ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
7η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΡΟΣ : 7η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΕΠΩΝΥΜΟ ………………………………………….. Παρακαλώ να με συμπεριλάβετε στον κατάλογο
επικουρικού προσωπικού στον κλάδο
ΟΝΟΜΑ ………………………………………….
……………………………………..
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 5του Ν. 4052/12
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ………………………………….. ( ΦΕΚ 41/1-3-12 τ. Α΄ )
ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ ………………………………..

Α. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΝΑΙ

ΟΧΙ (κυκλώστε)

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ……………………………..
Β. ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΝΑΙ ΟΧΙ (κυκλώστε)
Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ…………………………….
ΤΚ……………………………….
. Γ. ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΟΑΕΔ …………………
ΠΟΛΗ……………………………………
(Αναγράφεται στην κάρτα ανεργίας ή στη βεβαίωση ανεργίας)
ΤΗΛΕΦΩΝΑ …………………………..

Συνημμένα καταθέτω: (σημειώστε με Χ )
ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ (όπου απαιτείται)
ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ
ΤΑΥΤΟΤΗΤΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΟΑΕΔ
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΕ ΕΝΩΣΗ Ή
ΣΥΛΛΟΓΟ (όπου απαιτείται)
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΓΝΩΣΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ (όπου απαιτείται))

Δ. ΑΜΚΑ

………………………

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ
ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΝΣΗΜΩΝ ΑΠΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ
ΦΟΡΕΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του
άρθρ. 22 του Ν. 1599/1986 δηλώνω ότι:
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. 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).
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ……………………………………
Ο/Η ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ/Α

