
 

 

  

 

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): Την ΔΗΚΕΗ / Ωδείο Δήμου Ηρακλείου 

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. Απασχολούμαι παράλληλα επί του παρόντος στο Δημόσιο, όπως επαναοριοθετήθηκε με το Άρθρο 51 
του Ν. 1892/1990 και συγκεκριμένα στ… ………… ……………………………………../ Δεν απασχολούμαι 
επί του παρόντος παράλληλα στο Δημόσιο, όπως επαναοριοθετήθηκε με το Άρθρο 51 του Ν 1892/1990. 
Εάν απασχοληθώ στο μέλλον, υποχρεούμαι να το δηλώσω στην ΔΗΚΕΗ (διαγράφετε ό, τι δεν ισχύει). 
2. Έχω εκπληρώσει τις στρατιωτικές μου υποχρεώσεις (για άνδρες) ή έχω νόμιμη απαλλαγή από αυτές  
και η αιτία απαλλαγής μου ήταν…………………………………………………………………………………. 
3. Καμία πράξη του βίου μου δεν θα ασκούσε επιρροή στην κρίση της καταλληλότητάς μου για την 
υπηρεσία που προορίζομαι να προσφέρω στο Ωδείο του Δήμου Ηρακλείου, και δεν έχω καταδικαστεί 
λόγω ποινικού αδικήματος. Έχω καταδικαστεί λόγω ποινικού αδικήματος και συγκεκριμένα λόγω 
…………………………………………………………………………………...(διαγράφετε ό, τι δεν ισχύει) 
4. Δεν έχω κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Ν. 3584/07 (ΦΕΚ 143/Α/28-09-2007) (καταδίκη, υποδικία, 
στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση) 
5. Δεν έχω παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κάποιο από τα αναφερόμενα στο άρθρο 22 του 
Π.Δ. 611/77 εγκλήματα έστω και εάν δεν επακολούθησε ποινική δίκη λόγω παραγραφής, και δεν 
εκκρεμεί εναντίον μου κατηγορία για οποιοδήποτε πλημμέλημα ή κακούργημα.  
6. Δεν έχω κώλυμα διορισμού (κατά το άρθρο 6 ν. 2812/2000), κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας 
υποβολής των αιτήσεων, ήτοι: α) Δεν έχω καταδικαστεί για κακούργημα ή σε οποιαδήποτε ποινή για 
κλοπή, υπεξαίρεση κοινή και στην υπηρεσία, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, 
δωροδοκία, καταπίεση, απιστία στην υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, συκοφαντική δυσφήμιση καθ’ 
υποτροπή, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. β) Δεν έχω αποστερηθεί των πολιτικών μου δικαιωμάτων λόγω 
καταδίκης μου και για όσο χρόνο διαρκεί η ποινή της στέρησης. γ) Δεν έχω παραπεμφθεί με τελεσίδικο 
βούλευμα ή με απευθείας κλήση για κακούργημα ή με τελεσίδικο βούλευμα για πλημμέλημα που 
αναφέρεται στην περίπτωση α, ακόμη και αν το έγκλημα παραγράφηκε. δ) Δεν έχω καταδικαστεί 



  

αμετάκλητα σε ποινή στερητική της ελευθερίας, διάρκειας μεγαλύτερης από ένα (1) έτος, για έγκλημα 
που πηγάζει από δόλο. ε) Δεν τελώ υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) ή υπό 
επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) ή υπό καθεστώς συνδυασμού των δύο 
προηγούμενων. στ) Δεν έχω απολυθεί από δημόσια υπηρεσία ή υπηρεσία νομικού προσώπου 
δημοσίου δικαίου ή οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης ή δημόσια επιχείρηση ή οργανισμό κοινής 
ωφελείας, λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσης ή καταγγελίας της σύμβασης 
εξαιτίας πειθαρχικού παραπτώματος. 
7. Έχω υγεία, την αρτιμέλεια και τη φυσική καταλληλότητα που μου επιτρέπει την εκτέλεση των 
καθηκόντων της ειδικότητας που επιλέγω. 

 
 

Ημερομηνία: …………..-…- 2020 
 

Ο  Δηλών 
 
 
 

(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.  
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