
 

 

  
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ 
 (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): ΥΠΗΡΕΣΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (Υ.∆.Ε.) Ν. ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ  

Ο – Η Όνοµα:  Επώνυµο:  

Όνοµα και Επώνυµο Πατέρα:   

Όνοµα και Επώνυµο Μητέρας:  

Ηµεροµηνία γέννησης(2):   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθµός ∆ελτίου Ταυτότητας:  Τηλ Σταθερό: 

Τηλ. Κινητό: 

 

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεοµοιοτύπου (Fax):  

∆/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδροµείου 
(Εmail):  

 
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: 

1. ΕΙΜΑΙ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΣ ΚΛΑ∆ΟΥ  
2. ΥΠΗΡΕΤΩ ΣΤΟ                                                   
(σχολείο οργανικής ή προσωρινής τοποθέτησης) 
3. ∆Ι∆ΑΣΚΩ ΜΕ ∆ΙΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ  
 ΣΤΟ (σχολείο διάθεσης)                                                                    ΤΟΝ ΜΗΝΑ  
4. ∆ΙΑΜΕΝΩ ΜΟΝΙΜΑ ΣΤ 
(πόλη, οδός, αριθµός) 
5. ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΜΟΥ ΑΠΟ                                                           ΠΡΟΣ  
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΑ ΤΟ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ Ι∆ΙΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗ (Ε.Ι.Χ.) ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ  
(αριθµός άδειας κυκλοφορίας ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτου µου:                                                  ) 
(αριθµός άδειας διπλώµατός µου:                                                                     ) 
 

Ηµεροµηνία:  ……….…./…………… /201………. 
 

Ο /Η ∆ηλ………… 
 
 
 

         (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. 
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Επισηµάνσεις:
1. Παρακαλείστε για την ΠΛΗΡΗ και ΟΡΘΗ συµπλήρωση του συνόλου των κενών 
πεδίων της Υπεύθυνης ∆ήλωσης
2. Η υπογραφή πρέπει ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ να είναι πρωτότυπη (µε µπλε στυλό)
3. Η ηµεροµηνία πρέπει ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ να είναι πρωτότυπη (µε µπλε στυλό) και να 
ανταποκρίνεται στη χρονική περίοδο (µήνα) που αφορούν τα οδοιπορικά,
σύµφωνα µε τις σχετικές οδηγίες µας.


