ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
SOLEMN DECLARATION
(άρθρο 8 Ν.1599/1986, ar.8 Act 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) / The accuracy of the information
submitted with this form can be verified based on the records of other authorities (article 8, par. 4, Act. 1599/1986)

ΠΡΟΣ/To

(1)

:

ΔΗΜΟ ΣΥΡΟΥ – ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ / MUNICIPALITY OF SYROS-ERMOUPOLIS

Όνομα /Name :

Επώνυμο / Surname:
Όνομα και Επώνυμο Πατέρα /
Father’s name & surname:
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας
Mother’s name & surname:
Ημερομηνία γέννησης(2):
Date of birth:
Τόπος Γέννησης
Place of birth:
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:
European ID or Passport
Number / Date of issue/Date of
Expiry/Issuing Authority
Τόπος Κατοικίας
Place of Residence:
Τηλέφωνο
Telephone Number:

Οδός:
Address:
Email:

Αριθ:
No:

TK:
ZIP:

Ελληνικά: Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6
του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:
α) Δεν έχω κώλυμα για γάμο από τα αναφερόμενα στα άρθρα 1350 (συμφωνία μελλονύμφων), 1351 (εμπίπτοντες
στο αρ. 128 και α’ παρ. αρ. 131 καθώς και εκείνοι/ες στους οποίους/ες έχει απαγορευθεί ειδικά η τέλεση γάμου
σύμφωνα με το αρ. 129 αρ. 2), 1352 (ευρισκόμενοι/ες σε επικουρική δικαστική συμπαράσταση-χρειάζεται
συναίνεση του δικαστικού συμπαραστάτη), 1354 (ήδη έγγαμοι χωρίς αμετάκλητη λύση ή ακύρωση προηγούμενου
γάμου), 1356 (συγγενείς εξ αίματος σε ευθεία γραμμή απεριόριστα και σε πλάγια γραμμή έως και τον 4ο βαθμό),
1357 (συγγενείς εξ αγχιστείας σε ευθεία γραμμή απεριόριστα και σε πλάγια έως και τον 3ο βαθμό), 1360 (μεταξύ
εκείνου που υιοθέτησε ή των κατιόντων με αυτόν που υιοθετήθηκε) του Αστικού Κώδικα.
β) Είμαι μόνιμος/η κάτοικος του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης
γ) Τελώ ………….. γάμο (σημειώνεται ο βαθμός γάμου )
δ) Το Α.Φ.Μ μου είναι: ______________________________________
ε) Το Α.Μ.Κ.Α μου είναι: _____________________________________
στ) Ο ασφαλιστικός μου Φορέας είναι:__________________________
English: In my personal responsibility and knowing the sanctions(3) set in the provisions of paragraph 6 of art. 22 of
Act 1599/1986, I declare that:
a) There is no obstacle for marriage from the ones mentioned in articles 1350, 1351, 1352, 1356, 1357, 1360 of

the Greek Civil Code.
b) I reside permanently within the district of the Municipality of Syros-Ermoupolis
c) This will be my ______ marriage (marriage degree: 1st, 2nd, 3rd etc.)
d) My Tax Identification Number in Greece (AFM) is : ______________________________________
e) My Social Security Number in Greece (AMKA) is: _____________________________________
f) National Insurance [Social Security Entity] (eg. EFKA-IKA, EFKA-OAEE etc) :__________________________

Σύρος/Syros …………………………….20….
Ο/Η Δηλ……….../Signature

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη η Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση. (2) Αναγράφεται ολογράφως. (3) «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. (4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα. (1) Filled in by the applicant of the
Authority or Organization of the public sector that this application is sent to. (2) Written in full. (3) Whoever knowingly states false facts or denies or conceals the true facts with a written solemn declaration of Article 8 shall be punished
with imprisonment of at least three months. If the person responsible for these acts intended to obtain pecuniary advantage harming others or intended to harm others, is punishable by imprisonment of up to 10 years. (4) In case of
insufficient space the declaration may continue at the back side and is signed by the applicant.

