ΠΑΡΑΡΤΜΑ XIV

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)

(1)

ΠΡΟΣ :
Ο – Η Όνομα:

Την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΥΕ-ΕΚΤ)
Της Γενικής Γραμματείας Διαχείρισης Κοινοτικών και άλλων Πόρων (ΓΓΔΚΚΑΠ) του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΥΠΕΚΑΑ)
Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:
Ημερομηνία γέννησης(2):
Τόπος Γέννησης:
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:
Τόπος Κατοικίας:

Τηλ:
Οδός:

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις
Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

Αριθ:

ΤΚ:

Δ/νση Ηλεκτρ.
Ταχυδρομείου
(Εmail):

(3)

, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του

Έλαβα ηλεκτρονικό αντίγραφο, μελέτησα προσεκτικά τους όρους, ούτως ώστε έλαβα πλήρη γνώση της από …/.…/2016
υπογραφείσας Σύμβασης σύστασης ειδικού έντοκου δεσμευμένου λογαριασμού μεταξύ του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων στο πλαίσιο υλοποίησης ενέργειας
προώθησης επιχειρηματικότητας του έργου με κωδικό «EGF/2014/013 EL/Οδυσσεύς Φωκάς» του Ευρωπαϊκού Ταμείου
Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) περιόδου 2014-2020, των όρων που περιγράφονται αναλυτικά σε αυτήν και ήδη
σήμερα με την παρούσα δηλώνω ότι συμφωνώ πλήρως, αποδέχομαι ανεπιφύλακτα όλους του όρους, προσχωρώ οριστικά,
αμετάκλητα και ανεπιφύλακτα στην άνω Σύμβαση, με τους όρους της και αναγνωρίζω ότι όλοι οι όροι αυτής με δεσμεύουν ως
συμβαλλόμενο μέρος αυτής, παραιτούμενος από το δικαίωμα να ανακαλέσω ή τροποποιήσω (μερικώς ή ολικώς) την παρούσα
δήλωση-προσχώρησής μου. Τέλος δηλώνω ότι έλεγξα προσεκτικά και βεβαιώνω την αυθεντικότητα και νομιμότητα των
προσκομιζόμενων παραστατικών και συναινώ στην επεξεργασία από την ΕΥΕ-ΕΚΤ των προσωπικών δεδομένων που
περιέχονται στο σύνολο των προσκομιζομένων και υποβαλλομένων εγγράφων, παραστατικών κλπ για τους σκοπούς της
Σύμβασης και για την εξαγωγή δημοσιευτέων στατιστικών συμπερασμάτων και στοιχείων. Η παρούσα συμφωνώ να διέπεται
ως προς την ερμηνεία και εκτέλεση της από το ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά/διαφωνία που ήθελε προκύψει μεταξύ εμού και
των υπολοίπων συμβαλλομένων μερών και αφορά στην εκτέλεση ή/και στην ερμηνεία της παρούσης, καθώς και της από 25-42016 άνω σύμβασης, είτε κατά τη διάρκεια είτε μετά τη λήξη ισχύος τους συμφωνώ να υπάγεται στην αποκλειστική κατά τόπον
αρμοδιότητα των δικαστηρίων των Αθηνών.
(4)
Ημερομηνία:

……….20……
Ο – Η Δηλ.

(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.

