ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη κε απηή ηε δήισζε κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην αξρείν άιισλ
ππεξεζηώλ (άξζξν 8 παξ. 4 Ν. 1599/1986)
(1)

ΠΡΟ :

ΔΗΜΟ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΚΕΡΚΤΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΣΙΩΝ ΝΗΩΝ – Σμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού

Ο – Η Όνομα:

Επϊνυμο:

Όνομα και Επϊνυμο
Πατζρα:
Όνομα και Επϊνυμο
Μθτζρασ:
(2)

Ημερομθνία γζννθςθσ :
Σόποσ Γζννθςθσ:
Αρικμόσ Δελτίου
Σαυτότθτασ:
Σόποσ Κατοικίασ:

Σθλ:

Οδόσ:

Αρικ:
ΣΚ:
Δ/νςθ Ηλεκτρ.
Αρ. Σθλεομοιοτφπου
Σαχυδρομείου
(Fax):
(Εmail):
(3
Με ατομικι μου ευκφνθ και γνωρίηοντασ τισ κυρϊςεισ , που προβλζπονται από τθσ διατάξεισ τθσ παρ. 6 του άρκρου 22
του Ν. 1599/1986, δθλϊνω ότι:
Α) Έρσ ηελ πγεία θαη ηελ θπζηθή θαηαιιειόηεηα πνπ απαηηείηαη γηα ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθόλησλ ηεο ζέζεο γηα ηελ νπνία
πξνζιήθζεθα.
Β) Γελ αλήθσ ζηηο νκάδεο απμεκέλνπ θηλδύλνπ γηα ζνβαξή ινίκσμε COVID 19.
Γ) Γελ έρσ θώιπκα πξόζιεςεο θαηά ην άξζξν 16 ηνπ θώδηθα Γεκνηηθώλ θαη Κνηλνηηθώλ Υπαιιήισλ, ήηνη:
α) Γελ έρσ θαηαδηθαζηεί γηα θαθνύξγεκα θαη ζε νπνηαδήπνηε ̟ πνηλή γηα θινπή, ππεμαίξεζε (θνηλή ή ζηελ ππεξεζία), απάηε,
εθβίαζε, ̟πιαζηνγξαθία, απηζηία δηθεγόξνπ, δσξνδνθία, θαηαπίεζε, απηζηία πεξί ηελ ππεξεζία, ̟παξάβαζε θαζήθνληνο, θαζ’
ππνηξνπή ζπθνθαληηθή δπζθήκεζε, θαζώο θαη γηα νπνηνδήπνηε έγθιεκα θαηά ηεο γελεηήζηαο ειεπζεξίαο ή έγθιεκα
νηθνλνκηθήο εθκεηάιιεπζεο ηεο γελεηήζηαο δσήο.
β) Γελ είκαη ππόδηθνο/ε θαη δελ έρσ ̟ παξαπεκθζεί κε ηειεζίδηθν βνύιεπκα ή θαη΄ άιινλ λόκηκν ηξόπν (άξζξν 43 ηνπ
Ν.4319/2013) γηα θαθνύξγεκα ή γηα ̟ πιεκκέιεκα ηεο πεξίπησζεο α, έζησ θαη αλ ην αδίθεκα απηό έρεη ̟ παξαγξαθεί.
γ) Γελ έρσ ζηεξεζεί ιόγσ θαηαδίθεο ηα ̟ πνιηηηθά κνπ δηθαηώκαηα θαη γηα όζν ρξόλν δηαξθεί ε ζηέξεζε απηή .
δ) Γελ ηειώ ππό ζηεξεηηθή δηθαζηηθή ζπκπαξάζηαζε (πιήξε ή κεξηθή), ππό επηθνπξηθή δηθαζηηθή ζπκπαξάζηαζε (πιήξε ή
κεξηθή) θαη ππό ηηο δύν απηέο θαηαζηάζεηο.
ε) Γελ έρσ απνιπζεί από ζέζε δεκόζηαο ππεξεζίαο ή Ο.Τ.Α. ή άιινπ Ννκηθνύ Πξνζώπνπ ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα, ιόγσ
επηβνιήο ηεο πεηζαξρηθήο ̟ πνηλήο ηεο νξηζηηθήο παύζεσο ή ιόγσ θαηαγγειίαο ηεο ζύκβαζεο εξγαζίαο γηα ζπνπδαίν ιόγν,
νθεηιόκελν ζε ππαηηηόηεηα ηνπ εξγαδνκέλνπ, αλ δελ ̟ παξέιζεη πεληαεηία από ηελ απόιπζε.
στ)έρσ εθπιεξώζεη ηηο ζηξαηησηηθέο κνπ ππνρξεώζεηο ή έρσ νξηζηηθά, λόκηκα, απαιιαγεί από απηέο

Κζρκυρα , …..….. /……..…./2020
Ο – Η Δθλϊν/ουςα
(Τπογραφι)
(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτθ ι Αρχι ι θ Τπθρεςία του δθμόςιου τομζα, που απευκφνεται θ αίτθςθ.
(2) Αναγράφεται ολογράφωσ.
(3) «Όποιοσ εν γνϊςει του δθλϊνει ψευδι γεγονότα ι αρνείται ι αποκρφπτει τα αλθκινά με ζγγραφθ υπεφκυνθ διλωςθ του άρκρου 8 τιμωρείται με
φυλάκιςθ τουλάχιςτον τριϊν μθνϊν. Εάν ο υπαίτιοσ αυτϊν των πράξεων ςκόπευε να προςπορίςει ςτον εαυτόν του ι ςε άλλον περιουςιακό όφελοσ
βλάπτοντασ τρίτον ι ςκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάκειρξθ μζχρι 10 ετϊν.
(4) ε περίπτωςθ ανεπάρκειασ χϊρου θ διλωςθ ςυνεχίηεται ςτθν πίςω όψθ τθσ και υπογράφεται από τον δθλοφντα ι τθν δθλοφςα.

