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Σαq υnoβdλλouμε οtlμφωνο με τrg δroτδξεlg
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Γ1α τηv κατoxΦρtση τηξ σUcΓrοσηξ στo
ΓEΜΗ
(oUμφωvο με'ig δibτdξεtg τoυ oρθρου 14
nαρ.2 τηg KΥA Κ]--Bo2/20tt - ΦΕΚ 47o/
B/24-3-201t').
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καl nαρακολoιjμε YΙο τηV κoταxιbριoη
Γ.Ε.lΔΗ.(oυ μnληριi'lvετoι κoτd περirττωoη

τηq σΤo
tνα εκ

τωv κατωτΕρω a κoι β)
Α) oι KΑΔ πoυ Θο δηλωΘotv κοτd τηv ivαρξη

αrη Δ.o.Y. εivοΙ : 
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Τηλ.:
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B) Πρoθρxεrαr οnδ
επιxεtρi1oεωv με

μετασXημστlσμδ τηq/ τωv
επωvυμiα:-

κοt oυνεnδg η orjαrοofl τηg, δεv Eντdooετci
αro nεδio εφαρμoγl'1g τηξ ΚYA Κ1-802/23-3-
2011 (ΦEK 47o/B/2o11)'

Γlο ηv κα16Θεαη τηq nαρoiooq οiηoηζ εξoUσoδoτεiταl
με ΑΔτ/ oρlΘ.l o/η

Δloβατηρiou

o/H Arτιbv/otoο

(Ynoγραφil, ovoματεnδvυμo και Ιδιδτητα Noμiμoυ
Eκnρooδnoυ)



ΔΙKAIoΛoΓHTΙKA
Πpωτδτuπo Kαταorατlκ6 Σilαrooηq, πoυ υπoβdλλετol καl σε φυolκη μoρφη τo
9ιoιojιρΞ!., vo.εΙvοι Yια τlζ A.E' καr EΠE Συμ βoλo loγραφlκδ :υμφωvητrκ6'*o, γ,λ ,,qoE & EΕ Ιδlωτlκδ Συμφωvητlκδ.

T6ooερo oπλd φωτoovriγραφα
κoτααroτIκoΟ.

τoU ovωτdρω nρωτδτυnου Θεωρημθvoυ
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Σε nερlπτδoεlq]LE lLE'Π.E.: Avακoivωoη περiληψηg καταoτατικoil σιiσrασηξ (σε
θvo αvriγραφo κol oε ηλεκτρovIKη μoρφfi - Rρxεio'ι,ιiοRo σε cD) Ylσ τη οημooiiυoη
σro ΦΕK μoζi με UnειjθUvη δηλωoη.

Aκριβθq ovriγρoφo iαυτoτi1τωv η δloβοτηρiωv τωv lδρυτδv/ ετoiρωv/ μελδV ΔΣ/
voμΙμωv εκnρoοδnωv/ δloγεlρlαrιbν,

Σημεiωαη: Γlο τo'υζ Νoμiμουg Εκπροorbnoυq τωv AΕ (μελη ΔΣ ΚλΠ, πoυ τtg δεoμεuoυv
με τηV UΠoYροφ'η τoυg), τoυq Δnyεlρloτ!ζ τωv ΕΠΕ & τouq oμορριiθμoυq ΕτoΙρ6tJg μ61
τoυq Δloyεtρtoτig τωv (oΕ & ΕΕ), εφδoοv nρ6κaτot για oλλoδοnoiq' υπηκ6οuq κρiτδv
εκτ6-9, Ε, Ε., nρinεt vo υ'πoβληθεi καl Aκρlβig αwΙYρα<oo Aδειαc Δl'αuoirtc γιo ioκηoη
qv9loρτητηq οικoνoμικηg δραoτηρl6τητog η Aδεlαq alαμδuηζ ωζiiy$lλεs εnt iMiλη ΔΣ AΕ

Aiτηoη (oυμπλflρωoη τoυ ΠαρδVToζ εvτ0noυ). Η αiτnon υnovoδφεrol εvδnlov τηc
YΠnoεσiαc ΓEMH, εΙτε oΠδ τo Nδuιυο Eκno6oωπo τηc Ai, .i'. onδΞol5lαγΞoGδlYl
oE. EE & ΕΠE). εiτε οnδ εξoυoloδoτημθvo εκnρδoωnο oυτδv (με εξδυoloδoτηoη
θεωρημdνη γrο τo γvr)oto τηζ Unoγρoφηq τωV).

Πλnoαruθc:
Mε τηv oλoκλ{ρωση τηζ δloδικαoiαg κoταxιbρηoηg σΓo ΓEMH Κσι τηV noρoλαβl1 τωv
o1εrlκιi:v αvοκolvιboεωv αnδ τηv Ynηρεoiα ΓEMΗ ToU EΠιμεληTηρioU. κoτoβdλλεταl iπioηq:
- η εγYρoφη oro Mητρδo Mελδv του Eπlμελητηρioυ Φωκiδαg
- η ouvδρoμη τηq εnlxεΙρηoηg nρoζ To E.B.E. ΦωκΙδog γro τo τρθxov 6τoq
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