
 

 

 
 

 

 

 

 
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

 

 
 
 

ΠΡΟΣ(1): ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΞΑΝΘΗΣ 

Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:   

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:  

Ημερομηνία γέννησης(2):   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:  Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):  

Δ/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομείου 
(Εmail):  

 
 
Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3, που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 
22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 

1) Δεν τελώ σε κατάσταση    κ ω λ ύ μ α τ ο ς    κάλυψης δημόσιας θέσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7,8 και 
9 του Ν. 3528/2007 και ειδικότερα δηλώνω: 

i) ότι έχω την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα, που μου επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της  θέσης 
εκπαιδευτικού, επιφυλάσσομαι δε να υποβληθώ στις προβλεπόμενες από τον νόμο για την πιστοποίηση των ως άνω 
ιατρικές εξετάσεις. 
ii) ότι δεν έχω απολυθεί από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου Νομικού Προσώπου του δημόσιου τομέα, 
λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσης ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για 
σπουδαίο λόγο, οφειλόμενο σε υπαιτιότητά μου  άλλως έχει παρέλθει πενταετία από την απόλυσή μου 
iii) α) ότι δεν έχω καταδικασθεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή ή στην 
υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, 
παράβαση καθήκοντος, καθ’υποτροπή συκοφαντική δυσφήμηση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής 
β) ότι δεν είμαι υπόδικος που έχει παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της 
περίπτωσης α, έστω και αν το αδίκημα αυτό έχει παραγραφεί,  
γ) ότι δεν έχω στερηθεί  λόγω καταδίκης τα πολιτικά μου δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή   
δ) ότι δεν τελώ υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση 
(πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις (4) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών 
(άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

 



 

 

 
 
 
 
2) Δεν ασκώ έργα ούτε συμμετέχω σε εταιρείες κατά τρόπο   α σ υ μ β ί β α σ τ ο   με την κάλυψη δημόσιας θέσης, 
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 31,32,33 , 35 και 36 του Ν. 3528/2007 και ειδικότερα δηλώνω ότι: 

Α) Δεν ασκώ ιδιωτικό έργο ή εργασία με αμοιβή και επιφυλάσσομαι να αιτηθώ χορήγηση αδείας εφόσον το 
ασκούμενο έργο ή εργασία συμβιβάζεται με τα καθήκοντα της θέσης μου και δεν παρεμποδίζει την ομαλή εκτέλεση της 
υπηρεσίας μου. 

Β) Δεν ασκώ κατ` επάγγελμα εμπορία. 
Γ) Επιφυλάσσομαι να δηλώσω στην υπηρεσία τη συμμετοχή μου σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου 

οποιασδήποτε μορφής, εκτός των σωματείων και των κοινωφελών ιδρυμάτων. 
Δ) Δεν μετέχω σε εμπορική εταιρεία προσωπική, περιορισμένης ευθύνης ή κοινοπραξία ούτε είμαι διευθύνων ή 

εντεταλμένος σύμβουλος ανώνυμης εταιρείας ή διαχειριστής οποιασδήποτε εμπορικής εταιρείας. 
Ε) Δεν κατέχω ο/η  ίδιος/α   ή  ο/η  σύζυγος μου ή τα ανήλικα τέκνα μου μετοχές ανωνύμων εταιρειών που 

υπάγονται στον ειδικό έλεγχο της υπηρεσίας  μου, άλλως επιφυλάσσομαι να ενεργήσω τα νόμιμα.  
ΣΤ) Δεν είμαι συνταξιούχος του δημοσίου τομέα ή άλλου ασφαλιστικού φορέα. 
Ζ) Δεν ασκώ έργα ασυμβίβαστα, κατά τις κείμενες διατάξεις, με το βουλευτικό αξίωμα και ειδικότερα σύμφωνα με 

το άρθρ. 57 του Συντάγματος, δεν έχω την ιδιότητα του ιδιοκτήτη ή εταίρου ή μετόχου ή διοικητή ή διαχειριστή ή μέλους 
του διοικητικού συμβουλίου ή γενικού διευθυντή ή των αναπληρωτών τους επιχείρησης, η οποία: 

 α) Αναλαμβάνει έργα ή μελέτες ή προμήθειες του Δημοσίου ή παροχή υπηρεσιών προς το Δημόσιο ή συνάπτει με 
το Δημόσιο συναφείς συμβάσεις αναπτυξιακού ή επενδυτικού χαρακτήρα. 

 β) Απολαμβάνει ειδικών προνομίων. 
 γ) Κατέχει ή διαχειρίζεται ραδιοφωνικό ή τηλεοπτικό σταθμό ή εκδίδει εφημερίδα πανελλήνιας κυκλοφορίας. 
 δ) Ασκεί κατά παραχώρηση δημόσια υπηρεσία ή δημόσια επιχείρηση ή επιχείρηση κοινής ωφέλειας. 
 ε) Μισθώνει για εμπορικούς λόγους ακίνητα του Δημοσίου. 
Ζ) Δεν εμπίπτω σε ειδικές απαγορευτικές διατάξεις. 
Η) Ο διορισμός μου δεν αποτελεί διορισμό σε δεύτερη θέση:  
α) δημοσίων υπηρεσιών,  
β) νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου,  
γ) Ο.Τ.Α., συμπεριλαμβανομένων και των ενώσεων αυτών, 
δ) δημοσίων επιχειρήσεων και δημοσίων οργανισμών, 
ε) νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, που ανήκουν στο κράτος ή επιχορηγούνται τακτικώς, σύμφωνα με τις 

κείμενες διατάξεις, από κρατικούς πόρους κατά 50% τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τους ή το κράτος κατέχει 
το 51% τουλάχιστον του μετοχικού τους κεφαλαίου και 

στ) νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, που ανήκουν στα υπό στοιχεία β`, γ`, δ` και ε` νομικά πρόσωπα ή 
επιχορηγούνται από αυτά τακτικώς, κατά 50% τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τους, σύμφωνα με τις 
κείμενες διατάξεις ή κατά τα οικεία καταστατικά ή που τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα κατέχουν το 51% τουλάχιστον του 
μετοχικού τους κεφαλαίου. Αποδεχόμενος-η δε το διορισμό μου να θεωρηθεί ότι παραιτούμαι αυτοδίκαια από τυχόν 
άλλη πρώτη θέση εκτός εάν εμπίπτω σε διατάξεις ειδικών νόμων που επιτρέπουν το διορισμό σε δεύτερη θέση, οι 
οποίες ευρίσκονται σε ισχύ. 

 
                                                                                                                                                                                                                    ......./......./................ 

Ο – Η Δηλ............. 

 

 

                                                                                                                                                                    (Υπογραφή) 
 

 
(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση. 
(2) Αναγράφεται ολογράφως.  
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 
τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον 
περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. 
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.  
 
 

 

 
 
 

 
 


