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ErΓPAΦHΣ ΣTo r.E.MH.
AΝΩΝYMΩΙι EτAΙPΕIΩΝ

Πρog τo
EΠIIiE^ΗTHPΙO ΦΩκI/ΔAΣ

τMHMA MHτPΩoY / Yπηρεσiα

Παρoκολoιiμε δπιυq εγγρdψετε, oljμφωvo με
τηv Y.A. Κ1-947/27-4-2012 (ΦEK 1468/ B/ 2072) 

'την εταtρεio μoξ στo ΓEMH καr Ylo τo σκoΠδ
oυτδ, ooq Uπoβ6λλoUμε τo κoτ(t)τ€ρω στolxεio
κot aYYρoφα, nou οΠotτoι]vταl αro Πoρoρτημο τηg
Y.A, oυτηg, (6nωg θxouv θεωρηΘεi γlo τηv κοτo1ιbρtoη
κοι τηv τi1ρηoη τωv, oΠ6 τηv oρμδδlo γιo τηv τi1ρηoη τoυ
MηTρδoυ ΑE αρΧη (Περlφερεloκfl Ev6τητo) : ..

Enioηc υπoBδλλouμε κol ηλεΚrρovlκd (ψ

avτiγρoφo τωv ωζ oVω εYγρoφωv.

μovonρδσt)πη

ΠEPΙoXH:

_/ _/ 2o1

πoρoιiσo oiτηση σUμπληρδvετol (καt
στtq διio δψεlq) κol UnoYρiφεταt ΙιloNo
oπδ τo vδμlμo εκπρδσt)πo τηξ Eτolρεioq
κol

oΣ TΠΛoΣ :

.M.A.E.:

A.M. EπIM/PIoY

APΙΘ.:
ΠEPΙOXΗ:

E:Μail :

APΙΘ.:

Eov η ετotρεΙα εivoι
A,Φ.Μ. τoυ μovoδtκoιi ετoiρoυ : _

Θ/H Alτδv/oιioο

(Ynoγροφil/

1' To ΙσXυov κωδlκonolημ6vo κoτoαroτlκδ τηq
εroloεΙoc
2, Πρoκrlκ6 τηζ Γ.Σ. Πoυ oπoφδoloε τηv
κωδlκonoinαn.
3. Πρorrlκδ τηζ Γ.Σ. noυ εξEλεξε τo
ΙσY0owoc ΔlolKnTlκoδ ΣυυΘoυλioυ.
4. ΠρoΙcnκ6 τoυ Δ.Σ. γlo τη ouγκρ6τησi του σε
oδυo κοt vtο τοv ootαυδ vouiυωv εκnoooδΠωv. ::: , :],

5 Πρoκrlκδ τoU Δ.Σ. γlo oρloμδ τωv voμiμωv
εκnρooδnωv (εov θγrvε αε διoφoρεrlκη on6;τηv
noonvoυυεvn oυvεδoioαn).

7. ΠρoKΠκδ ouvεδρldoεωv αρμoδiωv oργdvωv με
τnv εκλovfi ελεvκrδv Yonσnc 2011.

Kωδlκξ: AρlΘμ6ξ 'Eκδoσηξ: 1 Ημ/Yiα'Eκδooηq: 25.06.12 Σελ. 1



ΣτoΞxEΞA EτAIPΞIAΣ

:

1. EΠΩNYMIA :

2. Σε nερinτωoη πoυ
δεv ovoγρdφourol τo
κdτωΘι nivoκo:

αro υnoβoλλδμεvo
A'Φ.M. Tωv μελδv

αroιxεio / θγγρoφo
Δ,Σ', εKnρoσδΠωv

(κoτoαrοτlκ6, nροκτlκδ Δ.Σ. KλΠ)
κοι ελεγκτδv, oυμnληρδorε τov

ii :

ΛoIΠoI EκπΡoΣΩπoI MH MΞ^H Δ.Σ.:
A.Φ.M. EΠΩNYMo oΝoMA

A.Φ.M. EΠΩNYMo ONOMA

A'Φ.M. EΠΩNYM o oΝoMA

.1

4. Συμπληρδαrε oρlΘμδ & ημερoμηvio τωv ΦE!qτ.AE-EΠE & ΓEMH, nou δημoσtειiΘηκε: '' '

ΠEPΙΓPAΦΗ ΔHMoΣΙEYΣHΣ ΦEK / HMEPoMHNΙA
H τEΛEYτAIA τPoΠoπoIHΣH/κlΣΔIκoπoIHΣH
τoY κAτAΣτAτI κoY

ι

τo IΣαoN A.Σ. I
oI NoMIλioI ΕκπPoΣJιnoI I
o IΣoΛoΓIΣ],loΣ XPHΣHΣ 2o1o I
o IΣoΛoΓIΣMoΣ XPHΣHΣ 2011 I
oΙ EΛEΓκτEΣ xPHΣΗΣ 2011 I
H τYxoN ΛYΣH I
o oPΙΣMoΣ EκI(AΘAPIΣτΩN T

5. Eδv Ξxεl πτωxειiσεl σvoφερετε δlκoαπκi1 oπδφoση (oριΘμδ onδφοoηg κot

.,.



ΠΑPΑPτHMA l

YΠEYΘYNH ΔHΛΩΣH
(dΦρo 8 N.l599r'986}

Η ακρ{βεια των σ.oιχειων πoD υπoβαλ.λ.o1/ται με συη η δiλοση μπoρει να ελεrΙθεi με β6ση τo αρχειo ιiι-xΙoν υηρεσι6ν (d,ρθρo 8
4N.

.Mε ατoμlκη μoυ εUΘ0vη κα' γvωρζovταζ τlζ l(υρΦoag 
(3), πoυ πρoβλεrτovταl σπ6 ns διατdξεls τηζ παρ. 6 τoυ dρΘρou 22 τoυ

N. 1599/1986, δηλΦvω ιυζ v6μlμoζ εκπρ6σωτfoζ τηζ εταlρεiαζ με τηv επιrvυμiα:

6τl τα κατατεΘ6vτα oτηv Yπηρεoiα Γ.E'MΗ. τoU Eπrμελητηρiou Φωκiδαg 6γγραφα καt
gΞ9xqιg γ!g !!g ΨgγΙΞg τη9Δψτqgrτqγρgφηs φg_Γ..-E_.!!!!!:_I_'tS_Ψ.t ΦΨ_EΙg]ρ.ε_ιs6, Ξ!Yg|

Φη9-t1, c!!ρ'.β.η.τel Φμ.o..'gμg "τ-g-.τηPgφμ-.Ψs cTηy_ Δ.P.μρ- -8!g Δρxη

(_4Ι

Hμερoμηvlq: nu2

o-HΔηλ.

απoγρoφη)

('!) Αvαγρdφεταl απδ τov εvδlαφερ6μεvo πoλiτη η Aρxη η η Yπηρεσiα τoU δημ6σ10υ τoμεα' πoυ σττεUΘοvεταl η αiτηση.
(2) Avαγρdφεταt oλoγραφωs.
(3) (oπoloζ εv γvΦσεl τoU δηλΦvεl ψευδη γεγov6τα η αρvεiταl η σπoκρ0τπεl τα αληΘNd με εγγραφη υπεoΘuvη δηλωση τoυ
dρΘρoυ 8 ΠμωρεiταΙ με φυλdκlση τoυλdΧlστov τρlΦv μηvΦv. Εdv o Uπαiτloζ αUτΦv τωv πρdξεωv ακ6πευε vα πρoαπoρioεl ατov
εαυτ6ν τoυ { oε ιiλλov περloυolακ6 6φελo9 βλιiτπovrαζ τρiτov η σκ6πευε vα βλ6ψεl dΜov, τlμωρεiταl με κdΘεlρξη μαρl 10 ετΦv'
(4) Σε περiπτωση αvεπdρκεlαζ χωρoυ η δηλωση σUvεΧiζεταl στηv πiσω 6ψη τηs καl υπoγρaφεται σπ6 τov δηλoοvrα η τηv
δηλoισα.

ΠPol1):

o - Η oνoυα: EπΦvυμo:

ovouα κα EτrωνUιΙo r]οτfοα:

oνouα καl EπωvυUo Mnτεoοc:

HUεoo|Jnνiα vewnσncΘ:

τ6τoc Γfwnσna:

Ao€υ6c Δελτiou τoυτ6τnταc: τnλ:

τ6πoζ Kατolκlαc oδ6(: AoιΘ: l l TK:

Aρ. τnλεoμo|oτoπou (Fax):

Δ,/vση Ηλεκτρ.
ταxUδρoμε|oυ
ιEmaiΠ:


