
 
  

 

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:  Δπώλπκν:  

Όλνκα θαη Δπώλπκν Παηέξα:   

Όλνκα θαη Δπώλπκν Μεηέξαο:  

Ηκεξνκελία γέλλεζεο
(2)

:   

Σόπνο Γέλλεζεο:  

Αξηζκόο Γειηίνπ Σαπηόηεηαο:  Σει:  

Σόπνο Καηνηθίαο:  Οδόο:  Αξηζ:  ΣΚ:  

Αξ. Σειενκνηνηύπνπ (Fax):  

Γ/λζε Ηιεθηξ. 
Σαρπδξνκείνπ 
(Δmail):  

 
 

 
Με αηνκηθή κνπ επζύλε, είηε σο θπζηθό πξόζσπν ………………………………………….. ή σο λόκηκνο εθπξόζσπνο / Γ/λσλ 
ύκβνπινο / κέινο Γ.. (συμπληρώνεται κατά περίπτωση)  ηεο εηαηξείαο ……………………….…………………………….. θαη 
γλσξίδνληαο ηηο θπξώζεηο (3), πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 1599/1986 θαη έρνληαο 
ιάβεη γλώζε ησλ όξσλ ηεο ππ’ αξ. πξση. …………………………….. πξόζθιεζεο ππνβνιήο πξνζθνξάο ηνπο νπνίνπο 
απνδέρνκαη πιήξσο θαη αλεπηθύιαθηα, δηλώνω όηη δελ βξίζθνκαη ζε κία από ηηο θαηαζηάζεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ 

Ν. 4412/2016 όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη αληηθαηαζηάζεθε από ηηο παξ. 1-2 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν.4782/2021, πνπ απνηεινύλ 
ιόγνπο απνθιεηζκνύ από ηηο δεκόζηεο ζπκβάζεηο θαη ζπγθεθξηκέλα: 
 
Γελ ππάξρεη εηο βάξνο κνπ ακεηάθιεηε θαηαδηθαζηηθή απόθαζε γηα έλα από ηα αθόινπζα εγθιήκαηα: 
 
  
α) ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, όπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο απόθαζεο-πιαίζην 2008/841/ΓΔΤ ηνπ 
πκβνπιίνπ ηεο 24εο Οθησβξίνπ 2008, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο (ΔΔ L 300 ηεο 11.11.2008 ζ.42), 
 θαη ηα εγθιήκαηα ηνπ άξζξνπ 187 ηνπ Πνηληθνύ Κώδηθα (εγθιεκαηηθή νξγάλσζε), 
 
β) ελεξγεηηθή δσξνδνθία, όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηεο ζύκβαζεο πεξί ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο δσξνδνθίαο 
ζηελ νπνία ελέρνληαη ππάιιεινη ησλ Δπξσπατθώλ Κνηλνηήησλ ή ησλ θξαηώλ κειώλ ηεο Έλσζεο (ΔΔ C 195 ηεο 
25.6.1997, ζ. 1) θαη ζηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο απόθαζεο - πιαίζην 2003/568/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 22αο 
Ινπιίνπ 2003, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δσξνδνθίαο ζηνλ ηδησηηθό ηνκέα (ΔΔ L 192 ηεο 31.7.2003, ζ. 54), θαζώο 
θαη, όπσο νξίδεηαη ζην εζληθό δίθαην ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα, θαη ηα εγθιήκαηα ησλ άξζξσλ 159Α (δσξνδνθία πνιηηηθώλ 
πξνζώπσλ), 236 (δσξνδνθία ππαιιήινπ),237 παξ. 2-4 (δσξνδνθία δηθαζηηθώλ ιεηηνπξγώλ), 237Α 
παξ. 2 (εκπνξία επηξξνήο - κεζάδνληεο), 396 παξ. 2 (δσξνδνθία ζηνλ ηδησηηθό ηνκέα) ηνπ Πνηληθνύ Κώδηθα, 
 
γ) απάηε εηο βάξνο ησλ νηθνλνκηθώλ ζπκθεξόλησλ ηεο Έλσζεο, θαηά ηελ έλλνηα ησλ άξζξσλ 3 θαη 4 ηεο 
Οδεγίαο (ΔΔ) 2017/1371 ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 5εο Ινπιίνπ 2017 ζρεηηθά κε ηελ 
θαηαπνιέκεζε, κέζσ ηνπ πνηληθνύ δηθαίνπ, ηεο απάηεο εηο βάξνο ησλ νηθνλνκηθώλ ζπκθεξόλησλ ηεο Έλσζεο 
(L 198/28.07.2017) θαη ηα εγθιήκαηα ησλ άξζξσλ 159

 
Α (δσξνδνθία πνιηηηθώλ πξνζώπσλ), 216 (πιαζηνγξαθία), 

236 (δσξνδνθία ππαιιήινπ), 237 παξ. 2-4 (δσξνδνθία δηθαζηηθώλ ιεηηνπξγώλ), 242 (ςεπδήο βεβαίσζε, λόζεπζε θ.ιπ.), 374 
(δηαθεθξηκέλε θινπή), 375 (ππεμαίξεζε), 386 (απάηε), 386Α (απάηε κε ππνινγηζηή), 386Β (απάηε ζρεηηθή κε ηηο 
επηρνξεγήζεηο), 390 (απηζηία) ηνπ Πνηληθνύ Κώδηθα θαη ησλ άξζξσλ 155 επ. ηνπ Δζληθνύ Σεισλεηαθνύ Κώδηθα (λ. 2960/2001, Α’ 
265), όηαλ απηά ζηξέθνληαη θαηά ησλ νηθνλνκηθώλ ζπκθεξόλησλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή ζπλδένληαη κε ηελ πξνζβνιή 
απηώλ ησλ ζπκθεξόλησλ, θαζώο θαη ηα εγθιήκαηα ησλ άξζξσλ 23 (δηαζπλνξηαθή απάηε ζρεηηθά κε ηνλ ΦΠΑ) θαη 24 



  

(επηθνπξηθέο δηαηάμεηο γηα ηελ πνηληθή πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθώλ ζπκθεξόλησλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο) ηνπ λ. 4689/2020 
(Α’ 103), 
 
 
δ) ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεόκελα κε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο, όπσο νξίδνληαη, 
αληηζηνίρσο ζηα άξζξα 3-4 θαη 5-12 ηεο Οδεγίαο (ΔΔ) 2017/541 ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκ- 
βνπιίνπ ηεο 15εο Μαξηίνπ 2017 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο θαη ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο απόθα- 
ζεο - πιαηζίνπ 2002/475/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ θαη γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο απόθαζεο 2005/671/ΓΔΤ ηνπ πκβνπ- 
ιίνπ (EE L 88/31.03.2017) ή εζηθή απηνπξγία ή ζπλέξγεηα ή απόπεηξα δηάπξαμεο εγθιήκαηνο, όπσο νξίδνληαη ζην 
άξζξν 14 απηήο, θαη ηα εγθιήκαηα ησλ άξζξσλ 187Α θαη 187Β ηνπ Πνηληθνύ Κώδηθα, θαζώο θαη ηα εγθιήκαηα ησλ 
άξζξσλ 32-35 ηνπ λ. 4689/2020 (Α’ 103),  
 
ε) λνκηκνπνίεζε εζόδσλ από παξάλνκεο δξαζηεξηόηεηεο ή ρξεκαηνδόηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο, όπσο απηέο 
νξίδνληαη ζην άξζξν 1 ηεο Οδεγίαο (ΔΔ) 2015/849 ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 20εο 
Μαΐνπ 2015, ζρεηηθά κε ηελ πξόιεςε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνύ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκν- 
πνίεζε εζόδσλ από παξάλνκεο δξαζηεξηόηεηεο ή γηα ηε ρξεκαηνδόηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο, ηελ ηξνπνπνίεζε 
ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΔ) αξηζκ. 648/2012 ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, θαη ηελ θαηάξγεζε 
ηεο νδεγίαο 2005/60/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ θαη ηεο νδεγίαο 2006/70/ΔΚ ηεο 
Δπηηξνπήο (EE L 141/05.06.2015) θαη ηα εγθιήκαηα ησλ άξζξσλ 2 θαη 39 ηνπ λ. 4557/2018 (Α’ 139), 
 
ζη) παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξώπσλ, όπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 2 ηεο Οδεγίαο 2011/36/ΔΔ ηνπ 
Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 5εο Απξηιίνπ 2011, γηα ηελ πξόιεςε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο 
αλζξώπσλ θαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ ηεο, θαζώο θαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο απόθαζεο-πιαίζην 2002/629/ΓΔΤ 
ηνπ πκβνπιίνπ (ЕЕ L 101 ηεο 15.4.2011, ζ.1),  θαη ηα εγθιήκαηα ηνπ άξζξνπ 323Α ηνπ Πνηληθνύ θώδηθα (εκπνξία αλζξώπσλ). 
 
Η ππνρξέσζε απνθιεηζκνύ νηθνλνκηθνύ θνξέα εθαξκόδεηαη επίζεο όηαλ ην πξόζσπν εηο βάξνο ηνπ νπνίνπ εθδόζεθε 
ακεηάθιεηε θαηαδηθαζηηθή απόθαζε είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνύ, δηεπζπληηθνύ ή επνπηηθνύ νξγάλνπ ηνπ ελ ιόγσ νηθνλνκηθνύ 
θνξέα ή έρεη εμνπζία εθπξνζώπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηό. 
 

 
Ηκεξνκελία:      ……………………….. 

 
Ο – Η Γει. 

 
 
 

(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. Δάλ 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.   


