ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ
(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 :

ΥΝΑΝΠ/ΑΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ./∆ιεύθυνση Ασφάλειας & Προστασίας Θαλασσίων Συνόρων

Ο – Η Όνοµα:

(Ο νόµιµος εκπρόσωπος της εταιρείας)

(1)

Επώνυµο:

(Ο νόµιµος εκπρόσωπος της εταιρείας)

Όνοµα και Επώνυµο Πατέρα:
Όνοµα και Επώνυµο Μητέρας:
Ηµεροµηνία γέννησης :
(2)

Τόπος Γέννησης:
Αριθµός ∆ελτίου Ταυτότητας:

Τηλ:

Τόπος Κατοικίας:

Οδός:

Αρ. Τηλεοµοιοτύπου (Fax):

∆/νση Ηλεκτρ.
Ταχυδροµείου
(Εmail):

Αριθ:

ΤΚ:

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:

α) Εξακολουθούν να ισχύουν οι όροι και οι προϋποθέσεις έκδοσης της άδειας.
β) Έχει συναφθεί σύµβαση παροχής υπηρεσιών ασφαλείας µε την εταιρεία ……………………………………………
…………………………………. , η οποία είναι εγκατεστηµένη και λειτουργεί νοµίµως στ……………… (…………...
………………………………..3) , την …………….4 για ………………………………………………………….5, µε
1

2

αριθµό πιστοποίησης ποιότητας ISO ………………….. , που εκδόθηκε από ………………………………..
γ) Αναλαµβάνω την υποχρέωση αναφοράς στη ∆ιεύθυνση Ασφάλειας και Προστασίας Συνόρων του Αρχηγείου
Λιµενικού Σώµατος – Ελληνικής Ακτοφυλακής:
6

7

αα) του χρόνου και του τόπου επιβίβασης και αποβίβασης των ενόπλων ιδιωτών φρουρών, εφόσον ζητηθεί,
ββ) οποιουδήποτε στοιχείου σχετικού µε τη σύµβαση παροχής υπηρεσιών ασφαλείας µε την εταιρεία ή προσκόµισης αντιγράφου της σύµβασης αυτής εντός έξι (06) ωρών από την παραλαβή εγγράφου αιτήµατος από
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) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την
δηλούσα.

Επωνυµία εταιρείας παροχής υπηρεσιών ασφαλείας
Κράτος έδρας
3
Πλήρη στοιχεία εταιρείας
4
Ηµεροµηνία σύναψης σύµβασης
5
Χρονική διάρκεια σύµβασης (π.χ. µεµονωµένος πλους, εξάµηνη, ετήσια κλπ.)
6
Αριθµός πιστοποίησης ποιότητας (π.χ. 9001:2008, 28000:2007 κλπ.)
7
Φορέας έκδοσης διαπίστευσης
1
2

Υπηρεσία του Αρχηγείου ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ.
γγ) της µεταβολής οποιουδήποτε στοιχείου που περιλαµβάνεται στο φάκελο για την έκδοση της άδειας, εφόσον η
µεταβολή αυτή δεν αφορά στοιχείο που περιέχεται στην άδεια. Η γνωστοποίηση της µεταβολής αναφέρεται µε
κάθε πρόσφορο µέσο, χωρίς καθυστέρηση και το αργότερο εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών από την επέλευσή της.
δ) Σε περίπτωση νέας διέλευσης από την περιοχή υψηλού κινδύνου ή/και την περιοχή εθελούσιας αναφοράς κατά
τη διάρκεια ισχύος της άδειας και εφόσον κριθεί αναγκαία η προστασία του πλοίου από ένοπλους ιδιώτες µε
8
φρουρούς, θα συναφθεί νέα σύµβαση την ίδια ή άλλη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας .
ε) τα υποβληθέντα µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου δικαιολογητικά ανήκουν στον φυσικό φάκελο για την έκδοση
9
της αιτηθείσας άδειας/ανανέωσης άδειας/τροποποίησης άδειας και θα προσκοµισθούν στην Υπηρεσία σας
αµελλητί το συντοµότερο δυνατόν και σε κάθε περίπτωση εντός δέκα (10) εργασίµων ηµερών από την επίσηµη
άρση του έκτακτου µέτρου της αναστολής συναλλαγών του κοινού µε τις Υπηρεσίες του ΥΝΑΝΠ

Ο – Η ∆ηλ.

(Υπογραφή)

8
9

Σε περίπτωση που η διάρκεια της σύµβασης δεν καλύπτει ολόκληρη τη διάρκεια ισχύος της άδειας.
∆ιαγράφεται ανάλογα

