
 
 
 
 
 
 
 
 

Η ακρίβεια ηων ζηοιχείων που υποβάλλονηαι με αυηή ηη δήλωζη μπορεί να ελεγχθεί με βάζη ηο αρχείο άλλων υπηρεζιών. 
(άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

 
 

ΠΡΟ  (1) ΔΗΜΟ ΔΙΟΥ - ΟΛΥΜΠΟΥ 

Ο-Η Όνομα:  Επώνσμο:  

Όνομα και Επώνσμο Παηέρα:  

Όνομα και Επώνσμο Μηηέρας:  

Ημερομηνία γέννηζης (2):  

Σόπος Γέννηζης:  

Αριθμός Δεληίοσ Σασηόηηηας:   Σηλ:  

Σόπος Καηοικίας:  Οδός-Αριθ. :                                  Σ.Κ.:        

Αριθ. Σηλεομοιοηύποσ  (Fax):   Εmail:                              

 

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,      

a. Δεν ζχω καταδικαςτεί για κακοφργθμα και ςε οποιαδιποτε ποινι για κλοπι, υπεξαίρεςθ (κοινι ι ςτθν 
υπθρεςία), απάτθ, εκβίαςθ, πλαςτογραφία, απιςτία δικθγόρου , δωροδοκία, καταπίεςθ, απιςτία περί τθν 
υπθρεςία, π̟αράβαςθ κακικοντοσ, κακ’ υποτροπι ςυκοφαντικι δυςφιμθςθ, κακϊσ και για οποιοδιποτε 
ζγκλθμα κατά τθσ γενετιςιασ ελευκερίασ ι ζγκλθμα οικονομικισ εκμετάλλευςθσ τθσ γενετιςιασ ηωισ 

b. Δεν είμαι υπόδικοσ και δεν ζχω παραπεμφκεί με τελεςίδικο βοφλευμα για κακοφργθμα ι για πλθμμζλθμα τθσ 
ανωτζρω περίπτωςθσ α, ζςτω και αν το αδίκθμα αυτό ζχει παραγραφεί. 

c. Δεν ζχω ςτερθκεί λόγω καταδίκθσ τα πολιτικά μου δικαιϊματα. 

d. Δεν τελϊ υπό ςτερθτικι δικαςτικι ςυμπαράςταςθ (πλιρθ ι μερικι), υπό επικουρικι δικαςτικι ςυμπαράςταςθ 
(πλιρθ ι μερικι) και υπό τισ δφο αυτζσ καταςτάςεισ 

 

 
                                                                                                                                   
                                                                                                                                           
 
                                                                                                                                             
 
 
 
 
     
                          
(1):   Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτθ θ Αρχι ι θ Υπθρεςία 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 εαυτόν του ι ςε άλλον περιουςιακό όφελοσ βλάπτοντασ τρίτον ι ςκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάκειρξθ 
μζχρι 10 ετϊν. 

(4):   Σε περίπτωςθ ανεπάρκειασ χϊρου θ διλωςθ ςυνεχίηεται ςτθν πίςω όψθ τθσ και υπογράφεται από τον δθλοφντα ι τθν 
δθλοφςα.                                                                                                                                                

 
 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
(άρθρο 8 Ν. 1599/1986) 

 

Ημερομηνία,  ___/_/2022 
 

Ο Δηλών 
 
 
 
 

   (Υπογραφή) 

 


