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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
(άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

 

 

 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις
(3)

, που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του 
Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 

4.8) Δεν έχω καταδικαστεί για πλημμέλημα ή κακούργημα.                                                                           

4.9) Δεν είμαι υπόδικος λόγω παραπομπής με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης 

περίπτωσης, έστω αν και το αδίκημα παραγράφηκε. 

Σε περίπτωση επιλογής μου θα προσκομίσω τα αντίστοιχα πιστοποιητικά από την Εισαγγελία (4.8-4.9). 

6.1.β)   Δεν έχω λόγω καταδίκης στερηθεί τα πολιτικά μου δικαιώματα και δεν έχει λήξει ο χρόνος που ορίστηκε για τη στέρηση. 

6.1.γ)   Δεν τελώ είτε υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική ) είτε _υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση 

(πλήρη ή μερική ) είτε υπό συνδυασμό και των δύο προηγουμένων. 

 
 

Ημερομηνία:  ......... 20 ..... 

Ο - Η Δηλ. 

(Υπογραφή) 
 
 
 
 

(1)  Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η 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. 

 
 

 

ΠΡΟΣ(1): ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. 

Ο - Η Όνομα: 

 

Επώνυμο: 

 

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα: 

 

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας: 

 

Ημερομηνία γέννησης
(2)

: 

 

Τόπος Γέννησης: 

 

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας: 

 

Τηλ: 

 

Τόπος Κατοικίας:   Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεομοιότυπου (Fax): 

 Δ/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομείου 
(Email):  

 

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) 
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6.1.δ)    Δεν εκκρεμούν εναντίον μου αγωγές ή διαταγές πληρωμής και γενικά δεν οφείλω σε τρίτους..                                                                           

6.1ε)     Δεν έχω απολυθεί από θέση δημοσίου υπαλλήλου ή υπαλλήλου Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α. ή Ν.Π.Ι.Δ. του άρθρου 14 

του Ν.2190/1994 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 1 του Ν.2527/1997 ή Ν.Π.Ι.Δ. της παρ.3 του 

άρθρου 1 του Ν 2527/1997, λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσης ή λόγω 

καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο οφειλόμενο σε υπαιτιότητα του εργαζομένου και δεν έχει παρέλθει 

πενταετία από την απόλυση. 

6.1στ)  Έχω εκπληρώσει τις στρατιωτικές μου υποχρεώσεις μέχρι τη λήξη της υποβολής των αιτήσεων ή έχω) 

απαλλαγεί νόμιμα από αυτές (αφορά στους άνδρες). 

6.1ζ)    Έχω τη δυνατότητα έκδοσης εγγυητικής επιστολής από αναγνωρισμένη τράπεζα. 

6.3)      Έχω γνώσεις χειρισμού Η/Υ. 

6.5)      Δεν ασκώ ανταγωνιστική δραστηριότητα ως προς την εταιρεία και τον ΕΛΤΑ. 

6.13)    Όλα τα αναγραφόμενα στοιχεία είναι ορθά.  

Δεσμεύομαι ότι μέσα σε χρονικό διάστημα 30 ημερών αφού επιλεγώ θα έχω εκπληρώσει και ολοκληρώσει τις 

απαιτούμενες εργασίες και δεσμεύσεις για την οριστική ανάληψη του Πρακτορείου Ταχυμεταφορών με την 

υπογραφή της Σύμβασης Πρακτορείας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ημερομηνία:  .......... 20 ......  

Ο - Η Δηλ. 

(Υπογραφή) 


