ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΩΖ
(άπθπο 8 Ν. 1599/1986)
Η αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη µε απηή ηε δήισζε κπνξεί λα ειεγρζεί µε βάζε ην αξρείν
άιισλ ππεξεζηώλ (άξζξν 8 παξ. 4 Ν. 1599/1986).
ΠΡΟ(1):

ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑ Ν.Π.Δ.Δ.

Ο – Η Όλνκα:...........................................................Επώλπκν:........................................................................
Όλνκα θαη Επώλπκν Παηέξα:..........................................................................................................................
Όλνκα θαη Επώλπκν Μεηέξαο:................................................................................................... .....................
Ηκεξνκελία γέλλεζεο(2):..................................................................................................................................
Σόπνο Γέλλεζεο:.............................................................................................................. ................................
Αξηζκόο Δειηίνπ Σαπηόηεηαο: ......................................................Σει:..........................................................
Σόπνο Καηνηθίαο:.........................................Οδόο:................................................Αξηζ.:.............ΣΚ:.............
∆/λζε Ηιεθηξ. Σαρπδξνκείνπ (Εmail):.......................................................................
Αξ. Σειενκνηόηππνπ (Fax):.…....................................................................................

Με αηνκηθή µνπ επζύλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξώζεηο(3) πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο
δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη:
Οι απαντήσεις ποσ παραθέτω στο ερωτηματολόγιο ποσ ακολοσθεί είναι ακριβείς και
αληθείς.

Τποζημειώζειρ:
(1)

Αλαγξάθεηαη από ηνλ ελδηαθεξόκελν πνιίηε ε 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 µε έγγξαθε
ππεύζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηηκσξείηαη µε 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 µε θάζεηξμε κέρξη 10 εηώλ».
(4)

ε πεξίπησζε αλεπάξθεηαο ρώξνπ ε δήισζε ζπλερίδεηαη ζηελ πίζσ όςε ηεο θαη ππνγξάθεηαη από ηνλ
δεινύληα ή ηελ δεινύζα.
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ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΟΣΗΣΑ
ΠΡΟΩΠΩΝ ΕΠΟΠΣΕΤΟΜΕΝΩΝ ΕΣΑΙΡΕΙΩΝ ΤΜΦΩΝΑ ΜΕ ΣΙ ΚΕΙΜΕΝΕ
ΔΙΑΣΑΞΕΙ
εκείσζε: Εάλ ν δειώλ είλαη εθπξόζσπνο κεηόρνπ – λνκηθνύ πξνζώπνπ, ηόηε παξέρνληαη επηπιένλ ηα
πιήξε ζηνηρεία ηνπ εθπξνζσπνύκελνπ λνκηθνύ πξνζώπνπ.

1. Πληποθοπίερ για ηο είδορ ηηρ καηαλληλόηηηαρ ππορ αξιολόγηζη
1.1. πκκεηνρή θαηά ηελ ηειεπηαία πεληαεηία (αθόκε θη αλ δελ πθίζηαηαη πηα) ζην
κεηνρηθό θεθάιαην ή απαζρόιεζε ζε άιιε επνπηεπόκελε από ηελ Επηηξνπή
Κεθαιαηαγνξάο εηαηξεία.
ΔΠΩΝΤΜΗΑ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΔ (Έναπξη – Λήξη)

ΔΗΓΟ ΤΜΜΔΣΟΥΖ

1.2. ρέζε δεινύληνο κε ηελ Εηαηξεία (Μέινο Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ,
Δηεπζπληηθό ζηέιερνο, Δηνηθεηηθό ζηέιερνο ή Μέηνρνο κε εηδηθή ζπκκεηνρή).
ηελ πεξίπησζε πνπ ε Εηαηξεία είλαη ππό αδεηνδόηεζε θαη ν δειώλ πξόθεηηαη
λα αλαιάβεη θαζήθνληα Μέινπο Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ, Δηεπζπληηθνύ
ζηειέρνπο ή Δηνηθεηηθνύ ζηειέρνπο, λα αλαθεξζεί ε πξνβιεπόκελε
εκεξνκελία δηνξηζκνύ ηνπ δεινύληνο.
……………………………………………………………………………………..…
……………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………..
1.3. Μεηνρηθή ζπκκεηνρή ζηελ Εηαηξεία.
ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ /
ΔΠΩΝΤΜΗΑ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

ΑΡΗΘΜΟ ΜΔΣΟΥΩΝ

ΠΟΟΣΟ ΔΠΗ ΣΟΤ ΤΝΟΛΟΤ
ΣΟΤ ΜΔΣΟΥΗΚΟΤ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ

Ο ΑΗΣΩΝ
Ο/Ζ ΤΕΤΓΟ
ΤΓΓΔΝΔΗ Β΄ ΒΑΘΜΟΤ

εκείσζε: ε πεξίπησζε πνπ κέηνρνη είλαη λνκηθά πξόζσπα, ηόηε ε Επηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο
εμεηάδεη ηα ζρεηηθά ζηνηρεία γηα θάζε πξόζσπν, κέρξη θπζηθνύ πξνζώπνπ, πνπ ειέγρεη ηα παξαπάλσ
λνκηθά πξόζσπα, θαη δύλαηαη λα δεηήζεη ηα παξαπάλσ ζηνηρεία γηα θάζε θπζηθό θαη λνκηθό
πξόζσπν.

1.4. πκκεηνρή κε πνζνζηό 10% θαη άλσ ζην κεηνρηθό θεθάιαην άιινπ λνκηθνύ
πξνζώπνπ εθηόο ηεο Εηαηξείαο. Αλ λαη, ππάξρεη ζρέζε (άκεζε ή κέζσ άιινπ
λνκηθνύ ή θπζηθνύ πξνζώπνπ) κε ηελ Εηαηξεία;
ΔΠΩΝΤΜΗΑ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

ΠΟΟΣΟ ΔΠΗ ΣΟΤ ΤΝΟΛΟΤ
ΣΟΤ ΜΔΣΟΥΗΚΟΤ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ

ΥΔΖ ΜΔ ΣΖΝ ΔΣΑΗΡΔΗΑ
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2. Πποζόνηα
2.1. Πηζηνπνηεηηθό Επαγγεικαηηθήο Επάξθεηαο, ιεθζέλ ζηελ Ειιάδα ή ζην
εμσηεξηθό.
……………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
2.2. Άιιε άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο επελδπηηθνύ,
πηζησηηθνύ ή αζθαιηζηηθνύ πεξηερνκέλνπ.

ρξεκαηηζηεξηαθνύ,

……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
2.3. Επηζηεκνληθή θαηάξηηζε ηνπ δεινύληνο (ελδεηθηηθά, ζπνπδέο, επαγγεικαηηθή
επηκόξθσζε, δεκνζηεύζεηο, νκηιίεο).
…………………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………….…
……………………………………………………………………………………….
2.4. Επαγγεικαηηθή εκπεηξία θαη πξνϋπεξεζία ηνπ δεινύληνο θαηά ηελ ηειεπηαία
δεθαεηία. Να αλαθεξζνύλ νη επσλπκίεο ησλ εηαηξεηώλ, ην είδνο θαη ε πεξίνδνο
απαζρόιεζεο ζε απηέο. ηελ πεξίπησζε κεηόρνπ – λνκηθνύ πξνζώπνπ πνπ
εθπξνζσπείηαη από ηνλ δεινύληα, λα αλαθεξζεί ε επαγγεικαηηθή
δξαζηεξηόηεηα ηνπ εθπξνζσπνύκελνπ κεηόρνπ.
……………………………………………………………………………………..…
……………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………..
3. Φήμη και αξιοπιζηία ηος Τποψηθίος
3.1. Καηαδηθαζηήθαηε πνηέ γηα απάηε, απηζηία ή άιιε παξάλνκε ελέξγεηα,
ζύκθσλα κε ην Ειιεληθό Δίθαην ή ην Δίθαην άιιεο ρώξαο;
ΝΑΙ ………..

ΟΥΙ

…………

3.2. Καηαδηθαζηήθαηε πνηέ γηα θαηάρξεζε πξνλνκηαθώλ πιεξνθνξηώλ ζηελ
Ειιάδα ή ζην εμσηεξηθό;
ΝΑΙ ………..

ΟΥΙ

…………

3.3. Καηαδηθαζηήθαηε πνηέ γηα θνξνδηαθπγή ζηελ Ειιάδα ή ζην εμσηεξηθό;
ΝΑΙ ………..

ΟΥΙ

…………

3.4. Καηαδηθαζηήθαηε πνηέ γηα άιιε (εθηόο ηξνραίσλ παξαβάζεσλ) αμηόπνηλε
πξάμε ζρεηηθή κε ηελ άζθεζε ησλ επαγγεικαηηθώλ ζαο θαζεθόλησλ ζηελ
Ειιάδα ή ζην εμσηεξηθό;
ΝΑΙ ………..

ΟΥΙ

…………
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3.5. Κεξπρζήθαηε θαηά ηελ ηειεπηαία δεθαεηία ζε πηώρεπζε ή θαηαζρέζεθε
θάπνην πεξηνπζηαθό ζαο ζηνηρείν ή έρεη πνηέ δηακαξηπξεζεί ζπλαιιαγκαηηθή ή
απνδνρή ζαο ή εγγύεζή ζαο ή έρεηε εθδώζεη αθάιππηεο επηηαγέο; Αλαθέξαηε
ιεπηνκέξεηεο.
ΝΑΙ ………..

ΟΥΙ

…………

3.6. Καηά ηελ ηειεπηαία δεθαεηία πξνβήθαηε ζε πξάμε κεηαβηβάζεσο δη’ ππνζήθεο
πεξηνπζηαθώλ ζαο ζηνηρείσλ ππέξ πηζησηώλ ζαο ή δελ κπνξέζαηε λα
εμππεξεηήζεηε δηθαζηηθή ζε βάξνο ζαο απόθαζε εμόθιεζεο ρξεώλ κέζα ζε
έλα ρξόλν από ηελ έθδνζε ηεο απόθαζεο;
ΝΑΙ ………..

ΟΥΙ

…………

3.7. αο δόζεθε ηελ ηειεπηαία δεθαεηία αξλεηηθή απάληεζε ζε ηπρόλ αίηεζή ζαο
γηα ρνξήγεζε άδεηαο έλαξμεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο ζρεηηθήο ή κε
κε ηελ ηξέρνπζα αμηνιόγεζε, εληόο ή εθηόο Ειιάδαο; Αλ λαη, εμεγήζαηε ηνπο
ιόγνπο.
ΝΑΙ

………..

ΟΥΙ

…………

3.8. Καηά ηελ ηειεπηαία δεθαεηία παξαηηεζήθαηε από ΑΕΕΔ, ΑΕΠΕΤ, ΑΕΔΑΚ,
ΑΕΕΥ, ΑΕΕΑΠ, ΑΕΔΑΚΑΠ, Δηαρεηξηζηή Οξγαλσκέλεο Αγνξάο, Δηαρεηξηζηή
πζηήκαηνο ή απνθαζίζαηε, κεηά από ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζήο ζαο γηα
έγθξηζε, λα δηαθόςεηε ηε δηαδηθαζία ρνξήγεζεο ηεο ζρεηηθήο άδεηαο ΑΕΕΔ,
ΑΕΠΕΤ, ΑΕΔΑΚ, ΑΕΕΥ, ΑΕΕΑΠ, ΑΕΔΑΚΑΠ, Δηαρεηξηζηή Οξγαλσκέλεο
Αγνξάο, Δηαρεηξηζηή πζηήκαηνο;
ΝΑΙ ………..

ΟΥΙ

…………

3.9. αο επηβιήζεθε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο δεθαεηίαο νπνηαδήπνηε
θύξσζε ζρεηηθά κε ηηο επαγγεικαηηθέο δξαζηεξηόηεηέο ζαο;
ΝΑΙ ………..

ΟΥΙ

…………

3.10. Καηά ηελ ηειεπηαία δεθαεηία παξαηηεζήθαηε ή απνιπζήθαηε γηα πεηζαξρηθό
παξάπησκα;
ΝΑΙ ………..

ΟΥΙ

…………

3.11. Τπήξμαηε πνηέ ν ίδηνο ή εηαηξεία ζηελ νπνία εξγαδόζαζηαλ ππνθείκελν
έξεπλαο γηα πηζαλή αλάκημε ζε ππνζέζεηο θαηάρξεζεο αγνξάο;
ΝΑΙ ………..

ΟΥΙ

…………

3.12. αο αθαηξέζεθε πνηέ, κε δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή απόθαζε, ε επαγγεικαηηθή
ηδηόηεηα ηνπ δηεπζπληή ή αλώηεξνπ δηνηθεηηθνύ ζηειέρνπο ή δηεπζύλνληνο
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ζπκβνύινπ ή εμνπζηνδνηεκέλνπ εθπξνζώπνπ νπνηαζδήπνηε εηαηξείαο,
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Δεκνζίνπ;
ΝΑΙ ………..

ΟΥΙ

…………

3.13. Εηαηξεία, ηεο νπνίαο ππήξμαηε δηνηθεηηθό ή δηεπζπληηθό ζηέιερνο ή κέηνρνο,
αληηκεηώπηζε θαηάζηαζε ππνρξεσηηθήο ξεπζηνπνίεζεο ή ηνπνζέηεζεο
επηηξόπνπ ή ππνρξεσηηθνύ ζπκβηβαζκνύ κε ηνπο πηζησηέο ηεο ζηελ Ειιάδα ή
ζην εμσηεξηθό;
ΝΑΙ ………..

ΟΥΙ

…………

3.14. Τπήξμαηε πνηέ δηεπζπληηθό ζηέιερνο ή κέηνρνο ζε εηαηξεία, ζηελ νπνία
επηβιήζεθαλ θπξώζεηο από ηελ Επηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο; Αλαθέξαηε
ζρεηηθά.
ΝΑΙ ………..

ΟΥΙ

…………

3.15. Έρεη εθδνζεί δηθαζηηθή απόθαζε ζε βάξνο ζαο γηα πξάμε ζαο κε ζρεηηδόκελε
κε επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα, κε ηελ νπνία θαηαδηθαζηήθαηε ζε πνηλή ή
επηδηθάζηεθε εηο βάξνο ζαο πνζό κεγαιύηεξν ησλ € 1.000,00;
ΝΑΙ ………..

ΟΥΙ

…………

3.16. Αλαθέξαηε νπνηαδήπνηε επηρεηξεκαηηθή ζαο δξαζηεξηόηεηα πνπ ζα
δεκηνπξγνύζε πηζαλώο ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ κε ηελ ηδηόηεηά ζαο ζηελ
Εηαηξεία.
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
3.17. Αλαθέξαηε νηηδήπνηε ζρεηηθό πνπ ζα κπνξνύζε λα επεξεάζεη ζεηηθά ή
αξλεηηθά ην ζρεκαηηζκό γλώκεο γηα ηε θήκε θαη αμηνπηζηία ηνπ πξνζώπνπ
ζαο.
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

Ηκεξνκελία: ……………………. 20
Ο – Η Δει……………..

(Τπνγξαθή)
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