
  

    
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ΟΥ  .......  / ............. 

 ΑΙΣΗΗ –  ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΧΗ  

ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ 

(ΠΡΟΛΗΦΗ ΜΔ ΥΔΗ ΔΡΓΑΙΑ ΙΓΙΧΣΙΚΟΤ 

ΓΙΚΑΙΟΤ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΜΔΓΙΣΗ 

ΥΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΔΧ ΣΗΝ 5
η
 ΙΟΤΛΙΟΤ 

2021 

 
Ν. 4745/20  άπθπο 74 παπ.  2 ,  όπυρ 

ανηικαηαζηάθηκε από ηην ημεπομηνία έναπξηρ 

ιζσύορ ηηρ με ηο  άπθπο 175 ηος N.  4764/20(ΦΔΚ 

256/23.12.2020 ηεύσορ Α')  και ηην με  

απιθ.ππυη.  91546/24.12 .2020 εγκύκλιο ηος 

ΤΠΔ .  

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

 

Απιθ. Ανακοίνυζηρ με  

Απιθ. Ππυη. 517 ηηρ 14-01-

2021 

  
Απιθ. ππυη/λος αίηηζηρ 

[ζπκπιεξώλεηαη 

από ην θνξέα πξόζιεςεο] 

 

 

[γηα ηε ζπκπιήξσζε ηεο αίηεζεο, αλαηξέμηε ζην ζρεηηθό Παράρτημα Ανακοινώσεων Σσμβάσεων εργασίας Ορισμένοσ Χρόνοσ (ΣΟΧ) ζηελ ηζηνζειίδα: www.asep.gr] 

 

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

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ 
 
 

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

ζηνηρεία] 

1. Επώλπκν:  2. Όλνκα:  3. Όλ. παηέξα:  

4. Όλ. κεηέξαο:  5. Ηκ/λία γέλλεζεο:  /  /   6. Φύιν: Α 

  

Γ 

  

 
 

 
 

7. Α.Δ.Τ.:  8. ΑΜΚΑ: 9. Τόπνο θαηνηθίαο:   

10. Οδόο:  11. Αξηζ.:  12. Τ.Κ.:   

13. Τειέθσλν (κε θσδηθό):  14. Κηλεηό:  15. e-mail:   

16.Α.Μ.-ΙΚΑ  17.ΑΦΜ  18.ΔΟΥ   
 

 
 

Γ. ΔΠΙΓΙΧΚΟΜΔΝΔ ΘΔΔΙ   

Α/Α Π Δ Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η 

1 
 

2 
 

3 
 

 

 

 

ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΤΝΗΜΜΔΝΧΝ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚ ΧΝ  

 
[απιθμήζηε ζε εμθανέρ ζημείο θαζέλα από ηα ζπλππνβαιιόκελα δηθαηνινγεηηθά θαη ηα ππόινηπα έγγξαθα πνπ επηζπλάπηεηε  

γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο ππνςεθηόηεηάο ζαο θαη θαηαγξάςηε ηα εδώ, ακολοςθώνηαρ ηην ίδια ζειπά απίθμηζηρ]  

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

 

9. .....................................................................................  

2. .................................................................................... 10. .....................................................................................  

3. .................................................................................... 11. .....................................................................................  

4. .................................................................................... 12. .....................................................................................  

5. .................................................................................... [ζπκπιεξώλεηαη από ην θνξέα πξόζιεςεο]  

http://www.asep.gr/


  

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

 

 

 

7. ....................................................................................  

8. ....................................................................................  

 

 

 ΥΠΔΥΘΥΝΗ ΓΗΛΩΣΗ  

 
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», δηλώνυ όηι: 

1.  Έσυ ηην ςγεία και ηη θςζική καηαλληλόηηηα πνπ κνπ επηηξέπεη ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθόλησλ 

ηεο εηδηθόηεηαο πνπ επηιέγσ 

2.     Όια ηα ζηοισεία ηεο αίηεζήο κνπ είλαη ακπιβή και αληθή θαη καηέσυ 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). 

5.  Απνδέρνκαη ηεο ηήξεζεο θαη επεμεξγαζίαο ησλ πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ κνπ από ηνλ Δήκν Δέιηα  

6. Σε πεξίπησζε αδπλακίαο πξνζθόκηζεο ησλ δεηεζέλησλ δηθαηνινγεηηθώλ, ιόγσ αδπλακίαο αλαδήηεζήο ηνπο κε ειεθηξνληθό 

ή άιιν ηξόπν, εμαηηίαο ησλ ηξερνπζώλ ζπλζεθώλ (ιεηηνπξγία ππεξεζηώλ)  , δεζκεύνκαη  εθόζνλ πξνθύςσ πξνζιεπηένο, ζηελ 

πξνζθόκηζε απηώλ, άκεζα κεηά ηε ιήμε ησλ επηβεβιεκέλσλ κέηξσλ.    
 

 

 

Ημεπομηνία:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ο/Η ςποτήθι. . . .   

 

 

 

 

 

 Ονομαηεπώνςμο:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  [ππνγξαθή]  
 

 


