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ΥΠΕΥΘΥΝΗ  ΔΗΛΩΣΗ

(Άρθρο 8 Ν.  1599/1986)

                                                                                                      ( μόνο για  κατ/τα   πώλησης  οινοπνευματωδών ποτών ) 

         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)

Π Ρ Ο Σ (1) :

Ο-Η (όνομα) : Επώνυμο :

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα :

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας :

Ημερομηνία γέννησης (2) :

Τόπος γέννησης :

Αριθμ. Δελτ. Ταυτότητας :
Εκδούσα Αρχή

Τηλ. :

Τόπος Κατοικίας : Οδός : Αριθμ. : Τ.Κ. :

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax) : Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου (e-mail) :

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του 
Ν. 1599/1986 (3), δηλώνω ότι :

δεν έχω καταδικαστεί τελεσίδικα για κανένα από τα αδικήματα, που αναφέρονται στις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 του 
Π.Δ. 180/1979, όπως αυτό ισχύει (αντίσταση, σύσταση και συμμορία, αδικήματα του κεφαλαίου θ΄ του Ποινικού Κώδικα, 
που  αναφέρονται  στα  εγκλήματα  περί  το  νόμισμα,  υπόθαλψη εγκληματία,  παρασιώπηση  εγκλημάτων,  αδικήματα  του 
κεφαλαίου ιγ΄ του Ποινικού Κώδικα, που αναφέρονται στα κοινώς επικίνδυνα εγκλήματα, ανθρωποκτονία εκ προθέσεως, 
σωματική βλάβη εκ προθέσεως, που προβλέπονται από τα άρθρα 309, 310 και 311 του Π.Κ., αρπαγή, αρπαγή ανηλίκου,  
κλοπή, ληστεία, φθορά προκαλούσα το κοινό αίσθημα (άρθρο 384 α του Π.Κ.),  εκβίαση, απάτη, αποδοχή και διάθεση  
προϊόντων  εγκλήματος,  παραβάσεις  των  διατάξεων  περί  όπλων,  εκρηκτικών  υλών  και  εκρηκτικών  μηχανημάτων, 
παραβάσεις των νόμων ναρκωτικών, κακουργήματα ή πλημμελήματα αναφερόμενα στα κεφάλαια του Π.Κ. περί εσχάτης 
προδοσίας και προδοσίας της χώρας ή άλλων συναφών νόμων και για οποιοδήποτε έγκλημα περί των ηθών.)
                               

Ημερομηνία  ……/……/…….
   Ο – Η Δηλ……………

          (Υπογραφή)

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή 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 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  η  δήλωση συνεχίζεται  στην  πίσω  όψη  της  και  υπογράφεται  από  τον  δηλούντα  ή  την 
δηλούσα.
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