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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ III 

 
Αξηζ. αλαθνίλσζεο 

12910/2022 

ΑΙΣΗΗ –  ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ  
γ ηα  πξόζιεςε ζε ππεξεζ ί εο  θαζαξ ηζκνύ ζρνι ηθώλ κνλάδσλ ηνπ 

Δήκνπ Θεβα ίσλ  
κε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ 

ρξνληθήο δηάξθεηαο ίζεο κε ην δηδαθηηθό έηνο 
[άξζξν 34  ηνπ λ .  4713/2020 (ΦΕΚ  Α΄147)]  

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

  
Αξηζ. πξση/ινπ αίηεζεο 

[ζπκπιεξώλεηαη 
από ην θνξέα πξόζιεςεο] 

 

Α. ΦΟΡΔΑ ΠΡΟΛΗΦΗ[ζπκπιεξώζηε κε θεθαιαία γξάκκαηα ηελ επσλπκία ηνπ θνξέα ζηνλ νπνίν απεπζύλεηαη ε αίηεζε] 

ΓΗΜΟ ΘΗΒΑΙΧΝ 

Β. ΘΔΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΠΟΙΑ ΤΠΟΒΑΛΛΔΣΑΙ Η ΑΙΣΗΗ (κε ζεηξά πξνηίκεζεο) 

 ΜΔΡΙΚΗ ΑΠΑΥΟΛΗΗ     ΠΛΗΡΟΤ ΑΠΑΥΟΛΗΗ    

 

Γ. 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.Σ.:  8. ΑΜΚΑ: 9. Σόπνο θαηνηθίαο:   

10. Οδόο:  11. Αξηζ.:  12. Σ.Κ.:   

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

16. Α.Φ.Μ.  17. Έγγακνο (ΝΑΙ/ΟΥΙ)  18. Αξηζκόο Σέθλσλ:  

 
 

Γ . ΛΟΙΠΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΤΜΔΝΑ ΚΡΙΣΗΡΙΑ [ζπκπιεξώζηε ηα παξαθάησ δέθα πεδία (α. έσο θαη η) εθόζνλ απνδεηθλύεηαη θάπνην ή 
θάπνηα από ηα αληίζηνηρα θξηηήξηα. 

            
α. Δκπεηξία 

 [αξηζκ. κελώλ γηα απαζρόιεζε ζε 
αληίζηνηρε ζέζε από ην έηνο 2020-2021 θαη 
κεηά] 

 

  

 ζη. Αλήιηθα ηέθλα 
 [αξηζκ. αλήιηθσλ ηέθλσλ ηνπ ππνςεθίνπ]  

    

   

           

[αξηζκόο αηζνπζώλ (Α) αλά κήλα (Μ) 
απαζρόιεζεο γηα απαζρόιεζε κέρξη ηε 
ιήμε ηνπ δηδαθηηθνύ έηνπο 2019-2020] 

          

  Α Μ    
 

 

β. Πνιύηεθλνο 
 [αξηζκ. ηέθλσλ ηνπ πνιύηεθλνπ ππνςεθίνπ] 

 
  

 δ. Γνλέαο κνλνγνλετθήο νηθνγέλεηαο 
 [αξηζκ. ηέθλσλ ηνπ κνλνγνλέα ππνςεθίνπ] 

 
  

 
 

       Δελ έρεη πξνζιεθζεί θαηά ην ηξέρνλ εκεξνινγηαθό έηνο 
ζηνλ ίδην θνξέα άιιν κέινο ηεο ίδηαο νηθνγέλεηαο 
θάλνληαο ρξήζε ηεο πνιπηεθληθήο ηδηόηεηαο 

 
  Δελ έρεη πξνζιεθζεί θαηά ην ηξέρνλ εκεξνινγηαθό έηνο 

ζηνλ ίδην θνξέα άιιν κέινο ηεο ίδηαο νηθνγέλεηαο 
θάλνληαο ρξήζε ηεο κνλνγνλετθήο ηδηόηεηαο 

 
 

      

    
γ. Σέθλν πνιύηεθλεο νηθνγέλεηαο 

[αξηζκ. αδειθώλ ηνπ ππνςεθίνπ καδί κε ηνλ ίδην] 
 

  

 ε. Σέθλν κνλνγνλετθήο νηθνγέλεηαο 
 [αξηζκ. αδειθώλ ηνπ ππνςεθίνπ καδί κε ηνλ 

ίδην] 

 

  

 

 

       Δελ έρεη πξνζιεθζεί θαηά ην ηξέρνλ εκεξνινγηαθό έηνο 
ζηνλ ίδην θνξέα άιιν κέινο ηεο ίδηαο νηθνγέλεηαο 
θάλνληαο ρξήζε ηεο πνιπηεθληθήο ηδηόηεηαο 

 
  Δελ έρεη πξνζιεθζεί θαηά ην ηξέρνλ εκεξνινγηαθό έηνο 

ζηνλ ίδην θνξέα άιιν κέινο ηεο ίδηαο νηθνγέλεηαο 
θάλνληαο ρξήζε ηεο κνλνγνλετθήο ηδηόηεηαο 

 
 

      

    
δ. Σξίηεθλνο  

 

  ζ. Αλαπεξία γνλέα, ηέθλνπ, αδειθνύ ή 
ζπδύγνπ 
 [πνζνζηό αλαπεξίαο από 50% θαη άλσ] 

 

  

 

  

       Δελ έρεη πξνζιεθζεί θαηά ην ηξέρνλ εκεξνινγηαθό έηνο 
ζηνλ ίδην θνξέα άιιν κέινο ηεο ίδηαο νηθνγέλεηαο 
θάλνληαο ρξήζε ηεο ηξηηεθληθήο ηδηόηεηαο 

 
 η. Ηιηθία 

 
 

  
      ε. Σέθλν ηξίηεθλεο νηθνγέλεηαο 

   

      

  
 Δελ έρεη πξνζιεθζεί θαηά ην ηξέρνλ εκεξνινγηαθό έηνο 

ζηνλ ίδην θνξέα άιιν κέινο ηεο ίδηαο νηθνγέλεηαο 
θάλνληαο ρξήζε ηεο ηξηηεθληθήο ηδηόηεηαο 
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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 θπξώζεηο 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», δειώλσ όηη: 

1. Έρσ ηελ πγεία θαη ηελ θπζηθή θαηαιιειόηεηα πνπ κνπ επηηξέπεη ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθόλησλ ηεο εηδηθόηεηαο πνπ επηιέγσ. 

2. Όια ηα ζηνηρεία ηεο αίηεζήο κνπ είλαη αθξηβή θαη αιεζή γηα ηελ επηδησθόκελε ζέζε. ε 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) θώιπκα 

θαηά ην άξζξν 16 ηνπ Κώδηθα Γεκνηηθώλ & Κνηλνηηθώλ Τπαιιήισλ, ζύκθσλα κε ην νπνίν δελ κπνξεί λα επηιεγεί 

όπνηνο: α)έρεη θαηαδηθαζηεί γηα θαθνύξγεκα θαη ζε νπνηαδήπνηε πνηλή γηα θινπή, ππεμαίξεζε (θνηλή ή 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 ππόδηθνο θαη έρεη παξαπεκθζεί κε ηειεζίδηθν βνύιεπκα γηα θαθνύξγεκα ή γηα 

πιεκκέιεκα ηεο πξνεγνύκελεο πεξίπησζεο, έζησ θαη αλ ην αδίθεκα παξαγξάθεθε· γ) έρεη, ιόγσ θαηαδίθεο, ζηεξεζεί ηα 

πνιηηηθά ηνπ δηθαηώκαηα θαη γηα όζν ρξόλν δηαξθεί ε ζηέξεζε απηή· δ)ηειεί ππό δηθαζηηθή ζπκπαξάζηαζε. 

4. ε πεξίπησζε ύπαξμεο ηνπ θσιύκαηνο ηεο παξαπάλσ παξαγξάθνπ θαη πξνθεηκέλνπ γηα ζέζεηο βνεζεηηθνύ ή αλεηδίθεπηνπ 

πξνζσπηθνύ, εμαηξνύκαη 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).  
 

 Ηκεξνκελία:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ο/Η ππνςήθη. . . .   
 
 
 
 

 
 
 

 Ολνκαηεπώλπκν: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  [ππνγξαθή]  

 

 
 


