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ΑΙΤΗΣΗ –ΔΗΛΩΣΗ              
Της   με αρ. πρωτ.                 εγκυκλίου του Υ.ΠAI.Θ. 

(επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης του Ν.1599/86) 
 

Προς Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων 

Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι 15180 

Διεύθυνση ΣΕΠΕΔ 

Τμήμα Δ΄ Αισθητικής Αγωγής 

 Αρ. Πρωτοκόλλου  

  

Ημερομηνία  

   

ΑΦΜ                                         ΑΔΤ      
 

 

ΕΠΩΝΥΜΟ           ΟΝΟΜΑ 

 
 

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ  
                      ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ 

 

 

ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ   

   

ΠΟΛΗ  ΟΔΟΣ / ΑΡΙΘΜΟΣ  Τ. Κ.  
 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΜΟΝ. ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ  ΚΙΝ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ  

    

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ  ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ ΧΩΡΑΣ ΜΕΛΟΥΣ Ε.Ε.   

    

  ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ ΧΩΡΑΣ ΕΚΤΟΣ Ε.Ε.  

 

 

   ΦΥΛΟ :  ΑΝΔΡΑΣ  ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ (ο ίδιος)  
ΟΜΟΖΥΓΟΣ  

ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ 
 ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ ΚΑΤΑ ΠΛΑΚΑΣ  

        

                 ΓΥΝΑΙΚΑ  ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ (ο ίδιος) 
 

     
        

 

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΣΤΡΑΤ/ΚΩΝ 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 

   
 

ΠΑΙΔ/ΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 
 

 
 

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 
 

 

 

 
   ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ  ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ 

 

Σειρά Προτίμησης Σχολική Μονάδα 

 Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο (με Λ.Τ.) Αμπελοκήπων - Θεσσαλονίκης  
 Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο  (με Λ.Τ.) Ηρακλείου Κρήτης 

   

 ( ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ  ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΤΗΝ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ) 
 

 

Δηλώνω υπεύθυνα και εν γνώσει των συνεπειών του άρθρου 8 του Ν.1599/86 ότι: 

1.  ∆εν υπηρετώ σε θέση µόνιµου εκπαιδευτικού της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής. � 
2. ∆εν απολύθηκα από θέση δηµόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου νοµικού προσώπου του δηµοσίου τοµέα, 
λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της  οριστικής παύσης ή λόγω καταγγελίας της σύµβασης εργασίας για 
σπουδαίο λόγο, οφειλόµενο σε υπαιτιότητά  µου, ή ότι, σε αντίθετη περίπτωση, έχει παρέλθει πενταετία από 
την απόλυση. � 
3. ∆εν εµπίπτω στα κωλύµατα διορισµού του άρθρου 8 του Ν.3528/2007 (Υ.Κ.) 
4. ∆εν διώκοµαι  ως φυγόδικος ή φυγόποινος. � 
5. ∆εν έχω απολυθεί  από θέση µόνιµου εκπαιδευτικού, λόγω οριστικής παύσης. � 
6. ∆εν έχω � έχω � αποποιηθεί διορισµό σε θέση µόνιµου εκπαιδευτικού. 
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7. ∆εν έχω συνταξιοδοτηθεί ανεξάρτητα από το φορέα συνταξιοδότησης. � 
8. ∆εν έχω αθετήσει υποχρεώσεις από υποτροφία Ι.Κ.Υ, και  σε αντίθετη περίπτωση, ότι έχει παρέλθει 
πενταετία. �  
9. ∆εν είµαι ιδιοκτήτης φροντιστηρίου, ούτε διδάσκω, δεν είµαι µέτοχος σε εταιρεία κατά τις διατάξεις του 
Υπαλληλικού κώδικα, ούτε έχω οποιαδήποτε εµπορική ιδιότητα �. 
10. Είµαι ιδιοκτήτης φροντιστηρίου /διδάσκω/ είµαι µέτοχος σε εταιρεία κατά τις διατάξεις του Υπαλληλικού 
κώδικα/έχω οποιαδήποτε εµπορική ιδιότητα και θα παραιτηθώ ή θα αναστείλω τη λειτουργία των επιχειρήσεών 
µου πριν την ανάληψη υπηρεσίας ως εκπαιδευτικού �.  
11. Είµαι υγιής και θα υποβάλω το πιστοποιητικό υγείας από Πρωτοβάθµια Υγειονοµική Επιτροπή, κατά την 
ανάληψη υπηρεσίας. � 
12. Υπηρετώ �/ ∆εν υπηρετώ � µε πλήρη απασχόληση στο ∆ηµόσιο Τοµέα ως Μόνιµος  � ή µε Σύµβαση 

Ορισµένου � ή Αορίστου � Χρόνου. 

13. Έχω  εκπληρώσει τις στρατιωτικές µου υποχρεώσεις / Έχω  νόµιµα απαλλαγεί από αυτές. � 

14. ∆εν έχω εκπληρώσει τις στρατιωτικές µου υποχρεώσεις / ∆εν έχω νόµιµα απαλλαγεί από αυτές. � 

                                                                                                                  .…………..…/…./ 2014 

                                                                                                      Ο / Η   ΑΙΤΩΝ / ΟΥΣΑ 

 

 

                                                                                           

 


