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:
Τόπος Κατοικίας:

Τηλ:
Οδός:

Αριθ:

ΤΚ:

Δ/νση Ηλεκτρ.
Ταχυδρομείου
(Εmail):

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):

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) δηλώνω υπεύθυνα ότι ασκήθηκε σε βάρος μου ποινική δίωξη για (5)
και

αα) απαλλάχτηκα με το αριθμ.
Βούλευμα του Συμβουλίου (6)
αβ) έπαυσε οριστικά η ποινική δίωξη με το αριθμ.
Βούλευμα του Συμβουλίου (6)
αγ) κηρύχθηκε απαράδεκτη η ποινική δίωξη με το αριθμ.
Βούλευμα του Συμβουλίου
αδ) τέθηκε στο αρχείο η υπόθεση με την αριθμ.
Δ/ξη ή Αναφορά του Εισαγγελέα Πλημ/κών(7)
αε) έπαυσε η ποινική δίωξη, σύμφωνα με το άρθρο 31 παρ.1 του ν.3346/2005
β) δηλώνω υπεύθυνα ότι παραπέμφθηκα σε δίκη και:
βα) αθωώθηκα με την αριθμ.
απόφαση του(8)
ββ) έπαυσε οριστικά η ποινική δίωξη με την με αριθμ.
Απόφαση του (8)
βγ) κηρύχθηκε απαράδεκτη η ποινική δίωξη με την αριθμ.
βδ) κρίθηκα ένοχος με την με αριθμ.

Απόφαση του (8)

Απόφαση του (7)

και καταδικάστηκα σε ποινή (9)
γ)δεν έχω τεθεί υπό δικαστική συμπαράσταση
Ημερομηνία: ……………….202……
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 ττιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον
εαυτόν του ή σ 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.
(5)Συμπληρώνεται η αξιόποινη ή αξιόποινες πράξεις και στη συνέχεια, κατά περίπτωση, τα στοιχεία αα έως αε.
(6) Συμπληρώνονται τα στοιχεία του Συμβουλίου π.χ. Συμβουλίου Πλημμμελειοδικών Αθηνών, Συμβουλίου Εφετών Θεσσαλονίκης
ή άλλου.
(7) Προσδιορίζεται η οικεία Εισαγγελία π.χ. Αθηνών, Θεσσαλονίκης ή άλλη.
(8)Προσδιορίζεται επακριβώς το δικαστήριο, πρωτοβάθμιο ή δευτεροβάθμιο.
(9)Συμπληρώνεται το είδος της ποινής π.χ. πρόστιμο, χρηματική ποινή, κράτηση, φυλάκιση, κάθειρξη, αναμορφωτικά μέτρα ή
περιορισμός σε ειδικό κατάστημα κράτησης νέων και η διάρκεια αυτών.

