
 
 

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): 
 

Ο – Η Όνομα: 
 

Επώνυμο: 
 

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:   

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:  

Ημερομηνία γέννησης(2):  
 

Τόπος Γέννησης: 
 

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:  
Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας:  
Οδός:  

Αριθ:  
ΤΚ:  

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax): 
 

Δ/νση Ηλεκτρ. 

Ταχυδρομείου 
(Ε-mail): 

 

 
Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του 
Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 

1. Θα απασχολήσω τον/ην κάτωθι πολίτη τρίτης χώρας : 
(όνομα)………………………(επώνυμο)………………………πατρώνυμο)……………………(μητρώνυμο)………. 

για περίοδο απασχόλησης τριάντα (30) τουλάχιστον ημερών από την ημερομηνία εισόδου στην ελληνική 

επικράτεια. 

2. Θα καταβάλω το σύνολο των απαιτούμενων ασφαλιστικών εισφορών. 

3. Θα αναλάβω τις προβλεπόμενες δαπάνες, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 3 του 
άρθρου 80 του Ν. 3386/2005 (Α΄ 212). 

4. Θα εκπληρώσω το σύνολο των υποχρεώσεων μου, όπως αυτές απορρέουν από τις κείμενες διατάξεις της 
εργατικής νομοθεσίας για τη σύναψη της σύμβασης εργασίας, την οποία λόγω έκτακτων αναγκών, αδυνατώ να 
συνάψω εγκαίρως για την αντιμετώπιση των αναγκών της εκμετάλλευσής μου. 

5. Θα του  παρέχω επαρκές κατάλυμα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

6. Ο μετακαλούμενος θα διαμένει στη διεύθυνση : ………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

7. Ο μετακαλούμενος θα παρέχει αγροτικές εργασίες στην Περιφερειακή ενότητα :……………………………………. 

Δήμος :……………………………………………, Δημοτική ενότητα/κοινότητα :…………………………………………. 

 
 

 
Ημερομηνία:      ….. /..…/ 2021 

 
Ο – Η Δηλών 

 
 

 

(Υπογραφή) 
 

 
(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή 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. 


