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ΡΟΚΘΥΞΘ ΡΟΣΛΘΨΘΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΘ 
για τθ ςφναψθ ΣΥΜΒΑΣΘΣ ΕΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 

ΟΙΣΜΕΝΟΥ ΧΟΝΟΥ (ΩΣ 9 ΜΘΝΕΣ) 
 

Θ ΚΟΙΝΩΦΕΛΘΣ ΕΡΙΧΕΙΘΣΘ ΔΘΜΟΥ ΩΩΡΟΥ  
 

Έρνληαο ππφςε: 

1. Σθ ςυςτατικι πράξθ τθσ Κ.Ε.Δ.Ω. και τθν τροποποίθςθ αυτισ (ΦΕΚ 2147/31-12-2010, ΦΕΚ 
1203/14-06-2011). 

2. Σισ διατάξεισ του Ν.2190/1994 όπωσ ιςχφει. 
3. Σθν αρικ. πρωτ. οικ. 3955/21-01-2019 ζγγραφο του Τπουργείου Εςωτερικϊν 

«Προγραμματιςμόσ Προςλιψεων ζκτακτου προςωπικοφ ζτουσ 2019 ςτουσ Ο.Σ.Α. αϋ και βϋ 
βακμοφ και ςτα ΝΠΙΔ αυτϊν. 

4. Σθν υπϋ αρικ. 2/2019 απόφαςθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου τθσ Κοινωφελοφσ Επιχείρθςθσ 
του Διμου Ωρωποφ. 

5. Σθν αρικ. πρωτ. 18289/5407/26-02-2019 ειςθγθτικι ζκκεςθ τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ 
Αττικισ. 

6. Σο αρικ. πρωτ. 67771/30-09-2019 ζγγραφο του Τπουργείο Εςωτερικϊν περί ζγκριςθσ 
πρόςλθψθσ προςωπικοφ με ςχζςθ εργαςίασ Ι.Δ.Ο.Χ. ςτα Ν.Π.Ι.Δ. των Ο.Σ.Α. με κάλυψθ 
δαπάνθσ από ιδίουσ πόρουσ. 

7. Σθν υπ' αρικμ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./175/16766/27-9-2019 Εγκριτικι Απόφαςθ   τθσ  
Επιτροπισ του άρκρου 2 τθσ παρ. 1 τθσ αρικ. 33/2006 ΠΤ «Αναςτολι διοριςμϊν και 
προςλιψεων ςτο Δθμόςιο Σομζα, (ΦΕΚ 280/ Αϋ), όπωσ ιςχφει.» 

8. Σθν αρικ. 25/2019 απόφαςθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου τθσ Κ.Ε.Δ.Ω. περί ζγκριςθσ 
διαδικαςιϊν προκιρυξθσ – όροι για τθν πρόςλθψθ Καλλιτεχνικοφ Διευκυντι για τθν 
υλοποίθςθ των εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων τθσ Κ.Ε.Δ.Ω. 

9. Σθν από 12-02-2019 Βεβαίωςθ φπαρξθσ πιςτϊςεων τθσ Κ.Ε.Δ.Ω.  
10. Σον κανονιςμό λειτουργίασ τθσ Κ.Ε.Δ.Ω. 
11. Σισ ανάγκεσ τισ Κ.Ε.Δ.Ω. για τθν υλοποίθςθ των εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων ζτουσ 2019-

2020. 
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ: 
 

 
Σην πρόζληυη, με ζύμβαζη εργαζίας ιδιφηικού δικαίοσ οριζμένοσ τρόνοσ, 

ζσνολικά ενός (1) αηόμοσ φς Καλλιηετνικού Γιεσθσνηή για ηην κάλσυη 

εποτικών ή παροδικών αναγκών ηης Κοινφθελούς Δπιτείρηζης Γήμοσ 

Ωρφπού, ποσ εδρεύει ζηα Νέα Παλάηια Ωρφπού, για ηην σλοποίηζη 

ημημάηφν μοσζικής και καλλιηετνικής παιδείας ζηο πλαίζιο Λειηοσργίας ηοσ 

Γημοηικού Ωδείοσ Ωρφπού και ζσγκεκριμένα ηον ακόλοσθο αριθμό αηόμφν, 

ανά σπηρεζία, έδρα, ειδικόηηηα και διάρκεια ζύμβαζης (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με ηα 

ανηίζηοιτα απαιηούμενα (ησπικά και ηστόν πρόζθεηα) προζόνηα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ 

Β): 
 

ΡΙΝΑΚΑΣ Α. - ΕΡΙΛΟΓΕΣ ΑΡΑΣΧΟΛΘΣΘΣ (ανά κωδικό απαςχόλθςθσ) 

Κωδικόσ 
Απαςχόλθςθσ 

Υπθρεςία 
Ζδρα 

Υπθρεςίασ 
Ειδικότθτα 

Διάρκεια 
ςφμβαςθσ 

Αρικμόσ ατόμων 

01 

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ 

ΔΗΜΟΤ 
ΩΡΩΠΟΤ 

ΝΕΑ 
ΠΑΛΑΣΙΑ 
ΩΡΩΠΟΤ 

ΚΑΛΛΙΣΕΧΝΙΚΟ 
ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ 

(ΣΕ) 
ΕΩ 9 ΜΗΝΕ 1 

 

 

ΡΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΡΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό κζςθσ) 

Κφδικός 
απαζτόληζης 

Τίτλοσ ςπουδϊν και 
λοιπά απαιτοφμενα (τυπικά & τυχόν πρόςκετα) προςόντα 

01 

Γίπλφμα ζύνθεζης ή πηστίο θσγής και δεκαεηής ηοσλάτιζηον διδακηική 
προϋπηρεζία ζηα ανώηερα θεφρηηικά αποδεδειγμένη με αριθμό 
απόθαζης ηοσ Τποσργείοσ Πολιηιζμού και Αθληηιζμού. 
ΚΑΙ 
Γίπλφμα πιάνοσ ή οργάνοσ ζσμθφνικής ορτήζηρας ή κλαζικής κιθάρας 
ή μονφδίας και δεκαεηής ηοσλάτιζηον διδακηική προϋπηρεζία 
αποδεδειγμένη με αριθμό απόθαζης ηοσ Τποσργείοσ Πολιηιζμού και 
Αθληηιζμού. 
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Ο ηίηλος ζποσδών μπορεί να προέρτεηαι: 

 
1) Απφ ην θξαηηθφ Ωδείν Θεζζαινλίθεο ή αλαγλσξηζκέλν Ωδείν ή Μνπζηθή 
Σρνιή ηεο εκεδαπήο 
 
2) Απφ Αλψηαην Εθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα ή Αλψηεξε Σρνιή ρψξαο θξάηνπο-κέινπο ηεο 
Επξσπατθήο Έλσζεο 
 
3) Απφ Αλψηαην Εθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα ή Αλψηεξε Σρνιή ρψξαο εθηφο Επξ. 
Έλσζεο κε αλαγλσξηζκέλε ηζνηηκία (Ν.3207/2003, άξζξν 10, παξ. 13) 
 
4)Τνπιάρηζηνλ πεληαεηή πξνυπεξεζία σο Καιιηηερληθφο Δηεπζπληήο,   απνδεδεηγκέλε κε 
αξηζκφ απφθαζεο ηνπ Υπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ. 
 
5)Καιιηηερληθή δξαζηεξηφηεηα ζε ζπλαπιίεο, ζπκκεηνρή ζε νξρήζηξα, ζπκκεηνρή σο ζνιίζη, 
ζπκκεηνρή ζε ζεκηλάξηα σο ελεξγφ κέινο, κειέηεο, άξζξα θ.ι.π 

 

Οη ππνςήθηνη ησλ εηδηθνηήησλ πξέπεη λα είλαη ειηθίαο απφ 18 εηψλ έσο 65 εηψλ. 
 
 

Να έρνπλ ηελ πγεία θαη ηελ θπζηθή θαηαιιειφηεηα πνπ ηνπο επηηξέπεη ηελ εθηέιεζε ησλ 
θαζεθφλησλ ηεο εηδηθφηεηαο πνπ επηιέγνπλ. 

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ 

Οι ενδιαφερόμενοι μαηί με τθν αίτθςι τουσ πρζπει να υποβάλουν υποχρεωτικϊσ 
τα εξισ δικαιολογθτικά: 

1. Αίτθςθ με τα ςτοιχεία του υποψθφίου, τον κωδικό κζςθσ ενδιαφζροντοσ και 
αναλυτικι απαρίκμθςθ όλων των επιςυναπτόμενων δικαιολογθτικϊν. 
2. Φωτοαντίγραφο των δφο όψεων τθσ αςτυνομικισ τουσ ταυτότθτασ. 
3. Απολυτιριο εξατάξιου Γυμναςίου ι Λυκείου τθσ θμεδαπισ ι ιςότιμο τθσ 
αλλοδαπισ. 
4. Φωτοαντίγραφα τίτλων ςπουδϊν. 
5. Βιογραφικό ςθμείωμα. 
6. Αποδεικτικά προχπθρεςίασ. 
7. Ζγγραφα που να αποδεικνφουν ςυμμετοχι ςε καλλιτεχνικζσ εκδθλϊςεισ και 
δράςεισ για τθν ειδικότθτα που ηθτείται. 
8. Τπεφκυνθ διλωςθ του Ν. 1599/1986 ςτθν οποία να δθλϊνουν ότι κατά το 
χρόνο υποβολισ των αιτιςεων δεν ζχουν κϊλυμα κατά το άρκρο 22 του 
Τπαλλθλικοφ Κϊδικα (καταδίκθ, υποδικία, δικαςτικι αντίλθψθ, δικαςτικι 
απαγόρευςθ). 
9. Τπεφκυνθ διλωςθ του Ν. 1599/1986 ςτθν οποία να δθλϊνουν ότι όλα τα 
υποβλθκζντα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά είναι αλθκι. 
10. Πιςτοποιθτικό μόνιμθσ κατοικίασ του υποψθφίου. 
11.  Πιςτοποιθτικό οικογενειακισ κατάςταςθσ. 

 
Πςοι υποψιφιοι πλθροφν τα απαιτοφμενα προςόντα κα κλθκοφν για 
ςυνζντευξθ ενϊπιον τθσ αρμόδιασ επιτροπισ τθσ Κοινωφελοφσ Επιχείρθςθσ 
Διμου Ωρωποφ, για το χρονικό προςδιοριςμό τθσ οποίασ κα ενθμερωκοφν 
τθλεφωνικά.  
Ο πίνακασ κατάταξθσ των υποψθφίων, κα καταρτιςτεί με βάςθ τθν παρακάτω 
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βακμολογικι κλίμακα, ςφμφωνα με το άρκρο 6 του κανονιςμοφ προςωπικοφ τθσ 
επιχείρθςθσ. 
Τα κριτιρια κατάταξθσ και θ βακμολογία αυτϊν, ζχουν ωσ εξισ: 

 

ΚΙΤΘΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΘΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΥΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΘΓΟΙΕΣ 

ΡΕ ΚΑΙ ΤΕ 

 

Α. ΤΙΤΛΟΙ ΣΡΟΥΔΩΝ                ΜΟΝΑΔΕΣ 

 

 

ΓΝΩΗ ΞΔΝΗ ΓΛΩΑ 

 

Σίτλοι ςπουδϊν ΠΕ και ΣΕ κατθγορίασ που 

απαιτείται ςφμφωνα με τθν προκιρυξθ 

Οι μονάδεσ του βακμοφ του 

τίτλου υπολογιηόμενεσ ςε 

δεκάβακμθ κλίμακα με δφο 

δεκαδικά ψθφία, επί τον 

αρικμό πενιντα (50) 

Για τισ κατθγορίεσ ΠΕ και ΣΕ, δεφτεροσ τίτλοσ 

ςπουδϊν ςε αντικείμενο ςυναφζσ με το 

γνωςτικό αντικείμενο τθσ κζςθσ και τθσ αυτισ 

εκπαιδευτικισ βακμίδασ με τον τίτλο 

ςπουδϊν που απαιτείται ςφμφωνα με τθν 

οικεία προκιρυξθ: 

 
 
 
 
 

                                               40 
 

Για τισ κατθγορίεσ ΡΕ και ΤΕ  

-Διδακτορικό δίπλωμα ςτο γνωςτικό 

αντικείμενο τθσ κζςθσ:    150     

Διδακτορικό δίπλωμα ςε άλλο γνωςτικό 

αντικείμενο: 70 

Μεταπτυχιακόσ τίτλοσ ετιςιασ τουλάχιςτον 

φοίτθςθσ ςτο γνωςτικό αντικείμενο τθσ 

κζςθσ: 70 

Μεταπτυχιακόσ τίτλοσ ετιςιασ τουλάχιςτον 

φοίτθςθσ ςε άλλο γνωςτικό αντικείμενο: 30 

Για τον υποψιφιο που κατζχει δφο τίτλουσ 

μεταπτυχιακϊν ςπουδϊν θ βακμολογία 

είναι ακροιςτικι  
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- Για άριςτθ γνϊςθ: 40 

- Για πολφ καλι γνϊςθ: 30 

- Για καλι γνϊςθ: 20 

- Για μζτρια γνϊςθ: 10 
 

Β. ΔΜΠΔΙΡΙΑ 

 

Γηα ηνπο πξψηνπο δψδεθα κήλεο: 1 κνλάδα αλά κήλα 

Γηα ηνπο επφκελνπο δψδεθα κήλεο: 2 κνλάδεο αλά κήλα 

Γηα ηνπο επφκελνπο δψδεθα κήλεο: 3 κνλάδεο αλά κήλα 

Γηα ηνπο επφκελνπο δψδεθα κήλεο: 2 κνλάδεο αλά κήλα 

Γηα ηνπο επφκελνπο δψδεθα κήλεο: 1 κνλάδα αλά κήλα 

 

Για τον υπολογιςμό των μονάδων ςτο κριτιριο τθσ εμπειρίασ υπολογίηεται ο 
χρόνοσ που διανφκθκε βάςει ςυμβάςεων μιασ θμζρασ. 
Η εμπειρία αποδεικνφεται από βεβαίωςθ εργοδότθ (για τουσ μιςκωτοφσ του 
δθμοςίου τομζα) και βεβαίωςθ αςφαλιςτικοφ φορζα (για τουσ μιςκωτοφσ του 
ιδιωτικοφ τομζα) από όπου να προκφπτει το είδοσ τθσ παραχκείςασ εργαςίασ και θ 
χρονικι διάρκεια αυτισ. 
Ο χρόνοσ εμπειρίασ πρζπει να ςυμφωνεί με τον χρόνο που αναφζρεται ςτισ 
βεβαιϊςεισ εργοδοτϊν του ιδιωτικοφ τομζα και τισ βεβαιϊςεισ εργοδοτϊν που δεν 
καλφπτεται από αςφαλιςτικζσ ειςφορζσ και το αντίκετο, δεν λαμβάνεται υπόψθ και 
αφαιρείται. 
 

Γ. ΕΝΤΟΡΙΟΤΘΤΑ 
 
Για τουσ δθμότεσ        350 
 

Δ. ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΘ 

Η ςυνζντευξθ διενεργείται από τριμελι επιτροπι τθσ επιχείρθςθσ που κα οριςτεί 

μετά τθ λιξθ προκεςμίασ κατάκεςθσ αιτιςεων. Απαγορεφεται θ γνωςτοποίθςθ των 

ονομάτων των μελϊν τθσ επιτροπισ ςυνζντευξθσ πριν από τθν ολοκλιρωςθ τθσ 

διαδικαςίασ με τθν κατάρτιςθ των οριςτικϊν πινάκων κατάταξθσ των υποψθφίων. 

Η ςυνζντευξθ βακμολογείται με ςυντελεςτι που κυμαίνεται από 0,70 ωσ και 1,30 επί 

τθσ βακμολογίασ που ο υποψιφιοσ ζχει λάβει ςυνολικϊσ ςτα παραπάνω κριτιρια Α 

ζωσ και Γ 

Με τθ ςυνζντευξθ αξιολογείται θ εν γζνει προςωπικότθτα του υποψθφίου και θ 

δυνατότθτά του να ανταποκρικεί ςτθν άςκθςθ των κακθκόντων, με τα οποία 
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ςυνδζεται αμζςωσ θ κζςθ που πρόκειται να καταλάβει. 

 

ΙΣΟΒΑΘΜΙΑ 

Αν οι ανωτζρω μονάδεσ ςυμπίπτουν, μεταξφ των ιςοβακμοφντων προθγείται αυτόσ 

που ζχει περιςςότερεσ μονάδεσ ςτο πρϊτο κριτιριο (τίτλοσ ςπουδϊν) και, αν αυτζσ 

ςυμπίπτουν, αυτόσ που ζχει περιςςότερεσ μονάδεσ ςτο δεφτερο κριτιριο (δεφτεροσ 

τίτλοσ ςπουδϊν) και οφτω κακεξισ. Αν εξαντλθκοφν τα κριτιρια χωρίσ να καταςτεί 

δυνατόσ ο κακοριςμόσ τθσ ςειράσ μεταξφ των ιςοβακμοφντων, προθγείται αυτόσ 

που ζχει τον αρχαιότερο τίτλο ςπουδϊν με βάςθ το ζτοσ απόκτθςισ του, και αν και 

αυτό ςυμπίπτει προθγείται ο μεγαλφτεροσ ςτθν θλικία με βάςθ τθν θμερομθνία 

γζννθςισ του. Αν εξαντλθκοφν όλα τα παραπάνω κριτιρια, θ μεταξφ τουσ ςειρά 

κακορίηεται με δθμόςια κλιρωςθ, θ οποία διενεργείται πριν τθν κατάρτιςθ των 

οριςτικϊν πινάκων. 

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΡΟΛΙΤΕΣ ΧΩΙΣ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ  

Απαιτείται θ γνϊςθ τθσ ελλθνικισ γλϊςςασ ςε βακμό επαρκι για τθν άςκθςθ των 

κακθκόντων τουσ θ οποία αποδεικνφεται με Πιςτοποιθτικό Ελλθνομάκειασ. 

 
ΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΡΟΣ ΥΡΟΒΟΛΘΣ ΑΙΤΘΣΕΩΝ 

Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να υποβάλλουν αίτθςθ ςτα γραφεία τθσ Κοινωφελοφσ 

Επιχείρθςθσ Διμου Ωρωποφ κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ. Οι υποψιφιοι κα 

υποβάλλουν τθν αίτθςι τουσ και τα δικαιολογθτικά μζςα ςε προκεςμία δζκα (10) 

θμερϊν (υπολογιηόμενεσ θμερολογιακά) από τθν επομζνθ τθσ τελευταίασ 

δθμοςίευςθσ τθσ παροφςασ (ζωσ τισ 02/11/2019). Η αίτθςθ και τα δικαιολογθτικά 

υποβάλλονται είτε αυτοπροςϊπωσ, είτε με εξουςιοδοτθμζνο από αυτοφσ 

πρόςωπο, εφόςον θ εξουςιοδότθςθ φζρει τθν υπογραφι τουσ κεωρθμζνθ από 

δθμόςια αρχι, είτε ταχυδρομικά με ςυςτθμζνθ επιςτολι, ςτα γραφεία τθσ 

υπθρεςίασ μασ ςτθν ακόλουκθ διεφκυνςθ:  Κοινωφελισ Επιχείρθςθ Διμου 

Ωρωποφ, Αγίου Γεωργίου 29, Τ.Κ. 19015, Νζα Ραλάτια Ωρωποφ . τθν περίπτωςθ 

αποςτολισ των αιτιςεων ταχυδρομικϊσ, το εμπρόκεςμο των αιτιςεων κρίνεται με 

βάςθ τθν θμερομθνία που φζρει ο φάκελοσ αποςτολισ, ο οποίοσ, μετά τθν 

αποςφράγιςι του, επιςυνάπτεται ςτθν αίτθςθ των υποψθφίων. 

 

 ΔΘΜΟΣΙΕΥΣΘ ΤΘΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΘΣ 

Θ παροφςα προκιρυξθ αναρτάται ςτο χϊρο του «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», ςτθν ιςτοςελίδα του 

Διμου Ωρωποφ, ςτον πίνακα ανακοινϊςεων τθσ Κ.Ε.Δ.Ω. και του Διμου Ωρωποφ 

και ςε δφο (2) θμεριςιεσ ι εβδομαδιαίεσ τοπικζσ εφθμερίδεσ του νομοφ, εφόςον 
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εκδίδονται. Σε περίπτωςθ που εκδίδεται μία εφθμερίδα (θμεριςια ι 

εβδομαδιαία) θ δθμοςίευςθ κα γίνει ςτθν εφθμερίδα αυτι δφο φορζσ. 

   Ο ΡΟΕΔΟΣ ΤΘΣ Κ.Ε.Δ.Ω. 

    ΑΓΓΕΛΟΣ ΧΑΤΗΘΙΩΑΝΝΟΥ 
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ΑΙΤΘΣΘ ΡΟΣΛΘΨΘΣ 

 
ΡΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΘ ΕΡΙΧΕΙΘΣΘ ΔΘΜΟΥ ΩΩΡΟΥ 

 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ 
 
ΟΝΟΜΑΤΕΡΩΝΥΜΟ:………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
ΟΝΟΜΑ ΡΑΤΟΣ:……………………………………………………………………….ΟΝΟΜΑ ΜΘΤΟΣ:……………………………………………… 
 
ΘΜΕ. ΓΕΝΝΘΣΘΣ:………………………………………………………………………E-mail:……………………………………………………………….. 
 
Δ/ΝΣΘ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
ΤΘΛ. ΟΙΚΙΑΣ:………………………………………………………………………………ΚΙΝΘΤΟ ΤΘΛΕΦΩΝΟ:…………………………………………. 
 
ΘΕΣΘ ΕΝΔΙΑΦΕΟΝΤΟΣ (ΚΩΔΙΚΟΣ):……………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
ΕΡΙΣΥΝΑΡΤΟΝΤΑΙ: 
 

1. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

6. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

7. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

8. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

9. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

10. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

11. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

12. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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13. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

14. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

15. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ: 

 

         ΥΡΟΓΑΦΘ    
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              ΥΡΕΥΘΥΝΘ ΔΘΛΩΣΘ 

 
Με αηνκηθή κνπ επζχλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξψζεηο 

(3)
, πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 22 

ηνπ Ν. 1599/1986, δειψλσ φηη: 

1) Δελ έρσ θαηαδηθαζηεί γηα θαθνχξγεκα θαη ζε νπνηαδήπνηε πνηλή γηα θινπή, ππεμαίξεζε (θνηλή ή 
ζηελ ππεξεζία), απάηε, εθβίαζε, πιαζηνγξαθία, απηζηία δηθεγφξνπ, δσξνδνθία ή δσξνιεςία, 
θαηαπίεζε, απηζηία πεξί ηελ ππεξεζία, παξάβαζε θαζήθνληνο, ζπθνθαληηθή δπζθήκεζε θαζ’ 
ππνηξνπή ή έγθιεκα θαηά ηεο γελεηήζηαο ειεπζεξίαο ή νηθνλνκηθήο εθκεηάιιεπζεο ηεο γελεηήζηαο 
δσήο. 

2) Δελ είκαη ππφδηθνο ιφγσ παξαπνκπήο κε ηειεζίδηθν βνχιεπκα γηα θαθνχξγεκα ή γηα πιεκκέιεκα 
ηεο πξνεγνχκελεο πεξίπησζεο, έζησ θαη αλ ην αδίθεκα έρεη παξαγξαθεί.  

3) Δελ έρσ ιφγσ θαηαδίθεο ζηεξεζεί ηα πνιηηηθά κνπ δηθαηψκαηα θαη δελ έρεη ιήμε ν ρξφλνο πνπ 
νξίζηεθε γηα ηε ζηέξεζε. 

4) Δελ ηειψ είηε ππφ ζηεξεηηθή δηθαζηηθή ζπκπαξάζηαζε (πιήξε ή κεξηθή), ππφ επηθνπξηθή δηθαζηηθή 
ζπκπαξάζηαζε (πιήξε ή κεξηθή), είηε ππφ ζπλδπαζκφ θαη ησλ δχν πξνεγνπκέλσλ. 

5) Δελ έρσ απνιπζεί απφ ζέζε δεκνζίνπ ππαιιήινπ ή ππαιιήινπ Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α, ή Ν.Π.Ι.Δ. ηνπ 
άξζξνπ 14 ηνπ Ν.2190/1994 φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 1 παξ.1 ηνπ Ν.2527/1997 ή 
Ν.Π.Ι.Δ. ηεο παξ.3 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν.2527/1997, ιφγσ επηβνιήο ηεο πεηζαξρηθήο πνηλήο ηεο 
νξηζηηθήο παχζεο ή ιφγσ θαηαγγειίαο ηεο ζχκβαζεο εξγαζίαο γηα ζπνπδαίν ιφγν κε ππαηηηφηεηά 
κνπ θαη δελ έρεη παξέιζεη πεληαεηία απφ ηελ απφιπζε. 

6) Είκαη εγγεγξακκέλνο ζην γεληθφ κεηξψν δεκνηψλ ηνπ 
…………………………………………………………. 

7) Τν έηνο γέλλεζήο κνπ είλαη 
………………………………………………………………………………………… 

8)  Έρσ ηελ πγεία θαη ηε θπζηθή θαηαιιειφηεηα πνπ κνπ επηηξέπεη ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηεο 
εηδηθφηεηαο πνπ έρσ επηιεγεί. 

9) Είκαη Έιιελαο πνιίηεο (Δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηε δηαδηθαζία έρνπλ θαη νη πνιίηεο ησλ άιισλ 
θξαηψλ – κειψλ ηεο Ε.Ε. ππφ ηνπο πεξηνξηζκνχο ηνπ άξζξνπ 1 παξ.1 ηνπ Ν.2431/1996). 

10)  Έρσ εθπιεξψζεη ηηο ζηξαηησηηθέο κνπ ππνρξεψζεηο (κφλν γηα άλδξεο) ή έρσ λφκηκε απαιιαγή 
ιφγσ…………………………………………………………………………………………………………….. 

11) Υπεξεηψ ή πξνυπεξέηεζα κε εηδηθφηεηα……………………………………………..ζην Δεκφζην ή ζε 
Ν.Π.Δ.Δ. ή ζε Ο.Τ.Α. ή εμήιζα ηεο ππεξεζίαο 
ιφγσ…………………………………………………………… 

12) Όια ηα ππνβιεζέληα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά είλαη αιεζή θαη θαηέρσ φια ηα γεληθά θαη εηδηθά 
απαηηνχκελα πξνζφληα γηα ηνλ επηδησθφκελν θσδηθφ ζέζεο. Σε πεξίπησζε αλαθξίβεηαο γλσξίδσ φηη 
ζα έρσ ηηο ζπλέπεηεο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.1599/1986. 

 

 

 

 
Ηκεξνκελία:      ……….20…… 

 
Ο – Η Δει. 

 
 
 

(Υπνγξαθή) 

 
 
 

(1) Αλαγξάθεηαη απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν πνιίηε ή Αξρή ή ε Υπεξεζία ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, πνπ απεπζχλεηαη ε αίηεζε. 
(2) Αλαγξάθεηαη νινγξάθσο.  
(3) «Όπνηνο ελ γλψζεη ηνπ δειψλεη ςεπδή γεγνλφηα ή αξλείηαη ή απνθξχπηεη ηα αιεζηλά κε έγγξαθε ππεχζπλε δήισζε ηνπ 
άξζξνπ 8 ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ κελψλ. Εάλ ν ππαίηηνο απηψλ ησλ πξάμεσλ ζθφπεπε λα πξνζπνξίζεη 
ζηνλ εαπηφλ ηνπ ή ζε άιινλ πεξηνπζηαθφ φθεινο βιάπηνληαο ηξίηνλ ή ζθφπεπε λα βιάςεη άιινλ, ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε 
κέρξη 10 εηψλ. 
(4) Σε πεξίπησζε αλεπάξθεηαο ρψξνπ ε δήισζε ζπλερίδεηαη ζηελ πίζσ φςε ηεο θαη ππνγξάθεηαη απφ ηνλ δεινχληα ή ηελ 
δεινχζα.  
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