ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η αθξίβεηα ηωλ ζηνηρείωλ πνπ ππνβάιινληαη κε απηή ηε δήιωζε κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην αξρείν άιιωλ ππεξεζηώλ (άξζξν 8,
παξ. 4 Ν. 1599/1986)

(1)

ΠΡΟ :

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΑΜΕΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Ο – Η Όλνκα:

Επώλπκν:

Όλνκα θαη Επώλπκν Παηέξα:
Όλνκα θαη Επώλπκν Μεηέξαο:
Ηκεξνκελία γέλλεζεο(2):
Σόπνο Γέλλεζεο:
Αξηζκόο Δειηίνπ Σαπηόηεηαο:
Σόπνο Καηνηθίαο:

Σει:
Οδόο:

Αξ. Σειενκνηνηύπνπ (Fax):

Με αηνκηθή κνπ επζύλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξώζεηο
Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη:

Αξηζ:

ΣΚ:

Δ/λζε Ηιεθηξ.
Σαρπδξνκείνπ
(Ε-mail):
(3)

, πνπ πξνβιέπνληαη από ηεο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ

α)Τα δηθαηνινγεηηθά πνπ θαηαζέηω ζην πιαίζην ηεο πξόζθιεζεο κε αξ. πξωη. 42/03.02.2020 θαζώο θαη
νηηδήπνηε άιιν επηθαινύκαη ζην βηνγξαθηθό κνπ ζεκείωκα είλαη αιεζή θαη θαηέρω όια ηα απαηηνύκελα
πξνζόληα γηα ηνλ επηδηωθόκελν θωδηθό ζέζεο, όπωο απηά αλαθέξνληαη ζηελ αλωηέξω πξόζθιεζε
β) δελ έρω θαηαδηθαζηεί ζε θαθνύξγεκα θαη ζε νπνηαδήπνηε πνηλή γηα θινπή, ππεμαίξεζε (θνηλή θαη ζηελ
ππεξεζία), απάηε, εθβίαζε, πιαζηνγξαθία, δωξνδνθία, θαηαπίεζε, απηζηία πεξί ηελ ππεξεζία, παξάβαζε
θαζήθνληνο, θαζ’ ππνηξνπή ζπθνθαληηθή δπζθήκεζε, θαζώο θαη γηα νπνηνδήπνηε έγθιεκα θαηά ηεο
γελεηήζηαο ειεπζεξίαο ή έγθιεκα νηθνλνκηθήο εθκεηάιιεπζεο ηεο γελεηήζηαο δωήο,
γ) δελ είκαη ππόδηθνο θαη δελ έρω παξαπεκθζεί κε ηειεζίδηθν βνύιεπκα γηα θαθνύξγεκα ή γηα
πιεκκέιεκα ηεο πξνεγνύκελεο πεξίπηωζεο, έζηω θαη αλ ην αδίθεκα παξαγξάθεθε,
δ) δελ έρω, ιόγω θαηαδίθεο, ζηεξεζεί ηα πνιηηηθά κνπ δηθαηώκαηα θαη γηα όζν ρξόλν δηαξθεί ε ζηέξεζε
απηή.
(4)

Ηκεξνκελία:

.../...../20.....

Ο – Η Δειώλ

(Τπνγξαθή)

(1) Αλαγξάθεηαη από ηνλ ελδηαθεξόκελν πνιίηε ή Αξρή ή ε Τπεξεζία ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα, πνπ απεπζύλεηαη ε αίηεζε.
(2) Αλαγξάθεηαη νινγξάθσο.
(3) «Όπνηνο ελ γλώζεη ηνπ δειώλεη ςεπδή γεγνλόηα ή αξλείηαη ή απνθξύπηεη ηα αιεζηλά κε έγγξαθε ππεύζπλε δήισζε ηνπ
άξζξνπ 8 ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ κελώλ. Εάλ ν ππαίηηνο απηώλ ησλ πξάμεσλ ζθόπεπε λα πξνζπνξίζεη ζηνλ
εαπηόλ ηνπ ή ζε άιινλ πεξηνπζηαθό όθεινο βιάπηνληαο ηξίηνλ ή ζθόπεπε λα βιάςεη άιινλ, ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε κέρξη 10 εηώλ.
(4) ε πεξίπησζε αλεπάξθεηαο ρώξνπ ε δήισζε ζπλερίδεηαη ζηελ πίζσ όςε ηεο θαη ππνγξάθεηαη από ηνλ δεινύληα ή ηελ
δεινύζα.

