
 
Γενική Γραμματεία  
Τηλεπικοινωνιών & 

Ταχυδρομείων 

 
Εθνικό Δίκτυο Έρευνας & 

Τεχνολογίας ΑΕ 

 
Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 

Ανάμεσα στους πρωταρχικούς στόχους της  δράσης «Ψηφιακές Υπηρεσίες Αλληλεγγύης στις 

8 Περιφέρειες Αμιγούς Σύγκλισης», εκτός από τη δυνατότητα πρόσβασης των πολιτών – 

δικαιούχων του κοινωνικού μερίσματος σε τεχνολογίες ΤΠΕ, την αύξηση χρήσης του 

διαδικτύου και τη μείωση του ψηφιακού χάσματος στις 8 Περιφέρειες Αμιγούς σύγκλισης, 

είναι και η ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων τους μέσω της υπηρεσίας συμβουλευτικής 

υποστήριξης/ενημέρωσης που προσφέρουν οι Πάροχοι/Προμηθευτές. 

Στο πλαίσιο αυτό και για τις παραγγελίες που δεν περιλαμβάνουν προσφορές 

συμβουλευτικής ενημέρωσης/υποστήριξης, θα πρέπει να ζητείται από τους 

Παρόχους/Προμηθευτές δήλωση υπογεγραμμένη από τον ωφελούμενο, στην οποία θα 

δηλώνει ότι διαθέτει κατά την κρίση του όλες τις ψηφιακές δεξιότητες για τη χρήση του 

εξοπλισμού που παραλαμβάνει στο πλαίσιο της δράσης και ως εκ τούτου δεν επιθυμεί να 

επωφεληθεί της δωρεάν παροχής συμβουλευτικής ενημέρωσης/υποστήριξης. 

Η συγκεκριμένη υπεύθυνη δήλωση θα αποστέλλεται υποχρεωτικά στο ΤΕΕ μαζί με τα 

δικαιολογητικά πληρωμής της παραγγελίας, για τις παραγγελίες που θα καταχωρισθούν 

από τις 11/02/2015 και έπειτα.



Παράρτημα: Πρότυπο Υπεύθυνης Δήλωσης 

 

 

 

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): ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ 

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: 

 

Δηλώνω υπεύθυνα ότι διαθέτω κατά την κρίση μου όλες τις ψηφιακές δεξιότητες για τη χρήση του 

εξοπλισμού που παραλαμβάνω στο πλαίσιο της δράσης και ως εκ τούτου δεν επιθυμώ να επωφεληθώ της 

δωρεάν παροχής συμβουλευτικής ενημέρωσης/υποστήριξης που διατίθεται από τον Πάροχο/Προμηθευτή. 

Κωδικός Κουπονιού: 

Κωδικός Παραγγελίας: 

 

Ημερομηνία:    __ /__/2015   

 

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. 


