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ΓΗΛΩΗ 

Εγώ ν/ε ................................................................................................................................................ 
(γξάςεηε ην πιήξεο όλνκά ζαο κε ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ) 

ελεξγώληαο κε ηελ ηδηόηεηα ³ ………………………………........................................δειώλσ όηη : 
 
Α.  Με  πιήξε  επίγλσζε ζπγθαηαηίζεκαη γηα ηελ άξζε ηεο εκπηζηεπηηθόηεηαο ησλ  πην  
θάησ ζηνηρείσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ αξηζκό ηεισλεηαθνύ κεηξώνπ θαη ΕΟRI:  
CY _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 

 Ολνκαηεπώλπκν / Επσλπκία  θαη          

  Δηεύζπλζε έδξαο / Δηεύζπλζε θαηνηθίαο (πιήξεο δηεύζπλζε ηνπ ηόπνπ όπνπ είλαη 
εγθαηεζηεκέλν / θαηνηθεί ην πξόζσπν). 

 
Β.  Οη πιεξνθνξίεο πνπ έρνπλ δνζεί ζηελ αίηεζε κνπ πνπ ππέβαια  γηα εγγξαθή ζην Τει.  

Μεηξών (ΤΕΛ.1000) πξηλ ηελ 1ε Ινπιίνπ 2009 είλαη πιήξεηο θαη αιεζείο. 
 
Γ.  Οη πιεξνθνξίεο πνπ έρνπλ δνζεί ζηελ αίηεζε κνπ  πνπ ππέβαια γηα εγγξαθή ζην Τει. 
     Μεηξών (ΤΕΛ.1000) πξηλ ηελ 1ε Ινπιίνπ 2009 έρνπλ αιιάμεη θαη παξαηίζεληαη πην θάησ 
     ηα νξζά ζηνηρεία :  

  Ολνκαηεπώλπκν /Επσλπκία:………………………………………………………………… 
 (ζε πεξίπησζε αιιαγήο νλόκαηνο λνκηθνύ πξνζώπνπ λα επηζπλάςεηε ην πηζηνπνηεηηθό ηνπ Εθόξνπ Εηαηξεηώλ) 
 

 Δηεύζπλζε έδξαο /  Δηεύζπλζε  θαηνηθίαο  (πιήξεο  δηεύζπλζε  ηνπ  ηόπνπ  όπνπ είλαη 
εγθαηεζηεκέλν  / θαηνηθεί ην πξόζσπν): ……................................................................. 
......................................................................................................................................... 

       ......................................................................................................................................... 
 
Υπνγξαθή : …………………………………………….. …….Ηκεξνκελία : ………………………..  
 

ΓΙΑ ΥΡΗΗ ΑΠΟ ΣΟ ΣΔΛΩΝΔΙΟ 
Λεηηνπξγόο  
 
Όλνκα:……………………………….. 

Υπνγξαθή:…………………………… 

Ηκεξνκελία:…………………………. 

Τα ζηνηρεία θαηαρσξήζεθαλ ζην ζύζηεκα EORI.               
 
¹  Economic Operators Registration and Identification System. 
²  H E.E δηαηεξεί βάζε δεδνκέλσλ γηα ηνπο Οηθνλνκηθνύο θνξείο θαη ηα άιια πξόζσπα πνπ είλαη εγγεγξακκέλα ζην ζύζηεκα ΕORI. Η 
βάζε δεδνκέλσλ βξίζθεηαη ζην δηαδίθηπν θαη είλαη πξνζβάζηκε από ην θνηλό γηα λα κπνξεί θάπνηνο λα επηβεβαηώλεη ηελ εγθπξόηεηα ελόο 
αξηζκνύ EORI.  
Η δηεύζπλζε ηεο βάζεο δεδνκέλσλ είλαη: http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/eos/eori_validation.jsp?Lang=en (ζηελ αγγιηθή) θαη   
http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/eos/eori_validation.jsp?Lang=el (ζηελ ειιεληθή). 
Σηηο πεξηπηώζεηο πνπ έρεη δνζεί ζπγθαηάζεζε γηα άξζε ηεο εκπηζηεπηηθόηεηαο ησλ ζηνηρείσλ, απηά ζα εκθαλίδνληαη ζην δηαδίθηπν. 
³ Σπκπιεξώζηε αλαιόγσο ηεο ηδηόηεηαο: Απηνεξγνδνηνύκελνο/Δηεπζπληήο εηαηξείαο/Γξακκαηέαο εηαηξείαο/Σπλέηαηξνο/ Εμνπζηνδνηεκέλν 
δηεπζπληηθό ζηέιερνο / Καηαπηζηεπκαηνδόρνο. 
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