ΑΙΤΗΣΗ (ΣΟΧ)
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:..……/..……/……………
ΑΡ. ΠΡΩΤ:……………
ΠΡΟΣ : ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΕΑΠΟΛΗΣ – ΣΥΚΕΩΝ (Κ.Ε.Υ.Ν.Σ.)
ΕΠΩΝΥΜΟ:………………………………………………..

ONOMA:…………………………………………………..

ΟΝ. ΠΑΤΡΟΣ:…………………………………………….

ΗΜΕΡ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ:……………………………………

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ:………………………………………………

ΑΜΚΑ:……………………………………………………

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:………………………………………………

KINHTO:………………………………………………….

ΑΡ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ:……………………………………..

ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΙΚΑ:…………………………………..

ΑΦΜ:………………………………………………………..

∆ΟΥ:………………………………………………………..

ΜΟΡΙΑ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ……………………………

ΑΡ. ΠΑΙ∆ΙΩΝ:…………….

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ:……………………………………………………………………………………………………….
1.1 Πτυχίο ή ∆ίπλωµα Ωδείου στην αιτούµενη ειδικότητα
ΗΜΕΡ. ΚΤΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ:………………………………….

ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ:…………………

ΗΜΕΡ. ΚΤΗΣΗΣ ∆ΙΠΛΩΜΑΤΟΣ:……………………………

ΒΑΘΜΟΣ ∆ΙΠΛΩΜΑΤΟΣ:………….

1.2 Συναφή Πτυχία και ∆ιπλώµατα Μουσικής πέραν της αιτούµενης ειδικότητας
ΣΥΝΑΦΗ ΠΤΥΧΙΑ ή ∆ΙΠΛΩΜΑΤΑ:…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………..
1.3 Βεβαιώσεις σπουδών στην αιτούµενη µη αναγνωρισµένων ειδικοτήτων
ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΜΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΩΝ Ω∆ΕΙΩΝ:………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………..
ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ: NAI………ΩΡΕΣ ΑΝΑ ETΟΣ………. OXI……….
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………..
ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ - ∆ΙΣΚΟΓΡΑΦΙΑ:………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………..
ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ:………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………..
ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ:……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………..

ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ
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.

Ο Αιτών/Η Αιτούσα

……………………………..

