ΥΠΕΥΘ
ΘΥΝΗ ∆Η
ΗΛΩΣΗ
(άρ
ρθρο 8 Ν.1599/1
1986)

Η ακρίβεια των σ
στοιχείων που υποβάλλονται
υ
με
μ αυτή τη δήλω
ωση μπορεί να ελεγχθεί με βάσ
ση το αρχείο άλλλων υπηρεσιώ
ών (άρθρο 8
παρ. 4 Ν. 1599/1986))

ΠΡ
ΡΟΣ(1):

ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠ
ΠΟΝ∆ΙΑ ΕΛΛ
ΛΑ∆ΟΣ

Ο – Η Όνομα:

Επώνυ
υμο:

Όνο
ομα και Επώνυμ
μο Πατέρα:
Όνο
ομα και Επώνυμ
μο Μητέρας:
(2)

Ημεερομηνία γέννησ
σης :
Τόπ
πος Γέννησης:
Αριθμός ∆ελτίου Ταυτότητας:
Τόπ
πος Κατοικίας:
Αρ.. Τηλεομοιοτύπο
ου (Fax):

Τη
ηλ:
Οδ
δός:

Αριθ:

ΤΚ:

∆/νση
∆
Ηλεκτρ.
Ταχυδρομείου
Τ
(Ε
Εmail):

(3)
πονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρ
ρθρου 22 του
Μεε ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις , που προβλέπ
Ν. 1599/1986, δη
ηλώνω ότι: Έχ
χω απολέσει την
τ σκοπευτικκή μου ταυτότη
ητα που έχει εκδώσει η Σκοπ
πευτική Ομοσ
σπονδία

Ελ
λλάδος ΣΚ.Ο.Ε., με αριθμ
μό μητρώου 337
3

, και παρακαλώ
π
για την επανέκκδοση της.------------------

Ημεερομηνία:
Ο – Η ∆ηλ.

(Υπογραφή)

ναγράφεται απ
πό τον ενδιαφ
φερόμενο πολίττη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου το
ομέα, που απεευθύνεται η αίττηση.
(1) Αν
(2) Αν
ναγράφεται ολλογράφως.
(3) «Ό
Όποιος εν γννώσει του δηλλώνει ψευδή γεγονότα
γ
ή α
αρνείται ή απο
οκρύπτει τα αληθινά
α
με έγγγραφη υπεύθ
θυνη δήλωση του
άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκισ
ση τουλάχιστον τριών μηνώ
ών. Εάν ο υπα
αίτιος αυτών τω
ων πράξεων σ
σκόπευε να προσπορίσει
π
σ
στον
όν του ή σε άλλλον περιουσια
ακό όφελος βλ
λάπτοντας τρίτ
ίτον ή σκόπευε να βλάψει άλ
λλον, τιμωρείτται με κάθειρξη
η μέχρι 10 ετώ
ών.
εαυτό
(4) Σε
Σ περίπτωση ανεπάρκειαςς χώρου η δή
ήλωση συνεχίίζεται στην πίίσω όψη της και υπογράφ
φεται από τον
ν δηλούντα ή την
δηλού
ύσα.

Cre
eated by Sho
ooting Team Skomat

