
 

 

  

 

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: 

ΕΞΟΥΣΙΟΔΩΤΩ την εταιρεία Β.ΚΩΤΣΙΑΣ – Ε.ΚΩΤΣΙΑ Ο.Ε με διακριτικό τίτλο E-BASE.GR που εδρεύει 
ΚΑΛΛΕΡΓΗ 27, ΝΕΟ ΦΑΛΗΡΟ – ΠΕΙΡΑΙΑΣ – 18547 με ΑΦΜ 800662741, και ΣΥΜΦΩΝΩ να εισέρχεται στο site 
μου (διαχείριση site ή web hosting) και να πραγματοποιεί όταν και όποτε απαιτείται αναβαθμίσεις ασφαλείας 
(security update) ή συντήρηση του web site κατ εντολή μου (πχ ανέβασμα άρθρων, εικόνων, κλπ) ή αναβάθμιση 
επεκτάσεων από τρίτους κατασκευαστές (όταν αυτά υπάρχουν διαθέσιμα) για την ορθή λειτουργία της 
ιστοσελίδας μου.Επίσης κατανοώ οτι αν οι επεκτάσεις ή ο πυρήνας τρίτων κατασκευαστών που διατηρώ στην 
ιστοσελίδα μου δημιουργούν πρόβλημα ή δυσλειτουργία ή αν απαιτείται ολική ή μερική αναβάθμιση της 
ιστοσελίδας μου λόγω παροχημένων εκδόσεων, δεν ευθύνεται η E-BASE.GR αλλά θα κάνει οτι είναι δυνατό ώστε 
να επιλύσει το όποιο πρόβλημα ενδέχεται να παρουσιαστεί και αποδέχομαι την επιπλέον αμοιβή που ενδέχεται 
να υπάρξει μετά τις εργασίες που θα πραγματοποιηθούν και εφόσον έχω ενημερωθεί για τις εργασίες αυτές. Σε 
περίπτωση που δεν επιθυμώ κάποια τέτοια ενέργεια πρέπει να ενημερώσω άμεσα την εταιρεία E-BASE.GR, και 
υπεύθυνος για ενδεχόμενη δυσλειτουργία του ιστότοπου μου ή της εφαρμογής μου (hacking, μη προβολή 
ιστοσελίδας, μη συμβατότητα λειτουργιών, κλπ), είμαι εγώ και όχι η E-BASE.GR. 

 (4) 

 
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. 


