
 
  
 

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:  Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):  

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: 
 

Συμφωνώ να συμπεριληφθεί η αγελαδοροφική μου μονάδα με κωδικό εκμετάλλευσης ………………………........ 
στην μελέτη – πρόταση που θα υποβάλλει η Ε.Φ.Χ.Ε. για την ανάληψη της εφαρμογής του Προγράμματος 
«Γενετικοί Πόροι στην κτηνοτροφία», στα πλαίσια της Δράσης 10.2.1, του Μέτρου 10, Υπομέτρου 10.2, του 
Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020 (ΦΕΚ 1994/01-07-2016 Τεύχος Β΄). 
 
Συγκεκριμένα, δηλώνω ότι συμφωνώ: 
 

Α. Να ακολουθώ τις οδηγίες και τις υποδείξεις των αρμόδιων αναγνωρισμένων φορέων αναπαραγωγής και των 
Κέντρων Γενετικής Βελτίωσης Ζώων για την ορθή εκτέλεση των προγραμμάτων της παρούσας και για την 
αξιοποίηση των στοιχείων και πληροφοριών με στόχο τη βέλτιστη διαχείριση του ζωικού κεφαλαίου της 
εκτροφής μου. 

Β. Να διευκολύνω τον έλεγχο και την παρακολούθηση του ζωικού κεφαλαίου της εκτροφής μου, προσκομίζοντας 
οποιοδήποτε παραστατικό ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & 
Τροφίμων και από οποιαδήποτε άλλη αρμόδια εθνική και κοινοτική αρχή. 

Γ. Να τηρώ τους όρους της πολλαπλής συμμόρφωσης σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία και το άρθρο 39 του Καν. 
1782/03. 

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.  


