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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ 
ΥΠΕΥΘΥΝΗΔΗΛΩΣΗ 
(άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

 
Η αθξίβεηα ηωλ ζηνηρείωλ πνπ ππνβάιινληαη κε απηή ηε δήιωζε κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην αξρείν άιιωλ 
ππεξεζηώλ (άξζξν 8, παξ. 4 Ν. 1599/1986) 

 
ΠΡΟ(1):  

 ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑ 
Ο – Η Όλνκα:  

 
 Επώλπκν:  

 
 

Όλνκα θαη Επώλπκν Παηέξα:   
Όλνκα θαη Επώλπκν Μεηέξαο:   
Ηκεξνκελία γέλλεζεο(2):   
Σόπνο Γέλλεζεο:   
Αξηζκόο Δειηίνπ Σαπηόηεηαο  Σει:  
Σόπνο 
Καηνηθίαο:  
 

 Οδόο/ 
Αξηζκόο  

 ΣΚ  

Αξ. Σειενκνηνηύπνπ (Fax):  
 

 Δ/λζε 
Ηιεθηξ. 
Σαρπδξνκείνπ  
(Ε-mail):  

 

 

Με αηνκηθή κνπ επζύλε θαη γλωξίδνληαο ηηο θπξώζεηο (3), πνπ πξνβιέπνληαη από ηεο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 

22 ηνπ Ν. 1599/1986, δειώλω όηη:  

1. Τα ςτοιχεία του ςυνθμμζνου βιογραφικοφ μου ςθμειϊματοσ είναι ακριβι και αλθκι.  

2. Γνωρίηω ότι, εάν από καταγγελία ι αυτεπάγγελτο ζλεγχο ι από οποιονδιποτε ζλεγχο των αποδεικτικϊν 

ςτοιχείων προκφψει οποιαδιποτε διαφορά με όςα δθλϊνω ςτθν υπεφκυνθ διλωςθ, τότε αποκλείομαι από 

τθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ ςυνεργατϊν/ζκτακτου προςωπικοφ (ςτο πλαίςιο τθσ εν λόγω πρόςκλθςθσ) και κα 

ζχω τισ προβλεπόμενεσ από τισ διατάξεισ του Ν. 1599/1986 ποινικζσ κυρϊςεισ  

3. Έχω ενθμερωκεί για τθν επεξεργαςία των προςωπικϊν μου δεδομζνων και πλθροφοριϊν αποκλειςτικά 

και μόνο για τουσ ςκοποφσ τθσ επιλογισ των υποψθφίων, ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ  πρωτ. ../..-..-2019 

πρόςκλθςθσ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ και ςυναινϊ ςτθν επεξεργαςία τουσ.  

 

 

 

Ημερομηνία: ../../20...  
Ο – Η Δηλϊν  

(Υπογραθή) 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεςία του δημόςιου τομζα, που απευθφνεται η αίτηςη.  

(2) Αναγράφεται ολογράφωσ.  

(3) «Όποιοσ εν γνϊςει του δηλϊνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρφπτει τα αληθινά με ζγγραφη υπεφθυνη δήλωςη του 

άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιςη τουλάχιςτον τριϊν μηνϊν. Εάν ο υπαίτιοσ αυτϊν των πράξεων ςκόπευε να προςπορίςει 

ςτον εαυτόν του ή ςε άλλον περιουςιακό όφελοσ βλάπτοντασ τρίτον ή ςκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη 

μζχρι 10 ετϊν.  

(4) Σε περίπηφζη ανεπάρκειας τώροσ η δήλφζη ζσνετίζεηαι ζηην πίζφ όυη ηης και σπογράθεηαι από ηον δηλούνηα ή ηην 

δηλούζα. 
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