ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη κε απηή ηε δήισζε κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην αξρείν άιισλ ππεξεζηώλ
(άξζξν 8 παξ. 4 Ν.1599/1986)

(1)

ΕΝΔΙΑΜΕΟ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ (ΚΑΑΕΚΣ)

ΠΡΟ :
Ο – Η Όλνκα:

Επώλπκν:

Όλνκα θαη Επώλπκν Παηέξα:
Όλνκα θαη Επώλπκν Μεηέξαο:
(2)

Ηκεξνκελία γέλλεζεο :
Σόπνο Γέλλεζεο:
Αξηζκόο Δειηίνπ Σαπηόηεηαο:
Σόπνο Καηνηθίαο:

Σει:
Οδόο:

Αξηζ:

ΣΚ:

Δ/λζε Ηιεθηξ.
Σαρπδξνκείνπ
(Εmail):

Αξ. Σειενκνηνηύπνπ
(Fax):

(3

Με αηνκηθή κνπ επζύλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξώζεηο , πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ
άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη :


Δελ έρσ δηαπξάμεη ζνβαξό επαγγεικαηηθό παξάπησκα ή παξάπησκα πνπ ζίγεη ηνπο θαλόλεο ηεο Κνηλήο
Αιηεπηηθήο Πνιηηηθήο ηεο ΕΕ θαη δελ έρσ θαηαδηθαζηεί γηα αδίθεκα ζρεηηθό κε ηελ επαγγεικαηηθή κνπ
δηαγσγή, ζύκθσλα κε ην άξζξν 10 ηνπ Καλ. (ΕΕ) 508/2014 ηνπ ΕΣΘΑ θαη ηνλ θαη’ εμνπζηνδόηεζε Καλ.
(ΕΕ) 288/2015.
πγθεθξηκέλα:
i.

Δελ έρσ δηαπξάμεη ζνβαξή παξάβαζε βάζεη ηνπ άξζξνπ 42 ηνπ Καλνληζκνύ (ΕΚ) αξηζκ.
1005/2008 ηνπ πκβνπιίνπ ή ηνπ άξζξνπ 90, παξάγξαθνο 1 ηνπ Καλνληζκνύ (ΕΚ) 1224/2009.

ii.

Δελ έρσ ζπκκεηάζρεη ζηελ εθκεηάιιεπζε, ηε δηαρείξηζε ή ηελ ηδηνθηεζία αιηεπηηθώλ ζθαθώλ πνπ
πεξηιακβάλνληαη ζηνλ θαηάινγν ζθαθώλ ΠΛΑ αιηείαο ηεο Έλσζεο, όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 40
παξάγξαθνο 3 ηνπ θαλνληζκνύ (ΕΚ) αξηζκ. 1005/2008 ή ζθαθώλ πνπ θέξνπλ ηε ζεκαία ρσξώλ νη
νπνίεο έρνπλ ραξαθηεξηζζεί σο κε ζπλεξγαδόκελεο ηξίηεο ρώξεο θαηά ην άξζξν 33 ηνπ ίδηνπ
Καλνληζκνύ.

iii.

Δελ έρσ δηαπξάμεη ζνβαξέο παξαβάζεηο ησλ θαλόλσλ ηεο ΚΑιΠ νη νπνίεο έρνπλ ιάβεη ην
ραξαθηεξηζκό απηό ζε άιιεο λνκνζεηηθέο πξάμεηο ηνπ Επξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ
πκβνπιίνπ.

iv.

Δελ έρσ δηαπξάμεη νπνηνδήπνηε από ηα αδηθήκαηα πνπ νξίδνληαη ζηα άξζξα 3 & 4 ηεο νδεγίαο
2008/99/ΕΚ ηνπ Επξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ.

v.

Δελ έρσ δηαπξάμεη απάηε ζην πιαίζην ηνπ Επξσπατθνύ Σακείνπ Αιηείαο ή ηνπ Επξσπατθνύ
Σακείνπ Θάιαζζαο θαη Αιηείαο.



To ίδην αληηθείκελν ηεο επέλδπζεο δελ έρεη πξνηαζεί ή νξηζηηθά ππαρζεί γηα ελίζρπζε – επηρνξήγεζε ζε
αλαπηπμηαθό λόκν ή άιιν Επηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα.



Η ιεηηνπξγία ηεο επέλδπζεο ζα ζπλάδεη κε ηηο ππνρξεώζεηο πνπ απνξξένπλ από ηελ εθαξκνγή ησλ
Κνηλνηηθώλ θαη Εζληθώλ δηαηάμεσλ, (ΚΑιΠ, ΚΟΑ, ΠΛΑ ΑΛΙΕΙΑ, ύζηεκα Ειέγρνπ Αιηεπηηθώλ Πξντόλησλ,
θ.ιπ.), πνπ αθνξνύλ ζηε δηαθίλεζε, εκπνξία, ηρλειαζηκόηεηα ησλ πξντόλησλ, ηελ πξόιεςε, απνηξνπή
θαη εμάιεηςε ηεο ΠΛΑ ΑΛΙΕΙΑ θαη ηε κέξηκλα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ θαηαλαισηή.



Η Ίδηα πκκεηνρή ζα θαιπθζεί σο εμήο: (ζσμπληρώνεηαι η περιγραθή ηοσ ηρόποσ και ηης
διαδικαζίας κάλσυης ηης Ιδίας Σσμμεηοτής)
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………..…………………..…….
Μόνο ζε περίπηφζη επέκηαζης, εκζσγτρονιζμού ή μεηεγκαηάζηαζης σθιζηάμενης επιτείρηζης.
(Εκ ηφν καηφηέρφ ηριών (3) προηάζεφν διαγράθονηαι ασηές ποσ δεν είναι αληθείς)



Η αξρηθή επηρείξεζε, δελ επηδνηήζεθε ζην πιαίζην νπνηνπδήπνηε Εζληθνύ ή Κνηλνηηθνύ Πξνγξάκκαηνο.
ή
Η αξρηθή επηρείξεζε, επηδνηήζεθε από Εζληθνύο ή/θαη Κνηλνηηθνύο πόξνπο ζην πιαίζην ηνπ
Πξνγξάκκαηνο ................................................, κε εκεξνκελία νινθιήξσζεο ηνπ επελδπηηθνύ ζρεδίνπ
…………………….., αιιά ε παξνύζα πξόηαζε δεν περιλαμβάνει αληηθαηάζηαζε ππάξρνπζαο
ππνδνκήο.
ή
Η αξρηθή επηρείξεζε, επηδνηήζεθε από Εζληθνύο ή/θαη Κνηλνηηθνύο πόξνπο ζην πιαίζην ηνπ
Πξνγξάκκαηνο ………………………………………….…, κε εκεξνκελία νινθιήξσζεο ηνπ επελδπηηθνύ
ζρεδίνπ
…………………….., ε παξνύζα πξόηαζε περιλαμβάνει αληηθαηάζηαζε ππάξρνπζαο
ππνδνκήο, αιιά έχει παρέλθει 5ετία από ηελ πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ηνπ επηδνηεκέλνπ
εμνπιηζκνύ. [Γηα ηνλ ππνινγηζκό ηεο 5εηίαο ιακβάλεηαη ππόςε ε εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο
βεβαίσζεο πξνόδνπ θαη θόζηνπο από ην αξκόδην όξγαλν (ΟΕΕ, θιπ.), ηεο δόζεο πιεξσκήο ζηελ νπνία
αληηζηνηρεί ν ζπγθεθξηκέλνο εμνπιηζκόο ή ε εθηειεζζείζα εξγαζία.]

Ηκεξνκελία,…………./……./20…..
Ο/Η Δει

(Τπνγξαθή & θξαγίδα)
(1) Αλαγξάθεηαη από ηνλ ελδηαθεξόκελν πνιίηε ή Αξρή ή ε Τπεξεζία ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα, πνπ απεπζύλεηαη ε αίηεζε.
(2) Αλαγξάθεηαη νινγξάθσο.
(3) «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. Εάλ 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.
(4) ε πεξίπησζε αλεπάξθεηαο ρώξνπ ε δήισζε ζπλερίδεηαη ζηελ πίζσ όςε ηεο θαη ππνγξάθεηαη από ηνλ δεινύληα ή ηελ
δεινύζα.

