
 
 

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 ΠΕΙΡΑΙΩΣ A.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. 

-  Η αιτούμενη μεταφορά κεφαλαίων στο εξωτερικό  δεν υπερβαίνει  ή  υπερβαίνει έως του ποσού των  
……………………………….., σωρευτικά για το μήνα και για το σύνολο του τραπεζικού συστήματος της χώρας μας, το 160% της   
μέγιστης μηνιαίας αξίας των εισαγωγών/ενδοκοινοτικών αποκτήσεων της περιόδου 01/07/2014-30/06/2018 / The 
requested funds transfer abroad  does not exceed or  exceed up to the amount of …………………. Cumulatively, for the 
month and for the entire banking system in our country, the 160% of the maximum monthly value of imports/intra-
Community acquisitions of the period 01/07/2014-30/06/2018. 

- Το συνολικό ανά μήνα χρηματικό ποσό, εξαιρουμένων τυχόν δασμών, που μετέφερε η εταιρεία/ The total sum per month, 
excluding any tariffs, which was transferred abroad through the credit institutions operating in Greece, by the company 
............................... την οποία εκπροσωπώ, στο εξωτερικό από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν στην Ελλάδα, κατά τη 
διάρκεια της περιόδου 01/07/2014-30/06/2018 στο πλαίσιο των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων, αναφέρεται σε 
επισυναπτόμενο Πίνακα/ which I represent, during the period 01/07/2014-30/06/2018, within the framework of its business 



 

activities, is mentioned in the attached Table: 
 τον οποίο υποβάλλω άπαξ, με την παρούσα Δήλωση/ which I submit once, by the present Statement  
 ο οποίος έχει υποβληθεί με προηγούμενη Δήλωση/ which has been submitted by a previous Statement 
 

- Συναινώ στην επεξεργασία των υποβληθέντων δεδομένων/ I consent to the processing of the submitted data: 
I. Για το σκοπό αξιολόγησης της αιτούμενης συναλλαγής/ For the purpose of evaluating the requested 

transaction 
II. Για στατιστικούς σκοπούς, για σκοπούς επιστημονικής- ιστορικής έρευνα και για σκοπούς αρχειοθέτησης για 

το δημόσιο συμφέρον/ For statistical purposes, for scientific- historical research purposes and for public 
interest archiving purposes. 

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». 



 

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 01/07/2014-30/06/2018/ TABLE OF FUNDS TRANSFER  
FOR THE FINANCIAL PERIOD 01/07/2014-30/06/2018  

 
Προς την/ To  
Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. / Piraeus Bank S.A.      Ημερομηνία/ Date: :  
 

 

(Ονοματεπώνυμο / επωνυμία εταιρείας) 
(Full Name / company name)  

 

(διεύθυνση) 
(Address) 

  

(Α.Φ.Μ.) 
(Tax Registration Number)  

(Αντικείμενο Δραστηριότητας) 
(Scope of Activity) 

 
Κύριοι/ Sirs, 
 
Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις  που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του 
Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι η αξία σε ευρώ των εισαγωγών και ενδοκοινοτικών αποκτήσεων, εξαιρουμένων τυχόν δασμών, 
που πραγματοποίησε η ως άνω εταιρεία,  την οποία νομίμως εκπροσωπώ,  κατά την προηγούμενη περίοδο είναι, ανά 
μήνα, η ακόλουθη/ 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: 
 

ΜΗΝΑΣ/ MONTH 

ΑΞΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΟ 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 

(αξία σε ευρώ)/ VALUE OF FUNDS TRANSFERS 
ABROAD 

(value in euro) 

ΙΟΥΛΙΟΣ/JULY 2014  

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ/AUGUST 2014  

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ/SEPTEMBER 2014  

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ/OCTOBER 2014  

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ/NOVEMBER 2014  

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ/DECEMBER 2014  

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ/ JANUARY 2015  

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ/ FEBRUARY 2015  

ΜΑΡΤΙΟΣ/ MARCH 2015  

ΑΠΡΙΛΙΟΣ/ APRIL 2015  

ΜΑΙΟΣ/ MAY 2015  

ΙΟΥΝΙΟΣ/ JUNE 2015  

ΙΟΥΛΙΟΣ/JULY 2015  

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ/AUGUST 2015  

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ/SEPTEMBER 2015  

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ/OCTOBER 2015  

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ/NOVEMBER 2015  

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ/DECEMBER 2015  

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ/ JANUARY 2016  

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ/ FEBRUARY 2016  

ΜΑΡΤΙΟΣ/ MARCH 2016  

ΑΠΡΙΛΙΟΣ/ APRIL 2016  

ΜΑΙΟΣ/ MAY 2016  

ΙΟΥΝΙΟΣ/ JUNE 2016  



 

ΙΟΥΛΙΟΣ  / JULY 2016  

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ/ AUGUST  2016  

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ/ SEPTEMBER 2016  

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ/ OCTOBER 2016  

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ/ NOVEMBER 2016  

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ/ DECEMBER 2016  

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ / JANUARY 2017  

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ/ FEBRUARY 2017  

ΜΑΡΤΙΟΣ/ MARCH 2017  

ΑΠΡΙΛΙΟΣ/ APRIL 2017  

ΜΑΙΟΣ/ MAY 2017  

ΙΟΥΝΙΟΣ/ JUNE 2017  

ΙΟΥΛΙΟΣ/ JULY 2017  

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ / AUGUST 2017  

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ/ SEPTEMBER 2017  

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ/ OCTOBER 2017  

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ/ NOVEMBER 2017  

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ/ DECEMBER 2017  

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ / JANUARY 2018  

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ/ FEBRUARY 2018  

ΜΑΡΤΙΟΣ/ MARCH 2018  

ΑΠΡΙΛΙΟΣ/ APRIL 2018  

ΜΑΙΟΣ/ MAY 2018  

ΙΟΥΝΙΟΣ/ JUNE 2018  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΤΗΣΙΑ ΑΞΙΑ ΙΟΥΛΙΟΥ 2014- 
ΙΟΥΝΙΟΥ 2018/ 
TOTAL ANNUAL VALUE JULY 2014- JUNE 2018 

 

 
 

Για την εταιρεία/ For the company 
 
 
 

____________________________________ 
(Σφραγίδα και Υπογραφή)/(Stamp and Signature) 

 


