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ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

     ΤΜΗΜΑ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ  

 

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ  

ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ UCC SPECIAL PROCEDURES INF (INF SYSTEM) 

Αφού συμπληρωθεί σύμφωνα με τις επεξηγηματικές σημειώσεις στο τέλος και υπογραφτεί, να σταλεί στο Τμήμα Τελωνείων στο 

τηλεομοιότυπο 22-602767 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: helpdesk.cyprus@customs.mof.gov.cy ώστε να ενεργοποιηθεί η 

πρόσβαση σας στο σύστημα. 

   ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΗΤΗ: 

1. Σημειώστε με √ ανάλογα με το είδος προσώπου του αιτητή: 
Φυσικό πρόσωπο 
Νομικό πρόσωπο 

2. Ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου:  

3. Όνομα νομικού προσώπου:  

4. Αριθμός εγγραφής ΕΟRI1:  

5. Αριθμός κωδικού προφίλ που χορηγήθηκε από την πύλη Αριάδνη:  

6. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:  

7. Τηλέφωνα επικοινωνίας:  

8. Σημειώστε με √ σε μια από τις πιο κάτω ιδιότητες πρόσβασης που ζητείται: 

οικονομικός φορέας 

τελωνειακός πράκτορας           Αριθμός τελωνειακού πράκτορα: ………………………………………… 

τελωνειακός πράκτορας  που ενεργεί εκ μέρους του οικονομικού φορέα 

9. Στοιχεία φυσικού προσώπου – κατόχου πρόσβασης: 

Α/Α όνομα/ονόματα Αρ. πολιτικής 
ταυτότητας 

Κωδικός 
επιπέδου 

δικαιωμάτων 

πρόσβασης2 

    

    

 

  



 

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΣΤΟ INF SYSTEM (συνέχεια) 

Να συμπληρωθούν και να υπογραφτούν οι πιο κάτω δηλώσεις στην παρουσία τελωνειακού λειτουργού:  

Α. ΔΗΛΩΣΗ 

Εγώ ο/η ................................................................................................................................................................. 

(γράψτε το όνομά σας με ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ) 

δηλώνω ότι οι πληροφορίες που έχω δώσει σε αυτή την αίτηση ή σε οποιοδήποτε συνημμένο έγγραφο είναι 

πλήρεις και αληθείς και συγκατατίθεμαι, με πλήρη επίγνωση, όπως οι πληροφορίες αυτές τύχουν επεξεργασίας 

από το Τμήμα Τελωνείων για το σκοπό της παρούσας αίτησης.  

Υπογραφή κατόχου πρόσβασης: ..........................................................................................................  

Ιδιότητα κατόχου πρόσβασης: …...............................................……..………….........................................  

Ημερομηνία: ......../........./..........  

(να προσκομιστεί η πολιτική ταυτότητα του φυσικού προσώπου/Διευθυντή/Γραμματέα που υπογράφει, αντίγραφο 

πιστοποιητικού Διευθυντή και Γραμματέα- αν απαιτείται) 

 

Β. ΔΗΛΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ 

(Συμπληρώνεται στην περίπτωση που φυσικό/νομικό πρόσωπο ενεργεί εξ’ ονόματος φυσικού/νομικού προσώπου  

Στην περίπτωση νομικού προσώπου, η δήλωση συμπληρώνεται από τον διευθυντή ή γραμματέα του προσώπου αυτού) 

Εγώ ο/η ................................................................................................................................................................. 

(γράψτε το όνομά σας με ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ) 

δηλώνω ότι έλαβα γνώση για την πιο πάνω αίτηση και συμφωνώ με αυτή.  

Υπογραφή Διευθυντή/Γραμματέα* οικονομικού φορέα : ………………………………………..  

Ημερομηνία: ......./........../...........  

(να προσκομιστεί η πολιτική ταυτότητα φυσικού προσώπου/Διευθυντή/Γραμματέα, αντίγραφο πιστοποιητικού Διευθυντή 

και Γραμματέα αν διαφέρουν από τα πιο πάνω) 

Σημείωση: Αν οικονομικός φορέας επιθυμεί να εξουσιοδοτήσει αδειούχο τελωνειακό πράκτορα να ενεργεί εξ ονόματος του, πρέπει 

απαραίτητα και οι δύο να ακολουθήσουν τη διαδικασία εξουσιοδότησης αντιπροσώπου όπως αυτή περιγράφεται στον 

σύνδεσμο: https://customs.ec.europa.eu/taxud/uumds/admin-ext/.  

Για υπηρεσιακή χρήση μόνο 

Η αίτηση γίνεται / Η αίτηση δεν γίνεται* αποδεκτή 

 Oνοματεπώνυμο τελωνειακού λειτουργού:.............................................................. 

                ….……………………………………………………………….. 

 (υπογραφή και αριθμός τελωνειακού λειτουργού) 

 Ημερομηνία:.....................................................  

 Αριθμός αίτησης : ............................................  

                   Σφραγίδα 

*διαγράψτε ανάλογα ότι δεν ισχύει 

https://customs.ec.europa.eu/taxud/uumds/admin-ext/


 

 

Επεξηγηματικές Σημειώσεις 
 
 
1. EORI-Economic Operator Registration & Identification. Στην περίπτωση εξουσιοδοτημένου προσώπου, συμπληρώνεται ο 
αριθμός εγγραφής στο EORI του προσώπου που θα αντιπροσωπευθεί. 
 
2. Επίπεδα δικαιωμάτων πρόσβασης: 
 

• Συμβουλευτικός ρόλος (consultation): Ανάγνωση όλων των στοιχείων που αφορούν τον οικονομικό φορέα μόνο (read 
only) 

• Διοικητικός ρόλος (administrative): Δημιουργία/επεξεργασία/φόρτωση/διαγραφή προσχεδίων, εκτύπωση στοιχείων, 
διαχείριση ηλεκτρονικής έγκαιρης ενημέρωσης (e-mail alerts) 

• Εκτελεστικός ρόλος (submission)): Δημιουργία/επεξεργασία/υποβολή/διαγραφή INFs  
 

Στην περίπτωση εξουσιοδοτημένου προσώπου η επιλογή του επιπέδου δικαιώματος πρόσβασης πρέπει να γίνει 
σε συνεννόηση με τον οικονομικό φορέα. 


