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:
Τόπος Κατοικίας:
Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):

Τηλ:
Οδός:

Αριθ:

ΤΚ:

Δ/νση Ηλεκτρ.
Ταχυδρομείου
(Εmail):

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του
Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:
Δηλώνω υπεύθυνα ότι γνωρίζω και αποδέχομαι ανεπιφύλακτα πως για την υπό του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. έκδοση εγγυητικών
επιστολών, την προεξόφληση λογαριασμών ως και κάθε τυχόν άλλη παροχή που χορηγεί το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή υπηρεσία
που παρέχει, εφαρμόζεται το εκάστοτε ισχύον κανονιστικό πλαίσιο που τις αφορά, όπως αυτό προκύπτει από τις
διατάξεις του Νόμου και τις Υ.Α. τις σχετικές με τα θέματα εγγυοδοσίας και πιστοδοσίας του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε., το Καταστατικό
του Ταμείου, τις ισχύουσες αποφάσεις της Δ.Ε. Μηχανικών και ΕΔΕ του τ. ΕΤΑΑ και του Δ.Σ. του πρώην Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε
που εντάχθηκε στο Ε.Τ.Α.Α. και τις εκάστοτεσχετικές αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε., τις οποίες το
Ταμείο, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του, δύναται οποτεδήποτε να λαμβάνει και να τροποποιεί μονομερώς.
Επίσης, ρητώς αναγνωρίζω και αποδέχομαι ανεπιφύλακτα πως για την υπό του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. έκδοση εγγυητικών
επιστολών, την προεξόφληση λογαριασμών ως και κάθε τυχόν άλλη παροχή που χορηγεί το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή υπηρεσία
που παρέχει, ισχύει και δι’ εμέ το εδ. 3 της παρ. 11 του αρ. 11 του Ν. 2326/40, που προβλέπει ότι “Εις περίπτωσιν καθ`
ην υφίσταται οφειλαί των μετόχων εξ οιασδήποτε άλλης αιτίας, πλήν ασφαλιστικών εισφορών, απονέμεται η σύνταξις
και συμψηφίζεται το ποσόν της οφειλής με τας συντάξεις μέχρις ολοσχερούς εξοφλήσεως"».
(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.

