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)
ΤΕΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
ΣΧΟΛΗ …………………………………………………………………………………………………………..………….
ΠΡΟΣ:
ΤΜΗΜΑ …………………………………………………………………………………………………………………….
Κατεύθυνση ………………………………………………………………………………………………………………
Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:
Ημερομηνία γέννησης(1):
Τόπος Γέννησης:
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:
Τόπος Κατοικίας:

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):

Τηλ:
Οδός:

Αριθ:

ΤΚ:

Δ/νση Ηλεκτρ.
Ταχυδρομείου
(Εmail):

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (2), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:
α) Έχω όλα τα από το νόμο και την προκήρυξη απαιτούμενα προσόντα και τις τυπικές προϋποθέσεις.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------β) Δεν είμαι μόνιμος ή συμβασιούχος υπάλληλος του Δημοσίου ή του ευρύτερου δημοσίου τομέα, ούτε συνταξιούχος του Δημοσίου ή του ευρύτερου
δημόσιου τομέα
γ) Είμαι δημόσιος υπάλληλος και έχω καταθέσει αίτηση στην υπηρεσία μου για την έκδοση της σχετικής άδειας και θα την προσκομίσω με την ανάθεση
διδακτικού έργου και οπωσδήποτε εντός δυο (2) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης (ημερομηνία έναρξης της σύμβασης)
δ) Αν κατά την διάρκεια της ισχύος της σύμβασης επέλθει οποιαδήποτε αλλαγή σχετικά με τα παραπάνω θα ενημερώσω έγκαιρα το ΤΕΙ προκειμένου να
προβεί σε σχετικές ενέργειες
ε) Δε θα υπερβώ αθροιστικά σε καμία περίπτωση το συνολικό χρόνο απασχόλησης που δικαιούμαι σύμφωνα με το άρθρο 19, παρ. 1, εδαφ. γ του Ν.
1404/83 για τους Ε.Ε.Σ., με πλήρη προσόντα και του άρθρου 80 παρ.19 του Ν.4009/2011 για τους Ε.Ε.Σ., με ελλιπή προσόντα στο ΤΕΙ Ανατολικής
Μακεδονίας και Θράκης και σε άλλα ΤΕΙ.
στ) Η κύρια απασχόληση μου είναι,
ζ) Δεν έχω καταδικαστεί για κανένα αδίκημα
η) (Για τους άνδρες υποψήφιους)Έχω εκπληρώσει / δεν έχω εκπληρώσει τις στρατιωτικές μου υποχρεώσεις
(3)
Ημερομηνία:

……….2016

Ο/ Η Δηλ……….

(Υπογραφή
(1) Αναγράφεται ολογράφως.
(2) «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.
(3) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.

