
 

 

  

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
 (άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

ΔΗΛΩΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΔΣ 
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): ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΜΟΙΒΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. 

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: 

Έχω λάβει γνώση των προϋποθέσεων ανεξαρτησίας που θέτει το άρθρο 9 του ν. 4706/2020.  

 και είμαι απαλλαγμένος από οικονομικές, επιχειρηματικές, οικογενειακές ή άλλου είδους σχέσεις  

εξάρτησης, οι οποίες θα μπορούσαν να επηρεάσουν τις αποφάσεις μου και την ανεξάρτητη και αντικειμενική: 

κρίση μου και συγκεκριμένα: 

Α) Δεν κατέχω άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του 0,5 % του μετοχικού  

κεφαλαίου της ΕΥΔΑΠ.                                                                                                                                            (4) 

 
Ημερομηνία:      …/…/…. 

 
Ο/Η Δηλών/ούσα 

 
 
 
 

(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.  



  

Β) Δεν λαμβάνω οποιαδήποτε σημαντική αμοιβή ή παροχή από την ΕΥΔΑΠ ή από συνδεδεμένη με αυτήν  

εταιρεία, δεν συμμετέχω σε σύστημα δικαιωμάτων προαίρεσης για την αγορά μετοχών ή σε οποιοδήποτε άλλο  

σύστημα αμοιβής ή παροχών συνδεόμενο με απόδοση, πλην της αμοιβής για τη συμμετοχή μου στο ΔΣ ή σε  

επιτροπές του, ούτε στην είσπραξη πάγιων παροχών στο πλαίσιο συνταξιοδοτικού συστήματος,  

συμπεριλαμβανομένων των ετεροχρονισμένων παροχών, για προηγούμενες υπηρεσίες προς την Εταιρεία. 

Γ) Δεν διατηρώ ο ίδιος ή κάποιο πρόσωπο με το οποίο έχω στενούς δεσμούς επιχειρηματική σχέση κατά τα  

τελευταία τρία (3) οικονομικά έτη με την ΕΥΔΑΠ ή με συνδεδεμένο με την ΕΥΔΑΠ πρόσωπο ή με μέτοχο που 

κατέχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό συμμετοχής ίσο ή μεγαλύτερο του 10% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας 

ή συνδεδεμένης με αυτή εταιρείας. 

Δ) Δεν έχω διατελέσει ο ίδιος ή κάποιο πρόσωπο με το οποίο έχω στενούς δεσμούς, μέλος του ΔΣ της ΕΥΔΑΠ ή  

συνδεδεμένης με αυτή εταιρείας για περισσότερο από εννέα (9) έτη αθροιστικά.  

Ε) Δεν έχω διατελέσει ο ίδιος ή κάποιο πρόσωπο με το οποίο έχω στενούς δεσμούς, διευθυντικό στέλεχος στην  

ΕΥΔΑΠ ή σε συνδεδεμένη με αυτή εταιρεία κατά τα τελευταία τρία (3) οικονομικά έτη. Για το ίδιο χρονικό 

διάστημα δεν διατηρούσα εγώ ή κάποιο πρόσωπο με το οποίο έχω στενούς δεσμούς, σχέση εργασίας ή έργου ή  

υπηρεσιών ή έμμισθης εντολής με την ΕΥΔΑΠ ή με συνδεδεμένη με αυτή εταιρεία. 

ΣΤ) Δεν έχω ο ίδιος ή κάποιο πρόσωπο με το οποίο έχω στενούς δεσμούς, συγγένεια μέχρι δεύτερου βαθμού εξ  

αίματος ή εξ αγχιστείας, ούτε είμαι σύζυγος ή σύντροφος που εξομοιώνεται με σύζυγο, μέλους του ΔΣ ή ανώτατου  

διευθυντικού στελέχους ή μετόχου με ποσοστό συμμετοχής ίσο ή ανώτερο από δέκα τοις εκατό (10%) του  

μετοχικού κεφαλαίου της ΕΥΔΑΠ ή συνδεδεμένης με αυτή εταιρείας. 

Ζ) Δεν έχω διοριστεί ο ίδιος ή κάποιο πρόσωπο με το οποίο έχω στενούς δεσμούς από ορισμένο μέτοχο  

της Εταιρείας, σύμφωνα με το Καταστατικό, όπως προβλέπεται στο άρθρο 79 του ν. 4548/2018. 

Η) Δεν εκπροσωπώ ο ίδιος ή κάποιο πρόσωπο με το οποίο έχω στενούς δεσμούς στη γενική συνέλευση των 

μετόχων της Εταιρείας μετόχους που κατέχουν άμεσα ή έμμεσα ποσοστό ίσο ή ανώτερο του πέντε τοις εκατό  

(5%) των δικαιωμάτων ψήφου, χωρίς γραπτές οδηγίες.  

Θ) Δεν έχω διενεργήσει ο ίδιος ή κάποιο πρόσωπο με το οποίο έχω στενούς δεσμούς υποχρεωτικό έλεγχο στην   

Εταιρεία ή σε συνδεδεμένη με αυτή εταιρεία, είτε μέσω επιχείρησης είτε ο ίδιος είτε συγγενής μου μέχρι δεύτερου  

βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας είτε σύζυγός μου κατά τα τελευταία τρία (3) οικονομικά έτη.  

Ι) Δεν είμαι ο ίδιος ή κάποιο πρόσωπο με το οποίο έχω στενούς δεσμούς εκτελεστικό μέλος σε άλλη εταιρεία, στο   

ΔΣ της οποίας συμμετέχει εκτελεστικό μέλος της ΕΥΔΑΠ ως μη εκτελεστικό μέλος. 

 

 

Σε περίπτωση που οποιαδήποτε από τις ανωτέρω αρνητικές προϋποθέσεις πάψει να συντρέχει στο πρόσωπό 

μου, δεσμεύομαι να το αποκαλύψω άμεσα στο ΔΣ της Εταιρείας, στη Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών καθώς και  

στην Υπηρεσία Κανονιστικής Συμμόρφωσης.  

 
 

 
 
 
 
 

Ημερομηνία:      …/…./…… 
 

Ο/Η Δηλών/ούσα 
 
 
 

(Υπογραφή) 

 

 


