ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

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 )
(1)

ΠΡΟΣ :

ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (ΙΚΥ), Ελληνική Εθνική Μονάδα Συντονισμού Erasmus+

Ο / Η Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα & Επώνυμο Πατέρα:
Όνομα& Επώνυμο Μητέρας:
(2)

Ημερομηνία γέννησης :
Τόπος Γέννησης:
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:

Τηλ:

Τόπος Κατοικίας:
Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):

Οδός:

Αριθ:

ΤΚ:

Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου (Εmail):
(3)

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις , που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του
άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω και βεβαιώνω ότι
 ΔΕΝ εμπίπτω σε κάποια από τις αναφερόμενες περιπτώσεις αποκλεισμού στην «Πρόσκληση Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος για τη Συγκρότηση Μητρώου Αξιολογητών του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εκπαίδευσης και
Κατάρτισης Erasmus+ 2014 – 2020». Ειδικότερα:
 ΔΕΝ συντρέχουν στο πρόσωπό μου τα κωλύματα του άρθρου 8 και 9 του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α «Κύρωση
του Κώδικα Κατάσταση Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων», ως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 ΔΕΝ εμπλέκομαι σε υπόθεση σύγκρουσης συμφερόντων, σύμφωνα με τα αντικείμενα της ισχύουσας
Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
 ΔΕΝ έχω κριθεί ένοχος/η για παραποίηση πληροφοριών και στοιχείων τις οποίες κλήθηκα να παράσχω ή
υποβάλλω στην Εθνική Μονάδα Συντονισμού /ΙΚΥ ως προϋπόθεση συμμετοχής στη διαδικασία αξιολόγησης/
εμπειρογνωμοσύνης ή δεν παρείχα αυτές τις πληροφορίες.
 ΔΕΝ μου έχει επιβληθεί διοικητική ποινή σύμφωνα με το άρθρο 109 (1) του Δημοσιονομικού Κανονισμού του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2012.
 Είμαι υπήκοος κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή έχω την Ελληνική Ιθαγένεια.
 ΔΕΝ είμαι εργαζόμενος, σύμβουλος, συνεργάτης ή/και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΚΥ, καθώς και
υπάλληλος της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων του Υπουργείου Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων.
 ΔΕΝ έχω τιμωρηθεί για ποινικά ή πειθαρχικά παραπτώματα σχετικά με την εκτέλεση των υπηρεσιακών μου
καθηκόντων και ότι κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, συμπληρώνω τρία (3) έτη
τουλάχιστον πραγματικής υπηρεσίας αντιστοίχως.
 ΔΕΝ έχω συμμετάσχει στο σχεδιασμό, τη συγγραφή, την κατάρτιση, τη διαχείριση και το συντονισμό Σχεδίων
Erasmus+ σε οποιαδήποτε Πρόσκληση Ενδιαφέροντος καθ’ οιονδήποτε τρόπο καθώς και ότι εφόσον επιλεγώ
ως Αξιολογητής δε θα έχω καμία σχέση εργασίας ή οποιαδήποτε συμμετοχή σε σχέδιο Erasmus+.
 Αποδέχομαι τους όρους και τη διαδικασία κατάρτισης του Μητρώου Αξιολογητών Erasmus+ σύμφωνα με την
ισχύουσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.
……/…../201__
Ο / Η Δηλών / ούσα

(Ονοματεπώνυμο)
(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.

