ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(ΥΠΕΦΕΙ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΩΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΦΕΙΩΝ)

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:

Δ.Δ.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ

Ο – Η Όλνκα:

Επώλπκν:

Όλνκα θαη Επώλπκν Παηέξα:
Όλνκα θαη Επώλπκν Μεηέξαο:
Ηκεξνκελία γέλλεζεο(1):
Σόπνο Γέλλεζεο:
Αξηζκόο Δειηίνπ Σαπηόηεηαο:

Σει:

Σόπνο Καηνηθίαο:

Οδόο:

Αξηζ:

ΣΚ:

Δ/λζε Ηιεθηξ.
Σαρπδξνκείνπ
(Εmail):

Αξ. Σειενκνηνηύπνπ (Fax):
(2)

Με αηνκηθή κνπ επζύλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξώζεηο , πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν.
1599/1986, δειώλσ όηη:
1. δελ έρεη αζθεζεί εηο βάξνο κνπ πνηληθή δίσμε θαη δελ έρσ θαηαδηθαζηεί γηα νπνηνδήπνηε έγθιεκα θαηά ηεο γελεηήζηαο
ειεπζεξίαο ή γηα νπνηνδήπνηε έγθιεκα νηθνλνκηθήο εθκεηάιιεπζεο ηεο γελεηήζηαο δσήο (παξ. 1, άξζ. 41,
«Πεηζαξρηθό Δίθαην εθπαηδεπηηθώλ δεκνζίσλ ζρνιείσλ», Ν. 4301/2014 (ΦΕΚ 223/7-10-2014 η. Α΄)).
(3)
2. δελ εκπίπησ ζηα θσιύκαηα ηνπ άξζξνπ 8 , «Πνηληθή θαηαδίθε, ζηεξεηηθή ή επηθνπξηθή δηθαζηηθή ζπκπαξάζηαζε»,
Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/9-2-2007 η. Α΄).
3. δελ είκαη ζπληαμηνύρνο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα ή άιινπ αζθαιηζηηθνύ θνξέα.
4. δελ αζθώ εκπνξία θαη’ επάγγεικα.
Ηκεξνκελία:

……/..…./20……
Ο – Η Δει.

(Τπνγξαθή)

(1) Αλαγξάθεηαη νινγξάθσο.
(2) «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».
(3) Δελ δηνξίδνληαη ππάιιεινη:
α) Όζνη θαηαδηθάζζεθαλ γηα θαθνύξγεκα θαη ζε νπνηαδήπνηε πνηλή γηα θινπή, ππεμαίξεζε (θνηλή θαη ζηελ ππεξεζία), απάηε, εθβίαζε,
πιαζηνγξαθία, απηζηία δηθεγόξνπ, δσξνδνθία, θαηαπίεζε, απηζηία πεξί ηελ ππεξεζία, παξάβαζε θαζήθνληνο, θαζ` ππνηξνπή ζπθνθαληηθή
δπζθήκεζε, θαζώο θαη γηα νπνηνδήπνηε έγθιεκα θαηά ηεο γελεηήζηαο ειεπζεξίαο ή έγθιεκα νηθνλνκηθήο εθκεηάιιεπζεο ηεο γελεηήζηαο δσήο.
β) Οη ππόδηθνη πνπ έρνπλ παξαπεκθζεί κε ηειεζίδηθν βνύιεπκα γηα θαθνύξγεκα ή γηα πιεκκέιεκα ηεο πεξίπησζεο α`, έζησ θαη αλ ην αδίθεκα
έρεη παξαγξαθεί.
γ) Όζνη, ιόγσ θαηαδίθεο, έρνπλ ζηεξεζεί ηα πνιηηηθά ηνπο δηθαηώκαηα θαη γηα όζν ρξόλν δηαξθεί ε ζηέξεζε απηή.
δ) Όζνη ηεινύλ ππό ζηεξεηηθή δηθαζηηθή ζπκπαξάζηαζε (πιήξε ή κεξηθή), ππό επηθνπξηθή δηθαζηηθή ζπκπαξάζηαζε (πιήξε ή κεξηθή) θαη ππό ηηο
δύν απηέο θαηαζηάζεηο.

