ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ
(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)

(1)

ΠΡΟ :

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΗ Π/ΘΜΙΑ & Δ/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η ΚΡΗΣΗ

Ο – Η Όλνκα:

Επώλπκν:

Όλνκα θαη Επώλπκν Παηέξα:
Όλνκα θαη Επώλπκν Μεηέξαο:
Ηκεξνκελία γέλλεζεο(2):
Σόπνο Γέλλεζεο:
Αξηζκόο Δειηίνπ Σαπηόηεηαο:
Σόπνο Καηνηθίαο:

Σει:
Οδόο:

Αξ. Σειενκνηνηύπνπ (Fax):

Με αηνκηθή κνπ επζύλε θαη γλσξίδνληαο ηεο θπξώζεηο
Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη:

Αξηζ:

ΣΚ:

Δ/λζε Ηιεθηξ.
Σαρπδξνκείνπ
(Εmail):
(3)

, πνπ πξνβιέπνληαη από ηεο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ

1. Δελ είκαη ηδηνθηήηεο θξνληηζηεξίνπ ή Ιδησηηθνύ ρνιείνπ θαη δελ δηδάζθσ ζε ηδησηηθό ζρνιείν ή θξνληηζηήξην,
νύηε παξαδίδσ ηδηαίηεξα καζήκαηα
2. Δελ είκαη κε νπνηαδήπνηε ζρέζε εξγαζίαο Δεκόζηνο Τπάιιεινο Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Σ.Α. θαη ελώζεσλ απηώλ, Δ. επηρ.
Καη Δ. νξγαληζκώλ, Ν.Π.Ι.Δ. ή επηρνξεγνύκελσλ ηαθηηθώο από απηά.
3. Δελ αζθώ θαη΄επάγγεικα εκπνξία, δε κεηέρσ ζε νπνηαδήπνηε εκπνξηθή εηαηξεία, Ε.Π.Ε., θνηλνπξαμία θ.ι.π.
4. ε πεξίπησζε πνπ αζθώ ηδησηηθό επάγγεικα ζα δεηήζσ άδεηα από ην αξκόδην ππεξεζηαθό ζπκβνύιην. Γεληθά
δελ ζπληξέρεη ζην πξόζσπν κνπ πεξηνξηζκόο, θώιπκα ή αζπκβίβαζην πνπ πξνβιέπνληαη από ηνλ
Δεκνζηνϋπαιιειηθό θώδηθα.
5. Δελ είκαη ζπληαμηνύρνο δεκνζίνπ ηακείνπ ή άιινπ αζθαιηζηηθνύ θνξέα.
6. Όια ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ έρσ πξνζθνκίζεη γηα ηελ πξόζιεςε κνπ είλαη γλήζηα ή θσηναληίγξαθα γλεζίσλ.
7. Δελ έρσ απνιπζεί από ζέζε ππεξεζίαο ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα ιόγσ πεηζαξρηθνύ παξαπηώκαηνο ή άιιεο αηηίαο
πνπ ζπλεπάγεηαη νξηζηηθή απόιπζε ή ιόγσ αλεπάξθεηαο θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθόλησλ κνπ.
8. Από όζα είκαη ζε ζέζε λα γλσξίδσ: α) δελ έρσ παξαπεκθζεί ζε πνηληθή δίθε γηα πιεκκέιεκα ή θαθνύξγεκα
κε απεπζείαο θιήζε ή βνύιεπκα ηελ ηειεπηαία πεληαεηία θαη β) δελ έρεη αζθεζεί ζε βάξνο κνπ πνηληθή δίσμε γηα
νπνηαδήπνηε αμηόπνηλε πξάμε από ηε εηζαγγειηθή αξρή ηνπ ηόπνπ θαηνηθίαο κνπ νύηε από άιιε εηζαγγειηθή
αξρή ηεο ρώξαο.
9. Δελ είκαη θπγόδηθνο ή θπγόπνηλνο
10. Δελ δηώθνκαη πνηληθά γηα νπνηνδήπνηε έγθιεκα θαηά ηεο γελεηήζηαο ειεπζεξίαο ή νηθνλνκηθήο εθκεηάιιεπζεο
ηεο γελεηήζηαο δσήο.

Ηκεξνκελία: ..../...../ 201..
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.
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Ο – Η Δει......

(Τπνγξαθή)
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