
ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

ΠΡΟΣ 

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

Α. Παρακαλώ να γίνω δεκτ…… στον διαγωνισμό για την πλήρωση κενών οργανικών 

θέσεων μόνιμου καλλιτεχνικού προσωπικού της Ορχήστρας  σας. 

Ενδιαφέρομαι για τη θέση του οργάνου ………………………………………………………………… 

της κατηγορίας ………………………………………. 

[ΘΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΙ ΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΚΑΙ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, ΟΠΩΣ ΑΚΡΙΒΩΣ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΗ 

ΣΧΕΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ] 

Β. Δηλώνω υπεύθυνα γνωρίζοντας τις συνέπειες του νόμου, τα εξής: 

1) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ 

Αριθμός ……………………………………..                   Χρονολογία εκδόσεως ……………………………… 

Εκδούσα Αρχή …………………………………………………………….…………………………………………….. 

- ΕΠΩΝΥΜΟ : ……………………………………………………………………………….……. 
- ΟΝΟΜΑ : ………………………………………………………………………………………. 
- ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ : …………………………………………………………………………………….…. 
- ΟΝΟΜΑ ΣΥΖΥΓΟΥ : ………………………………………………………………………………………. 
- ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ   
Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 

 
: ………………………………………………………………………………………. 

 Οδός: ……………………………………………….. αριθμ. ………………… 
 Πόλη: ………………………………………………….. Τ.Κ. …………………… 
 Τηλέφωνο: ……………………………………………………………………… 
- E- mail : ………………………………………………………………………………………. 
- ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ : ………………………………………………………………………………………. 

 

- Είμαι γραμμέν………… στο ………………………………………………………… [ΜΗΤΡΩΟ ΑΡΡΕΝΩΝ 

Ή ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ] του Δήμου – Κοινότητας ……………………………………………………………… 

του Νομού ……………………………………………. με αύξοντα αριθμό και ημερομηνία 

γέννησης ………………………………………………………………………………………………………………… 

2) ΤΙΤΛΟΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

Είμαι κάτοχος ………………………………………………………………………………… ή πρόκειται να 

αποκτήσω ………………………………………………………………………………………………………………… 

3) Έχω εκπληρώσει τις στρατιωτικές μου υποχρεώσεις: 

ΝΑΙ               , ΟΧΙ            

4) Είμαι μουσικός αναγνωρισμένου ταλέντου, όπως προκύπτει από τα στοιχεία που 

καταθέτω μαζί με την παρούσα αίτηση: 

ΝΑΙ                , ΟΧΙ                    



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν απαντήσετε ΝΑΙ θα πρέπει υποχρεωτικά να καταθέσετε μαζί με την 

παρούσα αίτηση και οποιοδήποτε στοιχείο που δικαιολογεί την επίκληση της 

ιδιότητας αυτής, άλλως δεν θα ληφθεί υπόψη από την οικεία Επιτροπή. 

Στα ακόλουθα ερωτήματα δηλώνω ότι: 
α) Υπάρχουν πράξεις του βίου σας που 

θα μπορούσαν να επηρεάσουν την 
κρίση για την καταλληλότητά σας στη 
δημόσια υπηρεσία ή στο νομικό 
πρόσωπο δημοσίου δικαίου και ποιες 
είναι αυτές 

 
 
 
 
 
 
………………………………………………………….. 

β) Υπηρετείτε ως υπάλληλος και σε ποια 
θέση σε  

1. δημόσια υπηρεσία 
2. ν.π.δ.δ. 
3. Ο.Τ.Α. συμπεριλαμβανομένων και των 

Ενώσεων αυτών 
4. δημόσια επιχείρηση & δημόσιο 

οργανισμό 
5. νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου 

που ανήκει στο κράτος ή 
επιχορηγείται τακτικώς σύμφωνα με 
τις κείμενες διατάξεις από κρατικούς 
πόρους κατά 60% τουλάχιστον του 
ετήσιου προϋπολογισμού τους, 
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις ή 
κατά οικεία καταστατικά ή που τα 
ανωτέρω νομικά πρόσωπα κατέχουν 
το 61% του μετοχικού τους κεφαλαίου  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
……………………………………………..…………… 

γ) Έχετε προϋπηρετήσει ως υπάλληλος 
σε ποια θέση, σε ποιο χρονικό 
διάστημα, σε κάποια από τις 
υπηρεσίες της παραπάνω [περ. β] 
περίπτωσης;  

 
 
 
 
……………………..…………………………………… 

δ) Για ποια αιτία αποχωρήσατε από την 
υπηρεσία; 

 

 
 
………………………..………………………………… 

ε) Έχετε καταδικασθεί για κακούργημα 
και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, 
υπεξαίρεση [κοινή και στην 
υπηρεσία], απάτη, εκβίαση, 
πλαστογραφία, 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; 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
…………………………………………………………… 



στ) Έχετε παραπεμφθεί με τελεσίδικο 
βούλευμα για κακούργημα ή για 
πλημμέλημα της ανωτέρω 
περίπτωσης [περ. ε] έστω και αν το 
αδίκημα έχει παραγραφεί; 

 
 
 
 
 
…………………………………………………………… 

ζ) Έχετε στερηθεί τα πολιτικά σας 
δικαιώματα λόγω καταδίκης και για 
ποιο χρονικό διάστημα; 

 
 
…………………………………………………………… 

η) Τελείτε υπό στερητική δικαστική 
συμπαράσταση [πλήρη ή μερική] είτε 
υπό επικουρική δικαστική 
συμπαράσταση [πλήρη ή μερική], είτε 
υπό συνδυασμό των δύο 
προηγουμένων; 

 
 
 
 
 
…………………………………………………………… 

θ) Εκκρεμεί κατηγορία εναντίον σας;  
…………………………………………………………… 

 

[Τόπος και Ημερομηνία Αιτήσεως] 

……………………………………………………….. 

Υπογραφή 

………………………… 

 

 

 


