
 

 

  
 

Α Ι Τ Η Σ Η – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
 (άρθρο 8 Ν.1599/1986 και άρθρο 3 παρ. 3 Ν.2690/1999) 

 
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) 
 

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

Προς(1): 
Ινστιτούτου Θαλάσσιας και 
Περιβαλλοντικής Έρευνας Αιγαίου 
“ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΣ”. Συμπληρώνεται από την Υπηρεσία 

 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ 

Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα Πατέρα:   Επώνυμο Πατέρα:  

Όνομα Μητέρας:  Επώνυμο Μητέρας:  

Αριθ. Δελτ. Ταυτότητας:  Α.Φ.Μ:  

Ημερομηνία γέννησης(2):   Τόπος Γέννησης: ΑΤΤΙΚΗ 

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ
: 

 ΤΚ:  

Τηλ:  Fax:  

Δ/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομείου 
(Εmail):  

 
 
Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (4), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του 
Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 
1. Αποδέχομαι τη θέση απασχόλησης με κωδικό ……, σύμφωνα με τα αποτελέσματα (πίνακες κατάταξης 
ωφελουμένων) της διαδικασίας επιλογής των υποψηφίων για την υπ' αριθμ.  ΚΟΧ 13.1104/1/ 2012 
ανακοίνωση του Ινστιτούτου Θαλάσσιας και Περιβαλλοντικής Έρευνας Αιγαίου “ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΣ”.  
2. Ενημερώθηκα  αναλυτικά από τον Εργοδότη σχετικά με την εργασία που καλούμαι να υλοποιήσω, 
τους όρους απασχόλησης, τη μισθοδοσία, καθώς και τις εργασιακές μου υποχρεώσεις και δικαιώματα. 
3. Ενημερώθηκα  για την πιθανότητα καθυστέρησης καταβολής των μισθών μου, στην περίπτωση που 
το αρμόδιο υπουργείο καθυστερήσει να καταβάλει έγκαιρα στον Εργοδότη τις απαραίτητες πιστώσεις. 
 
 

Ονοματεπώνυμο και υπογραφή 
 
 
 
 

Ημερομηνία …………../2012 
 
 

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση. 
(2) Αναγράφεται ολογράφως.  
(4) «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. 
(5) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου, η δήλωση συνεχίζεται σε άλλο κατάλληλο σημείο του εντύπου της αίτησης-υπεύθυνης 
δήλωσης και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα. 


