ΠΡΟΣ
Τη Διεύθυνση Διοικητικού,
Τμήμα Διοικητικού Προσωπικού
Ιονίου Πανεπιστημίου

ΑΙΤΗΣΗ
Θέμα: Χορήγηση αναρρωτικής άδειας
ειδικού σκοπού

Επώνυμο:

……………………………………

Όνομα:

……………………………………

ειδικού σκοπού, διάρκειας πέντε (5) ημερών, από

Πατρώνυμο:

τις……./……../…….. έως……../………/……… , σύμφωνα

Κατηγορία/
Ειδικότητα

……………………………………
ΥΕ/ ΔΕ/ ΤΕ/ ΠΕ
……………………………………

Ιδιότητα:

Μόνιμος / Ι.Δ.Α.Χ.

Υπηρεσία:

……………………………………

Τηλέφωνα:
……………………………………
Παρατηρήσεις:

Παρακαλώ να μου χορηγήσετε αναρρωτική άδεια

με τη συνημμένη υπεύθυνη δήλωση.

Ο/Η Αιτ

_________________________

Ημερομηνία…………………..

Συνημμένα:
1. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986
2. Βεβαίωση θετικού διαγνωστικού ελέγχου
covid_19 ή πιστοποιητικό νόσησης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

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)

ΠΡΟΣ(1):

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:
Ημερομηνία γέννησης(2):
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 (3), που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του
Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

Νοσώ από κορωνοϊό covid_19, καθώς υποβλήθηκα σε έλεγχο με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου
κορωνοϊού covid_19 (rapid test) στις…………/……./………. και διαγνώστηκα θετικος/ή.
Ως εκ τούτου, απουσιάζω από την εργασία μου κάνοντας χρήση της πενθήμερης αναρρωτικής άδειας ειδικού
σκοπού λόγω νόσησης με covid_19, σύμφωνα με την ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π..οικ361/4-01-2022.

(4)
Ημερομηνία:

……………20…
Ο/Η δηλ……..

(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.
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την
δηλούσα.

