
 
 

ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ/ SOLEMN DECLARATION 
(άρκρο 8 Ν.1599/1986)/(article 8 of Greek Law 1599/1986)

 
Η ακρίβεια των ςτοιχείων που υποβάλλονται με αυτι τθ διλωςθ μπορεί να ελεγχκεί με βάςθ το αρχείο άλλων υπθρεςιϊν/ The accuracy of the 

information provided by this solemn declaration may be confirmed with data held by other authorities. 
 (άρκρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)/ (article 8 par. 4 of Greek Law 1599/1986)  

 

ΠΡΟ/ TO: ΣΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩA.E. / PIRAEUS BANK S.A. 

Ο – Η Όνομα/ First Name: 

 Επϊνυμο/ Surname:  

Όνομα και Επϊνυμο Πατζρα/ Father's Name 
and Surname:  

 

Όνομα και Επϊνυμο Μθτζρασ/ Mother's 
Name and Surname: 

 

Ημερομθνία Γζννθςθσ/ Date of Birth(1):   

Σόποσ Γζννθςθσ/ Place of Birth:  

Αρικμόσ Δελτίου Σαυτότθτασ/ ID or Passport 
Number: 

 Σθλ./ 
Tel: 

 

Σόποσ Κατοικίασ/ 
Residence: 

 Οδόσ/ 
Street: 

 Αρικ./ 
Nr.: 

 ΣΚ/ 
PC: 

 

Αρ. Σθλεομοιοτφπου (Fax):  
Δ/νςθ Ηλεκτρ. Σαχυδρομείου 
(Εmail):  

 
Με ατομικι μου ευκφνθ και γνωρίηοντασ τισ κυρϊςεισ (2), που προβλζπονται από τισ διατάξεισ τθσ παρ. 6 του άρκρου 22 του Ν. 1599/1986, δθλϊνω 
ότι/On my own responsibility and being fully aware of the sanction(2) stipulated by article 22 par. 6 of Greek Law 1599/1986, I hereby declare that: 
- Διαβιβάηω ςυνθμμζνα τα δικαιολογθτικά ζγγραφα προκειμζνου να πραγματοποιθκεί πλθρωμι - μεταφορά ποςοφ/ I attach the required documents 

in order to execute the payment - fund transfer of ...…………………..… από (Εντολζασ)/ from (Sender) …………..…………………………………….............προσ 
(Δικαιοφχοσ)/ to (Beneficiary) …….……………………………………..     για τθν (Αιτιολογία)/ for the purpose of (Justification)  
……………………………………………………………………………………………………………. 

- Σα ςυνθμμζνα δικαιολογθτικά / τιμολόγια/ παραςτατικά είναι γνιςια και δεν ζχουν υποβλθκεί προσ ζγκριςθ ςε άλλο Κατάςτθμα τθσ Σράπεηασ 
Πειραιϊσ ι ςε άλλο Πιςτωτικό Κδρυμα/ The attached supporting documents / invoices / transaction statements are authentic and have not been 
submitted for approval to any other Branch of Piraeus Bank or Credit Institution. 

- Αποδζχομαι ότι πικανι ζγκριςθ του αιτιματόσ μου ιςχφει για δϊδεκα (12) εργάςιμεσ θμζρεσ από τθν κοινοποίθςι τθσ/ I accept that a possible 
approval of my request will be valid for twelve (12) working days after its notification. 

- Σο ςυνολικό ανά μινα χρθματικό ποςό, εξαιρουμζνων τυχόν δαςμϊν, που μετζφερε θ εταιρεία/ The total sum per month, excluding any tariffs, which 
was transferred abroad through the credit institutions operating in Greece, by the company ............................... τθν οποία εκπροςωπϊ, ςτο εξωτερικό 
από πιςτωτικά ιδρφματα που λειτουργοφν ςτθν Ελλάδα, κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου 01/07/2014-30/06/2016 ςτο πλαίςιο των επιχειρθματικϊν 
τθσ δραςτθριοτιτων, αναφζρεται ςε επιςυναπτόμενο Πίνακα/ which I represent, during the period 01/07/2014-30/06/2016, within the framework of 
its business activities, is mentioned in the attached Table: 

 τον οποίο υποβάλλω άπαξ, με τθν παροφςα Διλωςθ/ which I submit once, by the present Statement  
 ο οποίοσ ζχει υποβλθκεί με προθγοφμενθ Διλωςθ/ which has been submitted by a previous Statement 

This Declaration is written in Greek language and the Greek text is solely binding. The translation in English is provided strictly for the Client’s facilitation. 
In case of conflict between the foreign and Greek text, the Greek text shall prevail. 

 

 
Ημερομθνία/ Date:        20 

 
Ο – Η Δθλ./ The undersigned 

 
 

(Τπογραφι/ Signature) 
 
 
 
(1) Αναγράφεται ολογράφωσ/ To be filled out in words. 
(2) «Όποιοσ εν γνϊςει του δθλϊνει ψευδι γεγονότα ι αρνείται ι αποκρφπτει τα αλθκινά με ζγγραφθ υπεφκυνθ διλωςθ του άρκρου 8 τιμωρείται με φυλάκιςθ τουλάχιςτον τριϊν μθνϊν. Εάν ο υπαίτιοσ αυτϊν των 
πράξεων ςκόπευε να προςπορίςει ςτον εαυτόν του ι ςε άλλον περιουςιακό όφελοσ βλάπτοντασ τρίτον ι ςκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάκειρξθ μζχρι 10 ετϊν./ "Anyοne that knowingly declares false facts 
to be true or denies or conceals true facts by virtue of a written solemn declaration under article 8, may be sentenced to imprisonment for at least three months. If the same person intended to obtain proprietary 
benefit for himself/herself or for another person to the detriment of a third party, or if said person intended to harm a third party, s/he may be sentenced up to ten years imprisonment». 

  



 

ΠΙΝΑΚΑ  ΚΙΝΗΕΩ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΧΡΗΗ 01/07/2014-30/06/2016/ TABLE OF FUNDS TRANSFER FOR THE FINANCIAL PERIOD 01/07/2014-
30/06/2016  

 
Προσ τθν/ To  
Σράπεηα Πειραιϊσ Α.Ε. / Piraeus Bank S.A.      Ημερομθνία/ Date: :  

 

 

(Ονοματεπϊνυμο / επωνυμία εταιρείασ) 
(Full Name / company name)  

 

(διεφκυνςθ) 
(Address) 

  

(Α.Φ.Μ.) 
(Tax Registration Number)  

(Αντικείμενο Δραςτθριότθτασ) 
(Scope of Activity) 

 
Κφριοι/ Sirs, 
 
Με ατομικι μου ευκφνθ και γνωρίηοντασ τισ κυρϊςεισ  που προβλζπονται από τισ διατάξεισ τθσ παρ. 6 του άρκρου 22 του Ν. 1599/1986, δθλϊνω ότι θ αξία ςε 
ευρϊ των ειςαγωγϊν και ενδοκοινοτικϊν αποκτιςεων, εξαιρουμζνων τυχόν δαςμϊν, που πραγματοποίθςε θ ωσ άνω εταιρεία,  τθν οποία νομίμωσ 
εκπροςωπϊ,  κατά τθν προθγοφμενθ περίοδο είναι, ανά μινα, θ ακόλουκθ/ With my own responsibility and being aware of the law penalties, as predicted per 
par. 6, article 22 of L. 1599/1986, I declare that the value of imports and community acquisitions in euro, through the credit institutions operating in Greece,  
which was performed by the above-mentioned company, which I legitimately represent, during the previous period per month, is the following: 

 

ΜΗΝΑ/ MONTH 

ΑΞΙΑ ΜΕΣΑΦΟΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΤ ΣΟ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟ 
(αξία σε ευρώ)/ VALUE OF FUNDS TRANSFERS 

ABROAD 
(value in euro) 

ΙΟΤΛΙΟ/JULY 2014  

ΑΤΓΟΤΣΟ/AUGUST 2014  

ΕΠΣΕΜΒΡΙΟ/SEPTEMBER 2014  

ΟΚΣΩΒΡΙΟ/OCTOBER 2014  

ΝΟΕΜΒΡΙΟ/NOVEMBER 2014  

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ/DECEMBER 2014  

ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ/ JANUARY 2015  

ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ/ FEBRUARY 2015  

ΜΑΡΣΙΟ/ MARCH 2015  

ΑΠΡΙΛΙΟ/ APRIL 2015  

ΜΑΙΟ/ MAY 2015  

ΙΟΤΝΙΟ/ JUNE 2015  

ΙΟΤΛΙΟ/JULY 2015  

ΑΤΓΟΤΣΟ/AUGUST 2015  

ΕΠΣΕΜΒΡΙΟ/SEPTEMBER 2015  

ΟΚΣΩΒΡΙΟ/OCTOBER 2015  

ΝΟΕΜΒΡΙΟ/NOVEMBER 2015  

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ/DECEMBER 2015  

ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ/ JANUARY 2016  

ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ/ FEBRUARY 2016  

ΜΑΡΣΙΟ/ MARCH 2016  

ΑΠΡΙΛΙΟ/ APRIL 2016  

ΜΑΙΟ/ MAY 2016  

ΙΟΤΝΙΟ/ JUNE 2016  

ΤΝΟΛΙΚΗ ΕΣΗΙΑ ΑΞΙΑ ΙΟΤΛΙΟΤ 2014- ΙΟΤΝΙΟΤ 2016/ 
TOTAL ANNUAL VALUE JULY 2014- JUNE 2016 

 

 
 

Για τθν εταιρεία/ For the company 

 
 

____________________________________ 
(φραγίδα και Τπογραφι)/ (Stamp and Signature) 


