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(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη η αρχή ή η υπηρεσία του δημόσιου τομέα όπου απευθύνεται η αίτηση.

(2) Γνωρίζω ότι: 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. 1

Υπεύθυνη Δήλωση
(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): ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ
ΔΟΜΗ / ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΝΩ– ΑΛΛΑΖΩ ΣΥΣΚΕΥΗ

Όνομα: ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ Επώνυμο: ΘΕΟΔΟΣΟΠΟΥΛΟΣ

Όνομα και Επώνυμο
Πατέρα: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΕΟΔΟΣΟΠΟΥΛΟΣ

Όνομα και Επώνυμο
Μητέρας: ΣΟΦΙΑ ΘΕΟΔΟΣΟΠΟΥΛΟΥ

Ημερομηνία γέννησης: 05/01/1975

Τόπος Γέννησης: ΚΙΛΚΙΣ

Αριθμός Δελτίου
Ταυτότητας: ΑΕ 672132 Τηλ: +306972506334

Τόπος
Κατοικίας:

ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Οδός: ΓΕΩΡΓΙΑΣ Αριθ: 4Β ΤΚ: 57013

ΑΦΜ: 077211757 Δ/νση Ηλεκτρ.
Ταχυδρομείου (Ε-mail): theodosis@eurolamp.gr

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις(2), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6
του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

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. Υποβάλλω την παρούσα δήλωση ως Νόμιμος Εκπρόσωπος της Επιχείρησης και Πρόεδρος του
Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας με Επωνυμία {EUROLAMP
(ΓΙΟΥΡΟΛΑΜΠ) ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ
ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ} και διακριτικό τίτλο {EUROLAMP Α.Β.Ε.Ε },με
• ΑΦΜ: { 998306925} και ΔΟΥ {ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ }
• Αριθμό μητρώου ΓΕΜΗ { 059116604000},
• η οποία εδρεύει στην {ΙΩΝΙΑ ΔΙΑΒΑΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ}, {ΚΑΜΠΟΣ ΔΙΑΒΑΤΩΝ, {ΤΚ 57008}, {ΕΛΛΑΔΑ}
2. Έλαβα γνώση του Προγράμματος «ΑΝΑΚΥΚΛΩΝΩ-ΑΛΛΑΖΩ ΣΥΣΚΕΥΗ» και αποδέχομαι πλήρως και
ανεπιφύλακτα όλους τους όρους καθώς και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την Υπουργική Απόφαση
Προκήρυξης και τον Οδηγό του Προγράμματος.
3. Η Επιχείρηση θα συμμετάσχει στο Πρόγραμμα με τους εξής ρόλους:
• Έμπορος λιανικής (Άμεσος Προμηθευτής ωφελούμενων); {ΟΧΙ},
• Κατασκευαστής Προϊόντος: {ΟΧΙ}
• Επίσημος Αντιπρόσωπος Προϊόντος: {ΟΧΙ}
• Εξουσιοδοτημένος Διανομέας Προϊόντος: {ΟΧΙ}
• Ανεξάρτητος Εισαγωγέας Προϊόντος: {ΝΑΙ}
4. Δεσμεύομαι ότι η Επιχείρηση θα τηρήσει στο ακέραιο όλες τις υποχρεώσεις της στο Πρόγραμμα, μεταξύ
άλλων:
• Τη δήλωση συσκευών που πληρούν όλες τις προδιαγραφές του Προγράμματος, (μόνο για έμμεσους
προμηθευτές)
• Την πώληση και απόσυρση συσκευών βάσει των ελάχιστων απαιτήσεων και διαδικασιών του
Προγράμματος, (μόνο για εμπόρους λιανικής)
• Την τήρηση των όρων επιλεξιμότητας δαπανών, (μόνο για εμπόρους λιανικής)
• Τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διαδικασίες ελέγχου, σε περίπτωση που η επιχείρησή μου
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επιλεγεί για δειγματοληπτικό έλεγχο, περιλαμβανομένων και των όρων περί επιστροφής αχρεωστήτως
καταβληθέντων ποσών. (μόνο για εμπόρους λιανικής)
5. Εξουσιοδοτώ τον Χρήστη της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Προγράμματος με τα ακόλουθα στοιχεία
• Όνομα: {ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΑΪΝΑΣ του χρήστη που εγγράφηκε στην πλατφόρμα}
• ΑΦΜ: { 063685811}
• Email/username: {pvainas@eurolamp.gr / aPV@1234567 του χρήστη που έχει επιβεβαιωθεί κατά την
εγγραφή}
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
43
• Κωδικός Εγγραφής: {Registration Form ID (RF614551 ) του χρήστη που εγγράφηκε στην πλατφόρμα}
όπως υποβάλλει την Αίτηση Συμμετοχής Προμηθευτή στο Πρόγραμμα και εκπροσωπήσει στο εξής την
Επιχείρηση τόσο για λόγους επικοινωνίας, όσο και για τη διεκπεραίωση του συνόλου των εργασιών και
ενεργειών που εκτελούνται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας στο πλαίσιο του Προγράμματος.
Δηλώνω επίσης ότι, ο ηλεκτρονικός λογαριασμός (account) του χρήστη από τον οποίο υποβάλλεται η
Αίτηση Συμμετοχής Προμηθευτή με επισυναπτόμενη την παρούσα Υπεύθυνη Δήλωση θα λογίζεται στο
εξής και ως ο επίσημος λογαριασμός της επιχείρησης στο Πρόγραμμα, ενώ το email το επίσημο κανάλι
επικοινωνίας για ανταλλαγή πληροφοριών και στοιχείων.
Όλα τα στοιχεία που υποβάλλονται με την αίτηση είναι αληθή και ακριβή.

08/07/2022

Ο - Η Δηλ.

ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΘΕΟΔΟΣΟΠΟΥΛΟΣ
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