ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ
(άρθρου 8 του ν. 1599/86 και άρθρου 3 παρ. 3 του ν. 2690/1999)
Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση
µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών
(άρθρο 8 παρ.4 ν. 1599/86)
ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΕ ΘΕΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΚΛΑ∆ΟΥ ∆Ε ΦΥΛΑΞΗΣ
ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΗΣΗΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ
ΑΠΟΦΑΣΗ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΑΡΙΘ. 79140/19-7-2006
(ΦΕΚ 133/27-7-2006 τεύχος ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ)
ΠΡΟΣ : Το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Γενική ∆/νση ∆ιοικητικής Υποστήριξης
∆/νση : ∆ιοίκησης και Ανάπτυξης
Ανθρώπινου ∆υναµικού
Τµήµα : ∆ιοίκησης Προσωπικού
Μεσογείων 96 – 11527 ΑΘΗΝΑ

…..παρακάτω υπογραφόµεν…. σας υποβάλλω τα δικαιολογητικά που αναγράφονται κατωτέρω και
παρακαλώ να προσληφθώ σε θέση προσωπικού ∆Ε Φύλαξης των Καταστηµάτων Κράτησης, που εδρεύουν
στις κατωτέρω Νοµαρχίες:
ΠΕΙΡΑΙΩΣ (θέσεις 67 ανδρών & 3 γυναικών), ΦΩΚΙ∆ΑΣ (θέσεις 28 ανδρών), ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (θέσεις 20
ανδρών),
ΑΡΓΟΛΙ∆ΑΣ (θέσεις 24 ανδρών), ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ (θέσεις 13 ανδρών), ΒΟΙΩΤΙΑΣ (θέσεις 10 ανδρών),
ΛΑΣΙΘΙΟΥ (θέσεις 5 ανδρών και 3 γυναικών), ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (θέσεις 5 ανδρών), ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
(θέσεις 5 ανδρών), ΕΥΒΟΙΑΣ (θέσεις 5 ανδρών), ΚΟΡΙΝΘΟΥ (θέσεις 4 ανδρών), ΤΡΙΚΑΛΩΝ (θέσεις 4
ανδρών), ΧΑΝΙΩΝ (θέσεις 4 ανδρών), ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ (θέσεις 2 ανδρών), ΑΧΑΪΑΣ (θέσεις 2 ανδρών),
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (θέσεις 2 ανδρών), ΧΙΟΥ (θέσεις 2 ανδρών).

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
ΚΡΑΤΗΣΗΣ
ΝΟΜΑΡΧΙΩΝ
ανδρών), ΚΕΡΚΥΡΑΣ
(θέσεις 20 ανδρών),
ΛΑΡΙΣΑΣ (θέσεις 18 ανδρών), ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ (θέσεις 14

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ
1. ΕΠΩΝΥΜΟ : (κεφαλαία)

2. ΟΝΟΜΑ : (κεφαλαία)

3. ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ : (κεφαλαία)

4. ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ : (κεφαλαία)

5. ΑΡΙΘΜΟΣ ∆ΕΛΤΙΟΥ ΑΣΤΥΝ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ :

6. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : (αριθµητικώς)
ηµέρα
7. ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ:

µήνας

έτος

……………………………………………..

…………………………….……….

πόλη (δήµος ή κοινότητα)

Νοµός
8. ΜΟΝΙΜΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ: οδός……………………………………………………………….αριθµός………………….……..

πόλη (δήµος ή κοινότητα)……………………………… ……………Τ.Κ…………….. Νοµός……………………………..
Τηλέφωνα για επικοινωνία……………………………………………………………………………………………………..
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9. Ανάστηµα
10. ΦΥΛΟ :

…..,…..

µέτρα

ΑΝ∆ΡΑΣ

ΓΥΝΑΙΚΑ

11. Για τους υποψήφιους άνδρες:
Έχω εκπληρώσει τις στρατιωτικές µου υποχρεώσεις……………………………………………11

ΝΑΙ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ - ΜΟΡΙΑ
12. Τίτλος Σπουδών……………………………………………………………………………………………...
13. Βαθµός του ως άνω τίτλου σπουδών:

(αριθµητικώς)

……………………………………………………………………..(ολογράφως)
14. Έτος κτήσεως του ως άνω τίτλου σπουδών:

(αριθµητικώς)

…………………………………………………………………….. (ολογράφως)
15. Είστε εγγεγραµµένος για µία τουλάχιστον διετία στα δηµοτολόγια ∆ήµων ή Κοινοτήτων
ή ∆ηµοτικού ∆ιαµερίσµατος του Νοµού και επίσης µόνιµος κάτοικος για µία τουλάχιστον διετία
σε ∆ήµο ή Κοινότητα ή ∆ηµοτικό ∆ιαµέρισµα του Νοµού στα διοικητικά όρια του οποίου
εδρεύει το Κατάστηµα Κράτησης, που προκηρύσσονται οι θέσεις ;
α) Νοµός…………………………………….

15α

ΝΑΙ

β) ∆ήµος……………………………………..

15β

ΝΑΙ

γ) Κοινότητα ή ∆ηµοτικό ∆ιαµέρισµα ∆ήµου ………………………………………….. 15γ

ΝΑΙ

(ΠΡΟΣΟΧΗ: α) Στα δικαιολογητικά αυτά θα πρέπει να αναφέρεται ρητά τόσο η διετία εγγραφής
στα δηµοτολόγια όσο και η διετία της µόνιµης κατοικίας και β) Βεβαιώσεις που τυχόν
εκδοθούν από ΚΕΠ δεν γίνονται δεκτές)
16. Έχετε εκπληρώσει τη στρατιωτική σας θητεία στις Ένοπλες ∆υνάµεις µε το βαθµό του
Έφεδρου Αξιωµατικού ή ως στρατιώτης στις Ειδικές ∆υνάµεις των Ενόπλων
∆υνάµεων ή έχετε προϋπηρεσία, ως Εθελοντής Πενταετούς Υπηρεσίας (Ε.Π.Υ.) των
Ενόπλων ∆υνάµεων;
17. Έχετε καλή γνώση µίας εκ των ξένων γλωσσών: αγγλικής, γαλλικής, γερµανικής,
ιταλικής, ισπανικής και ρωσικής;

16

NAI

17

ΝΑΙ

18

NAI

19

NAI

Ξένη γλώσσα:
Πτυχίο ξένης γλώσσας:……………………………………………………………………………………………

ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥΣ – ΤΕΚΝΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ
18. Είστε πολύτεκνος ή τέκνο πολυτέκνου;

ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΡΙΤΕΚΝΟΥΣ Ή ΤΕΚΝΑ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ
19. Είστε τρίτεκνος ή τέκνο τρίτεκνης οικογένειας;

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
20. Είστε σύζυγος ή τέκνο Ελλήνων πολιτών που εφονεύθησαν ή πρόσωπο που τραυµατίσθηκε
σοβαρά συνεπεία τροµοκρατικής πράξης, είτε αυτή στρεφόταν εναντίον σας, είτε
20
εναντίον άλλων ή σύζυγος ή τέκνο προσώπου που τραυµατίσθηκε εφόσον ο ίδιος
δεν επιθυµεί ή λόγοι υγείας δεν του επιτρέπουν να ασκήσει το δικαίωµα διορισµού;
21. Είστε το µεγαλύτερο σε ηλικία ορφανό τέκνο και από τους δύο γονείς, του οποίου
αδελφός ή αδελφή τελεί υπό επιτροπεία κατά το χρόνο δηµοσίευσης της προκήρυξης;
21

2

NAI

NAI

22. Είστε σύζυγος ή τέκνο προσώπου το οποίο απεβίωσε εξαιτίας του σεισµού της 7ης
Σεπτεµβρίου 1999;

22

NAI

ΚΩΛΥΜΑΤΑ
(Ο υποψήφιος σηµειώνει υποχρεωτικά ΝΑΙ/ΟΧΙ στα αντίστοιχα κουτάκια).
23. Έχετε καταδικασθεί για κακούργηµα ή σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση
(κοινή και 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 οικονοµικής εκµετάλλευσης της γενετήσιας ζωής;

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

26. Tελείτε είτε υπό στερητική δικαστική συµπαράσταση (πλήρη ή µερική), είτε υπό επικουρική δικαστική συµπαράσταση
(πλήρη ή µερική), είτε σε συνδυασµό των δύο προηγουµένων ;
ΝΑΙ
26

ΟΧΙ

24. Είστε υπόδικος, λόγω παραποµπής µε τελεσίδικο βούλευµα για ένα ή περισσότερα από τα παραπάνω
κακουργήµατα ή πληµµελήµατα έστω και αν τα αδικήµατα έχουν παραγραφεί;

23

24

25. Έχετε στερηθεί τα πολιτικά σας δικαιώµατα, λόγω καταδίκης και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή;
25

27. Έχετε απολυθεί από θέση δηµοσίου υπαλλήλου ή υπαλλήλου Ν.Π.∆.∆., Ο.Τ.Α., ή Ν.Π.Ι.∆. του άρθρου
14 παρ. 1 του ν. 2190/1994, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 1 του ν. 2527/1997, λόγω επιβολής της
πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσης ή λόγω καταγγελίας της σύµβασης εργασίας για σπουδαίο
λόγο, οφειλόµενο σε υπαιτιότητά σας και δεν έχει παρέλθει πενταετία από την απόλυση;

Συνηµµένα καταθέτω τα παρακάτω απαιτούµενα δικαιολογητικά:

ΝΑΙ

ΟΧΙ
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Να συµπληρωθεί το αντίστοιχο τετράγωνο µε
Χ για τα δικαιολογητικά που επισυνάπτονται

1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνοµικής ταυτότητας ή ελλείψει ταυτότητας, φωτοτυπία των κρίσιµων σελίδων
του διαβατηρίου (δηλ. αυτών όπου αναφέρονται ο αριθµός, τα στοιχεία ταυτότητας καθώς και φωτογραφία του κατόχου),
αν από αυτά δεν προκύπτει ηµεροµηνία γέννησης να προσκοµισθεί και πιστοποιητικό γέννησης.
2. Επικυρωµένο φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών στο οποίο να αναγράφεται ο ακριβής βαθµός αυτού και το έτος
κτήσης του τίτλου σπουδών.
3. α) Βεβαίωση του ∆ήµου ή της Κοινότητας, από την οποία προκύπτει, η µόνιµη κατοικία για µία τουλάχιστον διετία, σε
∆ήµο ή ∆ηµοτικό ∆ιαµέρισµα ή Κοινότητα του Νοµού, όπου εδρεύει το Κατάστηµα Κράτησης και
β) Πιστοποιητικό εγγραφής στα δηµοτολόγια ∆ήµων ή Κοινοτήτων του Νοµού, από το οποίο να προκύπτει η εγγραφή
για µία τουλάχιστον διετία σε ∆ήµο ή Κοινότητα ή ∆ηµοτικό ∆ιαµέρισµα του Νοµού, στα διοικητικά όρια του οποίου
εδρεύει το Κατάστηµα Κράτησης που προκηρύσσονται οι θέσεις.
4. Πιστοποιητικό Στρατολογικού Γραφείου τύπου Α΄.
5. Επικυρωµένο αντίγραφο ξενόγλωσσου τίτλου, µε επίσηµη µετάφραση στην ελληνική γλώσσα.
6. Οι πολύτεκνοι:
Πιστοποιητικό του οικείου δήµου ή της κοινότητας, που περιέχει όλα τα γεγονότα των οποίων ή συνδροµή αποτελεί
προϋπόθεση για την κατά νόµο κτήση της ιδιότητας του πολυτέκνου ή αντίστοιχο πιστοποιητικό αρµόδιας αλλοδαπής
αρχής, συνοδευόµενο από πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνοµοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ)
7. Τα τέκνα πολυτέκνων:
Πιστοποιητικό του οικείου δήµου ή κοινότητας οικογενειακής κατάστασης της πατρικής οικογένειας, που περιέχει όλα
τα γεγονότα των οποίων η συνδροµή αποτελεί προϋπόθεση για την κατά νόµο κτήση της ιδιότητας του πολυτέκνου ή ή
αντίστοιχο πιστοποιητικό αρµόδιας αλλοδαπής αρχής, συνοδευόµενα από πιστοποιητικό της Ανώτατης
Συνοµοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ)
8. Οι τρίτεκνοι –τέκνα τρίτεκνων οικογενειών (ο ένας εκ των γονέων µε τρία παιδιά ή ένα εκ των τριών τέκνων):
α) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του οικείου δήµου ή κοινότητας, που περιέχει όλα τα γεγονότα των οποίων
η συνδροµή αποτελεί προϋπόθεση για την κατά νόµο κτήση της ιδιότητας του τρίτεκνου γονέα ή τέκνου τρίτεκνης
οικογένειας ή αντίστοιχο πιστοποιητικό αρµόδιας αλλοδαπής αρχής.
β) Υπεύθυνη δήλωση στην οποία:
αναφέρεται το ονοµατεπώνυµο καθώς και ο αριθµός ταυτότητας (εφόσον έχει εκδοθεί) καθενός από τα
(i)
λοιπά µέλη της οικογένειας και
(ii)
βεβαιώνεται ότι κανένα µέλος της οικογένειας δεν έχει διοριστεί κάνοντας χρήση του δικαιώµατος
του ποσοστού 10%.
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ
Με ατοµική µου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις* που προβλέπονται από τις
διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του ν. 1599/86 δηλώνω ότι τα παραπάνω στοιχεία
είναι ακριβή και αληθή.

Ο/Η υποψήφι…..

Ηµεροµηνία

………………………………………………..
(ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ)

…………………………………………..

Υπογραφή

* «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά µε έγγραφη
υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) µηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών
των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτό του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή
σκόπευε να βλάψει άλλον, τιµωρείται µε κάθειρξη µέχρι δέκα (10) ετών».
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