Παξάξηεκα Δ
ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΓΖΛΩΖ ΚΑΣΑΥΩΡΖΖ ΟΝΟΜΑΣΟ ΥΩΡΟΤ .GR
Ηκεξνκελία / Ώξα ππνβνιήο
Γήισζεο ζηνλ Καηαρσξεηή
Πξνο ηνλ Καηαρσξεηή κε ηελ επσλπκία…………………….

εκείσζε : Σα πεδία κε αζηεξίζθν (*) δηαβηβάδνληαη ππνρξεσηηθά ζην Μεηξών
θαη ζε πεξίπησζε πνπ δελ ζπκπιεξσζνύλ ε δήισζε είλαη αλππόζηαηε ζύκθσλα
κε ην άξζξν 7 παξ. 1α ηνπ θαλνληζκνύ.
εκεηώζηε κε  όζα από ηα
θάησζη ζηνηρεία ζεσξείηε
εκπηζηεπηηθά θαη επηζπκείηε
ηελ απόθξπςε ηνπο

Α. Γεισζέλ Όλνκα Υώξνπ
Όλνκα Φώξνπ*:
Β1. ηνηρεία Γειώληνο – ηνηρεία ηαπηόηεηαο Φπζηθνύ Πξνζώπνπ
Κσδηθόο Πξνζώπνπ*:
Ολνκαηεπώλπκν*:
Αξ./Αζη./Ταπηόηεηαο:
Τειέθσλν*:
Fax:
E-mail*:
Κσδηθόο Δμνπζηνδόηεζεο Πξνζώπνπ*:
Β2. ηνηρεία Γειώληνο – ηνηρεία ηαπηόηεηαο Ννκηθνύ Πξνζώπνπ
Κσδηθόο Πξνζώπνπ*:
Πιήξεο Δπσλπκία*:
Γηαθξηηηθόο Τίηινο:
ΑΦΜ/ΓΟΥ:
Αληηθείκελν:
Τειέθσλν*:
Fax:

E-mail*:
Κσδηθόο Δμνπζηνδόηεζεο Πξνζώπνπ*:
ηνηρεία ηαπηόηεηαο Ννκίκνπ Δθπξνζώπνπ (Ννκηθώλ Πξνζώπσλ)
Ολνκαηεπώλπκν:
ΑΦΜ:
Τειέθσλν:
Fax:
E-mail:
Γ. Σαρπδξνκηθή Γηεύζπλζε (Καηνηθία – Έδξα)
Οδόο- Αξηζκόο:

Πόιε*:

Τ.Κ.*

Φώξα*:

Πεξηνρή*:

Γ. Σαρπδξνκηθή Γηεύζπλζε (Καηνηθία – Έδξα) Αληηθιήηνπ ζε πεξίπησζε πνπ Καηαρσξνύκελνο
είλαη θπζηθό ή λνκηθό πξόζσπν πνπ θαηνηθεί/εδξεύεη ζην εμσηεξηθό
Οδόο- Αξηζκόο:

Πόιε:

Τ.Κ

Φώξα:

Πεξηνρή:

εκείσζε: ε πεξίπησζε πνπ θαηαρσξνύκελνο είλαη θπζηθό ή λνκηθό πξόζσπν πνπ
θαηνηθεί/εδξεύεη ζην εμσηεξηθό, ν Καηαρσξνύκελνο κε ηελ παξνύζα απνδέρεηαη όηη ε ΕΕΣΣ
θνηλνπνηεί νπνηαδήπνηε έγγξαθα π.ρ. θνηλνπνίεζε Πξάμεο Δηεμαγσγήο Αθξόαζεο εάλ θαηαηεζεί
θαηαγγειία-αίηεζε δηαγξαθήο Ολόκαηνο Υώξνπ από ηξίην πξόζσπν, κόλνλ ζηελ ειεθηξνληθή
δηεύζπλζε πνπ έρεη δεισζεί ζην Μεηξών.

Γ. Πεξηερόκελν

(Σπκπιεξώλεηαη γηα Ολόκαηα Φώξνπ ηξίηνπ επηπέδνπ ησλ νπνίσλ κόλν ην ηξίην επίπεδν είλαη
κεηαβιεηό θαη πξέπεη λα πεξηγξάθεηαη ε ρξήζε ηνπ Ολόκαηνο Φώξνπ από ηνλ θαηαρσξνύκελν θαη ε
ηδηόηεηά ηνπ ζην πιαίζην ηνπ παξαξηήκαηνο Γ ηνπ Καλνληζκνύ)

Δ. Κσδηθόο Δμνπζηνδόηεζεο Ολόκαηνο Υώξνπ*

εκείσζε: Η ρξήζε ηνπ Κσδηθνύ Δμνπζηνδόηεζεο ζπλίζηαηαη ζην όηη δηαζθαιίδεηαη από ην λέν
Καηαρσξεηή ε ηαπηνπξνζσπεία ηνπ Φνξέα θαηά ππνβνιή δήισζεο αιιαγήο Καηαρσξεηή θαη ε
ηαπηνπξνζσπεία ηνπ Φνξέα από ηνλ Καηαρσξεηή θαηαρσξεκέλνπ Ολόκαηνο Φώξνπ θαηά ηελ
ππνβνιή δήισζεο Μεηαβίβαζεο, δήισζεο Μεηαβνιήο ζηνηρείσλ, δήισζεο κεηαβνιήο
επσλπκίαο/νλνκαηεπσλύκνπ, δήισζεο αλαλέσζεο, δήισζεο δηαγξαθήο Ολόκαηνο Φώξνπ ζην πιαίζην
ηνπ Καλνληζκνύ Γηαρείξηζεο θαη Δθρώξεζεο Ολνκάησλ Φώξνπ.
Σ. Δμππεξεηεηέο Ολνκαηνδνζίαο

1.

ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΩΖ

Ο θάησζη ππνγξαθόκελνο ……….……………… (επώλπκν) …………………….
(όλνκα)
……….…….......................................................
(ηδηόηεηα)
δειώλσ
ππεπζύλσο ζύκθσλα κε ηνλ Νόκν 1599/86 όηη:
(α) Τα ζηνηρεία πνπ δειώλσ κε ηελ παξνύζα δήισζε είλαη αιεζή θαη αθξηβή
(β) Γελ παξαβηάδσ ελ γλώζεη κνπ δηθαηώκαηα ηξίησλ
(γ) Γεζκεύσ ην ζπγθεθξηκέλν λνκηθό πξόζσπν (Μόλν ζε πεξίπησζε λνκηθώλ
πξνζώπσλ)
δ) αλ ην Μεηαβιεηό Πεδίνπ Ολόκαηνο Φώξνπ δεπηέξνπ επηπέδνπ ηαπηίδεηαη κε
γεσγξαθηθό όξν πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηελ ιίζηα γεσγξαθηθώλ όξσλ πνπ είλαη
δεκνζηεπκέλε ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΔΔΤΤ ζηελ ειιεληθή θαη ιαηηληθή κνξθή
(ζύκθσλα κε ην Παξάξηεκα ΙΒ ηνπ παξόληνο), είκαη ν αξκόδηνο Οξγαληζκόο
Τνπηθήο Απηνδηνίθεζεο
ε) ζε πεξίπησζε Γήισζεο Καηαρώξεζεο Ολόκαηνο Φώξνπ κε θαηάιεμε .gov.gr,
είκαη θπβεξλεηηθόο νξγαληζκόο.
δ) ζε πεξίπησζε Ολνκάησλ Φώξνπ ηξίηνπ επηπέδνπ ησλ νπνίσλ κόλν ην ηξίην
επίπεδν είλαη κεηαβιεηό, θέξσ ηελ ηδηόηεηα πνπ αληηζηνηρεί ζε θνξείο ζηνπο νπνίνπο
δύλαηαη λα εθρσξεζεί ην ζπγθεθξηκέλν Κνηλόρξεζην Όλνκα Φώξνπ πνπ ζπλζέηεη ην
Με Μεηαβιεηό πεδίν
Ολνκαηεπώλπκν (Κεθαιαία)
Ηκεξνκελία

____/____/____
___________________________________
Υπνγξαθή Φπζηθνύ Πξνζώπνπ/ Ννκίκνπ
Δθπξνζώπνπ (Σθξαγίδα)

