
 

 

  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

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): Ελληνικό Σύνδεσμο Ηλεκτρονικού Εμπορίου (Ε.Σ.Η.Ε.) – GR.EC.A 

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):  

 
Ημερομηνία:     /   /2022 

 
Ο – Η Δηλ. 

 
 
 

 
(Υπογραφή και ονοματεπώνυμο ολογράφως) 

 
 

(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. Download 
from Diorismos.gr 

 
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: 

Ο/Η κάτωθι υπογεγραμμένος/η …………………………………. του ………………..…., κάτοικος 
……………………………… ενεργώντας ως νόμιμος εκπρόσωπος/ορισμένος Εκπρόσωπος Μέλους (ανά 
περίπτωση) της εταιρείας με την επωνυμία ………………………………………… Μέλος του Ελληνικού Συνδέσμου 
Ηλεκτρονικού Εμπορίου (Ε.Σ.Η.Ε.) – GR.EC.A. (Greek e-Commerce Association), εξουσιοδοτώ με την παρούσα 
μου τον ……. με α.δ.τ. …………… όπως ενεργώντας αντ’ εμού και για λογαριασμό μου εκπροσωπήσει το ως άνω 
Μέλος στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του (Ε.Σ.Η.Ε.) – GR.EC.A. και στη διενέργεια των 
Αρχαιρεσιών  για την ανάδειξη των οργάνων του Σωματείου (ΔΣ, Ελεγκτική και Συμβουλευτική 
Επιτροπή) την Τρίτη 14 Ιουνίου 2022 και ώρα 16.00 ή σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί απαρτία και κατ’ εφαρμογή 
του άρθρου 12 παρ. 7 του Καταστατικού,  την Τετάρτη 15 Ιουνίου 2022 και ώρα 16.00, που θα διεξαχθούν με φυσική 
παρουσία στο Gazarte, επί της οδού Βουτάδων 34, Αθήνα σύμφωνα με την σχετική Πρόσκληση του ΔΣ του 
Συνδέσμου και όπως εκφράσει σε αυτή εκ μέρους μου τη γνώμη/ψήφο του ως άνω Μέλους του GR.EC.A. καθώς και 
να ψηφίσει κατά βούληση για λογαριασμό του εν λόγω Μέλους στις Αρχαιρεσίες του Σωματείου για την ανάδειξη των 
οργάνων του. 


