ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

7η Υ.ΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ

για τη σειρά προτίμησης

(Κωδικός ειδικότητας)

Επικουρικού Προσωπικού

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ [συμπληρώστε τα ατομικά σας στοιχεία χρησιμοποιώντας κατά περίπτωση κεφαλαία γράμματα ή αριθμούς]
1. Επώνυμο:

2. Όνομα:

3. Όνομα πατέρα:

4. Όνομα μητέρας:

5. Ημερομηνία γέννησης:

/

6. Α.Δ.Τ.:

/

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

(νομός):
9. Αριθμ.:

8. Οδός:
12. Τηλέφωνο (με κωδικό):

10. Τ.Κ.:

11. e-mail:

13. Κινητό:

Β. ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ – ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ
Σειρά
προτίμησης

Κωδικός θέσης

Σειρά
προτίμησης

Κωδικός θέσης

Σειρά
προτίμησης

1η

2η

3η

4η

5η

6η

Κωδικός θέσης

Ημερομηνία:
Ο/Η υποψήφι…….
Ονοματ/νυμο:
[υπογραφή]

Οδηγίες συμπλήρωσης βλέπε πίσω σελίδα 
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ ΑΙΤΗΣΗΣ-ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

Η

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ

ΤΟΥ

ΕΝΤΥΠΟΥ

ΑΙ ΤΗΣΗΣ- ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ

ΔΗΛΩΣΗΣ

ΕΙΝΑΙ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ!

Για την ορθή συμπλήρωση του εντύπου της αίτησης προτίμησης, θα πρέπει:
–

να αναγράψετε στην πάνω δεξιά γωνία του εντύπου τον κωδικό της ειδικότητας για τη θέση
της οποίας εκδηλώσατε ενδιαφέρον

–

να συμπληρώσετε στα πεδία της ενότητας Α της Αίτησης τα ατομικά σας στοιχεία (π.χ.
Επώνυμο, Όνομα, Όνομα Πατέρα, ΑΔΤ) με κεφαλαία γράμματα όπου σας ζητείται κείμενο και
με αριθμούς όπου σας ζητούνται αριθμητικά δεδομένα

–

να αναγράψετε, κατά σειρά προτίμησης, τους κωδικούς των θέσεων, που αντιστοιχούν στην
ειδικότητα και το φορέα στον οποίο επιθυμείτε να προσληφθείτε, όπως αυτοί (οι κωδικοί)
αναγράφονται στον ΠΙΝΑΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΥΣ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΤΗΣ 7ΗΣ ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δεν δηλώσει προτιμήσεις, θεωρείται ότι
έχει δηλώσει το σύνολο των θέσεων της ειδικότητάς του, κατά τη σειρά
αναγραφής αυτών στον ΠΙΝΑΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΥΣ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ
ΤΗΣ 7ΗΣ ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ.

Ο υποψήφιος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ορθή συμπλήρωση του εντύπου της
αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης, επομένως οφείλει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός κατά τη
συμπλήρωση των πεδίων και ιδίως κατά την αναγραφή των κωδικών που αντιστοιχούν στις
θέσεις προτίμησης.
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