ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ
(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)

(1)

ΠΡΟΣ :

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΙΕΡΙΑΣ

Η Όνοµα:

Επώνυµο:

Όνοµα και Επώνυµο Πατέρα:
Όνοµα και Επώνυµο Μητέρας:
(2)

Ηµεροµηνία γέννησης :
Τόπος Γέννησης:
Αριθµός ∆ελτίου Ταυτότητας:

Τηλ.:

Τόπος Κατοικίας:

Οδός:

Αριθ.:

ΤΚ:

∆/νση Ηλεκτρ.
Ταχυδροµείου
(Email):

Αρ. Τηλεοµοιοτύπου (Fax):
(3)

Με ατοµική µου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις , που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του
Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:
1. Είµαι πολίτης χώρας µέλους της Ευρωπαϊκής Ενωσης.
2. ∆εν έχω στερηθεί τα πολιτικά µου δικαιώµατα.
3. ∆εν διώκοµαι για κακουργήµατα και δεν έχω καταδικαστεί σε οποιαδήποτε ποινή για τα αδικήµατα κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης,
εκβίασης, πλαστογραφίας, παράβασης του νόµου περί ναρκωτικών, µαστροπείας, λαθρεµπορίας, δεν τελώ υπό δικαστική αντίληψη
και απαγόρευση, δεν τελώ υπό πτώχευση ή εκκρεµεί έκδοση απόφασης για πτώχευση.
4. ∆εν είµαι υπόδικη λόγω παραποµπής µε τελεσίδικο βούλευµα για κακούργηµα ή για πληµµέληµα της προηγούµενης περίπτωσης
έστω και αν το αδίκηµα παραγράφηκε.
5. ∆εν διώκοµαι και δεν έχω καταδικαστεί για κακούργηµα ή πληµµέληµα από δόλο για το οποίο προβλέπεται ποινή φυλακίσεως
άνω του έτους ή έχει καταλογιστεί ποινή άνω των έξι µηνών.
6. Είµαι κάτοικος της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας.

(4)

Ηµεροµηνία: …… / 12 / 2016
Η ∆ηλούσα

(Υπογραφή)
(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόµενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δηµοσίου τοµέα, που απευθύνεται η αίτηση.
(2) Αναγράφεται ολογράφως.
(3) «Όποιος εν γνώσει 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 ή δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την
δηλούσα.

