
ΑΙΤΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΟΝΑΔΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ EORI 

ΑΙΤΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΡΙΘΜΟΥ EORI/ 

APPLICATION-DECLARATION FOR EORI NUMBER ASSIGNMENT 

Ονοματεπώνυμο- Επωνυμία Προσώπου/ Full Name of the person 

 

Ακρωνύμιο/ Short name 

 

Διεύθυνση Έδρας/ Διεύθυνση Κατοικίας/  

Address of Establishment/Address of residence  

 

Έδρα στο Τελωνειακό 

Έδαφος της Ένωσης/ 

Establishment in the 

customs territory of 

the UNION 

 

Είδος προσώπου (Νομικό, Φυσικό, 

Ένωση Προσώπων) / Type of person 

(Legal, Natural, Association of 

persons)  

 

Νομικό Καθεστώς – Νομική 

Μορφή/ Legal status 

Αριθμός ΓΕΜΙ/ General 

Commercial Registry 

Τόπος άσκησης κύριων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων/ Location of main place of business 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας/ Contact Information  

 

Αριθμός-οι Φορολογικού Μητρώου /VAT identification number(s) 

 

Κωδικός κύριας οικονομικής δραστηριότητας /Principal economic activity code  Ημερομηνία Σύστασης/ 

Date of Establishment 

 

Συγκατάθεση για την άρση εμπιστευτικότητας των δεδομένων: / Consent to disclosure of the following 

data:  

a) αριθμού EORI/ EORI number  

b) Επωνυμίας Προσώπου- Ονοματεπώνυμου / Full Name of the person  

c) Διεύθυνσης Έδρας - Διεύθυνσης Κατοικίας / Address of Establishment/Address of residence  

□ ΝΑΙ/ YES □ ΟΧΙ/ NO 

Υπογραφή/ Signature : …………………………….………………….. Ημερομηνία/Date: …………………………….  

Επωνυμία/Name: 

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

 

 

 



Συμπλήρωση της Αίτησης – Δήλωσης για τη χορήγηση Μοναδικού Αριθμού 

Αναγνώρισης (EORI) 

 

Ονοματεπώνυμο/ Επωνυμία Προσώπου/Full Name of the person: 

Για φυσικά πρόσωπα: Ονοματεπώνυμο του προσώπου, όπως αναφέρεται σε 

ταξιδιωτικό έγγραφο που αναγνωρίζεται ως έγκυρο για τους σκοπούς διέλευσης 

των εξωτερικών συνόρων της Ένωσης ή στο εθνικό ατομικό μητρώο του κράτους 

μέλους διαμονής. 

Για οικονομικούς φορείς που περιλαμβάνονται στο μητρώο επιχειρήσεων του 

κράτους μέλους εγκατάστασης: Επωνυμία του οικονομικού φορέα όπως έχει 

καταχωριστεί στο μητρώο επιχειρήσεων της χώρας εγκατάστασης. 

Για οικονομικούς φορείς που δεν περιλαμβάνονται στο μητρώο επιχειρήσεων της 

χώρας εγκατάστασης: Επωνυμία του οικονομικού φορέα όπως αναγράφεται στην 

πράξη σύστασης. 

 

Ακρωνύμιο/ Short name:  

Ακρωνύμιο του καταχωρισμένου προσώπου. Παράδειγμα: 

Το BAT είναι το ακρωνύμιο της εταιρείας British American Tobacco. 

 

Διεύθυνση Έδρας/Διεύθυνση Κατοικίας/Address of Establishment/Address of 

residence: 

Πλήρης διεύθυνση του τόπου όπου είναι εγκατεστημένο/κατοικεί το πρόσωπο, 

συμπεριλαμβανόμενου του κωδικού αναγνώρισης της χώρας. 

 

Έδρα στο Τελωνειακό Έδαφος της Ένωσης/ Establishment in the customs 

territory of the UNION: 

Να διευκρινιστεί κατά πόσον ο οικονομικός φορέας είναι εγκατεστημένος στο 

τελωνειακό έδαφος 

της Ένωσης. Αυτό το στοιχείο χρησιμοποιείται μόνο για οικονομικούς φορείς που 

έχουν διεύθυνση 

σε τρίτη χώρα. 

Χρησιμοποιούμενοι κωδικοί: 

0 Μη εγκατεστημένος στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης 

1 Εγκατεστημένος στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης 

 

Νομικός χαρακτήρας – νομικό καθεστώς /Legal status: 

Όπως αναφέρεται στην πράξη σύστασης (π.χ. ανώνυμη εταιρεία, ΕΠΕ κλπ). 

 

Είδος προσώπου /Type of person: 

Αντίστοιχος κωδικός που πρέπει να χρησιμοποιηθεί ως ακολούθως: 

α) Εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο, αναγράφεται ο κωδικός 1. 



β) Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αναγράφεται ο κωδικός 2. 

γ) Εφόσον πρόκειται για ένωση προσώπων, αναγράφεται ο κωδικός 3. 

 

Νομικό Καθεστώς – Νομική Μορφή/ Legal Status 

Το νομικό καθεστώς όπως αναφέρεται στην πράξη σύστασης. 

 

Αριθμός ΓΕΜΗ/ General Commercial Registry  

Συμπληρώνεται από τα Νομικά Πρόσωπα 

  

Τόπος άσκησης κύριων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων/Location of main place 

of business: 

Η συμπλήρωση της θέσης αυτής δεν είναι υποχρεωτική.  

Κατά τη συμπλήρωση της διεύθυνσης συμπεριλαμβάνεται και ο κωδικός 

αναγνώρισης της χώρας κύριων δραστηριοτήτων.   

 

Στοιχεία επικοινωνίας/ Contact information: 

Όνομα αρμοδίου, διεύθυνση και κάποιο από τα εξής: αριθμός τηλεφώνου, 

διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κλπ. 

 

Αριθμός Φορολογικού Μητρώου/ VAT identification number(s): 

Αναγράφεται ο/ οι Αριθμός-οί Φορολογικού Μητρώου του προσώπου που του 

έχει-ουν αποδοθεί ή ο/οι Αναγνωριστικός-οί αριθμός-οί Φ.Π.Α.. Σημειώνεται ότι 

μόνο οι αριθμοί φορολογικού μητρώου/ Φ.Π.Α. που έχουν εκχωρηθεί σε αυτό το 

πρόσωπο (και όχι π.χ. στη θυγατρική του εταιρεία) θα πρέπει να αναγραφούν.  

Περαιτέρω, επισημαίνεται ότι οι αρμόδιες Αρχές πρέπει να διαγράφουν τους 

αριθμούς φορολογικού μητρώου/αριθμούς Φ.Π.Α. από το κεντρικό σύστημα 

μόλις παύσουν να ισχύουν. 

 

Κωδικός κύριας οικονομικής δραστηριότητας /Principal economic activity code: 

Η συμπλήρωση της θέσης αυτής δεν είναι υποχρεωτική και δύναται να 

συμπληρωθεί με τον κωδικό της κύριας οικονομικής δραστηριότητας, σύμφωνα 

με τη στατιστική ταξινόμηση των οικονομικών δραστηριοτήτων στην Ευρωπαϊκή 

Κοινότητα (NACE), όπως αναγράφεται στο μητρώο επιχειρήσεων. 

 

Ημερομηνία Σύστασης / Ημερομηνία Γέννησης / Date of Establishment / Date of 

birth: 

Για τα φυσικά πρόσωπα η ημερομηνία γέννησης. 

Για τα νομικά πρόσωπα και τις ενώσεις προσώπων όπως αναφέρονται στο άρθρο 

5 παρ. 4 του ΕνΤ.Κ. η ημερομηνία σύστασης όπως αναγράφεται στο μητρώο 

επιχειρήσεων της χώρας σύστασης ή στην πράξη σύστασης σε περίπτωση που 

δεν υπάρχει καταχώριση στο μητρώο επιχειρήσεων. 

 

Συγκατάθεση για την άρση εμπιστευτικότητας των δεδομένων/ Consent to 

disclosure of data: 



Διευκρινίζεται κατά πόσον δίνεται συγκατάθεση για την δημοσίευση στο 

διαδίκτυο των στοιχείων του προσώπου που συνδέονται με το EORI και τα οποία 

είναι τα ακόλουθα: 

α) αριθμός EORI, 

β) Επωνυμία της Εταιρίας/Ονοματεπώνυμο Φυσικού Προσώπου και 

γ) Διεύθυνση Έδρας /Διεύθυνση κατοικίας 

 

Υπογραφή, ημερομηνία και επωνυμία υπογράφοντος: 

Στην περίπτωση κατά την οποία η Αίτηση-Δήλωση υποβάλλεται από νομικό 

πρόσωπο, ο υπογράφων πρέπει να είναι ο νόμιμος εκπρόσωπός του, ενώ στην 

περίπτωση νομικού προσώπου εγκατεστημένου στην Ελλάδα, επί της θέσεως 

αυτής τίθεται επιπλέον και η σφραγίδα του. 

 


