
 

 

  

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)

:  

Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:   

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:  

Ημερομηνία γέννησης
(2)

:   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:  Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):  

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: 

α) Δεν έχω καταδικαστεί για κακούργη α και σε ο ποιαδή ποτε  ποινή για κλο πή, υ πεξαίρεση (κοινή ή στην 
υ πηρεσία), α πάτη, εκβίαση,  πλαστογρα ία, α πιστία δικηγόρου, δωροδοκία, κατα πίεση, α πιστία  περί την 
υ πηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ  υ ποτρο πή συκο αντική δυσ ή ηση, καθώς και για ο ποιοδή ποτε έγκλη α 
κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλη α οικονο ικής εκ ετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, β) δεν είμαι υ πόδικος 
που έχει  παρα πε  θεί  ε τελεσίδικο βούλευ α για κακούργη α ή για  πλη  έλη α της  περί πτωσης α, έστω και αν 
το αδίκη α αυτό έχει  παραγρα εί, γ) δεν έχω στερηθεί λόγω καταδίκης τα  πολιτικά μου δικαιώ ατα και για όσο 
χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή, δ) δεν τελώ υ πό στερητική δικαστική συ  παράσταση ( πλήρη ή  ερική), υ πό 
ε πικουρική δικαστική συ  παράσταση ( πλήρη ή  ερική) και υ πό τις δύο αυτές καταστάσεις και ε) δεν έχω α πολυθεί 
α πό θέση δη όσιας υ πηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου Νο ικού Προσώ που του δη όσιου το έα, λόγω ε πιβολής 
της  πειθαρχικής  ποινής της οριστικής  παύσεως ή λόγω καταγγελίας της σύ βασης εργασίας για σ πουδαίο λόγο, 
ο ειλό ενο σε υ παιτιότητα του εργαζο ένου, αν δεν  παρέλθει  πενταετία α πό την α πόλυση.  
 

 
Ημερομηνία:      ……….20…… 

 
Ο – Η Δηλ. 

 
 
 

(Υπογρα ή) 

 
 

(1) Αναγρά εται από τον ενδια ερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση. 
(2) Αναγρά εται ολογρά ως.  
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγρα η υπεύθυνη δήλωση του 
άρθρου 8 τιμωρείται με  υλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον 
εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό ό ελος 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 υπογρά εται από τον δηλούντα ή την 
δηλούσα.  


