ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

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)

ΠΡΟΣ(1):

Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης

Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:
Ημερομηνία γέννησης:
Τόπος Γέννησης:
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:
Τόπος Κατοικίας:
Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):

Τηλ:
Οδός:

Αριθ:

ΤΚ:

Δ/νση Ηλεκτρ.
Ταχυδρομείου
(Εmail):

Σχετικά με την αίτησή μου στο πλαίσιο της από 5.11.2018 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για
τη θέση του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΤ Α.Ε., με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας
τις κυρώσεις(1), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986,
δηλώνω ότι δεν συντρέχει στο πρόσωπο μου κανένα από τα κωλύματα και ασυμβίβαστα διορισμού
που αναφέρονται στην ανωτέρω πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και συγκεκριμένα:
1. Δεν έχω την ιδιότητα του προμηθευτή ή του εν γένει αντισυμβαλλόμενου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. µε
σύμβαση έργου ή παροχής υπηρεσιών.
2. Δεν συμμετέχω µε οποιονδήποτε τρόπο σε άλλη εταιρεία σχετική µε τα Μέσα Μαζικής
Ενημέρωσης.
3. Δεν είμαι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου σε συνδικαλιστικά σωματεία και ενώσεις των
εργαζομένων της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.
4. Δεν έχω την ιδιότητα του μέλους του Υπουργικού Συμβουλίου, του Υφυπουργού, του Γενικού ή
Ειδικού Γραμματέα Υπουργείου ή αυτοτελούς Γενικής Γραμματείας, του Βουλευτή, του
Δημάρχου, του Περιφερειάρχη, του Αντιπεριφερειάρχη, του περιφερειακού και δημοτικού
συμβούλου, του πολιτικού διοικητικού υπαλλήλου του κράτους ή νομικών προσώπων
δημοσίου δικαίου µε σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου και ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή
ορισμένου χρόνου ούτε κατέχω θέση σε όργανο πολιτικού κόμματος.
5. Δεν έχει εκδοθεί σε βάρος μου αμετάκλητη δικαστική απόφαση για αδίκημα που συνεπάγεται
κώλυμα διορισμού σε θέση δημοσίου υπαλλήλου ή έκπτωση δημοσίου υπαλλήλου, σύμφωνα

1

με τα άρθρα 5, 8, 9 και 149 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών
Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.
6. Δεν συντρέχει στο πρόσωπό μου περίπτωση σύγκρουσης συμφερόντων αναφορικά με την
υποψηφιότητά μου προς πλήρωση της θέσης στην οποία αφορά η πρόσκληση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος.
7. Δεν έχω πτωχεύσει.
8. Δεν έχω αποκλεισθεί ή παυθεί από αρμόδια αρχή από την άσκηση επαγγέλματος και δεν μου
έχει απαγορευθεί η ανάληψη θέσης διευθυντού ή στελέχους οιουδήποτε δημόσιου νομικού
προσώπου, λόγω σοβαρού πειθαρχικού παραπτώματος.
Ημερομηνία:

…/11/2018
Ο – Η Δηλ.

(Υπογραφή)
(1) «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.
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