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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ 
(άρθρο 8 Ν 1599/1986) 

 

 

 

ΠΡΟΣ 
(1) 

: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

Ο- Η  Όνοµα:   Επώνυµο:   

Όνοµα και Επώνυµο Πατέρα:   

Όνοµα και Επώνυµο Μητέρας:  

Ηµεροµηνία γέννησης
(2)

:   

Τόπος γέννησης:   

Αριθµός ∆ελτίου Ταυτότητας:   Τηλ.:   

Τόπος κατοικίας:   Οδός:  Αριθ:   ΤΚ:  

Αρ. Τηλεµοιοτύπου (Fax): 
 ∆/νση Hλεκτρ. 

Ταχυδροµείου 

(Email): 

 

 

Με ατοµική µου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις 
(3)

 , που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ.6 του 

άρθρου 22 του Ν.1599/1986, δηλώνω ότι:  

Α)  «∆εν έχω καταδικαστεί αµετάκλητα για κλοπή, υπεξαίρεση, αισχροκέρδεια, απάτη, απιστία, 

δωροδοκία, δόλια χρεοκοπία, τοκογλυφία, καταδολίευση δανειστών, λαθρεµπορία, εµπορία 

ναρκωτικών και εγκλήµατα περί το νόµισµα.» 

 

ή «Έχω καταδικαστεί για τις εξής αξιόποινες πράξεις: …………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………..» 

Β) «∆εν τελώ σε πτώχευση και σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.» 

«Επίσης δεν τελεί σε πτώχευση και σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης η εταιρεία µε την επωνυµία  

……………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………..  » 

(Η επωνυµία της εταιρείας συµπληρώνεται σε περίπτωση που δηλώνεται µη πτώχευση νοµικού 

προσώπου). 

 

Γ) «∆εν έχω τεθεί σε ολική ή µερική, στερητική ή επικουρική δικαστική συµπαράσταση» 

«Επίσης,  δεν είµαι απασχολούµενος µε οποιαδήποτε νοµική σχέση στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα, όπως 

αυτός ορίζεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 1 του Ν. 3021/02, ιδιοκτήτης ή µέτοχος ή εταίρος ή µέλος 

οργάνου διοίκησης ή εργαζόµενος διαφηµιστικής επιχείρησης.»  

 

            Ηµεροµηνία: …………………….201…. 

 

Ο/Η ∆ηλ.  

 

 

                                                                                                                   (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 τη δηλούσα.   

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) 


