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Ημερ…………..……… 

Αρ. Πρωτ……………. 

ΠΡΟ: 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΑΡΦΑΙΟΣΗΣΩΝ  

& ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ              

ΕΥΟΡΕΙΑ ΑΡΦΑΙΟΣΗΣΩΝ ΑΦΑΪΑ 

Σαχ.Δ/νση: Αλ. Τψηλάντου 197 

Σαχ. Κώδικας: 261 10 Πάτρα 

 

ΑΙΣΗΗ - ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ 

Υποψηφίου για πρόσληψη με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, σύμφωνα με το άρθρο 18 του Ν. 

2190/1994 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ                        ...  /2020 

 

1. ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ-ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ……………………………ΠΕ/ΣΕ/ΔΕ/YΕ 

 

Επιλογή θέσης απασχόλησης (περιοχή): …………………………………………………. 

 

2.  ΟΝΟΜΑ -

ΕΠΩΝΤΜΟ:  

(κεφαλ.) 

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

3.  ΟΝΟΜΑ -

ΕΠΩΝΤΜΟ 

ΠΑΣΕΡΑ: 

(κεφαλ.) 

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

4.  ΟΝΟΜΑ -

ΕΠΩΝΤΜΟ 

ΜΗΣΕΡΑ: 

(κεφαλ.) 

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

5.ΑΡΙΘ. ΔΕΛΣ. ΣΑΤΣΟΣ.:……..............................6.ΗΜΕΡΟΜ. ΕΚΔΟΗ……………….…………. 

7.ΑΥΜ…………………….…  8.Δ.Ο.Τ …………………………9. Α.Μ.Κ.Α. ……..…………..……..… 

10 ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΜΟΝΙΜΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ 

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

11. ΟΔΟ:…………………………………………………... 12.ΑΡΙΘΜΟ……………………………..… 

13. ΠΟΛΗ……………………………………………14.Σ.Κ.………………..…………...…..……………. 

15. ΝΟΜΟ: …………………….16.ΣΗΛΕΥΩΝΟ:α)………...…..….β)………………………………... 

17. E-MAIL: …………………………………………………………………………………………………... 

 

Α. Σίτλοι πουδών 

α/α Τίτλος Ίδρυμα Βαθμός Έτος κτήσης 
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Α1         

Α2         

 

Β. Μεταπτυχιακοί Σίτλοι 

α/α Ίδρυμα Έτος κτήσης Ειδικότητα/εξειδίκευση/τίτλος 

Β1       

Β2       

 

Γ. Διδακτορικοί Σίτλοι 

α/α Ίδρυμα Έτος κτήσης Ειδικότητα/εξειδίκευση/τίτλος 

Γ1       

 

Δ. Εμπειρία 

α/α Από Έως Μήνες 

απασχόλησης 

Φορέας/Εργοδότης Ειδικότητα - Καθήκοντα 

(συνοπτικά) 

Δ1           

Δ2           

Δ3           

Δ4           

 

E. Γλωσσομάθεια 

α/α Γλώσσα Επίπεδο Τίτλος Πιστοποιητικού Φορέας που το εξέδωσε 

E1         

E2         

E3         

 

Σ.  Γνώση χρήσης Η/Τ 
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Σ1   

Σ2   

 
Ζ.   Κοινωνικά κριτήρια ( για θέσεις ΤΕ ) 

  

α. Φρόνος 

ανεργίας:……………………………. 

*αριθμ. μηνών+ 

        γ. Σέκνο πολύτεκνης 

οικογένειας:…………... 

*ναι / όχι+ 

        

  

  

β. Ανήλικα 

τέκνα:………………………………. 

*αριθμός ανήλικων τέκνων+ 

        δ. Ηλικία του 

υποψηφίου:………………….…… 

*έως 24 ετών / 24 -30 ετών / άνω 

των 30 ετών + 

        

  

υνημμένα: 

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

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

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

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

5. ................................................................................................................................................................. 

6. ................................................................................................................................................................. 

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

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

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

 

ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ  

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. ε 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 Τπαλληλικού 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, 
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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. ε 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). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(συνέχεια καταγραφής μηνών εμπειρίας) 

Δ. Εμπειρία 

Ο/Η υποψήφι……….. 

(Τπογραφή) Ημερομηνία 

………………………………………. 
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α/α Από Έως Μήνες 

απασχόλησης 

Φορέας/Εργοδότης Ειδικότητα - Καθήκοντα 

(συνοπτικά) 

Δ5           

Δ6           

Δ7           

Δ8           

Δ9      

Δ10      

Δ11      

Δ12      

Δ13      

Δ14      

Δ15      

Δ16      

Δ17      

Δ18      

Δ19      

Δ20      

Δ21      

Δ22      

Δ23      
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Δ24      

Δ25  
    

Δ26 
     

Δ27 
     

Δ28 
     

Δ29 
     

Δ30 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


