
Σελίδα 1 από 2 

 

 

                                                                     ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ 

για πρόσληψη σε υπηρεσίες 
του ∆ήµου Βόρειας Κέρκυρας, µε ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ  
λόγω κήρυξης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής 

Ενότητας Κέρκυρας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (Απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Πολιτικής 
Προστασίας αρίθµ. πρωτ. 2126/12-04-2022 (Α∆Α: ΡΞΩΡ46ΝΠΙΘ-ΑΕΩ)  

Α. ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ     

                                                                 ∆ΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ  

Β. ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΑΙΤΗΣΗ (Επιλέξτε µε το σηµείο Χ µία ή περισσότερες ειδικότητες για 

τις οποίες κατέχετε τα τυπικά προσόντα) 
         

�  ΠΕ ∆ιοικητικού  

 

  

�  ΤΕ Λογιστικού Οικονοµικού 

 

 

�  ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων 
 

 

 

 Γ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ [συµπληρώστε κατάλληλα (µε κεφαλαία γράµµατα, αριθµούς ή το σηµείο Χ) 
τα ατοµικά σας στοιχεία] 

 1. Επώνυµο: 
 
 

2. Όνοµα:  3. Όν. πατέρα:  

 4. Όν. & επώνυµο Μητέρας: 
 
 
 

  5. Ηµ/νία γέννησης:   6. Φύλο: Άνδρας  □  Γυναίκα   □   
 
  Άλλο □ 

  

 7. Α.∆.Τ.: 
Ηµερ.έκδοσης: 

8. ΑΜΚΑ:  9. Τόπος κατοικίας: 
 
 

 

 10. Οδός: 
 
 

        11. Αριθ.: 12. Τ.Κ.:  

 13. Τηλέφωνο  Κινητό: 
 
 

 
 

 15. e-mail:  

 16. Α.Φ.Μ.: 
 

 

 

17.   Άγαµος/η         � 
        Έγγαµος/η       �                                                                                             

∆ιαζευγµένος/η       � 
         Χήρος/α          � 

 18.  Αριθµός Τέκνων: 
 

       Ανήλικα …… 
 

       Σπουδάζουν …... 

 

 

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ……………………………………………………………ΈΤΟΣ ΠΡΩΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ…………………………….. 

 
ΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΕΠΙ∆ΟΜΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ :       ΝΑΙ       -      ΟΧΙ  ( κυκλώστε τη σωστή απάντηση) 
 



Σελίδα 2 από 2 

 

 
ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΣΕ ∆ΗΜΟΣΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ: ΜΗΝΕΣ……/ ΈΤΗ………   
 

ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΟΝ Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ: ΜΗΝΕΣ……/ ΈΤΗ………   
 

 

Σας καταθέτω συνηµµένα φωτοαντίγραφα  των  προβλεπόµενων δικαιολογητικών, για τη συµµετοχή µου στον 
διαγωνισµό για την πλήρωση θέσεων ειδικότητας στην υπ' αριθ. πρωτ.:  5181/29-07-2022 ανακοίνωση. 

 
                                                                     ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ 

                                                                       (άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή την αίτηση-δήλωση µπορεί να ελεχθεί µε βάση το αρχείο 

άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν.1599/1986) 

 

Με ατοµική µου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του 

άρθρου 22 του Ν.1599/1986, δηλώνω ότι: 

1. Όλα τα στοιχεία της αίτησής µου είναι ακριβή και αληθή και κατέχω όλα τα απαιτούµενα προσόντα όπως 

αυτά αναφέρονται στην ανακοίνωση. Σε περίπτωση ανακρίβειας γνωρίζω ότι θα έχω τις συνέπειες που 

προβλέπονται από τις διατάξεις του Ν.1599/1986. 

2. Έχω την Ελληνική ιθαγένεια, έχω συµπληρώσει το 18
ο
 έτος της ηλικίας µου και δεν υπερβαίνω το 65

ο. 

3. Έχω την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που µου επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης 

που επιλέγω. 

4. Έχω / ∆εν έχω τα κωλύµατα  κατά το άρθρο 16 του Ν. 3584/2007 "Κύρωση του Κώδικα ∆ηµοτικών και 

Κοινοτικών Υπαλλήλων": 

α) ∆εν έχω καταδικαστεί για κακούργηµα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή ή στην 

υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την 

υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ' υποτροπή συκοφαντική δυσφήµηση, καθώς και για οποιοδήποτε 

έγκληµα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκληµα οικονοµικής εκµετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 

β) δεν είµαι υπόδικος που έχει παραπεµφθεί  µε τελεσίδικο βούλευµα για κακούργηµα ή πληµµέληµα της 

περίπτωσης α, έστω και αν το αδίκηµα αυτό έχει παραγραφεί, 

γ) δεν έχω στερηθεί λόγω καταδίκης τα πολιτικά µου δικαιώµατα, 

δ) δεν τελώ υπό στερητική δικαστική συµπαράσταση (πλήρη ή µερική), υπό επικουρική δικαστική 

συµπαράσταση (πλήρη ή µερική) και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις και 

ε) δεν έχω απολυθεί από θέση δηµόσιας υπηρεσίας ή ΟΤΑ ή άλλου Νοµικού Προσώπου του ∆ηµοσίου 

Τοµέα, λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσεως ή λόγω καταγγελίας της σύµβασης 

εργασίας για σπουδαίο λόγο, οφειλόµενο σε υπαιτιότητα του εργαζοµένου. 

5. Έχω εκπληρώσει τις στρατιωτικές µου υποχρεώσεις (µόνο για άνδρες). 
  

    Ηµ εροµ ηνία:  ........./......../2022  
                                

                                      Ο/ Η υποψήφι . . . . .  

                                               Ονοµατεπώνυµο:  

 

 

                                                                            Υπογραφή: 

                                                                            
 


