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)

(1)

ΠΡΟ :

Τπνπξγείν Ψεθηαθήο Πνιηηηθήο, Σειεπηθνηλσληώλ θαη Δλεκέξσζεο

Ο – Η Όλνκα:

Δπώλπκν:

Όλνκα θαη Δπώλπκν Παηέξα:
Όλνκα θαη Δπώλπκν Μεηέξαο:
Ηκεξνκελία γέλλεζεο:
Σόπνο Γέλλεζεο:
Αξηζκόο Γειηίνπ Σαπηόηεηαο:
Σόπνο Καηνηθίαο:
Αξ. Σειενκνηνηύπνπ (Fax):

Σει:
Οδόο:

Αξηζ:

ΣΚ:

Γ/λζε Ηιεθηξ.
Σαρπδξνκείνπ
(Δmail):

ρεηηθά κε ηελ αίηεζή κνπ ζην πιαίζην ηεο από 28.9.2017 Πξόζθιεζεο Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο γηα
ηε ζέζε ηνπ κέινπο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο ΔΡΣ Α.Δ., κε αηνκηθή κνπ επζύλε θαη γλσξίδνληαο
ηηο θπξώζεηο(1), πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 1599/1986,
δειώλσ όηη δελ ζπληξέρεη ζην πξόζσπν κνπ θαλέλα από ηα θσιύκαηα θαη αζπκβίβαζηα δηνξηζκνύ
πνπ αλαθέξνληαη ζηελ αλσηέξσ πξόζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο θαη ζπγθεθξηκέλα:
1. Γελ έρσ ηελ ηδηόηεηα ηνπ πξνκεζεπηή ή ηνπ ελ γέλεη αληηζπκβαιιόκελνπ ηεο Δ.Ρ.Σ. Α.Δ. µε
ζύκβαζε έξγνπ ή παξνρήο ππεξεζηώλ.
2. Γελ ζπκκεηέρσ µε νπνηνλδήπνηε ηξόπν ζε άιιε εηαηξεία ζρεηηθή µε ηα Μέζα Μαδηθήο
Δλεκέξσζεο.
3. Γελ είκαη κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ζε ζπλδηθαιηζηηθά ζσκαηεία θαη ελώζεηο ησλ
εξγαδνκέλσλ ηεο Δ.Ρ.Σ. Α.Δ.
4. Γελ έρσ ηελ ηδηόηεηα ηνπ κέινπο ηνπ Τπνπξγηθνύ πκβνπιίνπ, ηνπ Τθππνπξγνύ, ηνπ Γεληθνύ ή
Δηδηθνύ Γξακκαηέα Τπνπξγείνπ ή απηνηεινύο Γεληθήο Γξακκαηείαο, ηνπ Βνπιεπηή, ηνπ
Γεκάξρνπ, ηνπ Πεξηθεξεηάξρε, ηνπ Αληηπεξηθεξεηάξρε, ηνπ πεξηθεξεηαθνύ θαη δεκνηηθνύ
ζπκβνύινπ, ηνπ πνιηηηθνύ δηνηθεηηθνύ ππαιιήινπ ηνπ θξάηνπο ή λνκηθώλ πξνζώπσλ δεκνζίνπ
δηθαίνπ µε ζρέζε εξγαζίαο δεκνζίνπ δηθαίνπ θαη ηδησηηθνύ δηθαίνπ ανξίζηνπ ή νξηζκέλνπ
ρξόλνπ νύηε θαηέρσ ζέζε ζε όξγαλν πνιηηηθνύ θόκκαηνο.
5. Γελ έρεη εθδνζεί ζε βάξνο κνπ ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απόθαζε γηα αδίθεκα πνπ ζπλεπάγεηαη
θώιπκα δηνξηζκνύ ζε ζέζε δεκνζίνπ ππαιιήινπ ή έθπησζε δεκνζίνπ ππαιιήινπ, ζύκθσλα
κε ηα άξζξα 5, 8, 9 θαη 149 ηνπ Κώδηθα Καηάζηαζεο Γεκνζίσλ Πνιηηηθώλ Γηνηθεηηθώλ
Τπαιιήισλ θαη Τπαιιήισλ Ν.Π.Γ.Γ.
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6. Γελ ζπληξέρεη ζην πξόζσπό κνπ πεξίπησζε ζύγθξνπζεο ζπκθεξόλησλ αλαθνξηθά κε ηελ
ππνςεθηόηεηά κνπ πξνο πιήξσζε ηεο ζέζεο ζηελ νπνία αθνξά ε πξόζθιεζε εθδήισζεο
ελδηαθέξνληνο.
7. Γελ έρσ πησρεύζεη.
8. Γελ έρσ απνθιεηζζεί ή παπζεί από αξκόδηα αξρή από ηελ άζθεζε επαγγέικαηνο θαη δελ κνπ
έρεη απαγνξεπζεί ε αλάιεςε ζέζεο δηεπζπληνύ ή ζηειέρνπο νηνπδήπνηε δεκόζηνπ λνκηθνύ
πξνζώπνπ, ιόγσ ζνβαξνύ πεηζαξρηθνύ παξαπηώκαηνο.
Ηκεξνκελία:

…/…/2017
Ο – Η Γει.

(Τπνγξαθή)
(1) «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.
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