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7. Σελ αξηζκ. 180/2021 (πξαθηηθφ 3/11-02-2011) απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο
Πεξηθέξεηαο Κξήηεο (ΑΓΑ:67ΟΟ7ΛΚ-15Φ) πνπ αθνξά ζηελ έγθξηζε πξφζιεςεο πξνζσπηθνχ ζηελ
Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Λαζηζίνπ κε ζχκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ, απφ ηελ
αλάιεςε ππεξεζίαο θαη έσο 05/07/2021, εμαηηίαο ηεο

αλάγθεο

ιήςεο πξνιεπηηθψλ ή

θαηαζηαιηηθψλ κέηξσλ ιφγσ ζνβαξήο απεηιήο ηεο δεκφζηαο Τγείαο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ
εκθάληζε θαη δηαζπνξά ηνπ θνξσλντνχ COVID-19.
8.Σελ κε αξ.

30285/08-02-2021 βεβαίσζε ηνπ Σκήκαηνο Οηθνλνκηθήο Γηαρείξηζεο ηεο

Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Λαζηζίνπ πεξί εμαζθάιηζεο ησλ ζρεηηθψλ πηζηψζεσλ γηα ηε δαπάλε ηεο
κηζζνδνζίαο ηνπ ππφ πξφζιεςε πξνζσπηθνχ ηεο παξνχζαο αλαθνίλσζεο.
ΑΝΑΚΟΙΝΧΝΔΙ
Σελ πξόζιεςε ζηηο ππεξεζίεο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Λαζηζίνπ κε ζύκβαζε εξγαζίαο
ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ, δηάξθεηαο από ηελ αλάιεςε ππεξεζίαο θαη έσο
05/07/2021 ελόο (1) αηόκνπ, εηδηθόηεηαο ΣΔ Κνηλσληθήο Δξγαζίαο , γηα ηελ αληηκεηώπηζε
απξόβιεπησλ θαη επεηγνπζώλ αλαγθώλ, εμαηηίαο ηεο

αλάγθεο

ιήςεο πξνιεπηηθώλ ή

θαηαζηαιηηθώλ κέηξσλ, ιόγσ ζνβαξήο απεηιήο ηεο δεκόζηαο πγείαο, πνπ πξνθύπηνπλ από
ηελ

εκθάληζε θαη δηαζπνξά ηνπ θνξσλντνπ COVID-19.

εηδηθόηεηα δηάξθεηα

Η ζέζε , ππεξεζία , έδξα ,

ζύκβαζεο θαη αξηζκό αηόκσλ (βι. ΠΙΝΑΚΑ Α), κε ηα αληίζηνηρα

απαηηνύκελα (ηππηθά θαη ηπρόλ πξόζζεηα) πξνζόληα (βι. ΠΙΝΑΚΑ Β) :
ΠΙΝΑΚΑ Α: ΘΔΔΙ ΔΠΟΥΙΚΟΤ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ

Κσδηθόο
ζέζεο

Τπεξεζία
Γ/λζε Γεκόζηαο
Τγείαο θαη
Κνηλσληθήο
Μέξηκλαο
Π.Δ Λαζηζίνπ

100

Έδξα ππεξεζίαο

Άγηνο Νηθόιανο

Δηδηθόηεηα

Γηάξθεηα
ζύκβαζεο

Από ηελ
εκεξνκελία
ππνγξαθήο
ΣΔ Κοινωνικήρ Δπγαζίαρ
ηεο ζύκβαζεο
θαη έσο
05/07/2021

Αξηζκόο
αηόκσλ

1

ΠΙΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ
Κσδηθόο ζέζεο

Σίηινο ζπνπδώλ
θαη
ινηπά απαηηνύκελα (ηππηθά & ηπρόλ πξόζζεηα) πξνζόληα

100

Κύξηα πξνζόληα:
α) Πηπρίν ή δίπισκα ηκήκαηνο Κνηλσληθήο Δξγαζίαο ΣΔΙ ή ην νκψλπκν πηπρίν ή
δίπισκα Πξνγξακκάησλ πνπδψλ Δπηινγήο (Π..Δ.) ΣΔΙ ή αληίζηνηρν θαηά εηδηθφηεηα
πηπρίν ή δίπισκα ΣΔΙ ή Πξνγξακκάησλ πνπδψλ Δπηινγήο (Π..Δ.) ΣΔΙ ηεο
εκεδαπήο ή ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιψλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο
εηδηθφηεηαο ή ην νκψλπκν ή αληίζηνηρν θαηά εηδηθφηεηα πηπρίν ΚΑΣΔΔ ή ηζφηηκνο ηίηινο
ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο.
β) Άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο Κνηλσληθνχ Λεηηνπξγνχ ή Κνηλσληθήο Δξγαζίαο ή
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ΠΙΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ
Σίηινο ζπνπδώλ
θαη
ινηπά απαηηνύκελα (ηππηθά & ηπρόλ πξόζζεηα) πξνζόληα

Κσδηθόο ζέζεο

Βεβαίσζε φηη πιεξνί φιεο ηηο λφκηκεο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο
Κνηλσληθνχ Λεηηνπξγνχ θαη
γ) Σαπηφηεηα κέινπο ηνπ πλδέζκνπ Κνηλσληθψλ Λεηηνπξγψλ Διιάδνο (ΚΛΔ), ε
νπνία λα είλαη ζε ηζρχ ή Βεβαίσζε εγγξαθήο – ππνβνιήο εηήζηαο δήισζεο ζηνηρείσλ
Κνηλσληθνχ Λεηηνπξγνχ ζηνλ ΚΛΔ (άξζξν 78 & 110 ηνπ λ.4488/2017 (Α΄137), ε
νπνία λα είλαη ζε ηζρχ κέρξη ην ηέινο Φεβξνπαξίνπ ηνπ επφκελνπ έηνπο απφ ηελ
έθδνζή ηεο.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΗ ΚΡΙΣΗΡΙΧΝ
Η ζεηξά θαηάηαμεο κεηαμχ ησλ ππνςεθίσλ πνπ δηαζέηνπλ ηα απαξαίηεηα ηππηθά πξνζφληα φπσο
απηά αλαγξάθνληαη αλαιπηηθά ζηνλ πίλαθα Β, θαζνξίδεηαη κε βάζε ην ρξφλν αλεξγίαο , ηελ
νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε (αλήιηθα ηέθλα ), θαη ην βαζκφ βαζηθνχ ηίηινπ ζπνπδψλ ,ζχκθσλα κε ηνλ
παξαθάησ πίλαθα .
ΠΙΝΑΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΗ ΚΡΙΣΗΡΙΧΝ
1. ΥΡΟΝΟ ΑΝΔΡΓΙΑ (200 κνλάδεο γηα 4 κήλεο αλεξγίαο θαη 75 κνλάδεο αλά κήλα αλεξγίαο άλσ ησλ 4 κελώλ, κε αλώηαην όξην ηνπο 12 κήλεο)
κήλεο
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12 θαη άλσ
κνλάδεο

0

0

0

200

275

350

425

500

575

650

725

800

2. ΑΝΗΛΙΚΑ ΣΔΚΝΑ (30 κνλάδεο γηα θαζέλα από ηα δύν πξώηα ηέθλα θαη 50 κνλάδεο γηα ην ηξίην)
αξηζκφο ηέθλσλ
1
2
3
κνλάδεο

30

60

110

3. ΒΑΘΜΟ ΒΑΙΚΟΤ ΣΙΣΛΟΤ (γηα ΠΔ θαη ΣΔ νη κνλάδεο ηνπ βαζηθνύ ηίηινπ κε 2 δεθαδηθά ςεθία πνιιαπιαζηάδνληαη κε ην 40, ελώ γηα ΓΔ κε ην 20)
θαηεγνξίεο ΠΔ & ΣΔ
5
… 5,5
…
6
…
6,5
…
7
…
7,5
…
8
…
8,5
…
9
…
9,5
…

10

θαηεγνξία ΓΔ

10

…

11

…

12

…

13

…

14

…

15

…

16

…

17

…

18

…

19

…

20

κνλάδεο

200

…

220

…

240

…

260

…

280

…

300

…

320

…

340

…

360

…

380

…

400

ΓΔΝΙΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ ΠΡΟΛΗΦΗ
Οη ππνςήθηνη ζα πξέπεη :
1. Να έρνπλ ζπκπιεξψζεη ην 18ν έηνο ειηθίαο θαη λα κελ έρνπλ ππεξβεί ην 65ν.
2. Να κελ έρνπλ θψιπκα πξφζιεςεο ζχκθσλα κε ην άξζξν 8 ηνπ λ.3528/2007 (Τπαιιειηθφο
Κψδηθαο)
3. Καηά ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ λα θαηέρνπλ ηα ππνρξεσηηθά ηππηθά θαη πξφζζεηα
πξνζφληα πξφζιεςεο θαζψο θαη ηα απαηηνχκελα πηζηνπνηεηηθά αλαγλψξηζεο θαη ηζνηηκίαο ησλ
ηίηισλ ζπνπδψλ ηνπο εθφζνλ έρνπλ απνθηεζεί ζηελ αιινδαπή.
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ
1. Φσηναληίγξαθν ησλ δχν φςεσλ ηεο αζηπλνκηθήο ηνπο ηαπηφηεηαο ή άιιν δεκφζην έγγξαθν απφ
ην νπνίν ζα πξνθχπηνπλ ηα ζηνηρεία ηαπηφηεηάο ηνπο.
2. Φσηναληίγξαθν ηνπ απαηηνχκελνπ ηίηινπ ζπνπδψλ.
3. Φσηναληίγξαθν ηεο άδεηαο άζθεζεο επαγγέικαηνο.
4. Λνηπά δηθαηνινγεηηθά γηα ηα πξφζζεηα πξνζφληα.
5. Πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο πξφζθαηεο έθδνζεο .
6. Πξφζθαηε βεβαίσζε ΟΑΔΓ γηα ηελ απφδεημε ηνπ ρξφλνπ αλεξγίαο. Η εκεξνκελία έθδνζεο ηεο
βεβαίσζεο δελ πξέπεη λα απέρεη πεξηζζφηεξν απφ πέληε (5) εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία
έλαξμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ. Ο ππνςήθηνο πξέπεη λα είλαη άλεξγνο έσο θαη

ΑΔΑ: 66187ΛΚ-9ΞΑ

ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηεο αλσηέξσ βεβαίσζεο. Απνθιείεηαη ε απφδεημε κε ππνβνιή ππεχζπλεο
δήισζεο θαη θάξηαο αλεξγίαο. Ο ππνινγηζκφο ηνπ ρξφλνπ αλεξγίαο γίλεηαη απφ ηελ ηειεπηαία
εκέξα πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ θαη πξνο ηα πίζσ θαη αθνξά ζπλερείο πιήξεηο κήλεο.
ΓΗΜΟΙΔΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ
Αλάξηεζε νιόθιεξεο ηεο αλαθνίλσζεο ζα γίλεη ζην ρψξν αλαθνηλψζεσλ ηεο ππεξεζίαο καο
(Κεληξηθφ Κηηξίν ηεο Π.Δ Λαζηζίνπ , ζην δηαδηθηπαθφ ηφπν ηεο Πεξηθέξεηαο Κξήηεο (crete.gov.gr)
θαη ζην Πξφγξακκα ΓΙΑΤΓΔΙΑ .
ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΔΧΝ ΤΜΜΔΣΟΥΗ
Οη ππνςήθηνη θαινχληαη λα ζπκπιεξψζνπλ απνθιεηζηηθά ηε ζπλεκκέλε ζηελ παξνύζα
αλαθνίλσζε αίηεζε- ππεύζπλε δήισζε θαη λα ηελ ππνβάιινπλ ζηελ Τπεξεζία καο
( Πεξηθέξεηα Κξήηεο –Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Λαζηζίνπ –Γηεχζπλζε Γηνηθεηηθνχ Οηθνλνκηθνχ , Σκήκα
Πξνζσπηθνχ θαη Μηζζνδνζίαο ), καδί κε ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά , ΑΠΟΚΛΔΙΣΙΚΑ κε
ειεθηξνληθό ηαρπδξνκείν (ζηα e-mail : ksm@crete.gov.gr θαη xeimoniti@crete.gov.gr ).
Η αίηεζε λα απνζηαιεί θαη ζηα δπν e-mail ζε πεξίπησζε απνπζίαο ελφο εθ ησλ δπν ππαιιήισλ.
Πιεξνθνξίεο ζηα ηειέθσλα: 2841340345 (Μαληδνπξάλεο Κσλζηαληίλνο) θαη ζην 2841340338
(Υεηκσλίηε Κπξηαθή).
ΔΠΙΗΜΑΝΗ: Η αίηεζε ζπκκεηνρήο πνπ ζα ππνβιεζεί κε ειεθηξνληθό ηαρπδξνκείν πξέπεη
απαξαηηήησο λα εκθαλίδεηαη ππνγεγξακκέλε, κε θπζηθή ππνγξαθή . Αλππόγξαθεο αηηήζεηο
δελ γίλνληαη δεθηέο.
Tν εκπξφζεζκν ησλ αηηήζεσλ κεηά ησλ ζπλεκκέλσλ δηθαηνινγεηηθψλ, θξίλεηαη κε βάζε ηελ
εκεξνκελία ειεθηξνληθήο απνζηνιήο ηνπο ζηελ ππεξεζία καο, ελψ ην απνδεηθηηθφ ηεο ειεθηξνληθήο
παξαιαβήο απφ ηελ ππεξεζία καο, εθηππψλεηαη θαη επηζπλάπηεηαη ζηελ ππνβιεζείζα αίηεζε κε ηα
δηθαηνινγεηηθά ησλ ππνςεθίσλ.
Η πξνζεζκία ππνβνιήο αηηήζεσλ ησλ ππνςεθίσλ είλαη πέληε (5) εκεξνινγηαθέο εκέξεο θαη αξρίδεη
απφ ηελ επνκέλε εκέξα ηεο αλάξηεζεο ηεο παξνχζαο αλαθνίλσζεο ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ
ηεο Γ/λζεο Γηνηθεηηθνχ Οηθνλνκηθνχ ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Λαζηζίνπ , ζηελ Ιζηνζειίδα ηεο
Πεξηθέξεηαο Κξήηεο θαη ζην πξφγξακκα ΓΙΑΤΓΔΙΑ ήηνη από 20/02/2021 έσο 24/02/2021.
Αηηήζεηο πνπ ζα απνζηαινχλ εθπξφζεζκα δελ ζα ιεθζνχλ ππφςε.
ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΤΠΟΦΗΦΙΧΝ
Αθνχ γίλεη ε επεμεξγαζία ησλ αηηήζεσλ ζα γίλεη θαηάηαμε ησλ ππνςεθίσλ αλά εηδηθφηεηα ζχκθσλα
κε ηα ηππηθά πξνζφληα θαη ηα θξηηήξηα βαζκνινγίαο φπσο πεξηγξάθνληαη αλσηέξσ.
ηελ πεξίπησζε ηζνβαζκίαο ππνςεθίσλ ζηε ζπλνιηθή βαζκνινγία πξνεγείηαη απηφο πνπ έρεη ηηο
πεξηζζφηεξεο κνλάδεο ζην πξψην βαζκνινγνχκελν θξηηήξην (χρόνος ανεργίας) θαη, αλ απηέο
ζπκπίπηνπλ, απηφο πνπ έρεη ηηο πεξηζζφηεξεο κνλάδεο ζην δεχηεξν θξηηήξην (αριθμός ανήλικων
τέκνων) θαη νχησ θαζεμήο. Αλ εμαληιεζνχλ φια ηα θξηηήξηα, ε ζεηξά κεηαμχ ησλ ππνςεθίσλ
θαζνξίδεηαη κε δεκφζηα θιήξσζε.
ΑΝΑΡΣΗΗ ΠΙΝΑΚΧΝ
Μεηά ηελ θαηάξηηζε ησλ πηλάθσλ , ε ππεξεζία καο ζα αλαξηήζεη ηνλ πίλαθα θαηάηαμεο ησλ
ππνςεθίσλ ζηνλ πίλαθα αλαθνηλώζεσλ ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Λαζηζίνπ , ζην
δηαδηθηπαθφ ηφπν ηεο Πεξηθέξεηαο Κξήηεο (crete.gov.gr) θαζώο θαη ζην Πξόγξακκα

ΓΙΑΤΓΔΙΑ.
ΠΡΟΛΗΦΗ

ΑΔΑ: 66187ΛΚ-9ΞΑ

Η ππεξεζία πξνζιακβάλεη ην πξνζσπηθφ κε ζχκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ
ρξφλνπ κεηά ηελ θαηάξηηζε ησλ πηλάθσλ θαηάηαμεο ησλ ππνςεθίσλ.
Πξνζιεθζέληεο πνπ απνρσξνχλ πξηλ απφ ηελ ιήμε ηεο ζχκβαζήο ηνπο αληηθαζίζηαληαη κε άιινπο
ππνςήθηνπο. ε θάζε πεξίπησζε νη ππνςήθηνη πνπ πξνζιακβάλνληαη ιφγσ αληηθαηάζηαζεο
απνρσξνχλησλ ππνςεθίσλ ,απαζρνινχληαη γηα ην ππνιεηπφκελν, θαηά πεξίπησζε ρξνληθφ
δηάζηεκα θαη κέρξη ζπκπιεξψζεσο ηεο εγθεθξηκέλεο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο εξγαζίαο νξηζκέλνπ
ρξφλνπ.
ΑΝΑΠΟΠΑΣΟ ΣΜΗΜΑ ηεο παξνχζαο αλαθνίλσζεο απνηειεί θαη ην «Παξάξηεκα αλαθνηλψζεσλ
πκβάζεσλ εξγαζίαο Οξηζκέλνπ Υξφλνπ (ΟΥ)» ηνπ Α..Δ.Π. κε ζήκαλζε έθδνζεο «2.12.2019»,
απνθιεηζηηθά ην θεθάιαην ΙΙ παξ. 4, όζνλ αθνξά ηνπο ηίηινπο ζπνπδώλ θαη παξ. 7, όζνλ
αθνξά ηελ άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο.
Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα έρνπλ πξφζβαζε ζηα Παξαξηήκαηα, κέζσ ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ ηνπ
ΑΔΠ (www.asep.gr) : Κεληξηθή ζειίδα Πνιίηεο Έληππα- Γηαδηθαζίεο  Γηαγσληζκψλ θνξέσλ
 Οξηζκέλνπ Υξφλνπ (ΟΥ).
Ο Πεξηθεξεηάξρεο Κξήηεο
Αξλανπηάθεο ηαύξνο

ΑΔΑ: 66187ΛΚ-9ΞΑ

ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
…………………………
Απιθ. ανακοίνωζηρ

γη α π ξό ζ ι ε ςε ζε ππ εξ εζί εο
ηε ο Πεξ ηθ έξ εη αο Κ ξ ήη εο / Π.Ε . Λ α ζη ζίν π κε

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

ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ
σπ ον ικ ήρ δι ά πκ ει α ρ έ ωρ 0 5/ 07/ 20 21

[ζπκπιεξώλεηαη
από ην θνξέα πξόζιεςεο]

(άρθρο 20 ν. 2190/94)
Α.

Απιθ. ππωη/λος αίηηζηρ

ΦΟΡΔΑ ΠΡΟΛΗΦΗ [ζπκπιεξώζηε κε θεθαιαία γξάκκαηα ηελ επσλπκία ηνπ θοπέα ζηον οποίο απεςθύνεηε ηην αίηηζη]

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΚΡΗΣΗ- ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΛΑΙΘΙΟΤ
Β.

ΣΟΙΥΔΙΑ ΤΠΟΦΗΦΙΟΤ [ζπκπιεξώζηε θαηάιιεια (κε θεθαιαία γξάκκαηα, αξηζκνύο ή ην ζεκείν Υ) ηα αηνκηθά ζαο ζηνηρεία]

1. Δπψλπκν:

2. Όλνκα:

4. Όλ. κεηέξαο:
7. Α.Γ.Σ.:

5. Ηκ/λία γέλλεζεο:
8. ΑΜΚΑ:

3. Όλ. παηέξα:
/

6. Φχιν:

/

Α

Γ

9. Σφπνο θαηνηθίαο:

10. Οδφο:

11. Αξηζ.:

12. Σ.Κ.:

13. Σειέθσλν (κε θσδηθφ):

14. Κηλεηφ:

16. Α.Φ.Μ.

17. Δπηδνηνχκαη απφ ηνλ ΟΑΔΓ (ΝΑΙ/ΟΥΙ)

15. e-mail:

18. Έγγαμος (ΝΑΙ/ΟΥΙ)
Γ.

α/
α

ΣΙΣΛΟ ΠΟΤΓΧΝ [γηα ηηο εηδηθόηεηεο θαηεγνξίαο ΣΔ ή ΓΔ θαηαγξάςηε ηελ νλνκαζία ηνπ ηίηινπ ζπνπδώλ ζαο (ζηήιε α.), ην
βαζκό ηνπ ηίηινπ απηνύ είηε ζηε ζηήιε β. είηε ζηε ζηήιε γ., αλάινγα κε ην αλ ν βαζκόο είλαη ζε κνξθή δεθαδηθή (π.ρ., 7,54) ή
θιαζκαηηθή (π.ρ., 18 7/10), θαη ην έηνο θηήζεο ηνπ (ζηήιε δ.)·]

α. νλνκαζία ηίηινπ

β. βαζκφο ηίηινπ

γ. βαζκφο ηίηινπ

(ζε δεθαδηθή κνξθή)

(ζε θιαζκαηηθή κνξθή)
αθέξαην
παξνλνκ
αξηζκεη.
ο
.

αθέξαηνο

δεθαδηθφο

δ. έηνο
θηήζεο

1.
2.
Γ.

ΛΟΙΠΑ ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ (ηςπικά & ηςσόν ππόζθεηα) ΠΡΟΟΝΣΑ [ζπκπιεξώζηε κόλν εθόζνλ γηα ηελ
επηδησθόκελε ζέζε απαηηνύληαη από ηελ αλαθνίλσζε θαη άιια πξνζόληα πέξα από ηνλ ηίηιν ζπνπδώλ (π.ρ., άδεηα άζθεζεο
επαγγέικαηνο, γλώζε μέλεο γιώζζαο, ρεηξηζκόο Η/Υ)]

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

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

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

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

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

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

Δ.

ΔΠΙΓΙΧΚΟΜΔΝΗ ΘΔΗ [δειώζηε πνηά από ηηο ζέζεηο επνρηθνύ πξνζσπηθνύ ηεο αλαθνίλσζεο επηδηώθεηε].
Κσδηθόο ζέζεο [αλαγξάςηε γηα ηελ πξνηίκεζή ζαο
ηνλ αληίζηνηρν θσδηθό ζέζεο απφ ηελ αλαθνίλσζε]

ΑΔΑ: 66187ΛΚ-9ΞΑ

Σ. ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΤΜΔΝΑ ΚΡΙΣΗΡΙΑ (ΑΝΔΡΓΙΑ – ΑΝΗΛΙΚΑ ΣΔΚΝΑ)
(ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΤΜΔΝΗ ΑΝΔΡΓΙΑ ΑΠΟ 4 ΔΧ 12 ΜΗΝΔ)

(  ς μ π λ η π ώ ζ η ε ηο π α π α κ ά η ω π ε δ ί ο ζ ύ μ θ ω ν α μ ε η η ν ς π ο βλ η θ εί ζ α β ε β α ί ω ζ η α ν επ γ ί α ρ )

Υπόνορ Ανεπγίαρ

Ανήλικα Σέκνα

(απιθμ. μηνών)

(απιθμ. ηέκνων)

ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΤΝΗΜΜΔΝΧΝ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΧΝ
[αξηζκήζηε ζε εκθαλέο ζεκείν θαζέλα απφ ηα ζπλππνβαιιφκελα δηθαηνινγεηηθά θαη ηα ππφινηπα έγγξαθα πνπ επηζπλάπηεηε
γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο ππνςεθηφηεηάο ζαο θαη θαηαγξάςηε ηα εδψ, αθνινπζώληαο ηελ ίδηα ζεηξά αξίζκεζεο]

1.

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

9.

2.

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

10.

3.

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

11.

4.

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

12.

5.

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

6.

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

7.

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

8.

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

...................................................................................
..
...................................................................................
..
...................................................................................
..
...................................................................................
..
[ζπκπιεξψλεηαη απφ ην θνξέα πξφζιεςεο]

ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΧΗ

Η αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ αλαθέξνληαη ζε απηή ηελ αίηεζε-δήισζε κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην αξρείν άιισλ ππεξεζηώλ
(άξζξν 8 παξ. 4 Ν. 1599/1986)
Με αηνκηθή κνπ επζύλε θαη γλσξίδνληαο ηηο κςπώζειρ πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξ. 22 ηνπ Ν. 1599/1986,
δειαδή: «Όπνηνο ελ γλώζεη ηνπ δειώλεη ςεπδή γεγνλόηα ή αξλείηαη ή απνθξύπηεη ηα αιεζηλά κε έγγξαθε ππεύζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8
ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ κελώλ. Επίζεο εάλ ν ππαίηηνο απηώλ ησλ πξάμεσλ ζθόπεπε λα πξνζπνξίζεη ζηνλ εαπηόλ ηνπ ή ζε
άιινλ πεξηνπζηαθό όθεινο βιάπηνληαο ηξίηνλ ή ζθόπεπε λα βιάςεη άιινλ, ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε κέρξη 10 εηώλ», δηλώνω όηι:
1. Έρσ ηελ πγεία θαη ηε θπζηθή θαηαιιειόηεηα πνπ κνπ επηηξέπεη ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθόλησλ ηεο εηδηθόηεηαο πνπ επηιέγσ.
2. Όια ηα ζηοισεία ηεο αίηεζήο κνπ είλαη ακπιβή και αληθή θαη καηέσω όλα ηα απαιηούμενα πποζόνηα γηα θάζε επηδησθόκελν θσδηθό
ζέζεο, όπσο απηά αλαθέξνληαη ζηελ αλαθνίλσζε θαη αλαγξάθνληαη ζηελ παξνύζα αίηεζε. Σε πεξίπησζε αλαθξίβεηαο γλσξίδσ όηη ζα έρσ ηηο
ζπλέπεηεο πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 1599/1986.
3.
Έρσ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηε δηαδηθαζία επηινγήο θαζόηη δελ έρσ (κε ηελ επηθύιαμε ηεο επόκελεο παξαγξάθνπ) κώλςμα
θαηά ην άπθπο 8 ηος Τπαλληλικού Κώδικα, ζύκθσλα κε ην νπνίν δελ κπνξεί λα επηιεγεί όπνηνο: α) έρεη καηαδικαζηεί γηα θαθνύξγεκα
θαη ζε νπνηαδήπνηε πνηλή γηα θινπή, ππεμαίξεζε (θνηλή θαη ζηελ ππεξεζία), απάηε, εθβίαζε, πιαζηνγξαθία, απηζηία δηθεγόξνπ, δσξνδνθία,
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 δσήο· β) είλαη ςπόδικορ θαη έρεη παξαπεκθζεί κε ηειεζίδηθν
βνύιεπκα γηα θαθνύξγεκα ή γηα πιεκκέιεκα ηεο πξνεγνύκελεο πεξίπησζεο, έζησ θαη αλ ην αδίθεκα παξαγξάθεθε· γ) έρεη, ιόγσ
θαηαδίθεο, ζηεπηθεί ηα πολιηικά ηος δικαιώμαηα θαη γηα όζν ρξόλν δηαξθεί ε ζηέξεζε απηή· δ) ηειεί ςπό δικαζηική ζςμπαπάζηαζη.
4.
Σε πεξίπησζε ύπαξμεο ηνπ θσιύκαηνο ηεο παξαπάλσ παξαγξάθνπ θαη πξνθεηκέλνπ γηα ζέζεηο βνεζεηηθνύ ή αλεηδίθεπηνπ
πξνζσπηθνύ, εξαιπούμαι από ην θώιπκα επεηδή έρσ εθηίζεη ηελ πνηλή κνπ ή επεηδή έρνπλ αξζεί ηα κέηξα αζθαιείαο πνπ κνπ έρνπλ
επηβιεζεί ή επεηδή έρσ απνιπζεί ππό όξνπο (άξζξ. 4 παξ. 6 Ν. 2207/1994).

Ηκ ε ξνκελ ία: . .. .. .. .. .. . ... .. .. .. .. .. ..

Ο /Η π πνς ήθ η. .. .

Ο λ νκα ηε π ώ λ πκν:
... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . ... .. .

[ππνγξαθή]

