
Προς ΣΕΠ Α.Ε.  

∆ιαχειρίστρια εταιρεία της Ελεύθερης Ζώνης του λιµένα του Πειραιά 

 

ΕΞΟΥΣΙΟ∆ΟΤΗΣΗ  

Ο υπογράφων ............................................................... του 

.......................................... µε Α∆Τ.........................., Α.Τ ................, ως 

νόµιµος εκπρόσωπος της εταιρείας µε την επωνυµία «......................» (που στο εξής 

θα αποκαλείται ως η «Εταιρεία») , µε ΑΦΜ................................/ 

∆ΟΥ...................., ∆ιεύθυνση ,......................................... δηλώνω µε την 

παρούσα ότι εξουσιοδοτώ τους παρακάτω:  

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 
ΑΡ. ΠΤΥΧ 

ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΤΟΥ 
Α.∆.Τ 

   

   

   

 

• Να προσκοµίζουν όλα τα απαραίτητα έγγραφα στην ΣΕΠ Α.Ε, να παραλαµβάνουν 

στο όνοµα και για λογαριασµό της Εταιρείας Βεβαιώσεις Τελωνειακού Χαρακτήρα 

για την κατάθεση διασάφισης και, αφού προσκοµίσουν την κατάλληλη άδεια, να 

προβαίνουν για λογαριασµό της Εταιρείας σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής των 

εµπορευµατοκιβωτίων των οποίων είναι νόµιµος παραλήπτης η Εταιρεία  

• Να παραλαµβάνουν για λογαριασµό της Εταιρείας και εξοφλούν όλα τα τιµολόγια 

που η ΣΕΠ Α.Ε θα εκδώσει στο όνοµα της Εταιρείας. 

 

Επίσης µε την παρούσα δηλώνω ότι σε περίπτωση ανάκλησης της παρούσας έχω 

υποχρέωση άµεσης έγγραφης ειδοποίησης σας, άλλως αυτή εξακολουθεί να ισχύει και 

να δεσµεύει την Εταιρεία.  

 

Ο Παρέχων την Εξουσιοδότηση, νόµιµος εκπρόσωπος της Εταιρείας  

 

Γνήσιο Υπογραφής 
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∆ιαχειρίστρια εταιρεία της Ελεύθερης Ζώνης του λιµένα του Πειραιά 

 

ΕΞΟΥΣΙΟ∆ΟΤΗΣΗ  

Ο υπογράφων ............................................................... του 

.......................................... µε Α∆Τ.........................., Α.Τ ................, µε 

ΑΦΜ................................/ ∆ΟΥ...................., ∆ιεύθυνση 

,......................................... δηλώνω µε την παρούσα ότι εξουσιοδοτώ τους 

παρακάτω:  

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 
ΑΡ. ΠΤΥΧ 

ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΤΟΥ 
Α.∆.Τ 

   

   

   

 

• Να προσκοµίζουν όλα τα απαραίτητα έγγραφα στην ΣΕΠ Α.Ε, να παραλαµβάνουν 

στο όνοµα και για λογαριασµό µου Βεβαιώσεις Τελωνειακού Χαρακτήρα  για την 

κατάθεση διασάφισης και αφού προσκοµίσουν την κατάλληλη άδεια να προβαίνουν 

σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής στο όνοµα και για λογαριασµό της των 

εµπορευµατοκιβωτίων των οποίων είµαι νόµιµος παραλήπτης  

• Να παραλαµβάνουν και εξοφλούν όλα τα τιµολόγια που η ΣΕΠ Α.Ε θα εκδώσει στο 

όνοµα µου . 

 

Επίσης µε την παρούσα δηλώνω ότι σε περίπτωση ανάκλησης της παρούσας έχω 

υποχρέωση άµεσης έγγραφης ειδοποίησης σας, άλλως αυτή εξακολουθεί να ισχύει και 

να µε δεσµεύει.  

 

Ο Εξουσιοδοτών  

 

 

 

 

Γνήσιο Υπογραφής 

 


