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Υπόδειγμα Υπεύθσνης Δήλωζης ηοσ Ν.1599/86 (Γ1)
Αθορά εν ενεργεία και πρώην Μέλη ΔΕΠ, Ειδικούς Επιζηήμονες και Υπαλλήλοσς Διπλωμαηικού Κλάδοσ)

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(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 :

ΣΦΟΛΗ ΔΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ (ΣΔΘΑ)

Ο – Η Όλνκα:

Δπώλπκν:

Όλνκα θαη Δπώλπκν Παηέξα:
Όλνκα θαη Δπώλπκν Μεηέξαο:
(2)

Ηκεξνκελία γέλλεζεο :
Σόπνο Γέλλεζεο:
Αξηζκόο Γειηίνπ Σαπηόηεηαο:
Σόπνο Καηνηθίαο:

Σει:
Οδόο:

Αξ. Σειενκνηνηύπνπ (Fax):

Με αηνκηθή κνπ επζύλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξώζεηο
1599/1986, δειώλσ όηη:

Αξηζ:

ΣΚ:

Γ/λζε Ηιεθηξ.
Σαρπδξνκείνπ
(Δ-mail):
(3)

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

1. Δίκαη Έιιελαο Πνιίηεο, έρσ ηελ Διιεληθή ηζαγέλεηα θαη ππεθνόηεηα.
2. ........... (Έρσ/Γελ έρσ) ζηεξεζεί ηα πνιηηηθά κνπ δηθαηώκαηα.
3. ............... (Γηώθνκαη/Γελ δηώθνκαη) πνηληθά θαη .......... (έρσ/δελ έρσ)
θαηαδηθαζηεί γηα πνηληθά αδηθήκαηα όπσο νξίδνληαη ζηo άξζξν 13 ηνπ ΠΓ 153/ 2004
(ΦΔΚ Α΄ 111) θαη ζην άξζξν 3 παξ. 1 γ θαη 1 ε ηεο ππ΄ αξηζ. ΓΟ1/ 13450/ 11/ 21-081980 Απόθαζε Υπνπξγνύ Πξνεδξίαο (ΦΔΚ Β΄ 789).

4. (επηιέμηε ππνρξεσηηθά θαηάιιειν πεδίν):

□ Έρσ εθπιεξώζεη ηηο ζηξαηησηηθέο κνπ ππνρξεώζεηο
ή

□ Έρσ απαιιαγεί λόκηκα από απηέο
θαηά ην ρξόλν δηνξηζκνύ κνπ ζύκθσλα κε ηελ από
ΣΔΘΑ.

20…Ινπιίνπ 2018 πξνθήξπμε ηεο

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. Δάλ 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
δδεινύζα.

5. ..... (Έρσ/Γελ έρσ) πγεία πνπ κνπ επηηξέπεη ηελ άζθεζε ησλ θαζεθόλησλ πνπ
πξόθεηηαη λα κνπ αλαηεζνύλ, όπσο νξίδεη ην άξζξν 7 ηνπ Ν. 4210/ 2013 (ΦΔΚ Α΄
254).
6. ............... (Καηέρσ/Γελ θαηέρσ) δεκόζηα ζέζε, θαηεγνξίαο ..................
............................ βαζκνύ............... κε θαηερόκελε νξγαληθή ζέζε
.............................................., έρνληαο ππόςε ηνπο πεξηνξηζκνύο
ηνπ Ν.1256/1982 θαη ηνπ Ν.1305/82, (Πεξί πνιπζεζίαο) θαη ζα πξνζθνκίζσ εληόο
ηεο πξνζεζκίαο πνπ ζα νξηζζεί, απόθαζε ηνπ Υπεξεζηαθνύ Σπκβνπιίνπ ηεο Υπεξεζίαο
κνπ, κε ηελ νπνία ζα κνπ επηηξέπεηαη ε δηδαθηηθή απαζρόιεζή κνπ ζηελ ΣΔΘΑ.
7. Δλεκεξώζεθα όηη ηα ζηνηρεία ηαπηόηεηάο κνπ ζα ηεξεζνύλ ζε ειεθηξνληθό αξρείν
ηεο Σρνιήο ΣΔΘΑ, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 7Α, παξ. α ηνπ
Ν.2472/1997, όπσο αληηθαηαζηάζεθε από ην άξζξν 34 παξ. 3 ηνπ Ν.2915/2001.
8. Έιαβα γλώζε ησλ όξσλ ηεο από 20 Ινπιίνπ 2018 πξνθήξπμεο ηεο ΣΔΘΑ, ην ζύλνιν
ησλ νπνίσλ θαη απνδέρνκαη.
9.Τα αλαγξαθόκελα ζηελ Αίηεζε θαη ζην Βηνγξαθηθό Σεκείσκα πνπ ζπλεκκέλα ππνβάισ
γηα ηε ζπκκεηνρή κνπ ζηελ από 20 Ινπιίνπ 2018 πξνθήξπμε ηεο ΣΔΘΑ είλαη αθξηβή,
αιεζή θαη πιήξε.
10.Με αηνκηθή κνπ επζύλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξώζεηο πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο
δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξ. 22 ηνπ Ν.1599/1986 όπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ
παξ. 13 ηνπ άξζξ. 2 ηνπ Ν.2479/1997, δειώλσ όηη ηα παξαπάλσ ζηνηρεία είλαη
αθξηβή θαη αιεζή, πξαγκαηηθά θαη πιήξε θαη επηηξέπσ πξνο επηβεβαίσζε απηώλ, ηελ
απηεπάγγειηε αλαδήηεζε από ηελ ΣΔΘΑ δηθαηνινγεηηθώλ πνπ είλαη δπλαηό λα
αλαδεηεζνύλ, ζε δηαθνξεηηθή δε πεξίπησζε κε δπλάκελεο απηεπάγγειηεο αλαδήηεζεο
ζα πξνζθνκίζσ ν ίδηνο ηα ππόινηπα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνύληαη πξνο
επηβεβαίσζε ησλ όζσλ δειώλσ. Σε πεξίπησζε πνπ ηα αλσηέξσ δεινύκελα δελ
απνδεηρζνύλ, όπσο θαη ζε πεξίπησζε κε πξνζθόκηζεο
από κέξνπο κνπ ησλ
απαηηνύκελσλ δηθαηνινγεηηθώλ πνπ κνπ δεηεζνύλ από ηελ ΣΔΘΑ, εληόο ηεο
πξνζεζκίαο πνπ ζα κνπ νξηζζεί, απνδέρνκαη όπσο επαλεμεηαζζεί ηπρόλ πξόζιεςε
κνπ.
11. ………………………… (Έρσ/Γελ έρσ) δπλαηόηεηα γηα πινπνίεζε δηδαζθαιίαο ζε νινθιεξσκέλεο
Δθπαηδεπηηθέο Δβδνκάδεο (ΔΔ), κε βάζε ηελ αλαθεξόκελε ζην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα
Σπνπδώλ σο ζπλεκκέλν «1» ηεο από …20 Ινπιίνπ 2018 πξνθήξπμεο ηεο ΣΔΘΑ,
εβδνκαδηαία ζεκαηνινγία, ρσξίο ηελ ύπαξμε θελώλ ζηα δηδαζθόκελα αληηθείκελα γηα
ηελ ζέζε/εηο ζηηο νπνίεο έρσ δειώζεη ππνςεθηόηεηα (αθνξά ζε Καζεγεηέο ΣΔΘΑ
Βαζηθώλ Τνκέσλ Δθπαίδεπζεο θαη ζην Έθηαθην Γηδαθηηθό Πξνζσπηθό Δηδηθώλ Τνκέσλ
Δθπαίδεπζεο).

Ηκεξνκελία:

../../2018
Ο – Η Γει…

(Τπνγξαθή)

Αθξηβέο αληίγξαθν
Μ.Τ Γθηνπδέιε Μαξία
Α΄/ΠΔ(Γ-Ο) Σκεκαηάξρεο

Αληηζηξάηεγνο Κσλζηαληίλνο Φιώξνο
Τπαξρεγόο ΓΔΔΘΑ
(Γηα ηνλ απνπζηάδνληα Α/ΓΔΔΘΑ)

