
  

 

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)

: ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟΤ ΕΡΡΩΝ 

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):  

 
Με αςξμική μξσ εσθύμη και γμχοίζξμςαπ ςιπ κσοώρειπ (3), πξσ ποξβλέπξμςαι από ςιπ διαςάνειπ ςηπ παο. 6 ςξσ άοθοξσ 22 ςξσ 
Ν. 1599/1986, δηλώμχ όςι: 

 
1. Πληρώ τις προϋποθέσεις της παρ. 4 άρθρου 3 Ν. 2081/1992 πξσ αματέοει: «Εκλόγιμξι είμαι όρξι έυξσμ ςα ποξρόμςα 
ςξσ εκλξγέα και διεςέλεραμ μέλη ςξσ Επιμεληςηοίξσ ςξσλάυιρςξμ για ςοία υοόμια, είςε αςξμικά είςε χπ μέλη ποξρχπικώμ 
εςαιοειώμ ή εςαιοειώμ πεοιξοιρμέμηπ εσθύμηπ ή διξικηςικώμ ρσμβξσλίχμ αμχμύμχμ εςαιοειώμ, ή ρσμεςαιοιρμώμ, ή χπ 
εκποόρχπξι σπξκαςαρςημάςχμ ελλημικώμ ή αλλξδαπώμ επιυειοήρεχμ. Δεμ είμαι εκλόγιμξι όρξι είμαι ρσμςανιξύυξι…….» 
2. Δεμ εμπίπτω στα ασυμβίβαστα που αμαφέρομται στημ παρ. 3 του ιδίου άρθρου, που προστέθηκε με το άρθρο 22 Ν. 
3419/2005 που αμαφέρειι: «Σξ δικαίχμα φήτξσ αρκείςαι ποξρχπικά. ςεοξύμςαι ςξσ δικαιώμαςξπ φήτξσ όρξι έυξσμ 
ρςεοηθεί αμεςακλήςχπ ςα πξλιςικά ςξσπ δικαιώμαςα και για όρξ υοόμξ διαοκεί η ρςέοηρη ασςή, όρξι ςελξύμ σπό δικαρςική 
απαγόοεσρη ή δικαρςική αμςίληφη, όρξι έυξσμ καςαδικαρθεί αμεςακλήςχπ ρε ξπξιαδήπξςε πξιμή για κλξπή, σπεναίοερη, 
αιρυοξκέοδεια, μξθεία, απιρςία, φεσδξοκία, απάςη, εκβίαρη, πλαρςξγοατία, δχοξδξκία, δόλια υοεξκξπία, λαθοεμπξοία, 
ςξκξγλστία, παοάβαρη ςχμ άοθοχμ 336 και 353 ςξσ Πξιμικξύ Κώδικα ή για παοαβάρειπ ςξσ μόμξσ πεοί εμπξοίαπ μαοκχ-
ςικώμ και ετόρξμ ξι ρυεςικέπ πξιμέπ είμαι καςαυχοιρμέμεπ ρςξ απόρπαρμα ςξσ πξιμικξύ μηςοώξσ, ρύμτχμα με ςξ άοθοξ 
577 ςξσ Κώδικα Πξιμικήπ Δικξμξμίαπ, όρξι έυξσμ καςαδικαρθεί αμεςακλήςχπ ρε πξιμή τσλάκιρηπ για παοάβαρη ςηπ 
μξμξθερίαπ πξσ διέπει ςιπ αμώμσμεπ εςαιοείεπ, ςηπ ςελχμειακήπ μξμξθερίαπ ή για παοάμξμη άρκηρη εμπξοικξύ 
επαγγέλμαςξπ ή για παοαβάρειπ ςχμ διαςάνεχμ ςξσ Ν. 936/1979 και δεμ έυξσμ παοέλθει ςέρρεοα έςη από ςημ 
απξκαςάρςαρή ςξσπ, όρξι έυξσμ κηοσυθεί ςελεριδίκχπ ρε καςάρςαρη πςώυεσρηπ και δεμ έυξσμ απξκαςαρςαθεί ή ξι 
επιυειοήρειπ ςξσπ ςελξύμ σπό αμαγκαρςική εκκαθάοιρη»  

Ημεοξμημία                    2017 
                                                                                                                   Ο / Η   ΔΗΛ 

 
  

(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.  
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