
 

 

  

 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

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): 
 
ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΕΜΠΟΡΩΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ & ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ 

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 
(Εmail):  

 
 
 
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:  
Ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας / προσωπικής επιχείρησης……………………..……………….. 
……………………………………………………………………………………………………………που εδρεύει 
στ………………………………………………., επί της οδού ………………………………………………., με 
ΑΦΜ …………………………., δηλώνω τα εξής:                                                                                                                                                       
Δεν συντρέχει στο πρόσωπό της εταιρίας μου, ούτε στο πρόσωπο του / των διαχειριστών αυτής κανένας 
από τους λόγους των παρακάτω περιπτώσεων: 
1.   Η εταιρία μου δεν εκπίπτει σε καμία από τις ακόλουθες καταστάσεις: 
• Συμμετοχή  σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της  απόφασης- πλαίσιο 
2008/841/∆ΕΥ του συμβουλίου της 24ης  Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου 
εγκλήματος                                                                                                                                                  (4) 

 

 
Ημερομηνία                      .…../…../2020 

 
Ο   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. 
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την 
δηλούσα.  



   

 
 

 

 
 

• Δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της Σύβασης περί της καταπολέμησης της 
διαφθοράς, στην οποία ενέχονται οι υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών – µελών της 
Ένωσης  και στην παρ. 1 του άρθρου 2 της απόφασης- πλαίσιο 2003/568/∆ΕΥ του Συμβουλίου της 22ης  
Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα καθώς και όπως ορίζεται στην 
κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο. 
• Απάτη, κατά  την  έννοια  του  άρθρου  1 της  σύβασης  σχετικά  µε  την  προστασία  των  οικονομικών 
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, η οποία κυρώθηκε µε το Ν. 2803/2000 (Α΄48) 
• Τρομοκρατικές  δραστηριότητες, όπως  ορίζονται, αντιστοίχως  στα  άρθρα  1  και  3  της  απόφασης- 
πλαίσιο   2002/475/∆ΕΥ   του   Συμβουλίου   της   13ης     Ιουνίου   2002,  για   την   καταπολέμηση   της 
τρομοκρατίας ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο 
άρθρο 4 αυτής. 
• Νομιμοποίηση  εσόδων  από  παράνομες  δραστηριότητες  ή  χρηματοδότηση  της  τρομοκρατίας, όπως 
ορίζονται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
26ης  Οκτωβρίου 2005, σχετικά µε την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος, για 
τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση  της   τρομοκρατίας,  η   
οποία  ενσωματώθηκε  στην   εθνική   νομοθεσία  µε   το   Ν. 3691/2008(Α΄166) 
• Παιδική Εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 
2011/36/ΕΕ  του  Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  και  του  Συμβουλίου  της  5ης   Απριλίου  2011,  για  την 
πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς 
και για την αντικατάσταση της απόφασης πλαίσιο 2002/629/∆ΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 5.4.2011, 
ο. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία µε το Ν. 4198/2013 (Α΄ 215). 
 
Επίσης η εταιρία μου: 
2. Δεν τελεί  υπό  πτώχευση. Δεν έχει  υπαχθεί  σε  διαδικασία  εξυγίανσης  ή  ειδικής  εκκαθάρισης. Δεν 
τελεί  υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο. Δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία 
πτωχευτικού συμβιβασμού. Δεν έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες (με εξαίρεση την 
περίοδο αναστολής με στόχο την καταπολέμηση του COVID-19). Δεν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη 
κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. 
 
 

Ημερομηνία                      ……../……./2020 
 

Ο   Δηλών 
 
 

(Υπογραφή) 
 
 

 
 



   

 
 

 

 
        


