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ΣΜΕ  .......  / ............. 

 ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ  
γηα απαζρόιεζε ζε ππεξεζίεο  

ή ζε λνκηθά πξόζσπα ηνπ Δεκνζίνπ  
ή ζε ΟΤΑ ή ζε λνκηθά πξόζσπα ησλ OTA κε  

ΤΜΒΑΗ ΜΙΘΧΗ ΔΡΓΟΤ  
(άξζξν 10 ηνπ Ν.  3812/2009)  

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

Αξηζ. αλαθνίλωζεο 
[ζπκπιεξώλεηαη 

από ηνλ ππνςήθην] 
  

Αξηζ. πξωη/ινπ αίηεζεο 
[ζπκπιεξώλεηαη 

από ην θνξέα αλάζεζεο] 
 

[γηα ηε ζπκπιήξσζε ηεο αίηεζεο, αλαηξέμηε ζην Παξάξηεκα αλαθνηλώζεσλ Σπκβάζεσλ Μίζζσζεο Έξγνπ (ΣΜΕ) ζηελ ηζηνζειίδα: www.asep.gr] 
 

Α. ΦΟΡΔΑ  ΑΝΑΘΔΗ  [ζπκπιεξώζηε κε θεθαιαία γξάκκαηα ηελ επσλπκία ηνπ θνξέα ζηνλ νπνίν απεπζύλεηε ηελ αίηεζε] 

 

 

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:   
 

Γ. ΣΙΣΛΟ ΠΟΤΓΧΝ [γηα ηηο εηδηθόηεηεο θαηεγνξίαο ΠΔ ή ΣΔ ή ΓΔ θαηαγξάςηε ηελ νλνκαζία ηνπ ηίηινπ ζπνπδώλ ζαο (ζηήιε α.), 

ην βαζκό ηνπ ηίηινπ απηνύ είηε ζηε ζηήιε β. είηε ζηε ζηήιε γ., αλάινγα κε ην αλ ν βαζκόο είλαη ζε κνξθή δεθαδηθή (π.ρ., 7,54) ή 
θιαζκαηηθή (π.ρ., 18 7/10), θαη ην έηνο θηήζεο ηνπ (ζηήιε δ.)· γηα ηηο εηδηθόηεηεο θαηεγνξίαο ΤΔ ζπκπιεξώζηε κόλν ηε ζηήιε α. 
εθόζνλ απαηηείηαη ζπγθεθξηκέλνο ηίηινο ζπνπδώλ από ηελ αλαθνίλσζε] 

α/α α. νλνκαζία ηίηινπ 

β. βαζκόο ηίηινπ 
(ζε δεκαδική κνξθή) 

γ. βαζκόο ηίηινπ 
(ζε κλαζμαηική κνξθή) δ. έηνο 

θηήζεο 
αθέξαηνο δεθαδηθόο αθέξαηνο αξηζκεη. 

παξνλνκ
. 

1.        

2.        

 

Γ. ΛΟΙΠΑ ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ (ηππηθά & ηπρόλ πξόζζεηα) ΠΡΟΟΝΣΑ  [ζπκπιεξώζηε κόλν εθόζνλ γηα ηηο επηινγέο 
απαζρόιεζεο ηεο εηδηθόηεηάο ζαο απαηηνύληαη από ηελ αλαθνίλσζε θαη άιια πξνζόληα πέξα από ηνλ ηίηιν ζπνπδώλ (π.ρ., άδεηα 
άζθεζεο επαγγέικαηνο, γλώζε μέλεο γιώζζαο, ρεηξηζκόο Η/Υ)] 

1. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .  4. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . . 

2. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .  5. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .  

3. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .  6. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .  
 

 

Δ. ΔΠΙΓΙΧΚΟΜΔΝΔ ΔΠΙΛΟΓΔ ΑΠΑΥΟΛΗΗ  ΚΑΣΑ ΔΙΡΑ ΠΡΟΣΙΜΗΗ [δειώζηε πνηεο από ηηο επηινγέο 

απαζρόιεζεο ηεο αλαθνίλσζεο επηδηώθεηε θαηά ζεηξά πξνηίκεζεο (πεδίν α.) θαη θαηαγξάςηε γηα θαζεκία από ηηο πξνηηκήζεηο ζαο, 
ζύκθσλα κε όζα νξίδνληαη ζηελ αλαθνίλσζε, αλ δηαζέηεηε εληνπηόηεηα (πεδίν β.), αλ θαηέρεηε ηα θύξηα πξνζόληα επηινγήο ή ηπρόλ 
επηθνπξηθά θαη ζε πνην βαζκό επηθνπξίαο (πεδίν γ.) θαζώο θαη πόζνπο κήλεο εκπεηξίαο δηαζέηεηε (πεδίν δ.)] 

(*) 
ΕΙΡΑ ΠΡΟΣΙΜΗΗ: 1

η
 επιλογή 2

η
 επιλογή 3

η
 επιλογή 4

η
 επιλογή 5

η
 επιλογή 

α. Κυδικόρ απαζσόληζηρ [αλαγξάςηε γηα θάζε πξνηίκεζή ζαο  

ηνλ αληίζηνηρν κυδικό απαζσόληζηρ από ηελ αλαθνίλσζε]      

β. Ενηοπιόηηηα 
(
**

)
 [αλαγξάςηε 1 εθόζνλ ε αληίζηνηρε πξνηίκεζή ζαο 

αθνξά ζέζε απαζρόιεζεο πνπ βξίζθεηαη ζε πεξηνρή γηα ηελ νπνία 
πξνβιέπεηαη από ηελ αλαθνίλσζε ππόηαξη ηυν μόνιμυν καηοίκυν] 

     

γ. Κύπια ή επικοςπικά πποζόνηα [αλαγξάςηε 1 (αλ θαηέρεηε ηα 

θύξηα πξνζόληα) ή Α ή Β ή Γ θηι. (γηα ηνλ αληίζηνηρν βαζκό επηθνπξίαο)]      

δ. Εμπειπία [αλαγξάςηε ηνλ απιθμό μηνών εκπεηξίαο πνπ δηαζέηεηε 

γηα θαζεκία από ηηο πξνηηκήζεηο ζαο]      

(*)
  ημείυζη: Εθόζνλ επηζπκείηε λα δειώζεηε παπαπάνυ από πένηε (5) κυδικούρ απαζσόληζηρ, ρξεζηκνπνηήζηε λέν έληππν ΜΕ.3. 

(**)
 ημείυζη: Εθόζνλ αλαθνηλώλνληαη επηινγέο απαζρόιεζεο ζε πεξηνρέο ησλ νπνίσλ νη κόληκνη θάηνηθνη πξνηάζζνληαη ζηνπο πίλαθεο 
θαηάηαμεο, νη πεξηνρέο απηέο αλαθέξνληαη ξεηά ζηελ ελόηεηα «ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ» ηεο νηθείαο αλαθνίλσζεο. 
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Σ . ΛΟΙΠΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΤΜΔΝΑ  ΚΡΙΣΗΡΙΑ [ζπκπιεξώζηε κε αξηζκνύο ηα παξαθάησ έμη πεδία (α. έσο θαη ζη.) εθόζνλ 

απνδεηθλύεηε θάπνην ή θάπνηα από ηα αληίζηνηρα θξηηήξηα, ηα νπνία καδί κε ην θξηηήξην ηνπ βαζκνύ ηνπ ηίηινπ ζπνπδώλ (βι. Γ.β. ή/θαη 
Γ.γ.) θαη ην θξηηήξην ηεο εκπεηξίαο (βι. Δ.δ.) ζα δηακνξθώζνπλ ηε ζπλνιηθή ζαο βαζκνινγία ζηνλ πίλαθα θαηάηαμεο· πεξαηηέξσ 
επεμεγήζεηο γηα ηα βαζκνινγνύκελα θξηηήξηα (π.ρ., κε πόζεο κνλάδεο βαζκνινγείηαη θαζέλα από απηά, πνηνη ζπλδπαζκνί θξηηεξίσλ δελ 
βαζκνινγνύληαη αζξνηζηηθά θ.ά.) πεξηέρνληαη ζην Παξάξηεκα] 

 
α. Χπόνορ ανεπγίαρ 

  [αξηζκ. κελώλ] 

 

   

 

δ. Ανήλικα ηέκνα 
  [αξηζκ. αλήιηθσλ ηέθλσλ ηνπ ππνςεθίνπ] 

 

  

 

 

 
β. Πολύηεκνορ 

  [αξηζκ. ηέθλσλ ηνπ πνιύηεθλνπ ππνςεθίνπ] 

 

   

 

ε. Γονέαρ μονογονεφκήρ οικογένειαρ 
  [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. Σέκνο πολύηεκνηρ οικογένειαρ 

 [αξηζκ. αδειθώλ ηνπ ππνςεθίνπ καδί κε ηνλ ίδην] 

 

  

 

ζη. Σέκνο μονογονεφκήρ οικογένειαρ 
  [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 

 
 

  
 

  
 

  

ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΤΝΗΜΜΔΝΧΝ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΧΝ  

 
[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. ................................................................................... 

 

10. .....................................................................................  

2. ................................................................................... 11. .....................................................................................  

3. ................................................................................... 12. .....................................................................................  

4. ................................................................................... 13. .....................................................................................  

5. ................................................................................... 14. .....................................................................................  

6. ................................................................................... 
[ζπκπιεξώλεηαη από ην θνξέα αλάζεζεο]  

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

 

 

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

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

 
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», δειώλω όηη: 

1. Όια ηα ζηνηρεία ηεο αίηεζήο κνπ είλαη αθξηβή θαη αιεζή θαη θαηέρω όια ηα απαηηνύκελα πξνζόληα γηα θάζε 

επηδησθόκελν θσδηθό απαζρόιεζεο, 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. 

2.  Έρσ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηε δηαδηθαζία επηινγήο θαζόηη δελ έρσ (κε ηελ επηθύιαμε ηεο επόκελεο παξαγξάθνπ) 

θώιπκα θαηά ην άξζξν 8 ηνπ Τπαιιειηθνύ Κώδηθα, ζύκθσλα κε ην νπνίν δελ κπνξεί λα επηιεγεί όπνηνο: α) έρεη 

θαηαδηθαζηεί 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 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. 

3.  Σε πεξίπησζε ύπαξμεο ηνπ θσιύκαηνο ηεο παξαπάλσ παξαγξάθνπ θαη πξνθεηκέλνπ γηα εηδηθόηεηεο 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).  
 

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

  

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

 


