
 

 

  

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι 

ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΩΗ 
 (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)

: ΓΗΜΟΙΑ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΠΟΠΣΔΙΑ ΚΑΙ ΔΛΔΓΥΟΤ (Γ.Τ.Δ.Δ.) Ν. ΥΑΛΚΙΓΙΚΗ  

Ο – Η Όλνκα:  Επώλπκν:  

Όλνκα θαη Επώλπκν Παηέξα:   

Όλνκα θαη Επώλπκν Μεηέξαο:  

Ηκεξνκελία γέλλεζεο
(2)

:   

Σόπνο Γέλλεζεο:  

Αξηζκόο Δειηίνπ Σαπηόηεηαο:  Σει ηαζεξό: 

Σει. Κηλεηό: 

 

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 ηεο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ 
Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη: 

1. ΔΙΜΑΙ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΚΛΑΓΟΤ  

2. ΤΠΗΡΔΣΩ ΣΟ                                                   

(ζτολείο οργανικής ή προζωρινής ηοποθέηηζης) 

3. ΓΙΓΑΚΩ ΜΔ ΓΙΑΘΔΗ ΓΙΑ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΩΡΑΡΙΟΤ  

 ΣΟ (ζτολείο διάθεζης)                                                                    ΣΟΝ ΜΗΝΑ  

4. ΓΙΑΜΔΝΩ ΜΟΝΙΜΑ Σ 

(πόλη, οδός, αριθμός) 

5. ΓΙΑ ΣΗΝ ΜΔΣΑΚΙΝΗΗ ΜΟΤ ΑΠΟ                                                           ΠΡΟ  

ΥΡΗΙΜΟΠΟΙΗΑ ΣΟ ΔΠΙΒΑΣΙΚΟ ΙΓΙΩΣΙΚΗ ΥΡΗΗ (Δ.Ι.Υ.) ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟ ΜΟΤ ΜΔ ΑΡΙΘΜΟ 
ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑ  

(αριθμός άδειας κσκλοθορίας ιδιωηικής τρήζης ασηοκινήηοσ μοσ:                                                  ) 

(αριθμός άδειας διπλώμαηός μοσ:                                                                     ) 

 
Ηκεξνκελία:  ……….…./…………… /201………. 

 
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. 



Επηζεκάλζεηο:

1. Παξαθαιείζηε γηα ηελ ΠΛΗΡΗ θαη ΟΡΘΗ ζπκπιήξσζε ηνπ ζπλόινπ ησλ θελώλ 

πεδίσλ ηεο Τπεύζπλεο Δήισζεο

2. Η ππνγξαθή πξέπεη ΚΑΘΔ ΦΟΡΑ λα είλαη πξσηόηππε (κε κπιε ζηπιό)

3. Η εκεξνκελία πξέπεη ΚΑΘΔ ΦΟΡΑ λα είλαη πξσηόηππε (κε κπιε ζηπιό) θαη λα 

αληαπνθξίλεηαη ζηε ρξνληθή πεξίνδν (κήλα) πνπ αθνξνύλ ηα νδνηπνξηθά,

ζύκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο νδεγίεο καο.


