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:

Τη GUnet
Την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.)
Επώνυμο

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα :
Όνομα και Επώνυμο
Μητέρας :
Ημερομηνία γέννησης

:

(2)

Τόπος γέννησης :
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας :
Τόπος
κατοικίας:
Αρ. Τηλεομοιοτύπου
(Fax):

Τηλ:
Οδός:
Δ/νση Ηλεκτρ.
Ταχυδρομείου (Email):

Αριθ
:

Τ.Κ.:

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) είµαι ο νόµιµος εκπρόσωπος του νοµικού προσώπου µε την επωνυµία …………………………………………
…………………………….., µε ΑΦΜ ………………………. και έδρα στ…… …………………………………………, το οποίο
δεσµεύω µε την υπογραφή µου, β) όσα δηλώνω στην παρούσα και στην Αίτηση µου προς την εταιρία
GUnet είναι ακριβή και αληθή γ) το νομικό πρόσωπο το οποίο εκπροσωπώ και δεσμεύω με την
υπογραφή μου, μεταβιβάζει το Όνομα Χώρου (domain name) ..................................................................gr του
οποίου είναι Κάτοχος, στον/στην .......................................................................................................................... με
Α.Φ.Μ ...................................................................................
∆ηλώνω επίσης ότι εγώ και το νοµικό πρόσωπο που εκπροσωπώ έχουµε λάβει πλήρη γνώση όλων
των Όρων Σύµβασης – Παροχής Υπηρεσιών Καταχωρητή Ονοµάτων Χώρου (.GR) (DN REGISTRAR)
της Gunet καθώς και των διατάξεων της Απόφασης 268/73/25-11-2002 της ΕΕΤΤ «Κανονισµός
∆ιαχείρισης και Εκχώρησης Ονοµάτων Χώρου (Domain Names) µε κατάληξη .gr» (ΦΕΚ Β’
1617/31.12.2002), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
Ημερομηνία __/__/____
Ο-Η Δηλ

(Υπογραφή)
(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη η Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η
δήλωση
(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.».

