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ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ 
 (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)

: Δ.Δ.Ε.  ΕΤΡΤΣΑΝΙΑ 

Ο – Η Όλνκα:  Επώλπκν:  

Όλνκα θαη Επώλπκν Παηέξα:   

Όλνκα θαη Επώλπκν Μεηέξαο:  

Ηκεξνκελία γέλλεζεο
(2)

:   

Σόπνο Γέλλεζεο:  

Αξηζκόο Δειηίνπ Σαπηόηεηαο:  Σει:  

Σόπνο Καηνηθίαο:  Οδόο:  Αξηζ:  ΣΚ:  

Αξ. Σειενκνηνηύπνπ (Fax):  
Δ/λζε Ηιεθηξ. Σαρπδξνκείνπ 
(Εmail):  

 
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. Δεν ζχω την ιδιότητα του δημοςίου υπαλλήλου, υπαλλήλου Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. (Εάν ο/η ενδιαφερόμενοσ/η ζχει κάποια 
από τισ παραπάνω ιδιότητεσ, αντί για την ανωτζρω υπεφθυνη δήλωςη, υποβάλλεται άδεια για τη διδαςκαλία ςε 
Φροντιςτήρια ή Κζντρα Ξζνων Γλωςςών ή για κατ’ οίκον διδαςκαλία, χορηγηθείςα από το αρμόδιο προσ τοφτο όργανο, 
ςφμφωνα με τισ παρ.1 και 2 του άρθρου 31 του ν. 3528/2007 (Α΄ 26) και την παρ. 2 του άρθρου 38 του ν. 3584/2007 (Α΄ 
143), όπωσ ιςχφουν). 
2.  Δεν ζχω καταδικαςτεί ή παραπεμφθεί με τελεςίδικο βοφλευμα, ςφμφωνα με τα άρθρα 8 και 9 του Υπαλληλικοφ Κώδικα 
(ν. 3528/2007 - Α΄ 26), όπωσ τροποποιήθηκε και ιςχφει. 
3. Δεν ζχω απολυθεί από θζςη δημόςιου υπαλλήλου ή ιδιωτικοφ εκπαιδευτικοφ ή διδάςκοντοσ ςτα φροντιςτήρια ή κζντρα 
ξζνων γλωςςών, για λόγουσ πειθαρχικοφσ ή για ανεπάρκεια ςτην εκτζλεςη των καθηκόντων. 
4. Αιτοφμαι  την ανανζωςη/αναγγελία  τησ άδειασ αςκήςεωσ του επαγγζλματοσ τησ διδαςκαλίασ ςε Φροντιςτήρια, Κζντρα 
Ξζνων Γλωςςών και κατ’ οίκον, (ςυμπληρώνεται κατά περίπτωςη). 
5.  Αποδζχομαι τη χρήςη, ςτατιςτική επεξεργαςία και δημοςιοποίηςη των ςτοιχείων, ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ ιςχφουςεσ 
διατάξεισ . 
 
 
 

 
 

Ηκεξνκελία:              ……./…… /2021 
 
 

Ο – Η Δει……. 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                       (Τπνγξαθή) 

 
 
 
 
 

(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. Εάλ 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.  


