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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                      
ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ                                                  ΚΑΣΤΟΡΙΑ  27/08/2013 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 
«ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΣΟΥΛΤΑΝΑ                                    Αριθμ. Πρωτ.: 148 
ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΥ ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΗ» 
      
          

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ  1/2013 
για τη σύναψη σύμβασης ορισμένου χρόνου, επί ωρομισθία, σύμφωνα 

με τη διαδικασία του Π.Δ. 524/80 ( ΦΕΚ 134/Α/17-7-1980)  
 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Ωδείου Καστοριάς   
 

Έχοντας υπόψη: 
 

1. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 223 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/α/28-6-2007). 
2. Τις διατάξεις της. 2 του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

με το άρθρο 1 του Ν. 3833/2010, σύμφωνα με τις οποίες δεν υπάγονται στις διατάξεις 
των κεφαλαίων Α, Β΄ και Γ΄ του Ν. 2190/94 « Οι λογοτέχνες, καλλιτέχνες και 
δημοσιογράφοι για απασχολήσεις που προσιδιάζουν στην ιδιότητά τους». 

3. Τα με ΔΙΠΠ/Φ.1.9/539/11506/31-05-2010 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.Α & Η.Δ. σύμφωνα με 
το οποίο εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις του Π.Δ. 524/80 για προσωπικό που 
εξαιρείται των ρυθμίσεων του Ν. 3812/09 (π.χ. καλλιτεχνικό προσωπικό) . 

4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 524/80 (ΦΕΚ 134/Α/17-7-1980). 
5. Τις διατάξεις του Β.Δ. 16/1966 «Περί ιδρύσεως μουσικών ιδρυμάτων» (ΦΕΚ Α’ 7). 
6. Τις διατάξεις του Β.Δ. 57/1957 «Περί κυρώσεως του εσωτερικού κανονισμού του 

Ωδείου Θεσσαλονίκης « (ΦΕΚ 229/Α/1957). 
7. Τις διατάξεις του άρθρου 240 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/08-06-2006). 
8. Την υπ΄ αριθμ. Οικ. 31305/31-7-2013 απόφαση έγκρισης του του Υπουργείου 

Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 
9. Την υπ΄ αριθμ. 3/2013 απόφαση Δ.Σ. του Δημοτικού Ωδείου Καστοριάς « Δημήτριος & 

Σουλτάνα Πετσάλνικου – Μπαϊρακτάρη». 
10. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΦΕΚ 3276/B/7-12-2012) του Δημοτικού 

Ωδείου Καστοριάς « Δημήτριος & Σουλτάνα Πετσάλνικου – Μπαϊρακτάρη». 
 
 

Ανακοινώνει 
 

Την πρόσληψη καλλιτεχνικού μουσικού προσωπικού με σύμβαση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου επί ωρομισθία, συνολικά 
εννέα (9) ατόμων για την κάλυψη αναγκών του Δημοτικού Ωδείου 
Καστοριάς «Δημήτριος & Σουλτάνα Πετσάλνικου Μπαϊρακτάρη»  , 
που εδρεύει στην περιοχή «Χλόη» στην Καστοριά, και συγκεκριμένα του 
εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού 
ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν 
πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β): 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός 
θέσης Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια 

σύμβασης 
Αριθμός 
ατόμων 

101 Δημοτικό Ωδείο 
Καστοριάς 

Περιοχή «Χλόη» 
Καστοριά 

ΔΕ Καθηγητής 
θεωρητικών 8 μήνες 1 

102 Δημοτικό Ωδείο 
Καστοριάς 

Περιοχή «Χλόη» 
Καστοριά 

ΔΕ Καθηγητής Πληκτών 
Οργάνων 8 μήνες 2 

103 Δημοτικό Ωδείο 
Καστοριάς 

Περιοχή «Χλόη» 
Καστοριά 

ΔΕ Καθηγητής 
Εγχόρδων Οργάνων 8 μήνες 3 

104 Δημοτικό Ωδείο 
Καστοριάς 

Περιοχή «Χλόη» 
Καστοριά 

ΔΕ Καθηγητής 
Πνευστών Οργάνων  

8 μήνες 1 

105 
Δημοτικό Ωδείο 

Καστοριάς 
Περιοχή «Χλόη» 

Καστοριά 
ΔΕ Καθηγητής 
Παραδοσιακών 

Οργάνων 

8 μήνες 
1 

106 Δημοτικό Ωδείο 
Καστοριάς 

Περιοχή «Χλόη» 
Καστοριά 

ΔΕ Καθηγητής 
Βυζαντινής Μουσικής 

8 μήνες 1 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός θέσης 
Τίτλος σπουδών  

και  
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

101 
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 
Πτυχίο φυγής ή Πτυχίο αντίστιξης ή Πτυχίο αρμονίας από μουσικό ίδρυμα της ημεδαπής ή 
αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το κράτος. 

102 ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 
Δίπλωμα πιάνου από μουσικό ίδρυμα της ημεδαπής ή αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το 
κράτος 
 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)  
Πτυχίο πιάνου από μουσικό ίδρυμα της ημεδαπής ή αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το κράτος 

103 ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 
Δίπλωμα βιολιού, από μουσικό ίδρυμα της ημεδαπής ή αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το 
κράτος. 
 
Δίπλωμα κιθάρας από μουσικό ίδρυμα της ημεδαπής ή αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το 
κράτος. 
 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)  
Πτυχίο βιολιού από μουσικό ίδρυμα της ημεδαπής ή αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το 
κράτος. 
 
Πτυχίο κιθάρας από μουσικό ίδρυμα της ημεδαπής ή αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το 
κράτος. 
 

104 ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 
Δίπλωμα φλάουτο ή δίπλωμα κλαρινέτου ή δίπλωμα τρομπέτας  από μουσικό ίδρυμα της 
ημεδαπής ή αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το κράτος 
 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)  
Πτυχίο φλάουτο ή πτυχίο κλαρινέτου ή πτυχίο τρομπέτας από μουσικό ίδρυμα της ημεδαπής ή 
αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το κράτος 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός θέσης 
Τίτλος σπουδών  

και  
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

105 ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 
Τίτλος περάτωσης κύκλου σποδών αναγνωρισμένου ιδρύματος ή εκπαιδευτηρίου της 
ημεδαπής. 
 

106 ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 
Δίπλωμα Βυζαντινής Μουσικής από μουσικό ίδρυμα της ημεδαπής αναγνωρισμένο από το 
κράτος 
 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)  
Πτυχίο Βυζαντινής Μουσικής από μουσικό ίδρυμα της ημεδαπής αναγνωρισμένο από το κράτος 

 

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων  πρέπει να είναι ηλικίας από 21 έως 70 ετών.         
 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ 
 

Ως βαθμολογούμενη εμπειρία για τους παρακάτω κωδικούς θέσεων νοείται η απασχόληση με 
σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος σε 
καθήκοντα ή έργα συναφή με το αντικείμενο της προς πλήρωση θέσης. 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ 

Για όλες τις θέσεις Η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά τη λήψη του βασικού τίτλου 
σπουδών με τον οποίο οι υποψήφιοι μετέχουν στη διαδικασία 
επιλογής.  
Ως εμπειρία λαμβάνεται υπόψη η προϋπηρεσία αναγνωρισμένου 
μουσικού ιδρύματος της ημεδαπής 

Για όλες τις θέσεις Η καλλιτεχνική δραστηριότητα σε ορχήστρα, συμμετοχή ως σολίστ σε 
επαγγελματικές εκδηλώσεις υπό την αιγίδα έγκριτων φορέων, διεθνής 
καλλιτεχνική σταδιοδρομία (ρεσιτάλ, συναυλίες μουσικής δωματίου), 
ηχογραφήσεις, δισκογραφία, κτλ. 

 

 
ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 
1) Δεκτοί στη διαδικασία επιλογής γίνονται οι υποψήφιοι που είναι έλληνες πολίτες. 
2) Οι υποψήφιοι, για να γίνουν δεκτοί στη διαδικασία επιλογής, πρέπει να έχουν ηλικία από 
21 έως 70 ετών. 
3) Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των 
καθηκόντων της ειδικότητας που επιλέγουν. 
4) Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 (Ποινική καταδίκη, στερητική ή επικουρική 
δικαστική συμπαράσταση) του Ν. 3584/07 (ΦΕΚ 143/Α/28-06-2007'). 
5) Οι άνδρες μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων να έχουν εκπληρώσει 
τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές. Δεν απαιτείται 
εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων για τους πολίτες κράτους της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης στη χώρα των οποίων δεν προβλέπεται η υποχρέωση στράτευσης. 
 
 
 

ΑΔΑ: ΒΛΩΝΟΚ2Ο-2Τ2



Σελίδα 4 από 7 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
 

Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των 
λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να προσκομίσουν, νομίμως 
επικυρωμένα, όλα τα  απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση δικαιολογητικά. 
    Επιπλέον απαιτούνται: 
1) Αίτηση (υπόδειγμα επισυνάπτεται στην παρούσα) 
2) Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας (δυο όψεις). 
3) Φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών που απαιτούνται ως προσόντα διορισμού. 
4) Βεβαίωση μονίμου κατοικίας. 
5)Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/86 στην οποία να δηλώνεται: 

 Το έτος γέννησης του υποψηφίου. 
 Ο Δήμος ή η Κοινότητα εις τα μητρώα αρρένων ή το γενικό μητρώο δημοτών του 

οποίου είναι εγγεγραμμένος. 
 Ότι έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση 

των καθηκόντων της ειδικότητας που επιλέγουν. 
 Κάθε πράξη του βίου του η οποία θα ασκούσε επιρροή στην κρίση της 

καταλληλότητας του. 
 Αν υπηρετεί ή προϋπηρέτησε με οποιαδήποτε ειδικότητα στο δημόσιο ή ΝΠΔΔ ή 

ΟΤΑ εφόσον δε, εξήλθε της υπηρεσίας για όποια αιτία. 
 ότι δεν τελεί υπό απαγόρευση, δικαστική αντίληψη, ποινική καταδίκη, στερητική ή 

επικουρική δικαστική συμπαράσταση και δεν παραπέμφθηκε με τελεσίδικο 
βούλευμα για κάποιο από τα εγκλήματα που αναφέρονται στο αρθ.22 του ΠΔ 611/77 
(άρθρο 8 του Ν. 3528/2007, Κώδικας Κατάστασης Δημοσίων πολιτικών διοικητικών 
υπαλλήλων και υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.) έστω και αν δεν επακολούθησε ποινική δίκη 
λόγω παραγραφής, όπως και αν εκκρεμεί εναντίον του κατηγορία για οποιοδήποτε 
πλημμέλημα ή κακούργημα και 

 Οι άνδρες ότι μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων να έχουν 
εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από 
αυτές. 

Όλα τα προαπαιτούμενα δικαιολογητικά συνυποβάλλονται μαζί με την αίτηση του 
υποψηφίου. 
Συμπληρωματικά στοιχεία θα γίνονται δεκτά μέχρι και τη λήξη της προθεσμίας υποβολής 
κατάθεσης της αίτησης. 
 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Δημοσίευση της ανακοίνωσης  
Περίληψη της παρούσας ανακοίνωσης, να δημοσιευθεί σε δύο (2) ημερήσιες ή 
εβδομαδιαίες τοπικές εφημερίδες του νομού, εφόσον εκδίδονται. Σε περίπτωση που 
εκδίδεται μία εφημερίδα (ημερήσια ή εβδομαδιαία) η δημοσίευση θα γίνει στην εφημερίδα 
αυτή δύο (2) φορές. 
Ανάρτηση της ανακοίνωσης  να γίνει στο κατάστημα της υπηρεσίας μας, στο χώρο των 
ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Καστοριάς και στην ιστοσελίδα του 
Δήμου Καστοριάς.  
 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής 
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν, είτε 
αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η 
εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε 
ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της γραμματείας μας στην ακόλουθη 
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διεύθυνση: Σκαπέρδειο Δημοτικό Μέγαρο Τ.Κ. 52100 Καστοριά, απευθύνοντάς την στο 
Δημοτικό Ωδείο Καστοριάς υπόψη κα Πετμεζά Μαγδαληνή (τηλ. επικοινωνίας: 
2467351146). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο 
των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος 
μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. 
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες 
ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της 
παρούσας σε τοπικές εφημερίδες. 
 
 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ:  Κατάταξη υποψηφίων 
Η τριμελής επιτροπή θα  επεξεργαστεί τις αιτήσεις των υποψηφίων και θα τους κατατάξει 
βάσει των προσόντων και της εμπειρίας. Η κατάταξη των υποψηφίων, βάσει της οποίας 
θα γίνει η τελική επιλογή για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, 
πραγματοποιείται ως εξής:  
1. Προηγούνται στην κατάταξη οι υποψήφιοι που διαθέτουν τα κύρια προσόντα της 
ειδικότητας και ακολουθούν οι έχοντες τα επικουρικά (Α΄, Β΄ επικουρίας κ.ο.κ.).  
2.  Στην περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων, η σειρά μεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται 
με δημόσια κλήρωση. 
 
Όσοι υποψήφιοι δεν υπέβαλλαν τα απαραίτητα - κατάλληλα δικαιολογητικά αποκλείονται 
από την επιτροπή με αιτιολογημένη απόφαση. 

 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: Ανάρτηση πινάκων και υποβολή ενστάσεων 
Οι πίνακες κατάταξης των υποψηφίων αναρτώνται στο κατάστημα της υπηρεσίας μας, 
στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Καστοριάς και στη 
«ΔΙΑΥΓΕΙΑ».  
Κατά των πινάκων αυτών και ενώπιον της Τριμελούς Επιτροπής, επιτρέπεται στους 
ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) 
ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά), η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της 
ανάρτησής τους.  
 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Ωδείου 
 
 
 

 Πετσάλνικος Χριστόδουλος 
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ΣΟΧ  1 / 2013 

 

ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
 

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

Αριθ. ανακοίνωσης 
   

Αριθ. πρωτ/λου αίτησης 
[συμπληρώνεται 

από το φορέα πρόσληψης] 
 

 

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ  
1. Επωνυμία φορέα: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΥ ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΗ» 

2. που εδρεύει στο νομό: ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ  

4. που εδρεύει/ανήκει στο δήμο ή στην κοινότητα:  ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ  
   

 
 

Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ [συμπληρώστε με κεφαλαία γράμματα τα ατομικά σας στοιχεία] 

1. Επώνυμο:  2. Όνομα:  3. Όν. πατέρα:  

4. Όν. μητέρας:  5. Ημ/νία γέννησης:  /  /   6. Φύλο: Α Γ  
 

 
 

7. Α.Δ.Τ.:  8. Τόπος κατοικίας (πόλη, δήμος, κοινότητα): (νομός):   

9. Οδός:  10. Αριθ.:  11. Τ.Κ.:   

12. Τηλέφωνο (με κωδικό):  13. Κινητό:  14. e-mail:   
 
 

Γ.  ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ   
 

 

α/α α. ονομασία τίτλου Ίδρυμα 

 
β. βαθμός 

τίτλου 
δ. έτος 
κτήσης 

1.     

2.     

3.     
 
 
 

Ε. ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ [δηλώστε ποιες από τις θέσεις εποχικού προσωπικού της 
ανακοίνωσης επιδιώκετε κατά σειρά προτίμησης (πεδίο α.) και καταγράψτε για καθεμία από τις προτιμήσεις σας, σύμφωνα με όσα 
ορίζονται στην ανακοίνωση, β.), αν κατέχετε τα κύρια προσόντα επιλογής ή τυχόν επικουρικά και σε ποιο βαθμό επικουρίας (πεδίο β.) 
καθώς και πόσους μήνες εμπειρίας διαθέτετε (πεδίο γ.)] 

(*) ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ: 1η επιλογή 2η επιλογή 3η επιλογή 4η επιλογή 5η επιλογή 
α. Κωδικός θέσης [αναγράψτε για κάθε προτίμησή σας  

τον αντίστοιχο κωδικό θέσης από την ανακοίνωση]      

β. Κύρια ή επικουρικά προσόντα [αναγράψτε 1 (αν κατέχετε τα 
κύρια προσόντα) ή Α ή Β ή Γ κτλ. (για τον αντίστοιχο βαθμό επικουρίας)] 

 
 
 

    

γ. Εμπειρία [αναγράψτε τον αριθμό μηνών εμπειρίας που διαθέτετε 
για καθεμία από τις προτιμήσεις σας] 

 
 
 

    

(*) Σημείωση: Εφόσον επιθυμείτε να δηλώσετε παραπάνω από πέντε (5) κωδικούς θέσεων, χρησιμοποιήστε νέο έντυπο ΣΟΧ.1. 
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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. .................................................................................... 

 

10. .....................................................................................  

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

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

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

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

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

7. .................................................................................... 

 

 

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

9. ....................................................................................  

 
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 δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής καθότι δεν έχω (με την επιφύλαξη της επόμενης 
παραγράφου) 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 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. 

3.  Σε περίπτωση ύπαρξης του 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 (άρθρ. 4 παρ. 6 Ν. 2207/1994).  

 

 Ημερομηνία: . . .. . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . ..  Ο/Η υποψήφι. .. .   
  

 Ονοματεπώνυμο: .. . . .. . . .. . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . [υπογραφή]  
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