
   

 

  
 

 

ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΩΗ 
 (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)

: ΓΙΔΤΘΤΝΗ    ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ    ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ   ΑΥΑΪΑ-ΠΤΓΔ 

 

 

 

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 

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

Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη: 
α) δελ έρσ θαηαδηθαζηεί ηειεζίδηθα γηα πεηζαξρηθό παξάπησκα κε ηελ πνηλή ηεο πξνζσξηλήο ή ηεο νξηζηηθήο παύζεο, 

ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζην άξζξν 109 ηνπ Τπαιιειηθνύ Κώδηθα (Ν.3528/2007)  (Φ.Ε.Κ. 26/09-02-2007, η. Α΄) , 

β) δελ ζπληξέρνπλ ηα θσιύκαηα δηνξηζκνύ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ ίδηνπ Κώδηθα, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο 

παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ Ν.4327/2015 θαη  δελ έρσ δελ απαιιαγεί από ηα θαζήθνληά κνπ γηα ζνβαξό ιόγν αλαγόκελν ζε 

πιεκκειή άζθεζή ηνπο, ζύκθσλα  κε ηελ  πεξ. β΄ ηεο παξ.1    ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ Ν. 3848/2010 θαη  

γ) ηα πηζηνπνηεηηθά πνπ πξνζθνκίδσ θαηά ηε δηαδηθαζία επηινγήο δελ είλαη πιαζηά ή αλαιεζή κε ζθνπό ηελ παξαπιάλεζε 

ηεο ππεξεζίαο. 

 
……………………………………, ….............. 

 
Ο – Η Δει. 

 
 
 

(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.  

  

 


