
ΕΝΩΠΙΟΝ ΣΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ 
ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ 

 
ΑΙΣΗΗ 

ΓΝΩΣΟΠΟΙΗΗ ΚΩΔΙΚΟΤ ΕΞΟΤΙΟΔΟΣΗΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΥΩΡΟΤ .GR

Τος/Τηρ 
………………………………………………………
………………………. (ονομαηεπώνςμο) 
καηοίκος …………………………….. 
οδόρ…………………………………. 
απιθ………………………  
 
ή  
ηηρ εηαιπίαρ με ηην επωνςμία 
………………………………………………………
………………… πος εδπεύει 
……………………… 
οδόρ…………………………… απιθμ. 
………………………  
νομίμωρ εκπποζωπούμενηρ από 
η……………………………………………………
………………………………………………………
. 
 
Σηοισεία επικοινωνίαρ: 
 
Διεύθςνζη:………………………. 

…………………………………… 

Τηλ: ………………........................ 
 
Φαξ:………………......................... 
 
 

 

 Δια ηος παπόνηορ εγώ ο 
ςπογπαθόμενορ………. (νόμιμορ 

εκππόζωπορ η……….με ηην επωνςμία 
…………..) 
α. δηλώνω ενώπιον ηηρ ΕΕΤΤ όηι   
i. ο καηασωπηηήρ μος …………(επωνςμία 
καηασωπηηή) απνείηαι να μος γνωζηοποιήζει 
ηον κωδικό εξοςζιοδόηηζηρ ηος ονόμαηορ 
σώπος …..ηος οποίος είμαι Φοπέαρ και / ή 
 
ii. (ζε πεπίπηωζη αλλαγήρ Καηασωπηηή ) ο 
νέορ Καηασωπηηήρ …………(επωνςμία 
Καηασωπηηή) ηον οποίο επέλεξα από ηην λίζηα 
ηων Καηασωπηηών πος είναι δημοζιεςμένη 
ζηην ιζηοζελίδα ηηρ ΕΕΤΤ απνείηαι να μος 
γνωζηοποιήζει ηον κωδικό εξοςζιοδόηηζηρ ηος 
ονόμαηορ σώπος ……..ηος οποίος είμαι 
Φοπέαρ 
 
παπά ηο όηι πποέβη ζε όζερ ενέπγειερ 
απαιηούνηαι ζύμθωνα με όζα αναθέπονηαι ζηιρ 
οδηγίερ ηηρ ΕΕΤΤ για ηην γνωζηοποίηζη ηος 
κωδικού εξοςζιοδόηηζηρ ονόμαηορ σώπος με 
καηάληξη .gr πος έσοςν δημοζιεςηεί ζηην 
ιζηοζελίδα ηηρ  «ηλεκηπονικέρ επικοινωνίερ-
ονομαηοδοζία ζηο Διαδίκηςο». 
 

 
 

e-mail… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
β. Καηόπιν ηων ανωηέπω με ηην ιδιόηηηά μος 
ωρ θοπέα ηος ονόμαηορ σώπος 
…………………. ..………………………, 
αιηούμαι όπωρ μος γνωζηοποιηθεί ο κωδικόρ 
εξοςζιοδόηηζηρ πος έσω δηλώζει ζηην αίηηζη 
εκσώπηζηρ ηος εν λόγω ονόμαηορ σώπος.:  
 
Τπόπορ αποζηολήρ: 

  Σηην ηλεκηπονική διεύθςνζη πος έσω 
δηλώζει ζηην αίηηζη εκσώπηζηρ ηος ονόμαηορ 
σώπος  

 Σηην ηλεκηπονική διεύθςνζη: 
……………………….. 

   Με θαξ ζηον απιθμό: ……………. 
 Με ηασςδπομείο ζηη διεύθςνζη: 

…………………………………… 
 
 

Ο/η αιηών/ούζα 
Υπογπαθή/Σθπαγίδα 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 



 
Πξνζνρή! 
 
- Η παξνύζα αίηεζε ππνβάιιεηαη ζε πεξίπηωζε απώιεηαο ηνπ Κωδηθνύ 
Εμνπζηνδόηεζεο κόλνλ από ηνλ ίδην ηνλ Φνξέα ηνπ Ολόκαηνο Υώξνπ ζηνλ νπνίν θαη 
απνδίδεηαη. 
- Ο Φνξέαο ηνπ Ολόκαηνο Υώξνπ νθείιεη λα δηαζθαιίδεη ηελ δηαηήξεζε ηεο 
εκπηζηεπηηθόηεηαο ηνπ Κωδηθνύ Εμνπζηνδόηεζεο πνπ δειώλεηαη ζηελ αίηεζε 
Εθρώξεζεο θαη λα κελ ηνλ θνηλνπνηεί ζε ηξίηα πξόζωπα.  
- Ο Φνξέαο δειώλεη ξεηά όηη ν ωο άλω επηιεγείο ηξόπνο απνζηνιήο ηνπ Κωδηθνύ 
Εμνπζηνδόηεζεο είλαη αζθαιήο ωο πξνο ηελ ηήξεζε ηνπ εκπηζηεπηηθνύ ραξαθηήξα 
ηνπ Κωδηθνύ Εμνπζηνδόηεζεο, ηεο Ε.Ε.Σ.Σ. νπδεκίαο ζρεηηθήο επζύλεο έρνπζαο. 

 

 
 
 
Σςνημμένα έγγπαθα: 
 

Α. Σε πεπίπηωζη πος ο αιηών ηην γνωζηοποίηζη ηος κωδικού εξοςζιοδόηηζηρ είναι θςζικό 

ππόζωπο:  

Ανηίγπαθο αζηςνομικήρ ηαςηόηηηαρ / διαβαηηπίος 

Β. Σε πεπίπηωζη πος ο αιηών ηην γνωζηοποίηζη ηος κωδικού εξοςζιοδόηηζηρ είναι νομικό 

ππόζωπο: 

1. Υπεύθςνη δήλωζη με βεβαίωζη ηος γνηζίος ςπογπαθήρ ζηην οποία αναθέπεηαι όηι ο 

αιηών ηην γνωζηοποίηζη ηος κωδικού εξοςζιοδόηηζηρ ……. κ………..  εκπποζωπεί και 

δεζμεύει από μόνορ ηος ο ίδιορ πποζωπικά ηο νομικό ππόζωπο με ηην επωνςμία 

……………….πος ςθίζηαηαι και λειηοςπγεί και είναι Φοπέαρ ηος ονόμαηορ 

σώπος……………και   

2. θωηοηςπία ηηρ ηαςηόηηηάρ ηος νομίμος εκπποζώπος    

 

 


