
YΠoΔElΓMA 1, πAPAPτHMA l

KYA : K1_802/23-3_2011 (ΦΕΚ 47olΘι201 1) - πAPAPτHMA l - Yπ6δεryμα 1 :

"YπειiΘUvη Δηλ0rση - Εξouαo66τηση (πρos Y. M. Σ.), γΙα oρtσμιi Eκπρoσdtτroυ,,

EΞoYΣtoΔoτHΣH - YΠEYΘYΝH ΔHΛΩΣH
(dρορo 8 ]{.'l59911986)

H ακρiβεtα τωv στol1ε[ωv πoυ υπoβdλλovται με αυτη τη δηλωoη μπoρεi vα ελεγxΘεΙ με
βdση τo αρXεio dλλωv uπηρεorΦv (dρΘρo 8 παρ.4 Ν. 1599/1986)

ΠPoΣ (1) τηv Yπηρεσaα Mlαζ Στdσηζ τoU EnlME^HτΗPloY ΦΩKlΔΑΣ

o-Hovoμα: Eπιijvυμo:

ovoμα καl Eπ6vυμo Γ1ατερα :

ovoμα καl EπΦvυμo Mητθραζ :

ovoμα καl EπΦvUμo ΣUζι]γoU :

Hμερoμηviα γiwηoηg 
(2) 

:

HμερoμηvΙα YaWησηq oυE0γoυ(2):

Toπoζ γaWησηζ :

AρlΘμ6ζ ΔlαβατηρioU ΑρlΘμ6s
dδεlαg
δ,αμovηξ

ΑρlΘμ6ζ Δελτioυ ταUτ6τηταζ ; AΦM : AMKA:

AριΘμ6ζ dδεlαζ αvεξιiρτητηE
oIκovoμlKηζ δραστηρl6τηταs :

Πριbτo 6τo9
AσφdλlσηE :

Φoρεαζ Aσφdλtσηs : Tηλεφωvo :

T6πoq κατoικΙαg : oδoζ : AρlΘ: TK:

AρlΘ. FΑX : Email :



ΣUμπερlλαμβανoμεvηζ τηζ εvτoληζ:
Α. Nσ καταΘετεl καl Uπoγρdφεl γIα λoγαρlασμ6 μoυ 6λα τα αvαγκαiα εγγραφα για τη σιjσταση Tηζ εταlρεiαζ,
6πωζ σlτησεlζ, δηλΦσεΙζ, U,πε0θUvεζ δηλωσεlζ, βεβαlΦσε|ζ καl εvτoλεζ, εKτ6ζ απ6 τηv υπδγραφ'η τou
κατασταTlκoιj τηζ εταlρεiαζ'"J, καl Vα παραλαμβdvεl τα oxετtκιi tγγραφα, 6πωs βεβαlωσεlζ, πlσroπo|ητlκα
καl απoδεiξεls πληρωμηζ πoU XoρηγεΙ η Yπηρεσια Mlαζ Στασηζ.
B. Nα πρoβαivεl σε σUvεργασΙσ με τηv Yπηρεoiα Mlαζ Στdσηζ στηv τρoπoπoΙηση Tηζ επωvuμiαζ καt τoU
διακρtτlκo0 τiτλoU τηζ υπ6 σuσταση εταlρεiαζ εφ6σoV αυτd πρooκρo0oυv oε πρδηiouμεvη καταXωρηση.
Γ. Nα ΧoρηγεΙ πρoζ τηv Yπηρεσiα Mlαζ Στdσηζ τηv εvroλη vα πρoβεi σε αvαζητηση oτoixεiωv και
πlστoπolητlKωv πoU εΙvαl απαραΙτητα γlα τη σιjσταση τηζ εταlρεiαζ.
Δ. Nα UπoβαMεl σUμπληρωματtKα στolΧεiα και πρoσΘετεζ δlευKρlvησεlζ πρo6 τηv Yπηρεoiα M|αζ Στσσηζ
εφ6σoV ζητo0vταl.
E. Να πρoβαivεI στηv πληρωμη τωV απαραiτητωv πoσωv πoυ εIVαI αvαγκαiα Ylα τη σΙjσταση τηζ εταlρεiαζ,
καθΦE και γlα τηv εγγραφη μoυ oτov αρμ6δlo ασφαλlστlK6 oργαVlσμ6, εφδσov απαlτεhαl.
ΣΤ. Να υπoβdλεl αiτημα γlα τη Xoρηγηση oτη oυoταθεioα εταlρεiα κωδlκoU Xρηστη Kαl κωδlκoυ
πρ6σβασηζ γ!α τηv εξ' απoστασεωζ πρ6oβαoη στo πληρoφoρlακ6 σι1σΤημα τoU ΓEMΗ.

τελoζ δηλΦvω 6τl εφ6σoV η ετα|ρεΙα δεv καταXωρηΘεΙ στo Γ.E.MH τα επlστρεφoμεvα πoσd, σ0μφωvα μετηvπαρ.3τoυ αρ. 5 η τηvπαρ.3 τoU αρ' 6 Ι1 τηv παρ.3 αρ. 7 τoU v.3853/2010, επtθUμΦ vα πlστωΘo0v

λoγαρtαoμ6, πoυ
στov' με αρ.
κα| lBAN

Aμφlooα, .. .'' ι '... ι 201.'..'

o EξoυoloδoτΦv
Θειbρηση Γvηoioυ Yπoγραφr[g (E)

oΔΗΓlEΣ ΣYMn^HPΩΣHΣ :

(1) Αvαγρdφεταl σπ6 τov εvδαφερ6μεvo πoλiτη η Yπηρεσiα Mlαs Στdσηζ, πou σπεUΘιrvεταl η αΙτηση.
(2) Avαγραφεταt oλoγρdφωζ.
(3) <oπoloζ εv Yvdjσεl τoU δηλΦvεl ψεUδη γεγov6τα η αρvεiτα! η απoκρ0τπεl τα αληΘNd με eYγραφη υπε0ΘUvη δηλωση τoU

dρΘρoυ 8 τlμωρεiταl με φυλdκloη τouλdxtσrov τρlιilv μηvιilv. Edv o Uπαiτloζ αυτωv τωv πρdξεωv σκ6πεUε vα
πρoσrroρiσεl στov εαUτ6v τoU η σε dλλov περlouσtακ6 0φελog βλdτrτovιαE τρiτov η σκ6πευε vα βλαψεl dλλov, τlμωρεiταl
με κdΘεlρξη μεXρl 10 ετΦv.

(4) Γlα τηv UπoYραφη απ6 τρiτo πρ6σωπo καταστατlκo0 πou σUvτdσσεTαl με oυμβoλαloγραφlKo εγγραφo
απαιτεiΤαl πρoσκ6μloη ειδIκo0 πληρεξoυσioU.

(6) Η Θειbρηση τoU γvησiou τηζ UπoYραφηζ μπoρεi vα γEvεl απ6 κdΘε Δημ6σlα ΑρΧη, πoU εivαI
εξoυσoδoτημεvη γlα τo σκoπ6 αUτ6 (6πωζ π.X. τo Eπlμελητηρlo, τα KEΠ, η Aστυvoμiσ κλπ ).

ιαΑ : K'1-8ο2/23-3_2011 (ΦeΚ 47olBl2011) - nAPAPTHirΑ l - Yτt6δavμα 1 :

"YπειiθUvη Δηλωση - Eξouσtoδ6τηση (πρoξ Y. M. Σ'), γlα oρlαμιi Eκπρoοιilτrou,,

Voμιμα



ENτoΛΗ - YΠEYΘYNH ΔH^ΩΣΗ
τΩΝ lΔPYτΩΝ H- τoY EKΠPoΣΩΠoY τoYΣ ΓlA τH ΣYΣτAΣH lΔlΩτlKHΣ

KEΦAΛAloYXlκΗΣ EτAlPEIAΣ
tr ME lΔlΩTκq ΣYMΦτ)NHτlκo

H ακρiβεlα των oτolxεΙωv πou υπoβdλλοvταl με αυτη τη δηλωoη μπoρεiνα ελεγXΘεi με βdση τo
αρxεio dλλωv υπηρεotιi:v (dρΘρo 8 παρ.4 N. 1599/1986)

Κ1-1084124-05-2012(Γ.Γ EMΠoPloη, ΠAPAPTHMA l, Yττ6δεryμα A :
"ENτoΛH-YΠEYΘYΝH ΔH^ΩΣH |ΔPYTΩN H' EκnPoΣΩnoY τoYΣ ΓlA ΣYΣτAΣH lΔιΩτlκHΣ KΕΘAΛAloYxlKHΣ ETA|PE|AΣ"

1

ΠPoΣ(1) YμΣ Eτπμελητηρloυ Φιrl κ[δα6 APlΘ. ΠPΩτ.: HMEPoMΗΝlΑ:

A. EτAlPoΣ

o-Hovoμα: EπΦvUμo :

ovoμα Kαl Επωvuμo Πατaρα :

ovoμα καl Επ6vυμo Mητaραζ :

Ovoμα και EπωvUμo ΣUζ0γoυ :

Hμερoμηviα γ6wηoηg 
(2) 

:

Ημερoμηviα γεWησηg oυqoγoυ 
(2) 

:

τoπoζ γaWησηζ :

AρlΘμ6s Δlαβατηρioυ AρlΘμ6ζ
dδεlαg
διαμovη9

ΑρlΘμ6ζ Δελτiou Ταυτ6τηταζ : AΦM : AMκA:

ΑρlΘμ6ζ dδεlαζ αvεξιiρτητηg
olκovoμlκηζ δρασrηρl6τηταζ :

ΠρΦτo €τoE
Aσφdλlσηζ :

Φoρeαζ Aσφdλtσηζ : Tηλ6φωvo :

τoπoζ KατoIκiαζ : oδ6ζ : ΑρlΘ: TK:

AρlΘ. FAΧ : Email :



B' EτAΙPoΣ

o-Hoνoμα: Eπιilvυμo:

ovoμα καl ΕπΦvuμo Πατaρα :

oνoμα Kαl EπΦvUμo Mητεραζ :

ovoμα καl Eπ6vυμo ΣUζl]γoυ :

Hμερoμηvια γεwηoηg 
(2) 

:

Hμερoμηviα γεWησηg oυ10γoυ 
(2) 

:

τoπoζ γcWησηζ :

ΑρlΘμ6ξ ΔlαβατηρioU AρtΘμ6ζ dδεlαζ
δlαμovηs

AρlΘμ6s ΔελτΙoυ TαUτ6τηταs : Tηλι4φωvo : AΦM:

AριΘμ6ζ dδεlαζ αvεξdρτητηζ
otκovoμlκηg δραστηρl6τηταζ :

AMKA:

Φoρ€αζ Aσφdλlσηζ : ΠρΦτo ετoζ Aσφdλlσηζ :

τ6π0ζ κατoΙKiαζ : oδ6ζ : AρlΘ: τK:

AρlΘ. FΑx : Email ;

Γ. EτAlPoΣ Noi'Iκo
ΠPoΣΩΠo

Eπωνυμiα :

ΔlαKρlτικ6s τιΙλoζ :

Noμlκη Moρφri : AP. Γ.E.MH.:

K1-1o84l24-o5-2012(Γ.Γ EMΠoP|oη, ΠAPAPτHMA l, Yπ6δaγμα A :

'ENτoΛH-YΠEYΘYNΗ ΔHΛΩΣH |ΔPYτΩN Η' EκnPoΣΩΠoY τoYΣ ΓlA ΣYΣTAΣH lΔlΩTlKHΣ κEΦA^AloYxlKHΣ EτΑlPElAΣ"
2



ΑPMAE (5) 
: Γεvlκoξ ΑρlΘμ6ζ ΝrητρωoU

t6\llρωτoolKεloυ ' ' :

ElδΙκoζ ΑρlΘμ6ζ MητρΦoU
Πριυτoδlκεioυ (6) 

:

Blβλiα Πρωτoδlκεioυ (6) 
:

AΦM : EΔPA (oΔoΣ' τK , τΗΛ):

ΣτolxElΑ ΝoMlMoY EKΠPoΣΩ]ΙoY EτAlPEΙAΣ

o-HOvoμα: EπΦvυμo:

ovoμα καl Eπιbvuμo Πατερα :

Oνoμα καl ΕπΦvυμo Mητεραζ :

Hμερoμηviα γεwηoηg 
(2) 

:

Τ6πoE γEwηoηq :

ΑρlΘμ6ζ ΔlαβατηρioU AρlΘμ6ζ dδεlαξ
δlαμovηζ

AρlΘμ6ζ Δελτiou TαUτoτητoζ : AΦM :

ΑρlΘμ6ζ dδεlαζ αvεξdρτητηζ
olκovoμlκηζ δραστηρ6τηταζ :

τηλεφωvo:

NoμΙμoπolηnκ6'Eγγραφo :

τδπot κατolKiαζ : oδ6ζ : Aρlθ: TK:

Aρ!Θ. FΑX : Email :

K1-1o84l24-05-2012(Γ.Γ EMΠoPloY), ΠAPAPτHMΑ l, Yπ6δεryμα A :

"ENToΛH-YΠEYΘYΝH ΔHΛΩΣH tΔPYτΩΝ H' EκΠPoΣΩΠoY τoYΣ ΓlA ΣYΣτAΣΗ lΔιΩτΙκHΣ KEΦA^AloYxικHΣ EτAΙPElΑΣ"
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EκnPoΣΩnoΣ τΩN
lΔPYτΩΝ

o_HOvoμα:
EπΦvυμo:

Ovoμα καl EπωvUμo Πατερα:

Ovoμα και Επωvυμo MητEραζ:

Hμερoμηviα γεwηoηg 
(2) 

:

τ6πoζ γεWησηζ :

Noμlμoπorητlκιi 'Eψραφα (a) 
:

ΑρlΘμoζ ΔlαβατηρioU AρlΘμ6ζ
dδειαs
δlαμovηζ

ΑρlΘμ6ζ dδεlαζ αvεξdρτητηζ
olKovoμlκηs δραστηρlδτηταζ :

AρlΘμ6ζ Δελτiou TαUτ6τηταζ : AΦM : Τηλ€φωvo:

τ6πoζ κατolκιαζ : oδδg : AρlΘ: ΤK:

Αp|Θ. FAΧ : Email :

Mε ατoμlκ( μoU-ευΘι:lvη καl γVωρiζovταζ τtζ KUρdJσεlζ(3), πoυ πρoβλdπovταl απ6 τlζ δ|ατ6ξεlζ
τηζ παρ. 6 τoυ dρΘρoυ 22 τou N. 1599/1986, δηλΦvω 6τl:

T}oτε-vα πρoβεi σflζ wερYε,εζ πoυ πφιYρaφowα' στo aρΘρo f τoυ N. gE53/ 2o1o Yια
τη o0oταaη ηg I6ιωπκηE Κεφαλαιoυ11ικηg Εταιρεiαg με:

''_.. K1-1ouΙ24-05-2012(Γ.Γ EMΠoPιoη, ΠAPAPτHMA l, Yπ6δεtYμα A :

"ENToΛH-YΠEYΘYNH ΔH^ΩΣH lΔPYτΩΝ H' EκΠPoΣΩnoY τoYi'ΓlA ΣYΣτΑΣH lΔlΩτΙκHΣ κEΦAΛAloYxlKΗΣ EτAΙPElΑΣ.



4) αiτηση Yια:
α)ληψη φoρoλoγικηE εvημερ6τηταg εταfρωv
F) υπoβo]ιη δfiλωoηg Φ6ρoυ Συγκivτρωoηg ΚεφαλαΙoυ
fl 14oρηγηoηg αριΘμo0 φoρoλoγικo0 μητριjloυ (AΦM):

o EταΙρoυ, φυoικo0 πρoσdπou η voμικo0 (αλλoδαπo0) πρoσιbπoυ, εφ6oov δεν διαΘiτει
ηδηa Toυ voμικo1 πρoσωπou μετd τη o0oταoη τoυ

Β) Πρoβεi oτηv εΙoπραξη τωv πoαav. Φ6ρoυ ΣυYκtντρωoηg Κεφαλαioυ
. Γραμματioυ EvlαΙoυ K6oτoυg Σ0oταoηg EταιρεΙαg
' ΚαΘιilζ και κdΘε αλλoυ πooo0, η εΙoπραξη τoυ oπoΙoυ Θα απαιτηΘεi κατa τη διαδιΚασια o0oταoηg

τη9 αvωτtρω εταιρεiα9 και oτηv απ6δooη τωv πooιbν oτoυ9 τελικo0g δικαιo011oυg αυτav

Γ) Avαζητηoει και παραλdβει τα o14ετικd πιoτoπoιητικd και βεβαιιboειg απ6 τιζ αρμ6δlε9 ΥπηρεoΙεE,
ΦoρεΙ9 και oργαvιoμo0g

Δ) AιτηΘεi απ6 τηv KεvτρΙΚη Υπηρεoiα Γ'Ε.MΗ τη yoρηγηoη κωδικoQ yρηoτη και κωδικo0 πρ6oβαoη9
για τηv εξ απooτdoεωg πρ6oβαoη oτo πληρoφoρlακ6 o0oτημα ΓΕMΗ.' '

Ε) Πρoβεi oε'κdΘε dλλη απαιτo0μενη εvtργεlα ακ6μη κι αv δεv αναφtρεται ρητd oτην
παρo0σα' πρoκεtμivoυ vα oυoταΘεi o1μφωvα με τo dρΘρo # τoυ iδιoυ ωg aiω vομoi η υπ6 o0oταoη
εταιρεΙα

.'-.β:199!!?!952012(Γ.Γ EMΠoPloη, ΠAPAPτHMΑ Ι, Yπ6δεryμα A :

'ENTOΛH'YΠEYΘYNH ΔH^ΩΣH |ΔPYTΩΝ H' EκΠPoΣΩΠbY τoYΣ'ΓlA ΣYΣTAΣH ιΔlΩTlκHΣ κEΦAΛAloYxlκHΣ ETAIPElΑΣ.



Aμφιooα :

Bεβαιιilνεται 6τι UπoYρ6φηΚε(7 )
εvιbπιoν τηq YMΣ.

o υπdΜηλog

o/H Εvτoλεαζ

ovoματεπavυμo

Υπoγραφη

oΔHΓlEΣ ΣYMΠΛHPΩΣHΣ:
(1)AVαγρdφεται απ6 τov εvδlαφερ6μεvo πoλiτη η YπηρεσΙα MlαE Στdoη5, πou απευθovεταl η αiτηση.
(2) Avαγρdφεταl oλoγρ6φωs.
(3) (οπoloζ εv γvωσεl τoU δηλΦvεl ψεUδη γεγov6τα η αρvεiταl η απoκριjτΓrεl τα αληΘlvσ με 6γγραφη

uπεUΘυvη δηλωση τoU dρθρou 8 τlμωρεiταl με φUλdκlση τoυλdxιorov τρlωv μηvΦi. Edv o υπαiτloE
αUτΦv τωv πρdξεωv σκ6πεUε vα πρoσπoρΙσεl σroν εαUτ6v τoU η σε dλλov περlouσlακo 6φελoξ

- - 
βλΦrπoνταζ τρiτov η σκ0πευε Vα βλdψεl ιiΜov, τlμωρεΙταl με κdΘεlρξη μεXρl 1o ετωv.

(4) Avαφ€ρovταl ol εξouαoδoτησεls βασεl τoU υπoδεηματoζ 1, τoυ παραρτηματog l.
(5) ΣUμπληρΦvεταl γlα αvΦvυμεg ετα|ρεiεζ ol oπoiεζ εXoUv σUVταθεiπρtv τli 4 A;ριλioU 2o1 1.
(6) ΣυμπληρΦvεταl γlα εταlρεΙεζ περ|oρlσμεVηζ εUΘOVηζ, oμ6ρρUΘμεζ καl ετερ6ρρUΘμεζ εταlρεiεg oι

oπoΙεζ εXoUv σUVtαθεi πρlv τlζ 4 Απρlλiou 201 1 .

(7) H παρoυσα υπoγρdφεταl σπ6 τoV εKπρ6σωπo εvΦπov τηζ YMΣ τoυ Eπ!μελητηριoU.

K1-1084l24-o5-2o12(Γ.Γ EMΠoPloη, ΠAPAΡτHMA l, Yπ6δεryμα Α :

"ENτo^Η_YnEYΘYΙ{H ΔΗ^ΩΣH lΔPYτΩΝ H- EκΠPoΣΩΠoY τoYΣ ΓlA ΣYΣτAΣH lΔlοτlκHΣ κEΦΑ^AloYxlκHΣ EτΑlPElΑΣ.
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Δl.{ΛΩΣΗ

ΠPoΣ(1): YμΣ EΠ|MEΛHTHPIOY ΘΩKlΔAΣ

Επωvυμiα Uπ6 σ0σταση Eταrρεiαg:

Διακρlτικ6E TiτλoE

υπ6 σ0σταση Eταιρεiαg

Eταlρικη Moρφη

ΣTolxEIA EτA|PΩN

A. EταiρoU

Ovoμα: ΕπΦvυμo:

Ovoμα καt EπΦvυμo Πατερα:

B. Eταipoυ

Oνoμα EπΦvυμo:

Ovoμα και EπιbVUμo Πατερα:

Γ. Eταiρoυ

Oνoμα: Eπιilvuμo:

ovoμα καl Eπιilvuμo Πατ€ρα:

Δ. Eταiρoυ

Ovoμα:

EπΦvυμo :

Ovoμα καl EπΦvUμo Πατερα:

Eπιirvuμo:

Ovoμα καl EπωvUμo Πατερα:



BεβαιΦvεται 6τι υπoYρdφηΚε(1 )
ενΦπιov τηg ΥMΣ.

o υπdMηλog

('1) H παρo0oα υπoγρdφεται απ6 τoυE lδρυτ69 εvιilπtov τηE YMΣ τoU Eπμελητηριου.

KYA K1-802/23-3-2o11 (ΦΕK47oΙBl2o11) - ΠAPAPτHMA 1 _Yπ6δειγμα 5
ΔHΛΩΣH ιΔPYTΩN Γ|A oPΙΣMo / EΞoYΣloΔoτHΣH ANτιKΛHToY


