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Λευκίμμη, 14 / 7/2021
Αριθ. πρωτ. : 5848

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
(της με αριθ. πρωτ. 5444/1-7-2021 (ΑΔΑ: ΩΘΑΨ46ΜΓΣΙ-ΛΜ4)
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ για την
πρόσληψη δεκαεπτά (17) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πλήρους
απασχόλησης για την ναυαγοσωστική κάλυψη των παραλιών του Δήμου Νότιας Κέρκυρας.
Ο Δήμαρχος Νότιας Κέρκυρας
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 τ. Α΄/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ.22 του Ν.4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α΄) και του άρθρου 206 παρ. 1 του Ν. 3584/2007
(ΦΕΚ 143 τ. Α’/28.7.2007) «Προσωπικό για κατεπείγουσες εποχικές ή πρόσκαιρες ανάγκες Ο.Τ.Α.» σε συνδυασμό
με τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 2 περ. (ιε) του Ν. 4765/2021 (ΦΕΚ 6 τ. Α/15.1.2021).
3. Τις διατάξεις του Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176 τ. Α΄/16.12.2015) που αφορούν στην εφαρμογή του ενιαίου μισθολογίου.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 116 του Ν. 4547/2018 (ΦΕΚ 102 τ.Α΄/12.6.2018).
5. Το Π.Δ. 71/2020 «Σχολές ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης, χορήγηση άδειας ναυαγοσώστη, υποχρεωτική' πρόσληψη
ναυαγοσώστη σε οργανωμένες ή' μη παραλίες» και συγκεκριμένα τις διατάξεις του άρθρου 7.
6. Την υπ.’ αριθ. 14626/26.2.2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου
προσωπικού έτους 2021 στους ΟΤΑ α' και β' βαθμού και στα ΝΠΙΔ αυτών».
7. Τον μεταβατικό Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Νότιας Κέρκυρας (ΦΕΚ 3234 τ. Β΄/22.08.2019)
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
8. Το υπ’ αριθ. 2131.16/704/2021/18-02-2021 έγγραφο του Κεντρικού Λιμενάρχη Κέρκυρας, για τις χαρακτηρισμένες
ως πολυσύχναστες παραλίες.
9. Τις αριθ. 14-1/29-6-2021 (ΑΔΑ: 623046ΜΓΣΙ-ΦΦΜ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νότιας
Κέρκυρας που αφορά στην πρόσληψη προσωπικού ΙΔΟΧ για την ναυαγοσωστική κάλυψη πολυσύχναστων
παραλιών του Δήμου Νότιας Κέρκυρας.
10. Την με αριθ. πρωτ. 5422/1-7-2021 βεβαίωση του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Διοικητικών,
Οικονομικών και Ανάπτυξης του Δήμου μας περί ύπαρξης πιστώσεων για την κάλυψη της μισθοδοσίας του
προσλαμβανόμενου προσωπικού.
11. Την αριθ. 5444/1-7-2021 (ΑΔΑ: ΩΘΑΨ46ΜΓΣΙ-ΛΜ4) ανακοίνωση του Δημάρχου Νότιας Κέρκυρας, περί
πρόσληψης δεκαεπτά (17) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πλήρους
απασχόλησης για την ναυαγοσωστική κάλυψη των παραλιών του Δήμου Νότιας Κέρκυρας.
12. Την αριθ. πρωτ. 5846/14-7-2021(ΑΔΑ: Ω3ΛΨ46ΜΓΣΙ-ΞΙΖ) απόφαση του Δημάρχου Νότιας Κέρκυρας με θέμα
«κήρυξη άγονης διαδικασίας πρόσληψης δεκαεπτά (17) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου, πλήρους απασχόλησης για την ναυαγοσωστική κάλυψη των παραλιών του Δήμου Νότιας
Κέρκυρας».
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

την ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Της πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πλήρους απασχόλησης,
διάρκειας έως τριών (3) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και όχι πέραν της 30ης Σεπτεμβρίου
2021 για την κάλυψη πρόσκαιρων ή παροδικών και κατεπειγουσών αναγκών, και συγκεκριμένα δεκατέσσερα (14)
άτομα ΔΕ Ναυαγοσωστών, έναν (1) άτομο ΔΕ Συντονιστή – Επόπτη Ναυαγοσώστη, δύο (2) άτομα ΔΕ Χειριστών
πνευστού ταχύπλοου σκάφους, που θα απασχοληθούν στη ναυαγοσωστική κάλυψη των κάτωθι παραλιών του Δήμου
Νότιας Κέρκυρας, για την κολυμβητική περίοδο από 01-06-2021 έως και 30-09-2021:
Παραλία Μοραΐτικα δύο (2) θέσεις ναυαγοσωστών.
Παραλία Μεσογγή δύο (2) θέσεις ναυαγοσωστών.
Παραλία Άγιος Γεώργιος Αργυράδων δύο (2) θέσεις ναυαγοσωστών.
Παραλία Μαραθιάς μια (1) θέση ναυαγοσώστη.
Παραλία Κάβος τρεις (3) θέσεις ναυαγοσωστών, μια (1) θέση συντονιστή – επόπτη ναυαγοσώστη, μια (1) θέση
χειριστή μηχανοκίνητου πνευστού μικρού ταχύπλοου σκάφους, ολικού μήκους τουλάχιστον πέντε (5) μέτρων,
μια (1) θέση ναυαγοσώστη – συνοδού μηχανοκίνητου πνευστού μικρού ταχύπλοου σκάφους.
6. Παραλία Γαρδένος (1) θέση ναυαγοσώστη.
7. Παραλία Μπούκα (1) θέση ναυαγοσώστη.
8. Μια (1) θέση χειριστή μηχανοκίνητου πνευστού μικρού ταχύπλοου σκάφους, ολικού μήκους τουλάχιστον πέντε
(5) μέτρων και μια (1) θέση ναυαγοσώστη – συνοδού μηχανοκίνητου πνευστού μικρού ταχύπλοου σκάφους,
ολικού μήκους τουλάχιστον πέντε (5) μέτρων για το σύνολο των λουτρικών εγκαταστάσεων του Δήμου.
1.
2.
3.
4.
5.

Α/Α

Ειδικότητα

1

ΔΕ Ναυαγοσώστες

2

ΔΕ Συντονιστές –
Επόπτες
Ναυαγοσώστες

Αριθμός
Απαιτούμενα τυπικά προσόντα
ατόμων
14
Α. ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: α) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή
απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής,
ανεξαρτήτως ειδικότητας. β) Άδεια ναυαγοσώστη, εκδιδόμενη από
Λιμενική Αρχή.
B. ΠΡΟΣΟΝΤΑ A΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ (Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν
από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα) α) Σε περίπτωση που δεν
καθίσταται δυνατή η πλήρωση των θέσεων από υποψηφίους με τίτλο
δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή
αλλοδαπής επιτρέπεται η πρόσληψη από υποψηφίους που θα
διαθέτουν απολυτήριο τίτλο Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (δηλαδή)
απολυτήριο τίτλο τριτάξιου Γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν
αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου), ή
ισοδύναμο απολυτήριο τίτλο κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ.
580/1970 ή απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής
και Κατάρτισης, του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 ή άλλος ισότιμος
τίτλος της αλλοδαπής. β) Άδεια ναυαγοσώστη, εκδιδόμενη από
Λιμενική Αρχή.
1
Α. ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: α) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή
απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής,
ανεξαρτήτως ειδικότητας. β) Άδεια ναυαγοσώστη, εκδιδόμενη από
Λιμενική Αρχή.
B. ΠΡΟΣΟΝΤΑ A΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ (Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν
από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα) α) Σε περίπτωση που δεν
καθίσταται δυνατή η πλήρωση των θέσεων από υποψηφίους με τίτλο
δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή
αλλοδαπής επιτρέπεται η πρόσληψη από υποψηφίους που θα
διαθέτουν απολυτήριο τίτλο Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (δηλαδή)
απολυτήριο τίτλο τριτάξιου Γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν
αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου), ή
ισοδύναμο απολυτήριο τίτλο κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ.
580/1970 ή απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής
και Κατάρτισης, του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 ή άλλος ισότιμος
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3

ΔΕ Χειριστές
μηχανοκίνητου
πνευστού μικρού
ταχύπλοου
σκάφους, ολικού
μήκους τουλάχιστον
πέντε (5) μέτρων

2

τίτλος της αλλοδαπής. β) Άδεια ναυαγοσώστη, εκδιδόμενη από
Λιμενική Αρχή.
Α. ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: α) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή
απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής,
ανεξαρτήτως ειδικότητας. β) άδεια χειριστή ταχυπλόου σκάφους σε
ισχύ.
B. ΠΡΟΣΟΝΤΑ A΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ (Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν
από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα) α) Σε περίπτωση που δεν
καθίσταται δυνατή η πλήρωση των θέσεων από υποψηφίους με τίτλο
δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή
αλλοδαπής επιτρέπεται η πρόσληψη από υποψηφίους που θα διαθέτουν
απολυτήριο τίτλο Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (δηλαδή) απολυτήριο
τίτλο τριτάξιου Γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει
μέχρι και το 1980 απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου), ή ισοδύναμο
απολυτήριο τίτλο κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή
απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής και
Κατάρτισης, του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 ή άλλος ισότιμος τίτλος
της αλλοδαπής. β)άδεια χειριστή ταχυπλόου σκάφους σε ισχύ.

Όλα τα ανωτέρω προσόντα πρέπει να ισχύουν τόσο κατά την ημερομηνία υποβολής αιτήσεων όσο και κατά
την ημερομηνία πρόσληψης των υποψηφίων.
ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
Οι υποψήφιοι/ιες πρέπει:
1. Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες χώρας κράτους – μέλους της Ε.Ε.,
2. Να είναι ηλικίας από 18 έως 45 ετών,
3. Να μην έχουν κώλυμα πρόσληψης κατά το άρθρο 16 του ν. 3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης
Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143 τα. Α’/28.7.2007), με την επιφύλαξη των ειδικών
διατάξεων του άρθρου 4 παρ. 6 του Ν.2207/1994 καθώς και του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007,
4. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης
για την οποία θα προσληφθούν.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:
1. Αντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.
2. Αντίγραφο Τίτλου Σπουδών
3. Άδεια ναυαγοσώστη, εκδιδόμενη από Λιμενική Αρχή.
4. Υπεύθυνη Δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους
του πρώτου μέρους του Ν.3584/2007.
5. Υπεύθυνη δήλωση όπου θα αναφέρουν ότι: α) δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του ν. 3584/2007 «Κύρωση
του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143 τ. Α’/28.7.2007), β) διαθέτουν την
υγεία και τη φυσική καταλληλότητα για να εργαστούν και γ) δεν έχουν το κώλυμα του άρθρου 206 του Ν.
3584/2007.
Καλούμε, όσους επιθυμούν, να υποβάλουν την αίτησή τους, συνοδευόμενη με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά
με τους εξής τρόπους:
Α) να την καταθέσουν αυτοπροσώπως στο Πρωτόκολλο της Δημοτικής Ενότητας Κορισσίων (παλαιό
Δημοτικό Σχολείο Αργυράδων),
Β) ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: halidia@1424.syzefxis.gov.gr (το εμπρόθεσμο
κρίνεται από την ώρα της αποστολής του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου).
Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές.
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Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από την επόμενη της ανάρτησης της παρούσας στην ιστοσελίδα
του Δήμου Νότιας Κέρκυρας (www.southcorfu.gov.gr) και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος,
δηλ. από την 15 /7/2021 έως και την 22 /7/2021 και ώρα 14:00, επισυνάπτοντας πέραν των απαιτούμενων από την
ανακοίνωση τυπικών προσόντων και τα ανωτέρω απαραίτητα δικαιολογητικά.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ
Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης θα γίνει στο χώρο ανακοινώσεων του Δήμου Νότιας Κέρκυρας
(Δημοτικό Κατάστημα Λευκιμμαίων – 21ης Μαρτίου 222Β), στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.southcorfu.gov.gr), σε
μία ημερήσια εφημερίδα του Νομού, καθώς και στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».
Ο Δήμαρχος Νότιας Κέρκυρας
Κωνσταντίνος Λέσσης
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ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
5848/14 – 7 - 2021
Αριθ. Πρωτ. Ανακοίνωσης

Α.

γι α π ρό σ λ η ψη με σ ύμ β ασ η ερ γ ασ ίας Ι δι ωτ ικ ο ύ
Δι κ αί ου Ορ ι σμέ ν ο υ Χρ όν ο υ δι άρ κει ας έ ως τ ρι ώ ν
(3) μ η ν ώ ν σύ μφ ω να μ ε τις δ ια τά ξεις τ ου α ρθ .
2 06 τ ου Ν. 35 8 4/ 2 0 0 7 γι α τ η ν κ ά λυ ψ η
πρό σ κα ιρ ω ν ή παρ ο δι κ ώ ν κα ι κ ατεπ ει γο υ σ ών
αν α γ κώ ν

...................................
Αριθ. πρωτ/λου αίτησης
[συμπληρώνεται
από το φορέα πρόσληψης]

ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ [συμπληρώστε με κεφαλαία γράμματα την επωνυμία του φορέα στον οποίο απευθύνετε την αίτηση]

ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Β.

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

1. Επώνυμο:

2. Όνομα:

4. Όν. μητέρας:
7. Α.Δ.Τ.:

5. Ημ/νία γέννησης:

3. Όν. πατέρα:
/

8. ΑΜΚΑ:

Γ.

Α

Γ

9. Τόπος κατοικίας:

10. Οδός:
13. Τηλέφωνο:

6. Φύλο:

/

11. Αριθ.:
14. Κινητό:

12. Τ.Κ.:

15. e-mail:

ΕΠΙΛΟΓΗ ΘΕΣΗΣ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ
ΘΕΣΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

α/α

1.
2.
3.
Δ.

ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ( ΔΕ καταγράψτε την ονομασία του τίτλου σπουδών σας)
α. ονομασία τίτλου

α/α

1.
2.
Ε.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ

1. ......................................................................

3. ......................................................................

2. ......................................................................

4. ......................................................................

ΑΔΑ: 618Κ46ΜΓΣΙ-Β0Π

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΗΜΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
[αριθμήστε σε εμφανές σημείο καθένα από τα συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά και τα υπόλοιπα έγγραφα που επισυνάπτετε
για την υποστήριξη της υποψηφιότητάς σας και καταγράψτε τα εδώ, ακολουθώντας την ίδια σειρά αρίθμησης]

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

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

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

10.

9.

.................................................................................
..
.................................................................................
..
.................................................................................
..
[συμπληρώνεται από το φορέα πρόσληψης]

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Η ακρίβεια των στοιχείων που αναφέρονται σε αυτή την αίτηση-δήλωση μπορεί να ελεγχθεί 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 άρθρ. 22 του Ν. 1599/1986,
δηλαδή: «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 μηνών. Επίσης εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε
άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών», δηλώνω ότι:
1. Όλα τα στοιχεία της αίτησής μου είναι ακριβή και αληθή και κατέχω όλα τα απαιτούμενα προσόντα για κάθε επιδιωκόμενο κωδικό
θέσης, όπως αυτά αναφέρονται στην ανακοίνωση και αναγράφονται στην παρούσα αίτηση. Σε περίπτωση ανακρίβειας γνωρίζω ότι θα έχω
τις συνέπειες που προβλέπονται από τις διατάξεις του Ν. 1599/1986.
2. Έχω την υγεία και τη φυσική καταλληλόλητα που μου επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της ειδικότητας για κάθε επιδιωκόμενη
θέση.
3.
Έχω δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής καθότι δεν έχω (με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου) i) κώλυμα
κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα, σύμφωνα με το οποίο δεν μπορεί να επιλεγεί όποιος: α) έχει καταδικαστεί για
κακούργημα και 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 δυσφήμιση, καθώς
και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής· β) είναι
υπόδικος και έχει παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν
το αδίκημα παραγράφηκε· γ) έχει, λόγω καταδίκης, στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή·
δ) τελεί υπό δικαστική συμπαράσταση· ii) απολυθεί από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου Νομικού Προσώπου του
δημοσίου τομέα, λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσεως ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο
λόγο, οφειλόμενο σε υπαιτιότητά μου, αν δεν παρέλθει πενταετία από την απόλυση.
4. Σε περίπτωση ύπαρξης κωλύματος της παραπάνω παραγράφου και προκειμένου για θέσεις βοηθητικού ή ανειδίκευτου προσωπικού,
εξαιρούμαι από το κώλυμα επειδή έχω εκτίσει την ποινή μου ή επειδή έχουν αρθεί τα μέτρα ασφαλείας που μου έχουν επιβληθεί ή
επειδή έχω απολυθεί υπό όρους (αρθρ. 4 παρ. 6 Ν. 2207/1994).

Ημ ε ρομην ία: . .. .. .. .. .. . ... .. .. .. .. .. ..

Ο /Η υ ποψ ήφ ι. .. .

Ο ν ομα τε πώ ν υμο: . .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .

[υπογραφή]

