
    

Αριθ. ανακοίνωζης 

……Φ1…… 

 
 

 
 

 
 

Αριθ. πρωη/λοσ αίηηζης 

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

 [ζπκπιεξώλεηαη 
από ηνλ ππνςήθην] 

 
ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ  (*) 

γηα απαζρόιεζε κε ζύκβαζε εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξόλνπ  
Σηηο Κνηλσληθέο δνκέο αληηκεηώπηζεο ηεο θηώρεηαο 

 

 [ζπκπιεξώλεηαη 
από ην δηθαηνύρν θνξέα] 

 

 [γηα βνήζεηα, αλαηξέμηε ζηηο Οδεγίεο ζπκπιήξσζεο αίηεζεο ζπκκεηνρήο ζε πξνθήξπμε γηα ηε ζηειέρσζε ησλ Κνηλσληθώλ δνκώλ ζηνλ 
ηζηνρώξν: www.arsis.gr] 

 

Α. ΓΙΚΑΙΟΤΥΟ ΦΟΡΔΑ [αλαγξάςηε κε θεθαιαία γξάκκαηα ηελ επσλπκία ηνπ θορέα έκδοζης ηης ανακοίνωζης, ζηνλ νπνίν 

απεπζύλεηε ηελ αίηεζή ζαο] 

Κοινφνική οργάνφζη ΑΡΣΙΣ 

 

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

1. Επώνςμο:  2. Όνομα:  3. Όν. παηέπα:  

4. Όν. μηηέπαρ:  5. Ημ/νία γέννηζηρ:  /  /   6. Φύλο: Α 

  

Γ 

  

 
 

 
 

7. Α.Δ.Τ.:  8. ΑΜΚΑ: 9. Τόπορ καηοικίαρ:   

10. Οδόρ:  11. Απιθ.:  12. Τ.Κ.:   

13. Τηλέθυνο (με κυδικό):  14. Κινηηό:  15. e-mail:   

 

Γ. ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΤΜΔΝΑ ΚΡΙΣΗΡΙΑ  ΔΠΙΛΟΓΗ [ζπκπιεξώζηε θαηάιιεια (κε αξηζκό ή κε ην ζεκείν Υ) ηα παξαθάησ 

πεδία κε ηελ ειιεληθή αξίζκεζε (α., β. θηι.) ζύκθσλα κε ηηο εηδηθόηεξεο νδεγίεο πνπ ζαο παξέρνληαη ζε θαζεκία από ηηο έμη θαηεγνξίεο 
θξηηεξίσλ (Γ.1., Γ.2. θηι.) θαη εθόζον απνδεηθλύεηε ηελ αληίζηνηρε ηδηόηεηα κε ηα απαηηνύκελα από ηελ αλαθνίλσζε δηθαηνινγεηηθά] 

 

Γ.1. Καηάζηαζη ανεργίας [ζεκεηώζηε Υ ζε ένα μόνο από ηα παξαθάησ ηέζζεξα πεδία (α. ή β. ή γ. ή δ.) αλάινγα κε ηελ θαηάζηαζε 

αλεξγίαο ζαο] 
                                                            

α. Μακροτρόνια άνεργος  
  [για διάζηημα > 12 μηνών] 

       

β. Βρατστρόνια άνεργος  
 

      

             

 

Γ.2. Οικογενειακή καηάζηαζη [ζεκεηώζηε Υ ζε ένα μόνο από ηα πεδία (α. ή β.) θαη, εθόζνλ έρεηε πξνζηαηεπόκελα κέιε, 
ζπκπιεξώζηε ηνλ αριθμό ησλ πξνζηαηεπόκελσλ κειώλ ζην πεδίν γ.] 

                                                            

α. Μονογονεχκή οικογένεια 
     

  
      

β. Με προζηαηεσόμενα μέλη 
  [απιθμόρ πποζηαηεςόμενυν μελών] 

     

                

                                                            

 

Γ.3. Οικογενειακό ειζόδημα [ζεκεηώζηε Υ ζε ένα μόνο από ηα παξαθάησ πέληε πεδία (α. ή β. ή γ. ή δ. ή ε.) αλάινγα κε ην εηζόδεκα 
πνπ απνθηήζαηε από 01.01.2009 έσο θαη 31.12.2009 (βάζεη ηνπ εθθαζαξηζηηθνύ ζεκεηώκαηνο πνπ ιάβαηε γηα ην νηθνλνκηθό έηνο 2010] 

                                                            

α.  Έφς και 5.000,00€        β.  5.000,01€ – 10.000,00€        γ.  10.000,01€ – 15.000,00€     

                                                            

        δ.  15.000,01€ και άνφ                         
                                                            

 

Γ.4. Δθελονηική δράζη  
                                                            

   
α.  Τεκμηριφμένη εθελονηική 

προζθορά ζε ζσναθείς 
δράζεις / δομές 

            
β.  Τεκμηριφμένη εθελονηική 

προζθορά 
       

                                                            

 

Γ.5. Δργαζιακή εμπειρία  
                                                            

   

α.  Εργαζιακή εμπειρία (πάνφ 
από ηρία τρόνια) ζε 
ζσναθές με ηη θέζη 

ανηικείμενο 

            
β.  Εργαζιακή εμπειρία (ένα με ηρία 

τρόνια)  ζε ζσναθές με ηη θέζη 
ανηικείμενο 

       

                                                            

 
 

Γ.6. Δνηοπιόηηηα [ζεκεηώζηε Υ εθόζον πιεξνίηε ην θξηηήξην ηεο εληνπηόηεηαο όπσο πεξηγξάθεηαη ακέζσο παξαθάησ] 
                                                            

 Είμαι μόνιμος κάηοικος ηος Δήμος ζηον οποίο ςλοποιείηαι ηο ππόγπαμμα.     

                                                            

 
 

 

Γ. ΔΠΙΓΙΧΚΟΜΔΝΔ ΘΔΔΙ ΑΠΑΥΟΛΗΗ ΚΑΣΑ ΔΙΡΑ ΠΡΟΣΙΜΗΗ [δειώζηε καηά ζειρά προηίμηζης 



πνηεο από ηηο ζέζεηο απαζρόιεζεο ηεο αλαθνίλσζεο επηδηώθεηε αλαγξάθνληαο γηα θάζε πξνηίκεζή ζαο (1ε επηινγή, 2ε επηινγή θ.ν.θ.) ηνλ 
αληίζηνηρν κωδικό θέζης· εθόζνλ επηζπκείηε λα δειώζεηε παραπάνω από είκοζι (20) κωδικούς θέζεων, ρξεζηκνπνηήζηε νέο 
ένησπο] 

1
η
 επιλογή 2

η
 επιλογή 3

η
 επιλογή 4

η
 επιλογή 5

η
 επιλογή 6

η
 επιλογή 7

η
 επιλογή 8

η
 επιλογή 9

η
 επιλογή 10

η
 επιλογή 
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η
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η
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η
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η
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η
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η
 20

ή
 

                                                            

 

Δ. ΣΤΠΙΚΑ (και ηστόν πρόζθεηα) ΠΡΟΟΝΣΑ  [ζπκπιεξώζηε κόλν εθόζον γηα ηηο επηδησθόκελεο ζέζεηο απαζρόιεζεο 

απαιηούνηαι ηπρόλ πξνζόληα από ηελ αλαθνίλσζε (π.ρ., ηίηινο ζπνπδώλ, άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο, εκπεηξία, ρεηξηζκόο Η/Υ θ.ά.)] 

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

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

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

 

  ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΤΝΗΜΜΔΝΧΝ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΧΝ    

 
[αριθμήζηε ζε εμθανές ζημείο καθένα από ηα ζςνςποβαλλόμενα δικαιολογηηικά και ηα ςπόλοιπα έγγπαθα πος επιζςνάπηεηε  

για ηην ςποζηήπιξη ηηρ ςποτηθιόηηηάρ ζαρ και καηαγπάτηε ηα εδώ, ακολοσθώνηας ηην ίδια ζειρά αρίθμηζης]  

1. ...........................................................................  10. ...........................................................................  

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

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

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

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

6. ...........................................................................  [ζςμπληπώνεηαι από ηο δικαιούσο θοπέα]  

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 κσρώζεις 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», δηλώνω όηι: 

1. Όια ηα ζηοιτεία ηεο αίηεζήο κνπ είλαη ακριβή και αληθή θαη καηέτω όλα ηα απαιηούμενα προζόνηα γηα θάζε 

επηδησθόκελε ζέζε 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.  Τα ζπλεκκέλα δηθαηνινγεηηθά είλαη θωηοανηίγραθα ησλ πξσηνηύπσλ ή λνκίκσο επηθπξσκέλσλ αληηγξάθσλ πνπ 

εθδόζεθαλ από αξκόδηα δηνηθεηηθή αξρή θαη ηα νπνία έρσ ζηελ θαηνρή κνπ.  
                                        

 Ημερομηνία:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ο/Η σπουήθι. . . .   

                                        

 Ονομαηεπώνσμο: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  [ςπογπαθή]  
                                        

 

 

(*)  Σημείφζη: Τα ςποβαλλόμενα με ηην παπούζα αίηηζη ζηοισεία, ππορ εξακπίβυζη ηηρ εγκςπόηηηάρ ηοςρ, θα διαζηαςπυθούν από ηην 

Ειδική Υπηπεζία Διασείπιζηρ ηος Ε.Π. «Ανάπηςξη Ανθπώπινος Δςναμικού» ηος Υποςπγείος Επγαζίαρ και Κοινυνικήρ Αζθάλιζηρ με 
ηα απσεία ηος ΟΑΕΔ και ηηρ Γ.Γ. Πληποθοπιακών Σςζηημάηυν και δεν θα σπηζιμοποιηθούν για ζκοπό άλλο από αςηόν για ηον οποίο 
ςποβλήθηκαν. Για ηην εξαζθάλιζη ηηρ διαθάνειαρ ζηη διαδικαζία επιλογήρ, η μοπιοδόηηζη ηυν επιμέποςρ κπιηηπίυν ή/και ιδιοηήηυν 
ηυν δςνηηικά υθελοςμένυν θα δημοζιοποιηθεί ζηοςρ ζσεηικούρ πίνακερ καηάηαξηρ πος θα καηαπηιζηούν από ηο δικαιούσο θοπέα, 
ηηποςμένυν ηυν διαηάξευν ηος Ν. 2472/1997 πεπί πποζηαζίαρ δεδομένυν πποζυπικού σαπακηήπα. 


