
 
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ/ SOLEMN DECLARATION 

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)/(article 8 of Greek Law 1599/1986)
 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών/ The 
accuracy of the information provided by this solemn declaration may be confirmed with data held by other authorities. 

 (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)/ (article 8 par. 4 of Greek Law 1599/1986)  

ΠΡΟΣ/ TO: ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣA.E. / PIRAEUS BANK S.A. 

Ο – Η Όνομα/ First Name:  Επώνυμο/ Surname:  

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα/ Father's 
Name and Surname:  

 

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας/ Mother's 
Name and Surname: 

 

Ημερομηνία Γέννησης/ Date of Birth
(1)

:   

Τόπος Γέννησης/ Place of Birth:  

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας/ ID or 
Passport Number: 

 Τηλ./ 
Tel: 

 

Τόπος Κατοικίας/ 
Residence: 

 Οδός/ 
Street: 

 Αριθ./ 
Nr.: 

 ΤΚ/ 
PC: 

 

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):  
Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου 
(Εmail):  

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (2), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 
1599/1986, δηλώνω 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: 
- Διαβιβάζω συνημμένα τα δικαιολογητικά έγγραφα προκειμένου να πραγματοποιηθεί πληρωμή - μεταφορά ποσού/ I attach 

the required documents in order to execute the payment - fund transfer of ...…………………..… από (Εντολέας)/ from (Sender) 
…………..…………………………………….............προς (Δικαιούχος)/ to (Beneficiary) …….……………………………………..     για την 
(Αιτιολογία)/ for the purpose of (Justification)  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

- Τα συνημμένα δικαιολογητικά- τιμολόγια- παραστατικά είναι γνήσια, δεν έχουν υποβληθεί προς έγκριση  στην Τράπεζα 
Πειραιώς ή σε άλλο Πιστωτικό Ίδρυμα και αφορούν/ The attached supporting documents- invoices- transaction statements 
are authentic, have not been submitted for approval to Piraeus Bank or any other Credit Institution, concerning: 
 σε εισαγωγές- ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών που παραδίδονται στην Ελλάδα/ imports- intra-Community acquisitions 
of goods delivered to Greece  
 σε εισαγωγές- ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών στο εξωτερικό και αφορά σε πληρωμή από επιχείρηση εφοδιασμού 
πλοίων/ ημεδαπές αεροπορικές ή τεχνικές εταιρείες/ imports- intra-Community acquisitions of goods delivered abroad from 
ship supply company or greek aviation- technical companies 
  σε άλλη περίπτωση (παρακαλούμε περιγράψτε, αναφέροντας και τον τόπο παράδοσης)/ other case (please describe, 
mentioning also the place of delivery) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

- Αποδέχομαι ότι πιθανή έγκριση του αιτήματός μου ισχύει για δώδεκα (12) εργάσιμες ημέρες από την κοινοποίησή της/ I 
accept that a possible approval of my request will be valid for twelve (12) working days after its notification. 

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. 

 
Ημερομηνία/ Date:        20 

 
Ο – Η Δηλ./ The undersigned 

 
(Υπογραφή/ Signature) 

(1) Αναγράφεται ολογράφως/ To be filled out in words. 
(2) «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./ "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». 
 


