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ΘΕΜΑ: «Πρόσληψη µε σύµβαση Ι∆ΟΧ» 

 
 
Λεπτοκαρυά /06/2022 

Π Ρ Ο Σ 
 
 

∆.Ε.Υ.Α ∆ΙΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ 
Ενταύθα 

 
 
Σας παρακαλώ όπως µε προσλάβετε µε 
σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµέ-
νου χρόνου, σε θέση ειδικότητας  
 
Καταµετρητές Υδροµέτρων 
 
στο πλαίσιο της αριθµ.1489/10-10-2022 (Α-
∆Α:60ΡΞ46ΜΠΤΜ-ΥΙΘ  Ανακοίνωσης της 
∆ΕΥΑ∆ΟΛ. 

 
 
Συνηµµένα καταθέτω: 
1. Φωτοαντίγραφο ταυτότητας 

2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 

3. Βασικό τίτλο σπουδών 
 
4��������������������� 
 
 
5��������������������� 
 
 
6��������������������.. 
 
 
7���������������������. 
 
 
8���������������������. 
 
 
9���������������������. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ο/Η Αιτών/ούσα 
 
 
 
 
 

…………………………………… 
(υπογραφή) 



 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ 
(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): ∆.Ε.Υ.Α. ∆ΙΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ 

Ο – Η Όνοµα:  Επώνυµο:  

Όνοµα και Επώνυµο Πατέρα:  

Όνοµα και Επώνυµο Μητέρας:  

Ηµεροµηνία γέννησης(2):  

Τόπος Γέννησης:  

Αριθµός ∆ελτίου Ταυτότητας:  Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεοµοιοτύπου (Fax):  
∆/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: 

πληρώ τα γενικά προσόντα διορισµού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου µέρους του Ν.3584/07 και ει-
δικότερα: 

1. ∆εν κατέχω θέση στο ∆ηµόσιο, Ν.Π.∆.∆. ή Ο.Τ.Α, δεν λαµβάνω σύνταξη από κανένα ασφαλιστικό φορέα, δεν διώ-

κοµαι ποινικά, δεν έχω καταδικαστεί για κακούργηµα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, 

εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση κα-

θήκοντος, καθ΄ υποτροπή συκοφαντική δυσφήµηση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκληµα κατά της γενετήσιας 

ελευθερίας ή οικονοµικής εκµετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, δεν είµαι υπόδικος και δεν έχω παραπεµφθεί µε 

τελεσίδικο βούλευµα ή κατ’ άλλον νόµιµο τρόπο (άρθρο 43, Ν.4139/2013) για κακούργηµα ή για πληµµέληµα της 

προηγούµενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκηµα αυτό έχει παραγραφεί, δεν έχω καταδικαστεί µε στέρηση 

των πολιτικών µου δικαιωµάτων, δεν τελώ υπό δικαστική συµπαράσταση και δεν έχω απολυθεί από θέση δηµό-

σιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου Νοµικού Προσώπου του δηµόσιου τοµέα, λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποι-

νής της οριστικής παύσεως ή λόγω καταγγελίας της σύµβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο, οφειλόµενο σε υ-

παιτιότητά µου. 

2. Έχω τη φυσική υγεία και καταλληλότητα που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων µου στη θέση που επι-

θυµώ να προσληφθώ. 

3. ∆εν έχω απασχοληθεί µε άλλη όµοια δίµηνη/τετράµηνη σύµβαση εντός δώδεκα µηνών, όπως υπολογίζεται σύµ-

φωνα µε την παρ.1 του άρθρου 38 του Ν.4765/2021. 

4. ∆εν έχω το κώλυµα των άρθρων 5 και 6 του π.δ.164/2004, όπου προβλέπεται ελάχιστο κενό τριών (3) µηνών µε-

ταξύ συµβάσεων εξαρτηµένης εργασίας που συνάπτονται µε τον ίδιο εργαζόµενο και τον ίδιο εργοδότη, για την 

κάλυψη ιδίων ή παρεµφερών αναγκών (άρθρο 5), ενώ η συνολική χρονική διάρκεια των συµβάσεων δεν επιτρέ-

πεται να υπερβαίνει τους 24 µήνες (άρθρο 6). 

Ηµεροµηνία: ……….2022…… 
 

Ο – Η ∆ηλ. 
 

 
(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. 


