
  

  

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): ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ 

Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:   

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:  

Ημερομηνία γέννησης(2):   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου 
Ταυτότητας/Διαβατηρίου/άλλου 
αντίστοιχου εγγράφου (επί 
αλλοδαπών): 

 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 τα ανωτέρω στοιχεία ταυτότητάς μου είναι ακριβή, τα στοιχεία που δηλώνω είναι 
αληθή και είμαι συνδρομητής της σύνδεσης με αριθμό  κλήσης  372 - …………………….. & αριθμό κάρτας SIM : 
8937………………………………………….. και τα συνυποβάλλω στην εταιρεία με την επωνυμία  PLANETSIM/  
Γ.ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ . Συμπληρωματικά δηλώνω ότι το ΑΦΜ μου είναι 
…………………………………..  
(ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ Ο ΧΡΗΣΤΗΣ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΣ ΑΠΟ 
ΤΟΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗ/ΚΑΤΟΧΟ ΤΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ) 
Τα στοιχεία του χρήστη που χρησιμοποιεί την  παραπάνω σύνδεση είναι τα εξής: 
 
(Για  χρήστη φυσικού προσώπου) ονοματεπώνυμο ……………………………………………….., πατρώνυμο 
…………………………………….., τόπος γέννησης ……………………….., ημερομηνία γέννησης 
…………………………….., Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου/άλλου αντίστοιχου εγγράφου (επί 
αλλοδαπών) ……………………………………………. και ΑΦΜ …………………………..  
 
(Για  χρήστη νομικού προσώπου-Εταιρίες) 
επωνυμία …………………………………………………………………………,  
διεύθυνση έδρας …………………………………………………………, ΑΦΜ …………………………………….. 
Ονοματεπώνυμο Νομίμου Εκπροσώπου………………………………………………………. 
Πατρώνυμο Νομίμου Εκπροσώπου ……………………………….. 

Ημερομηνία:        
 Ο ΠΑΡΑΛΑΒΩΝ                                                                                                                      Ο/η Δηλών/-ούσα 
                   …………………………..(Ολογράφως )                                                        (Υπογραφή) 
                              (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 των πράξεων αυτών σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτό του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι δέκα ετών, 
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.  
  
ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ : ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ( ΔΥΟ ΟΨΕΩΝ ) Ή ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ Ή ΑΛΛΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ  
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