
 

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):  

E-

BASE

.GR             

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:  
        Δ/νση Ηλεκτρ.      

        Ταχυδρομείου     

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):      (Ε-mail):     

 
 
 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 
του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:  

 Με την ιδιότητα μου ώς φορέας/ νόμιμος ιδιοκτήτης του ονόματος χώρου (domain name)                                                    
 
                                               Επιθυμώ όπως μου γνωστοποιηθεί ο κωδικός εξουσιοδότησης στο 
δηλωμένο  
e-mail που υπάρχει στην παρούσα αίτηση και ταυτίζεται με το e-mail ιδιοκτήτη στο μητρώο 
ονομάτων της  
ΕΕΤΤ .gr | .ελ. Έχω επιβεβαιώσει ορθά στο e-mail που μου έχει έρθει και ταυτίζεται με το e-mail 
που είχα δηλώσει κατά την έναρξη της συνεργασίας μου με την E-base.gr, ότι ο κωδικός αυτός 
μου ανήκει, καθώς είμαι ο νόμιμος ιδιοκτήτης του domain, αποτελεί προσωπικό μου αρχείο ή 
κατέχω όλες τις νόμιμες άδειες από τρίτους για να τα χρησιμοποιήσω χωρίς να παραβιάζω 
δικαιώματα τρίτων και δεν έχω καμία νομική ή άλλη εκκρεμότητα με άλλους εταίρους, και 
αποκλειστικός υπεύθυνος είμαι εγώ. Επιπλέον της παρούσας αίτησης υποβάλλω συνημμένα και 
όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που έχω ενημερωθεί ότι χρειάζονται. 

(4)  
 

Ημερομηνία: ../../20.... 
 

Ο–ΗΔηλ 
 

 
(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. 



 
ΠΡΟΣΟΧΗ! 
 
1. Η παρούσα αίτηση υποβάλλεται σε περίπτωση απώλειας του κωδικού 
εξουσιοδότησης μόνον από τον ίδιο τον Φορέα του Ονόματος Χώρου στον 
οποίο και αποδίδεται. 
 
2. Ο Φορέας του Ονόματος Χώρου οφείλει να διασφαλίζει την διατήρηση της 
εμπιστευτικότητας του Κωδικού Εξουσιοδότησης που δηλώνεται στην αίτηση 
Εκχώρησης και να μην το κοινοποιεί σε τρίτα πρόσωπα. 
 
3. Ο Φορέας δηλώνει ρητά ότι ο ως άνω επιλεγείς τρόπος αποστολής του 
κωδικού εξουσιοδότησης (e-mail) είναι ασφαλής ως προς την τήρηση του 
εμπιστευτικού χαρακτήρα του Κωδικού Εξουσιοδότησης, της ΕΕΤΤ ή E-BASE.GR ουδεμίας 
σχετικής ευθύνης έχουσας. 
 
 
Συνημμένα έγγραφα: 
 
Α. Σε περίπτωση που ο αιτών την γνωστοποίηση του κωδικού εξουσιοδότησης είναι 
φυσικό πρόσωπο: 
 
Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας / διαβατηρίου 
 
 
Β. Σε περίπτωση που ο αιτών την γνωστοποίηση του κωδικού εξουσιοδότησης είναι 
νομικό πρόσωπο: 
 
φωτοτυπία της ταυτότητας του νόμιμου εκπροσώπου. 

 

Φωτοτυπία Καταστατικού σύσταση εταιρείας ή ΦΕΚ που να φαίνεται ο νόμιμος εκπρόσωπος 
 


