
 

 

  

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
 (άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

 
Η ακρίβεια ηων ζηοιχείων που υποβάλλονηαι με αυηή ηη δήλωζη μπορεί να ελεγχθεί με βάζη ηο αρχείο άλλων υπηρεζιών (άρθρο 8 

παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

  

 

ΠΡΟ
(1)

:  

Ο – Η Όλνκα:  Επώλπκν:  

Όλνκα θαη Επώλπκν Παηέξα:   

Όλνκα θαη Επώλπκν Μεηέξαο:  

Ηκεξνκελία γέλλεζεο
(2)

:   

Σόπνο Γέλλεζεο:  

Αξηζκόο Δειηίνπ Σαπηόηεηαο:  Σει:  

Σόπνο Καηνηθίαο:  Οδόο:  Αξηζ:  ΣΚ:  

Αξ. Σειενκνηνηύπνπ (Fax):  

Δ/λζε Ηιεθηξ. 
Σαρπδξνκείνπ 
(Εmail):  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
                                                                                                                                                                                    

Ηκεξνκελία:               20 
 

                                                                                                                                                                                   Ο – Η Δει. 
 
 
 

                                                                                                                                                                                 (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.  

Με αηνκηθή κνπ επζύλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξώζεηο
(3)

 πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 
22 ηνπ λ.1599/1986, δειώλσ όηη δεν ζσνηρέτοσν ζηο πρόζωπό μοσ καμία από ηις περιπηώζεις ηοσ άρθροσ 8 
παράγραθος 1 ηοσ ν.3528/2007 θαη εηδηθόηεξα α. δελ έρσ θαηαδηθαζηεί γηα θαθνύξγεκα θαη ζε νπνηαδήπνηε πνηλή γηα θινπή, 

ππεμαίξεζε (θνηλή θαη ζηελ ππεξεζία), απάηε, εθβίαζε, πιαζηνγξαθία, απηζηία δηθεγόξνπ, δσξνδνθία, 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 δσήο, β. δελ είκαη ππόδηθνο πνπ έρσ 
παξαπεκθζεί κε ηειεζίδηθν βνύιεπκα γηα θαθνύξγεκα ή γηα πιεκκέιεκα ηεο πεξίπησζεο α΄, έζησ θαη εάλ ην αδίθεκα έρεη 

παξαγξαθεί, γ. δελ έρσ, ιόγσ θαηαδίθεο, ζηεξεζεί ηα πνιηηηθά κνπ δηθαηώκαηα θαη γηα όζν ρξόλν δηαξθεί ε ζηέξεζε απηή, δ. 
δελ ηειώ ππό ζηεξεηηθή δηθαζηηθή ζπκπαξάζηαζε (πιήξε ή κεξηθή), ππό επηθνπξηθή δηθαζηηθή ζπκπαξάζηαζε (πιήξε ή 
κεξηθή) θαη ππό ηηο δύν απηέο θαηαζηάζεηο, και ηοσ άρθροσ 43 παράγραθος 1 ηοσ π.δ.60/2007 θαη εηδηθόηεξα α. ζπκκεηνρή 

ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, όπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 παξάγξαθνο 1 ηεο θνηλήο δξάζεο ηεο 98/773/ΔΕΤ ηνπ 
πκβνπιίνπ (EE L 351 ηεο 29.1.1998, ζει.1), β. δσξνδνθία, όπσο απηή νξίδεηαη αληίζηνηρα ζην άξζξν 3 ηεο πξάμεο ηνπ 
πκβνπιίνπ ηεο 26

εο
 Μαΐνπ 1997 (EE C 195 ηεο 25.6.1997, ζει.1) θαη ζην άξζξν 3 παξάγξαθνο 1 ηεο θνηλήο δξάζεο 

98/742/ΚΕΠΠΑ ηνπ πκβνπιίνπ (EE L 358 ηεο 31.12.1998, ζει.2), γ. απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζύκβαζεο 
ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθώλ ζπκθεξόλησλ ησλ Επξσπατθώλ Κνηλνηήησλ (EE C 316 ηεο 27.11.1995, ζει.48), 
δ. λνκηκνπνίεζε εζόδσλ από παξάλνκεο δξαζηεξηόηεηεο, όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 1 ηεο νδεγίαο 91/308/ΕΟΚ ηνπ 
πκβνπιίνπ, ηεο 10

εο
 Ινπλίνπ 1991, γηα ηελ πξόιεςε ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνύ ζπζηήκαηνο γηα ηε 

λνκηκνπνίεζε  εζόδσλ από παξάλνκεο δξαζηεξηόηεηεο (EE L 166 ηεο 28.6.1991, ζει.77 Οδεγίαο ε νπνία ηξνπνπνηήζεθε 
από ηελ Οδεγία 2001/97/ΕΚ ηνπ Επξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, EE L 344 ηεο 28.12.2001, ζει.76) ε νπνία 
ελζσκαηώζεθε κε ην λ.2331/1995 (Α΄ 173) θαη ηξνπνπνηήζεθε κε ην λ.3424/2005 (Α΄ 305).                                                    (4) 

Γενικό Νοζοκομείο Αθηνών «Ιπποκράηειο» 


