
  

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
 (άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

 
Η ακρίβεια ηων ζηοιχείων που υποβάλλονηαι με αυηή ηη δήλωζη μπορεί να ελεγχθεί με βάζη ηο αρχείο άλλων υπηρεζιών (άρθρο 8 

παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

 

 

ΠΡΟ
(1)

: ΔΔΕ ΣΡΙΚΑΛΩΝ 

Ο – Η Όλνκα:  Επώλπκν:  

Όλνκα θαη Επώλπκν Παηέξα:   

Όλνκα θαη Επώλπκν Μεηέξαο:  

Ηκεξνκελία γέλλεζεο
(2)

:   

Σόπνο Γέλλεζεο:  

Αξηζκόο Δειηίνπ Σαπηόηεηαο:  Σει:  

Σόπνο Καηνηθίαο:  Οδόο:  Αξηζ:  ΣΚ:  

Αξ. Σειενκνηνηύπνπ (Fax):  

Δ/λζε Ηιεθηξ. 
Σαρπδξνκείνπ 
(Εmail):  

 
Με αηνκηθή κνπ επζύλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξώζεηο 

(2)
, πνπ πξνβιέπνληαη από ηεο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 

1599/1986, δειώλσ όηη: 
1. Έρσ εθπιεξώζεη ηηο ζηξαηησηηθέο κνπ ππνρξεώζεηο ή έρσ νξηζηηθά, λόκηκα, απαιιαγεί από απηέο  
2. Δελ είκαη ζπληαμηνύρνο ηνπ δεκνζίνπ ηακείνπ ή άιινπ αζθαιηζηηθνύ θνξέα .Επίζεο δελ απαζρνινύκαη ζε άιιε 

ππεξεζία ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα. 
3. Δελ απνιύζεθα από ζέζε δεκόζηαο ππεξεζίαο ή Ο.Σ.Α. ή άιινπ λνκηθνύ πξνζώπνπ ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα, ιόγσ 

πεηζαξρηθνύ παξαπηώκαηνο ή άιιεο αηηίαο πνπ ζπλεπάγεηαη νξηζηηθή απόιπζε ή ιόγσ αλεπάξθεηαο θαηά ηελ 
εθηέιεζε θαζεθόλησλ.  

4. Δελ δηώθνκαη  πνηληθά ή δελ έρσ παξαπεκθζεί ζε πνηληθή δίθε γηα πιεκκέιεκα ή θαθνύξγεκα  κε απεπζείαο θιήζε ή 
βνύιεπκα ηελ ηειεπηαία πεληαεηία.  ‘Η δελ έρσ θαηαδηθαζηεί γηα αδίθεκα ην νπνίν απνηειεί ζύκθσλα κε ηνλ 
ππαιιειηθό θώδηθα θώιπκα δηνξηζκνύ ζην Δεκόζην. Δελ έρσ ζηεξεζεί ιόγσ θαηαδίθεο ηα πνιηηηθά κνπ δηθαηώκαηα θαη 
δελ ηειώ ππό δηθαζηηθή ζπκπαξάζηαζε 

5. Είκαη πγηήο θαη ππνβάιισ θαηά ηελ εκεξνκελία πξόζιεςήο κνπ βεβαηώζεηο (α) παζνιόγνπ θαη (β)  ςπρηάηξνπ, όπνπ 
πηζηνπνηείηαη ε πγεία θαη ε θαηαιιειόηεηά κνπ λα αζθήζσ ηα ππνζηεξηθηηθά θαζήθνληα ηνπ θιάδνπ κνπ θαη δελ πάζρσ 
από ςπρηθό λόζεκα πνπ κπνξεί λα παξεκπνδίδεη ηελ άζθεζε ηνπ δηδαθηηθνύ κνπ  έξγνπ θαη είκαη θαηάιιειε/νο γηα 
δηδαζθαιία. 

6. ε πεξίπησζε πνπ είκαη κέηνρνο ζε εηαηξεία ή έρσ ηελ εκπνξηθή ηδηόηεηα  θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ Τπαιιειηθνύ Κώδηθα 
(άξζξα 31 παξ.3 θαη 32 ηνπ Ν.3528/2007) ζα παξαηηεζώ κε νπνηνλδήπνηε ηξόπν ή ζα αλαζηείισ ηε ιεηηνπξγία ησλ 
επηρεηξήζεώλ κνπ πξηλ ηελ αλάιεςε ππεξεζίαο σο αλαπιεξσηήο ή σξνκίζζηνο.  

7. Εμνπζηνδνηώ ηελ Τπεξεζία λα πξνβεί ζε όιεο ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο (αλαδήηεζε δηθαηνινγεηηθώλ θιπ)  γηα ηελ 
πξόζιεςή κνπ. 

8. H θύξηα ζέζε εξγαζίαο κνπ δελ είλαη ζε άιιε δηεύζπλζε πξνζσπηθνύ  σο εθ ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο νξίδεηαη. 
 

                                                                                                                                                               …….……………  20… 
 

                                                                                                                                                                            Ο/Η αηηώλ-νύζα 
 

 
                                                                                                                                                                    (Τπνγξαθή) 

 (1) Αλαγξάθεηαη από ηνλ ελδηαθεξόκελν πνιίηε ή Αξρή ή ε Τπεξεζία ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα, πνπ απεπζύλεηαη ε αίηεζε. 
(2) Αλαγξάθεηαη νινγξάθσο.  
(3) «Όπνηνο ελ γλώζεη ηνπ δειώλεη ςεπδή γεγνλόηα ή αξλείηαη ή απνθξύπηεη ηα αιεζηλά κε έγγξαθε ππεύζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηηκσξείηαη 
κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ κελώλ. Εάλ ν ππαίηηνο απηώλ ησλ πξάμεσλ ζθόπεπε λα πξνζπνξίζεη ζηνλ εαπηόλ ηνπ ή ζε άιινλ πεξηνπζηαθό 
όθεινο βιάπηνληαο ηξίηνλ ή ζθόπεπε λα βιάςεη άιινλ, ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε κέρξη 10 εηώλ. 
(4) ε πεξίπησζε αλεπάξθεηαο ρώξνπ ε δήισζε ζπλερίδεηαη ζηελ πίζσ όςε ηεο θαη ππνγξάθεηαη από ηνλ δεινύληα ή ηελ δεινύζα. 


