ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ
(Άρκρο 8 Ν.1599/1986)
Η ακρίβεια των ςτοιχείων που υποβάλλονται με αυτι τθ διλωςθ μπορεί να ελεγχκεί με βάςθ το αρχείο άλλων υπθρεςιϊν
(άρκρο 8 παρ.4 Ν.1599/1986)

(1)

ΠΡΟ:

Επϊνυμο:

Ο – Η Όνομα:
Όνομα και Επϊνυμο Πατζρα:
Όνομα και Επϊνυμο Μθτζρασ:
Ημερομθνία γζννθςθσ

(2)

:

Σόποσ γζννθςθσ:
Σθλ:

Αρικμόσ δελτίου ταυτότθτασ:
Σόποσ
κατοικίασ:
Αρ. Σθλεομοιοτφπου (Fax):

Οδόσ:

Αρικ:

ΣΚ:

Δ/νςθ Ηλεκτρ.
Σαχυδρομείου
(E-mail):

Με ατομικι μου ευκφνθ και γνωρίηοντασ τισ κυρϊςεισ(3), που προβλζπονται από τισ διατάξεισ τθσ παρ. 6 του άρκρου 22 του
Ν.1599/1986, δθλϊνω ότι:
1.Δεν είμαι υπάλλθλοσ του ευρφτερου δθμόςιου τομζα ι επιχείρθςθσ ςτθν οποία ςυμμετζχει το δθμόςιο κατά οιονδιποτε
τρόπο.
2. Δεν εμπίπτω ςτισ διατάξεισ του άρκρου 1, παρ. 4 του Π.Δ. 219/30-5-91, ιτοι Εμπορικοί Αντιπρόςωποι δεν μποροφν να είναι
ιδίωσ:
α. Σα πρόςωπα τα οποία υπό τθν ιδιότθτα του οργάνου ζχουν τθν εξουςία να δεςμεφουν μια Εταιρεία ι Ζνωςθ προςϊπων.
β. Οι εταίροι οι οποίοι ζχουν νόμιμθ εξουςία να δεςμεφουν τουσ άλλουσ εταίρουσ.
γ. Οι διαχειριςτζσ που ορίηονται από το δικαςτιριο, οι εκκακαριςτζσ ι οι ςφνδικοι τθσ πτωχεφςεωσ.
3.Δεν ζχω καταδικαςτεί για κακοφργθμα ι πλθμμζλθμα κλοπισ, υπεξαίρεςθσ, απάτθσ, υπεξαίρεςθσ ςτθν υπθρεςία,
πλαςτογραφία, πλαςτογραφία ι κατάχρθςθ ενςιμων, απιςτία, ψευδορκία, ςυκοφαντικι δυςφιμιςθ, δόλια χρεοκοπία
καταδολίευςθ δανειςτϊν, τοκογλυφία, λακρεμπορία, εμπορία ναρκωτικϊν και εγκλιματα περί το νόμιςμα.

Ημερομθνία,…………........20…….
Ο/Η Δθλ….

(Τπογραφι)
(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτθ, θ 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
εαυτό του ι ςε άλλον περιουςιακό όφελοσ, βλάπτοντασ τρίτον ι ςκοπεφει να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάκειρξθ μζχρι 10
ετϊν».
(4) ε περίπτωςθ ανεπάρκεια χϊρου ι διλωςθ ςυνεχίηεται ςτθν πίςω όψθ τθσ κα υπογράφεται από τον δθλοφντα ι τθ δθλοφςα.

