
 

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) 

 

     Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις*, που προβλέπονται από τις διατάξεις 

     της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 

 

1. τα στοιχεία που δηλώθηκαν & τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν είναι αληθή (σύμφωνα με 

το άρθρο 11 του Ν. 2690/99 και την αριθμ. Δ6Γ 1091609 ΕΞ2013/05.06.203/Β’1368/2013 

απόφαση του Υπουργού Οικονομικών). 

2. δεν έχω ενταχθεί στο πρόγραμμα πρόωρης συνταξιοδότησης αγροτών (κατά τις διατάξεις του 

Καν. 1257/99), πριν την επέλευση του ζημιογόνου γεγονότος. 

3. δεν έχω καταδικασθεί, την τελευταία πριν τη ζημιά τριετία ή το έτος ζημιάς, ή δεν εκτίω 

φυλάκιση δυνάμει δικαστικής αποφάσεως για: α)εξαπάτηση Δημοσίου, β)υποθέσεις εμπορίας 

και καλλιέργειας ναρκωτικών ουσιών, γ)ζωοκλοπή, δ)καταστροφή του περιβάλλοντος,          

ε) παράνομη διακίνηση, εμπορία και χρήση μη εγκεκριμένων γεωργικών φαρμάκων. 

4. δεν έχω /ή έχω ενταχθεί στο παρελθόν σε πρόγραμμα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & 

Τροφίμων, δεν δήλωσα ψευδή στοιχεία και δεν αθέτησα, με υπαιτιότητά μου, τους όρους και 

τις προϋποθέσεις που ανέλαβα. 

5. αποδέχομαι κάθε έλεγχο από τις αρμόδιες εθνικές ή κοινοτικές αρχές. 

6. γνωρίζω τους όρους και τις προϋποθέσεις, για τη συγκεκριμένη οικονομική ενίσχυση καθώς 

και τις κυρώσεις από τη μη τήρησή τους. 

7. δεν έχω καμία υποχρέωση επιστροφής χρημάτων από άλλη ενίσχυση, η οποία κρίθηκε 

ασυμβίβαστη. 

8. δεν έχω λάβει οικονομική ενίσχυση από οποιοδήποτε δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα για τις 

συγκεκριμένες ζημιές. 

9. δεν τελώ υπό πτώχευση ή αντικείμενο συλλογικής πτωχευτικής διαδικασίας και δεν 

παρουσιάζω ζημία στο προηγούμενο του έτους ζημιάς, έτος. (προκειμένου για ΝΟΜΙΚΑ 

ΠΡΟΣΩΠΑ). 

                                                      
                                                                                             Ημερομηνία: ……/……/2017 

                                                                                                       Ο/Η ΔΗΛ…… 

 
                                                                                                     (Υπογραφή) 
 
* 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. 
 

                                   ΠΡΟΣ:  ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ  (ΕΛ.Γ.Α) 

                   Πρόγραμμα ΚΟΕ: ΕΤΗΣΙΟ 2013 

                          Ο/Η Όνομα:  

                             Επώνυμο:  

                    Όνομα Πατέρα:  

                  Τόπος Κατοικίας:  

                 Οδός και αριθμός:  

                                   Τ.Κ.:  

 Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:  

                                    ΑΦΜ:  

Αριθμός Τραπεζ. Λογαριασμού:  

  

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 

ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 

ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ  

ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 


