
 

 

  

 

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) 

 

 

ΠΡΟ
(1)

: Σε ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΠΔΙΡΑΙΑ 

Ο – Η Όλνκα:  Δπώλπκν:  

Όλνκα θαη Δπώλπκν Παηέξα:   

Όλνκα θαη Δπώλπκν Μεηέξαο:  

Ηκεξνκελία γέλλεζεο
(2)

:   

Σόπνο Γέλλεζεο:  

Αξηζκόο Γειηίνπ Σαπηόηεηαο:  Σει:  

Σόπνο Καηνηθίαο:  Οδόο:  Αξηζ:  ΣΚ:  

Αξ. Σειενκνηνηύπνπ (Fax):  

Γ/λζε Ηιεθηξ. 
Σαρπδξνκείνπ 
(Δmail):  

 

Με αηνκηθή κνπ επζύλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξώζεηο (3), πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 
ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη: 
 
1. Γελ εθθξεκεί εηο βάξνο κνπ πνηληθή δίσμε γηα πιεκκέιεκα από ηα αλαθεξόκελα ζηελ πεξ. α΄ ηεο 
παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Νόκνπ 3528/2007 (ΦΔΚ 26Α/9-2-2007) ή γηα θαθνύξγεκα ή πεηζαξρηθή δίσμε 
ελώπηνλ ηνπ ππεξεζηαθνύ ζπκβνπιίνπ γηα παξάπησκα πνπ κπνξεί λα επηζύξεη ηελ πνηλή ηεο νξηζηηθήο 
παύζεο. 

2. Γελ έρσ ιάβεη άδεηα ππεξεζηαθήο εθπαίδεπζεο ηνπ άξζξνπ 58 ηνπ Νόκνπ 3528/2007 (ΦΔΚ 26Α/9-2-
2007) ή έρσ ιάβεη θαη έρσ εθπιεξώζεη ηηο ππνρξεώζεηο ηεο παξαγξάθνπ 7 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ.(5) 

3. Δλεκεξώζεθα από  ην δηαδίθηπν / εξγαηνιόγν / ην Γεληθό Λνγηζηήξην ηνπ Κξάηνπο / Λνγηζηή  γηα ηε 
ζεκειίσζε ή κε ζεκειίσζε ηνπ δηθαηώκαηνο ζπληαμηνδόηεζεο θαη γηα ην απαηηνύκελν όξην ειηθίαο.(5) 

 
Ηκεξνκελία:      Πεηξαηάο, ……./……../2023 

  
 

Ο – Η Γει. 
 
 
 

 

  (Τπνγξαθή)
(6) 

 

 

 
(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 δεινύζα.  
(5) ηηο παξ. 2 & 3 διαγράφεται αλάινγα ό,ηη δελ ηζρύεη.  
Π.χ. 1

ο
 : Γελ έρσ ιάβεη άδεηα ππεξεζηαθήο εθπαίδεπζεο ηνπ άξζξνπ 58 ηνπ Νόκνπ 3528/2007 (ΦΔΚ 26Α/9-2-2007) ή έρσ ιάβεη θαη έρσ 

εθπιεξώζεη ηηο ππνρξεώζεηο ηεο παξαγξάθνπ 7 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ 
Π.χ. 2

ο
 : Δλεκεξώζεθα από  ην δηαδίθηπν / εξγαηνιόγν / ην Γεληθό Λνγηζηήξην ηνπ Κξάηνπο / Λνγηζηή  γηα ηε ζεκειίσζε ή κε ζεκειίσζε ηνπ 

δηθαηώκαηνο ζπληαμηνδόηεζεο θαη γηα ην απαηηνύκελν όξην ειηθίαο  
(6) Θεώξεζε ηνπ γλήζηνπ ηεο ππνγξαθήο είηε ςεθηαθά, είηε κέζσ gov.gr, είηε κέζσ ΚΔΠ ή άιιεο αξκόδηαο ππεξεζίαο. Δλαιιαθηηθά ηδηνρείξσο 
ζηνλ 4

ν
 όξνθν ηεο ΓΙΠΔ Πεηξαηά. 

 


