
  

 

 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ*  
(άρθρο 8 Ν. 1599/1986) 

Η ακρίβεια των στοιχείων που αναφέρονται σε αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών 
(άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986). 

 

ΠΡΟΣ: ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 

Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:   

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:  

Ημερομηνία Γέννησης
(1)

:   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:  Τηλ.:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ.:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):  

Δ/νση Ηλεκτρον. 
Ταχυδρομείου 
(e- mail):  

 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις
(2)

 που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 

1599/1986, δηλώνω ότι: Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 -3γ- παρ. 4 του Ν.3419/2005 δεν έχω στερηθεί 

αμετακλήτως τα πολιτικά μου δικαιώματα και δεν ευρίσκομαι σε χρόνο στέρησης τους, δεν τελώ υπό δικαστική 

απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη, δεν έχω καταδικαστεί αμετακλήτως σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, 

υπεξαίρεση, αισχροκέρδεια, νοθεία, απιστία, ψευδορκία, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, δωροδοκία, δόλια 

χρεοκοπία, λαθρεμπορία, τοκογλυφία, παράβαση των άρθρων 336 και 353 του Ποινικού Κώδικα ή για παραβιάσεις 

του Νόμου περί εμπορίας Ναρκωτικών και, εφόσον οι σχετικές ποινές είναι καταχωρημένες στο απόσπασμα του 

ποινικού μητρώου, σύμφωνα με το άρθρο 557 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, δεν έχω καταδικαστεί αμετακλήτως σε 

ποινή φυλάκισης για παράβαση της νομοθεσίας που διέπει τις ανώνυμες εταιρείες, της τελωνειακής νομοθεσίας ή για 

παράνομη άσκηση εμπορικού επαγγέλματος ή για παραβάσεις των διατάξεων του Ν.936/1979 (ΦΕΚ 144
α
) και δεν 

έχουν παρέλθει τέσσερα έτη από την αποκατάστασή τους, δεν έχω κηρυχθεί τελεσιδίκως σε κατάσταση πτώχευσης 

και δεν έχω αποκατασταθεί ή οι επιχειρήσεις μου δεν τελούν υπό αναγκαστική εκκαθάριση. Δεν είμαι συνταξιούχος.   

Λευκάδα, …………………………2017 

                Ο/Η ΔΗΛ…………… 

(Υπογραφή) 

 

 

   

 

(1) Αναγράφεται ολογράφως. 

(2) «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». 

       
 (1) Αν ο χώρος του παραπάνω πίνακα δεν επαρκεί, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και δεύτερο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης. 

 

  

 


