
 

 

  

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
 (άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

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) 

 

ΠΡΟΣ ΥΠ.Π.Ε.Θ.  / ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ 

Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:   

Όνομα και Επώνυμο Μητέρα̋:  

Ημερομηνία γέννηση̋ :  

Τόπο̋ Γέννηση̋:  

Αριθμό̋ Δελτίου Ταυτότητα̋:  Τηλ:  

Τόπο̋ Κατοικία̋:  Οδό̋:  Αριθ:  ΤΚ:  

Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου (Εmail):  

 
Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντα̋ τι̋ κυρώσει̋ 

(1)
, που προβλέπονται από τι̋ διατάξει̋ τη̋ παρ. 6 

του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 

 [Πλαίσιο]
2
 

1 ΔΕΝ έχω απολυθεί από το Δημόσιο ή από Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) ή 

Οργανισμό Τοπική̋ Αυτοδιοίκηση̋ (Ο.Τ.Α.), λόγω επιβολή̋ τη̋ πειθαρχική̋ ποινή̋ τη̋ 

οριστική̋ παύση̋ ή λόγω καταγγελία̋ τη̋ σύμβαση̋ εργασία̋ μου για σπουδαίο λόγο οφειλόμενο 

σε υπαιτιότητά μου, εντό̋ τη̋ τελευταία̋ πενταετία̋.  

 

 
2 

 
ΔΕΝ κατέχω θέση εκπαιδευτικού στην εκπαίδευση άλλη̋ χώρα̋ (ν.1566/1985 άρθρο15 παρ.9). 
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ΔΕΝ είμαι συνταξιούχο̋ ούτε συνταξιούχο̋ εκπαιδευτικό̋

3
.   

 

 

4 ΔΕΝ διώκομαι ποινικά και ΔΕΝ δεν έχω καταδικαστεί για οποιοδήποτε έγκλημα κατά τη̋ 

γενετήσια̋ ελευθερία̋ ή οικονομική̋ εκμετάλλευση̋ τη̋ γενετήσια̋ ζωή̋. 

 

5 ΔΕΝ έχω καταδικαστεί για κακούργημα και ΔΕΝ μου έχει επιβληθεί οποιαδήποτε ποινή για 
κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία (περί την 
υπηρεσία), παράβαση καθήκοντο̋ ή καθ΄ υποτροπή συκοφαντική δυσφήμηση. 

 

 

Ημερομηνία: …… /…..  / 20… 
 

Ο – Η Δηλ……….. 
 

[Ονοματεπώνυμο και Υπογραφή]..………………………………         

                                                 
1
 «Όποιο̋ 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 υπαίτιο̋ αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον 

περιουσιακό όφελο̋ βλάπτοντα̋ τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών». 
2
 Το πλαίσιο συμπληρώνεται με x στην περίπτωση που ισχύει η κάθε φορά παραπλεύρω̋ πρόταση.  

3
 Οι λοιποί συνταξιούχοι, βάσει τη̋ 429/2012 Γνωμοδότηση̋ του ΝΣΚ, δεν είχαν δικαίωμα ένταξη̋ στην Επετηρίδα ακόμα και 

προ τη̋ έναρξη̋ ισχύο̋ του ν.4610/2019, με το άρθρο 203, παρ. 3 του οποίου αντικαταστάθηκε η παρ. 4 του άρθρου 28 του 

ν.682/1977 στην οποία προβλεπόταν ο σχετικό̋ Πίνακα̋ Γ’ (Συνταξιούχων Εκπαιδευτικών τη̋ Δημόσια̋ ή Ιδιωτική̋ Εκπαίδευση̋).  

 

 

 

 

 


