
 

 

  
 

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): ΔΗΜΟ     ΑΓΡΑΦΩΝ 

Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:   

Όνομα και Επώνυμο 
Μητέρας: 

 

Ημερομηνία γέννησης(2):   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ
: 

 ΤΚ:  

Αρ. Τηλεφώνου:  
Αρ. Κινητού 
Τηλεφώνου:  

 
 
 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 

1599/1986, δηλώνω ότι: 

Α) Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2, παρ. 3 του Ν. 1256/82 δεν κατέχω άλλη έμμισθη θέση στο Δημόσιο ή σε Οργανισμό 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή άλλο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου ή εφόσον κατέχω δηλώνω ρητά ότι θα παραιτηθώ 

εγγράφως από την εν λόγω θέση το αργότερο την προηγούμενη της ορκωμοσίας - εμφάνισης ανάληψης υπηρεσίας ως 

μόνιμος/ΙΔΑΧ υπάλληλος, ή κατέχω άλλη έμμισθη στο Δημόσιο ή σε Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή άλλο Νομικό 

Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου και μου επιτρέπεται ο διορισμός σύμφωνα με την ειδική διάταξη του άρθρου ……………  του 

Ν……..………. (ΠΡΟΣΟΧΗ: Συμπληρώνεται υποχρεωτικά η σχετική διάταξη από τον/την διοριστέο/α που εμπίπτει στην εν 

λόγω περίπτωση-εξαίρεση) ,  

Β) Δεν εμπίπτω στα κωλύματα διορισμού των διατάξεων των άρθρων 16 και 17 του Ν.3584/2007,  σύμφωνα με τις οποίες δεν 

διορίζεται υπάλληλος  όποιος:  

α) έχει καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, 

εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος καθ' 

υποτροπή, συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής 

εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής 

β) είναι υπόδικος και έχει παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης 

περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε 



 

 

  

 γ) έχει, λόγω καταδίκης, στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή 

 δ) τελεί υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή 

μερική) και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις.  

 ε) έχει απολυθεί από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή ΟΤΑ ή άλλου ΝΠΔΔ, λόγω επιβολής πειθαρχικής ποινής της οριστικής 

παύσης ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο, οφειλόμενο σε υπαιτιότητά του, αν δεν έχει 

παρέλθει πενταετία από την απόλυσή του. 

Γ) Δεν εμπίπτω στους περιορισμούς των διατάξεων των άρθρων 37 και 38 του Ν.3584/2007, σύμφωνα με τις οποίες 

απαγορεύεται στους δημοσίους υπαλλήλους: 

α) η άσκηση ιδιωτικού έργου ή εργασίας με αμοιβή β) η άσκηση κατ’ επάγγελμα εμπορίας γ) η κατοχή αυτοκινήτου 

δημόσιας χρήσεως ή η εκμετάλλευση του με εκμίσθωση, εφόσον δεν έχει αποκτηθεί είτε με γονική παροχή, είτε λόγω 

κληρονομικής διαδοχής, είτε λόγω δωρεάς εν ζωή από συγγενή εξ’ αίματος ή εξ’ αγχιστείας έως β’ βαθμού, ή από σύζυγο δ) η 

μετοχή σε οποιαδήποτε εμπορική εταιρεία προσωπική, περιορισμένης ευθύνης ή κοινοπραξία, ή η κατοχή θέσεως 

διευθύνοντα ή εντεταλμένου συμβούλου ανωνύμου εταιρείας ή η κατοχή θέσεως διαχειριστού οποιασδήποτε εμπορικής 

εταιρείας ε) η απόκτηση από υπάλληλο, σύζυγο αυτού ή ανήλικα τέκνα του μετοχών ανωνύμων εταιρειών που υπάγονται 

στον ειδικό έλεγχο του Ο.Τ.Α. Στην περίπτωση αυτή ο/η διοριστέος/α υποχρεούται  να υποβάλει σχετική δήλωση στην 

υπηρεσία του, και εντός ενός έτους είτε να τις μεταβιβάσει είτε να ζητήσει τη μετάταξή του σε άλλον Ο.Τ.Α.  

Δ) Δεν είμαι συνταξιούχος ΕΦΚΑ ή/και ΕΤΕΑΕΠ εξ’ ιδίου δικαιώματος, ή εφόσον είμαι δηλώνω ρητά ότι θα το γνωρίσω 

εγγράφως στα εν λόγω Ταμεία, υποχρεωτικά, με την ορκωμοσία - εμφάνιση ανάληψη υπηρεσίας (άρθρο 20 Ν.4387/2016, 

υπ’ αρ. Φ.80000/οικ.12151/274/19-3-2018 (ΑΔΑ: ΩΦΦΒ465Θ1Ω-ΛΥΡ) Εγκύκλιος του Υπ. Εργασίας, Κοιν. Ασφάλισης & Κοιν. 

Αλληλεγγύης και υπ’ αρ. υπ’ αρ. Σ78/31/1257777/24-10-2018 (ΑΔΑ: 6ΕΘ5465ΧΠΙ-Π3Υ) Εγκύκλιος του ΕΦΚΑ.  

 
Ημερομηνία         /          /  2020 

 
Ο / Η Δηλών / ούσα 

 
 
 

  (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.  


