
 

 
 

 

ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ 
(άρκρο 8 Ν.1599/1986) 

(ΤΠΕΧΕΙ ΘΕΗ ΚΑΙ Ω ΚΑΣΑΣΑΗ ΑΣΟΜΙΚΩΝ ΣΟΙΧΕΙΩΝ) 
Η ακρίβεια των ςτοιχείων που υποβάλλονται με αυτι τθ διλωςθ μπορεί να ελεγχκεί με βάςθ το αρχείο άλλων 

υπθρεςιών (άρκρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

ΠΡΟ: 
 

Ο – Η Όνομα: 
 

Επώνυμο: 
 

Όνομα και Επώνυμο Πατζρα: 
 

Όνομα και Επώνυμο Μθτζρασ: 
 

Ημερομθνία γζννθςθσ: 
 

Σόποσ Γζννθςθσ: 
 

Αρικμόσ Δελτίου Σαυτότθτασ: 
 

Σθλ: 
 

Σόποσ Κατοικίασ: 
 

Οδόσ: 
 

Αρικ: 
 

ΣΚ: 
 

 
Αρ. Σθλεομοιοτφπου (Fax): 

 Δ/νςθ Ηλεκτρ. 
Σαχυδρομείου 
(Εmail): 

 

Με ατομικι μου ευκφνθ και γνωρίηοντασ τισ κυρώςεισ, που προβλζπονται από τθσ διατάξεισ τθσ παρ. 6 του 
άρκρου 22 του Ν. 1599/1986, δθλώνω ότι: 

 

1. δεν ζχει αςκθκεί εισ βάροσ μου ποινικι δίωξθ και δεν ζχω καταδικαςτεί για οποιοδιποτε ζγκλθμα 
κατά τθσ γενετιςιασ ελευκερίασ ι για οποιοδιποτε ζγκλθμα οικονομικισ εκμετάλλευςθσ τθσ 
γενετιςιασ ηωισ (παρ. 1, άρκ. 41, «Πειθαρχικό Δίκαιο εκπαιδευτικών δημοςίων ςχολείων», Ν.4301 

(ΦΕΚ Α' 223/7-10-2014)). 

2. δεν εμπίπτω ςτα κωλφματα του άρκρου 8 και 9,1 «Ποινική καταδίκη, ςτερητική ή επικουρική 
δικαςτική ςυμπαράςταςη», Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26 A’/9-2-2007). 

3. δεν είμαι ςυνταξιοφχοσ του δθμοςίου τομζα ι άλλου αςφαλιςτικοφ φορζα και δεν αςκώ εμπορία 
κατ’ επάγγελμα. 

 

Ημερομθνία: ……./ ......... 20… 

 
(Τπογραφι) 

 
 

1 
άρκ. 8, «Ποινική καταδίκη, ςτερητική ή επικουρική δικαςτική ςυμπαράςταςη», Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26 A’/9-2-

2007) Δεν διορίηονται υπάλλθλοι: 

α) Όςοι καταδικάςκθκαν για κακοφργθμα και ςε οποιαδιποτε ποινι για κλοπι, υπεξαίρεςθ (κοινι και ςτθν 
υπθρεςία), απάτθ, εκβίαςθ, πλαςτογραφία, απιςτία δικθγόρου, δωροδοκία, καταπίεςθ, απιςτία περί τθν υπθρεςία, 
παράβαςθ κακικοντοσ, κακ΄ υποτροπι ςυκοφαντικι δυςφιμθςθ, κακώσ και για οποιοδιποτε ζγκλθμα κατά τθσ 
γενετιςιασ ελευκερίασ ι ζγκλθμα οικονομικισ εκμετάλλευςθσ τθσ γενετιςιασ ηωισ. 

β) Οι υπόδικοι που ζχουν παραπεμφκεί με τελεςίδικο βοφλευμα για κακοφργθμα ι για πλθμμζλθμα τθσ 
περίπτωςθσ α΄, ζςτω και αν το αδίκθμα ζχει παραγραφεί. 

γ) Όςοι, λόγω καταδίκθσ, ζχουν ςτερθκεί τα πολιτικά τουσ δικαιώματα και για όςο χρόνο διαρκεί θ ςτζρθςθ αυτι. 
δ) Όςοι τελοφν υπό ςτερθτικι δικαςτικι ςυμπαράςταςθ (πλιρθ ι μερικι), υπό επικουρικι δικαςτικι 

ςυμπαράςταςθ (πλιρθ ι μερικι) και υπό τισ δφο αυτζσ καταςτάςεισ. 

 


