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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                             

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                             

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  

για τη σύναψη δύο (2) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ (ΣΜΕ 1/2023) 

 

Έχοντας υπόψη: 

 

1.   Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγίας Βαρβάρας 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2527/1997 (206/τΑ) όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του 

άρθρου 10 του Ν.3812/2009, αντικαταστάθηκε από το άρθρο 24 του Ν.4210/13 και 

συμπληρώθηκε από το άρθρο 26 παρ. 2 του Ν.4325/2015 

3. Το άρθρο 16 του Ν.1158/1981 (ΦΕΚ 127/τΑ) 

4. Το άρθρο 10 παρ 13
 
 του Ν.3207/2003 (ΦΕΚ 302/τΑ) 

5. Την με αριθμό 182/26.7.2022 (ΑΔΑ: ΩΥ2ΞΩ6Θ-ΨΘΟ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με 

θέμα :«Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 86/2022 απόφασης της Ο.Ε. περί “Έγκρισης υποβολής 

αιτήματος πρόσληψης προσωπικού με συμβάσεις μίσθωσης έργου”». 

6. Τις με αριθμό πρωτοκόλλου 102481/20.09.2022 & 103230/21.09.2022 εισηγητικές εκθέσεις του 

Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής για την έγκριση πρόσληψης προσωπικού με 

σύμβαση μίσθωσης έργου στο Δήμο Αγίας Βαρβάρας, με κάλυψη της δαπάνης υπό μορφή 

αντιτίμου. 

7. Την με αριθμό 298/20.12.2022 (ΑΔΑ: 6Ψ71Ω6Θ-6ΧΙ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με 

θέμα Καθορισμός πρόσθετων προσόντων Διευθυντών Δημοτικού Ωδείου & Ανώτερης 

Σχολής Δραματικής Τέχνης με σύμβαση μίσθωσης έργου 

8. Tην με αριθμό πρωτοκόλλου 21731/07-12-2022 Βεβαίωση του Α.Σ.Ε.Π. για την σύναψη ΣΜΕ με 

ΠΕ ΘΕΑΤΡΟΛΟΓΟ ή ΣΚΗΝΟΘΕΤΗ ή ΗΘΟΠΟΙΟ 

9. Tην με αριθμό πρωτοκόλλου 21891/07-12-2022 Βεβαίωση του Α.Σ.Ε.Π. για την σύναψη ΣΜΕ με ΤΕ 

ΜΟΥΣΙΚΟ 

10. Τη με αριθμό πρωτοκόλλου 90626/28-12-2022 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών περί 

έγκρισης 2 θέσεων με  Σ.Μ.Ε. στον Δήμο Αγίας Βαρβάρας 

11. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 1021/11.1.2023 βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας για την 

ύπαρξη εγγεγραμμένων πιστώσεων στον Προϋπολογισμό του Δήμου, οικονομικού έτους 2022 και 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» 

 

Αγία Βαρβάρα  , 18.01.2023  

Αριθμός πρωτοκόλλου: 1817 

                                                                                    

 

Ministry of Digital
Governance,
Hellenic Republic
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για την ύπαρξη ανάλογων πιστώσεων στον προϋπολογισμό επόμενου έτους, μέχρι την λήξη της 

σύμβασης. 

12. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 4102/16.1.2023 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Αττικής για την σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ενός (1) ΤΕ ΜΟΥΣΙΚΟΥ και ενός (1) 

ΤΕ ΠΕ ΘΕΑΤΡΟΛΟΓΟΥ ή ΣΚΗΝΟΘΕΤΗ ή ΗΘΟΠΟΙΟΥ. 

 

Ανακοινώνει 

 

Τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά δύο (2) άτομα για την κάλυψη αναγκών του Δήμου 

Αγίας Βαρβάρας με αντικείμενο την εκτέλεση των έργων:  

Α. «Δ/νση Σπουδών της Ανώτερης Σχολής Δραματικής Τέχνης Αγίας Βαρβάρας»  

Β. «Καλλιτεχνική Δ/νση του Δημοτικού Ωδείου Αγίας Βαρβάρας»  

συνολικής διάρκειας ενός (1) έτους. 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

Κωδικός  

απασχόλησης 
Τόπος εκτέλεσης Ειδικότητα 

Διάρκεια 

σύμβασης 

Αριθμός 

ατόμων 

300 
ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ ΔΡΑΜΑΤΙΚΗΣ 

ΤΕΧΝΗΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ  

Π.Ε. ΘΕΑΤΡΟΛΟΓΟΣ 

ή ΣΚΗΝΟΘΕΤΗΣ ή 

ΗΘΟΠΟΙΟΣ 

 

Από την 

υπογραφή 

της έως ένα 

έτος 

1 

200 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΑΓΙΑΣ 

ΒΑΡΒΑΡΑΣ  

Τ.Ε. ΜΟΥΣΙΚΟΣ 

 

 

Από την 

υπογραφή 

της έως ένα 

έτος 

1 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ  

Κωδικός 

απασχόλησης 

Τίτλος σπουδών  

και  

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

300 

ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 

Πτυχίο Α.Ε.Ι. Θεατρικών σπουδών  

 

ή 

 

Πτυχίο ή Δίπλωμα αναγνωρισμένης Δραματικής Σχολής με δεκαετή προϋπηρεσία 

στο θέατρο ή σε Δραματική Σχολή ως καθηγητής  

και διοικητικές ικανότητες. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ  

Κωδικός 

απασχόλησης 

Τίτλος σπουδών  

και  

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

1) Συναφή μεταπτυχιακό τίτλο. 

2) Σκηνοθεσία τουλάχιστον πέντε (5) Θεατρικών/Κινηματογραφικών έργων . 

3) Διδακτική προϋπηρεσία (τουλάχιστον 5ετής) 

4) Προϋπηρεσία ως ηθοποιός  (τουλάχιστον 10ετής) 

 

200 

ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 

Δίπλωμα πιάνου ή οργάνου συμφωνικής ορχήστρας ή κλασικής κιθάρας ή 

μονωδίας και 10ετής τουλάχιστον συναφής καλλιτεχνική σταδιοδρομία, που 

αποδεικνύεται με παραστατικά στοιχεία, που αφορούν ρεσιτάλ ή σύμπραξη με 

ορχήστρες ως σολίστ. 

 Ο τίτλος σπουδών μπορεί να προέρχεται: i) από το Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης ή 

αναγνωρισμένο Ωδείο ή Μουσική Σχολή της ημεδαπής, ii) από Ανώτατο 

Εκπαιδευτικό Ίδρυμα ή Ανώτερη Σχολή χώρας κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, iii) από Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα ή Ανώτερη Σχολή χώρας εκτός 

Ευρωπαϊκής Ένωσης με αναγνωρισμένη ισοτιμία. 

 

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:  

1) Απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  

2) Διδακτική προϋπηρεσία (τουλάχιστον 15ετής). 

3) Προϋπηρεσία σε διευθυντική θέση διακεκριμένων καλ/κών οργανισμών. 

 

 

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 

Οι υποψήφιοι θα πρέπει: 

 Nα είναι 35 ετών και άνω. 

 Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Ν.3584/2007 

 Να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές  

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

 

Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ  των λοιπών ιδιοτήτων τους και της 

εμπειρίας τους οφείλουν να προσκομίσουν, τα  παρακάτω  δικαιολογητικά. 

1. Βιογραφικό σημείωμα 

2. Φωτοαντίγραφο: των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή της σχετικής  προσωρινής 

βεβαίωσης της αρμόδιας αρχής ή των κρισίμων σελίδων του διαβατηρίου (δηλ. αυτών όπου 

ΑΔΑ: 6Ρ5ΜΩ6Θ-ΞΝ0



Σελίδα 4 από 5 

αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου) ή των δύο όψεων της άδειας 

οδήγησης ή των κρίσιμων σελίδων του ατομικού βιβλιαρίου υγείας όλων των ασφαλιστικών 

φορέων. Αν από αυτά δεν προκύπτει η ημερομηνία γέννησης πρέπει να προσκομισθεί και 

πιστοποιητικό γέννησης. 

3. Τίτλοι σπουδών  στους οποίους να αναγράφεται ο ακριβής βαθμός, η ημερομηνία και το έτος 

κτήσης του. Σε περίπτωση που ο βαθμός εκφράζεται με αξιολογικό χαρακτηρισμό ή με ακέραιο 

αριθμό πρέπει να υποβάλει και βεβαίωση της οικείας σχολής για τον ακριβή αριθμητικό βαθμό, 

με δύο δεκαδικά ψηφία.  

4. Πιστοποιητικά μουσικών σπουδών (ΚΩΔ. 200) 

5. Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας  

6. Παραστατικά στοιχεία που αφορούν ρεσιτάλ ή σύμπραξη με ορχήστρες ως σολίστ (ΚΩΔ. 200) 

7. Παραστατικά στοιχεία από συμμετοχή σε θεατρικές παραστάσεις, σκηνοθεσία έργων κλπ 

(ΚΩΔ.300) 

8. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία να δηλώνεται: 

 Ότι αυτά που αναφέρονται στην αίτηση και το Βιογραφικό σημείωμα είναι αληθή 

 Η εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων (μόνο για άνδρες) ή η νόμιμη απαλλαγή 

και η αιτία απαλλαγής. Κάθε πράξη του βίου του η οποία θα ασκούσε επιρροή στην κρίση 

της καταλληλότητας του για την υπηρεσία που προορίζεται, ιδιαίτερα δε εάν τυχόν έχει 

καταδικαστεί λόγω ποινικού αδικήματος.  

 Ότι δεν τελεί υπό απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη και  

 Ότι δεν παραπέμφθηκε με τελεσίδικο Βούλευμα για κάποιο από τα αναφερόμενα στο 

άρθρο 22 του Π.Δ/τος 611/77 εγκλήματα έστω και εάν δεν επακολούθησε ποινική δίκη 

λόγω παραγραφής, καθώς και εάν εκκρεμεί εναντίον του κατηγορία για οποιοδήποτε 

πλημμέλημα ή κακούργημα.  

 Τυχόν απασχόληση σε Δημόσιο ή ιδιωτικό εκπαιδευτικό ίδρυμα (παράλληλη 

απασχόληση).  

 H αποδοχή των όρων της παρούσας ανακοίνωσης 

 

ΕΠΙΛΟΓΗ-ΑΝΑΡΤΗΣΗ 

Εφόσον κριθεί αναγκαίο, οι υποψήφιοι θα κληθούν  τηλεφωνικά αυθημερόν για συνέντευξη. 

Για την επιλογή των υποψηφίων, λαμβάνοντας υπόψη τα τυπικά και τα πρόσθετα προσόντα καθώς και η 

συνέντευξη (όπου απαιτηθεί). Το αργότερο ενός τριών (3) εργάσιμων ημερών από τη λήξη των αιτήσεων 

καταρτίζεται πίνακας επιλεγομένων, ο οποίος θα τοιχοκολληθεί αυθημερόν στον πίνακα ανακοινώσεων 

του δημοτικού καταστήματος και στην ιστοσελίδα του δήμου (www.agiavarvara.gr  ) 

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση του δήμου και να την υποβάλουν, είτε 

αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει 
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την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στο δημοτικό κατάστημα : Αριστομένους 8, Αγία 

Βαρβάρα (τηλ. επικοινωνίας: 213.2019346-352-353).  

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει 

από την επόμενη ημέρα της δημοσίευσης .  

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ 

Η παρούσα δημοσιεύεται σε (2) ημερήσιες εφημερίδες, στο δημοτικό κατάστημα και  στην ιστοσελίδα του 

Δήμου Αγίας Βαρβάρας (www.agiavarvara.gr) 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

ΛΑΜΠΡΟΣ ΣΠ ΜΙΧΟΣ  

ΑΔΑ: 6Ρ5ΜΩ6Θ-ΞΝ0



 

 

 

Α Ι Τ Η Σ Η 

  

 

 

ΕΠΩΝΥΜΟ: …………………………………………..…. 

ΟΝΟΜΑ:…………………………………………………… 

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ:……………………………………… 

ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ:……………………………………. 

ΟΔΟΣ………………………………….……ΑΡ…………… 

ΣΤΑΘΕΡΟ ΤΗΛ:…………………………………………. 

ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛ:……………………………………………. 

e-mail:………………………………@..................... 

                     

ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ…......../...……./202............. 

  

ΠΡΟΣ 

Τον κ. Δήμαρχο Αγίας Βαρβάρας 

 

 

Σας καταθέτω τα παρακάτω δικαιολογητικά σύμφωνα 

με την αρ. πρωτ.: 181718/18.01.2023 (ΑΔΑ:  6Ρ5ΜΩ6Θ-

ΞΝ0) ανακοίνωση Δημάρχου Αγίας Βαρβάρας για την 

εκτέλεση του έργου:  «Δ/νση Σπουδών της Ανώτερης 

Σχολής Δραματικής Τέχνης Αγίας Βαρβάρας» και 

παρακαλώ  όπως με προσλάβετε. 

Συνημμένα: 

1……………………………………………………………………… 

2……………………………………………………………………… 

3……………………………………………………………………… 

4……………………………………………………………………… 

5……………………………………………………………………… 

6……………………………………………………………………… 

 

 

Η/Ο ΑΙΤΩΝ 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 
Ταχ. Δ/νση: Αριστομένους 8,  ΤΚ 12351 

Τηλ.:213.20.19.300 

e-mail: protocol@agiavarvara.gr 

 

 

Αγία Βαρβάρα,……………........................... 

Αριθμός πρωτοκόλλου:…………………………. 



 

 

 

Α Ι Τ Η Σ Η 

  

 

 

ΕΠΩΝΥΜΟ: …………………………………………..…. 

ΟΝΟΜΑ:…………………………………………………… 

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ:……………………………………… 

ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ:……………………………………. 

ΟΔΟΣ………………………………….……ΑΡ…………… 

ΣΤΑΘΕΡΟ ΤΗΛ:…………………………………………. 

ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛ:……………………………………………. 

e-mail:………………………………@..................... 

                     

ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ…......../...……./202............. 

  

ΠΡΟΣ 

Τον κ. Δήμαρχο Αγίας Βαρβάρας 

 

 

Σας καταθέτω τα παρακάτω δικαιολογητικά σύμφωνα 

με την αρ. πρωτ.: 181718/18.01.2023 (ΑΔΑ:  6Ρ5ΜΩ6Θ-

ΞΝ0) ανακοίνωση Δημάρχου Αγίας Βαρβάρας για την 

εκτέλεση του έργου: «Καλλιτεχνική Δ/νση του 

Δημοτικού Ωδείου Αγίας Βαρβάρας»  και παρακαλώ  

όπως με προσλάβετε. 

Συνημμένα: 

1……………………………………………………………………… 

2……………………………………………………………………… 

3……………………………………………………………………… 

4……………………………………………………………………… 

5……………………………………………………………………… 

6……………………………………………………………………… 

 

 

Η/Ο ΑΙΤΩΝ 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 
Ταχ. Δ/νση: Αριστομένους 8,  ΤΚ 12351 

Τηλ.:213.20.19.300 

e-mail: protocol@agiavarvara.gr 

 

 

Αγία Βαρβάρα,……………........................... 

Αριθμός πρωτοκόλλου:…………………………. 



 

  

 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
 (άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 

Ν. 1599/1986) 

 

 

ΠΡΟΣ
(1)

: ΔΗΜΟ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 

Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:   

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:  

Ημερομηνία γέννησης
(2)

:   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:  Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):  

Δ/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομείου 
(Εmail):   

 
 

 
Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις 

(3)
, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του 

Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 
 
1) αυτά που αναφέρονται στην αίτηση και το Βιογραφικό σημείωμα είναι αληθή 
 
 
2) α) Έχω εκπληρώσει τις στρατιωτικές μου υποχρεώσεις  

      
β)  Έχω απαλλαχθεί νόμιμα (αιτία απαλλαγής) 
 
3) Δεν έχω καταδικαστεί σε οποιαδήποτε ποινή για κακούργημα, κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, 

 
απιστία δικηγόρου, δωροδοκία ή δωροληψία, καταπίεση, ή εγκλήματα της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής 

 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 
 
4) Δεν είμαι υπόδικος λόγω παραπομπής με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα, ή πλημμέλημα της προηγούμενης 
περίπτωσης 
 
5) Δεν έχω παραπεμφθεί σε ποινική δίκη για πλημμέλημα  ή κακούργημα με απευθείας κλήση ή βούλευμα την τελευταία 5ετία 
 
6) Δεν έχω απολυθεί από θέση δημοσίου υπαλλήλου λόγω επιβολής πειθαρχικής ποινής, οριστικής παύσης, ή λόγω  

 
καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο υπαιτιότητάς μου 
 
7) Δεν είμαι Διευθυντής σε σχολή Δραματικής τέχνης 
 
8) Αποδέχομαι τους όρους της παρούσας ανακοίνωσης 

 
Ημερομηνία:      …/.../20… 

Ο – Η Δηλ. 
 
 

(Υπογραφή) 



  

 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση. 
(2) Αναγράφεται ολογράφως.  
(3) «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. 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. 
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.  

  
 

 
Ημερομηνία:      …/.../20… 

 
Ο – Η Δηλ. 

 
 

(Υπογραφή) 

 

  



 

  

 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
 (άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 

Ν. 1599/1986) 

 

 

ΠΡΟΣ
(1)

: ΔΗΜΟ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 

Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:   

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:  

Ημερομηνία γέννησης
(2)

:   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:  Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):  

Δ/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομείου 
(Εmail):   

 
 

 
Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις 

(3)
, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του 

Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 
 
1) Αυτά που αναφέρονται στην αίτηση και το Βιογραφικό σημείωμα είναι αληθή 
 
 
2) α) Έχω εκπληρώσει τις στρατιωτικές μου υποχρεώσεις 

      
β)  Έχω απαλλαχθεί νόμιμα (αιτία απαλλαγής) 
 
3) Δεν έχω καταδικαστεί σε οποιαδήποτε ποινή για κακούργημα, κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, 

 
πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία ή δωροληψία, καταπίεση, ή εγκλήματα της γενετήσιας ελευθερίας ή 

 
οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 
 
4) Δεν είμαι υπόδικος λόγω παραπομπής με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα, ή πλημμέλημα της προηγούμενης 
περίπτωσης 
 
5) Δεν έχω παραπεμφθεί σε ποινική δίκη για πλημμέλημα  ή κακούργημα με απευθείας κλήση ή βούλευμα την τελευταία 5ετία 
 
6) Δεν έχω απολυθεί από θέση δημοσίου υπαλλήλου λόγω επιβολής πειθαρχικής ποινής, οριστικής παύσης, ή λόγω  

 
καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο υπαιτιότητάς μου 
 
7) Δεν είμαι Διευθυντής σε άλλο Ωδείο ή Μουσική σχολή 
 
8) Αποδέχομαι τους όρους της παρούσας ανακοίνωσης 

 
Ημερομηνία:      …/.../20… 

Ο – Η Δηλ. 
 
 

(Υπογραφή) 



  

 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση. 
(2) Αναγράφεται ολογράφως.  
(3) «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. 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. 
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.  

  
 

 
Ημερομηνία:      …/.../20… 

 
Ο – Η Δηλ. 

 
 

(Υπογραφή) 

 

  


