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) : Την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (Ν.Π.Δ.Δ.)............................................................................
Ο – Η Όνοµα:............................................................... Επώνυµο:.......................................................................
Όνοµα και Επώνυµο Πατέρα:...............................................................................................................................
Όνοµα και Επώνυµο Μητέρας:............................................................................................................................
Ηµεροµηνία γέννησης(2):.....................................................................................................................................
Τόπος Γέννησης:...................................................................................................................................................
Αριθµός ∆ελτίου Ταυτότητας:........................................... Τηλ:.........................................................................
Τόπος Κατοικίας:................................................ Οδός:....................................... Αριθ:............ ΤΚ:..................
∆/νση Ηλεκτρ. Ταχυδροµείου (Εmail): ..............................................................................................................
Αρ. Τηλεοµοιοτύπου (Fax):.................................................................................................................................
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:
1. Δεν έχει ασκηθεί ούτε εκκρεμεί εις βάρος μου πειθαρχική δίωξη και δεν μου έχουν επιβληθεί κυρώσεις
για οποιοδήποτε διοικητική παράβαση της περίπτωσης Β του άρθρου 5 της απόφασης 18/809/21.2.2018
του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ή αντίστοιχης διάταξης εκτός της Ελληνικής
επικράτειας.
2. Δηλώνω επίσης, ότι γνωρίζω και αποδέχομαι πως σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν πληρούται
κάποιο από τα ελάχιστα εχέγγυα προσωπικής αξιοπιστίας του άρθρου 5 της απόφασης 18/809/21.2.2018
του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς,
(σημειώστε ένα ευκρινές x στo αντίστοιχο εικονίδιο)
 δεν θα ληφθούν υπόψη τα αποτελέσματα των εξετάσεων στις οποίες συμμετείχα προκειμένου να λάβω
το Πιστοποιητικό καταλληλότητας.

δεν θα ληφθεί υπόψη η συμμετοχή μου στο σεμινάριο επιμόρφωσης, στο οποίο συμμετείχα
προκειμένου να ανανεώσω το Πιστοποιητικό καταλληλότητας που κατέχω και δεν θα μου χορηγηθεί το εν
λόγω Πιστοποιητικό.

δεν θα μου χορηγηθεί το Πιστοποιητικό καταλληλότητας που προβλέπει η απόφαση 18/809/21.2.2018
του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
3. Μου έχουν επιβληθεί οι παρακάτω κυρώσεις(4)(5) (π.χ. επίπληξη, πρόστιμο, χρηματική ποινή, κλπ) :
………………………………….……………………………………………………………..........................…
…………………………...…………….…………………………………………………………….....………
………………………………….……………………………………………………………..........................…
…………………………...…………….…………………………………………………………….....………
………………………………….……………………………………………………………..............................
..................................................................................................................................................................... (6)

1

Ηµεροµηνία:

………. 20……

Ο – Η ∆ηλ........

(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) Διαγράφεται αυτό που δεν ισχύει.
(5) Αναφέρονται η καταδικαστική Απόφαση και η Αρχή που την εξέδωσε.
(6) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται σε άλλο φύλλο και υπογράφεται από
τον δηλούντα ή την δηλούσα.
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