
 

 

  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

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
(1)

:  ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 

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 τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του 

Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 

       Πληρώ  τα  γενικά  προσόντα   που  προβλέπονται  για  τους  υπάλληλους  του  πρώτου  μέρους  του Ν. 3584/2007      

&  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  άρθρου  2  παρ.2  περ. ιε΄  του  Ν. 4765/2021  ΦΕΚ Α 6/τΑ΄/15.01.2021  κατά   το   

τελευταίο  δωδεκάμηνο (ο  υπολογισμός του οποίου γίνεται σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 21 του Ν.2738/1999)  

(Α' 180) δεν έχω απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο του αρ.2 του Ν. 4765/21 ΦΕΚ 6/τΑ΄/15.1.21με 

την  ιδιότητα του εποχικού εργαζόμενου  ή για την κάλυψη κατεπειγουσών, περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών ή με 

πρόγραμμα Κοινωφελούς χαρακτήρα του ΟΑΕΔ. 

Επίσης δηλώνω ότι έχω την υγεία και την φυσική καταλληλότητα για να ανταπεξέλθω στα καθήκοντα  της θέσης για  

την  οποία  ζητώ  την  πρόσληψή μου  και  δεν  έχω  κώλυμα  κατά  το  άρθρο  16  του υπαλληλικού κώδικα (καταδίκη, 

υποδικία, στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων, δικαστική συμπαράσταση - ΕΞΑΙΡΕΣΗ  μόνο  για  βοηθητικό  προσωπικό   

σύμφωνα  με τα γενικά προσόντα πρόσληψης της ανακοίνωσης).  (4) 

 
Ημερομηνία:____/____/ 2022 

 
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.  


