
 

 

  

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΗ 
 (άρθρο 8 Ν.1599/1986 και άρθρο 3 παρ. 3 Ν.2690/1999) 

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) : Περιθερειακή Διεύθσνζη Πρωηοβάθμιας και Δεσηεροβάθμιας Εκπαίδεσζης ηερεάς Ελλάδας 

Ο – Η Όλνκα:  Επώλπκν:  

Όλνκα Παηέξα:   Επώλπκν Παηέξα:  

Όλνκα Μεηέξαο:  Επώλπκν Μεηέξαο:  

Αξηζ. Δειη. Ταπηόηεηαο:  Α.Φ.Μ:  

Ηκεξνκελία γέλλεζεο
(2)

:   Τόπνο Γέλλεζεο:  

Τόπνο Καηνηθίαο:  Οδόο:  Αξηζ:  ΤΚ:  

Τει:  Fax:  

Δ/λζε Ηιεθηξ. 
Ταρπδξνκείνπ 
(Εmail):  

 

 
Με αηνκηθή κνπ επζύλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξώζεηο 

(3)
, πνπ πξνβιέπνληαη από ηεο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 

1599/1986, δειώλσ όηη: 
 

1. Επηζπκώ λα πξνζιεθζώ σο αλαπιεξσηήο/ηξηα  ή σξνκίζζηνο/α. 
2. Έρσ ζπκπιεξώζεη ην εηθνζηό πξώην (21

ν
)  έηνο ειηθίαο. 

3. Έρσ εθπιεξώζεη ηηο ζηξαηησηηθέο κνπ ππνρξεώζεηο ή έρσ νξηζηηθά, λόκηκα, απαιιαγεί από απηέο ή ζα πξνζιεθζώ όηαλ έρνπλ 
εθπιεξσζεί νη ζηξαηησηηθέο κνπ ππνρξεώζεηο ή λόκηκα απαιιαγεί από απηέο, θαηά ην ρξόλν δηνξηζκνύ. 

4. Δελ απνιύζεθα από ζέζε ππεξεζίαο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα, ιόγσ πεηζαξρηθνύ παξαπηώκαηνο ή άιιεο αηηίαο πνπ ζπλεπάγεηαη 
νξηζηηθή απόιπζε ή ιόγσ αλεπάξθεηαο θαηά ηελ εθηέιεζε θαζεθόλησλ.  

5. Δελ δηώθνκαη  πνηληθά ή δελ έρσ θαηαδηθαζηεί γηα αδίθεκα, ην νπνίν απνηειεί ζύκθσλα κε ηνλ ππαιιειηθό θώδηθα θώιπκα 
δηνξηζκνύ ζην Δεκόζην. 

6. Είκαη πγηήο θαη ζα ππνβάισ ζρεηηθό πηζηνπνηεηηθό όηη είκαη θαηάιιεινο γηα ηα θαζήθνληα ηεο ζέζεο πξόζιεςεο, όπσο νξίδεηαη 
ζην άξζξν 7 ηνπ Ν. 4210/2013, (ΦΕΚ 254/η.Α’/21-11-2013), εληόο κελόο από ηελ εκεξνκελία πξόζιεςήο κνπ.   

7. Σε πεξίπησζε πνπ είκαη κέηνρνο ζε εηαηξεία ή έρσ ηελ εκπνξηθή ηδηόηεηα  θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ Υπαιιειηθνύ 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.  

8. Θα απελεξγνπνηήζσ άκεζα ηελ αίηεζή κνπ ζηνπο εληαίνπο πίλαθεο αλαπιεξσηώλ εθπαηδεπηηθώλ ηεο Κεληξηθήο Υπεξεζίαο ηνπ 
Υπνπξγείνπ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ, ζηελ πεξίπησζε πνπ πεξηιακβάλνκαη ζε απηνύο, κόιηο πξνζιεθζώ ζε 
έλαλ από ηνπο θιάδνπο ηεο παξνύζαο. 
 

                                                                                                                                        
                                                                                                                                                               …….……………  2017 

 
                                                                                                                                                                        Ο/Η αηηώλ-νύζα 

 
 

 
                                                                                                                                        (Υπνγξαθή) 

 
(1) Αλαγξάθεηαη από ηνλ ελδηαθεξόκελν πνιίηε ή Αξρή ή ε Υπεξεζία 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. 

 
 

 


