ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ 20/…..
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Σε εφαρμογή του Ν. 2472/97, γνωστοποιείται
ότι τα στοιχεία της επιχείρησης σας τηρούνται
σε ηλεκτρονικά αρχεία του Επιμελητηρίου.
Η μη απόδοση των στοιχείων αυτών προς
οποιονδήποτε “τρίτο”, γίνεται μόνο με ρητή
δήλωση σας .

Προς :
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ
Ενταύθα

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ
Κύριοι,
Παρακαλούμε να καταχωρήσετε στο Ειδικό Μητρώο Εξαγωγέων του Ν.936/79 την επωνυμία

μας με τα εξής στοιχεία :
Επωνυμία :……………………………………………………………………………………….………
……………………………………………………………………………………………………………
Επωνυμία στην Αγγλική :……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
Διεύθυνση, οδός και αριθμός:………………………………………………………….Τ. Κ:. …………
Αριθμός τηλεφώνου: ………………………………………………………ΦΑΞ:…………………….
Email: ……………………………………………………Website: …………………………………

Δηλώνω ότι τα είδη που θα αποτελέσουν αντικείμενο του εξαγωγικού εμπορίου μ…..είναι τα εξής :
1.

…………………………………

6. ……………………………………….

2.

……………………………… ..

7. ……………………………………….

3.

…………………………………

8. ………………………………………..

4.

…………………………………

9………………………………………….

5.

…………………………………

10…………………………………………

ΣΕ περίπτωση που θα ασχοληθούμε με την εξαγωγή και άλλων ειδών ή σταματήσουμε την εξαγωγή ενός είδους
από τα δηλωμένα θα σας τα γνωρίσουμε αμέσως.

Συνημμένα:

1……………………………….
2……………………………….
3……………………………….

ΑΡΓΟΣ………………2…..

Υπογραφή

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
ΠΡΟΣ ΤΟ :
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ
Ο κάτωθι υπογράφων υπεύθυνα δηλώνω τα προσωπικά μου στοιχεία, ως εξής :
Επώνυμο :_______________________________
Όνομα : _________________________________
Πατρώνυμο :_____________________________ Όνομα μητρός :____________________
Όνομα και επώνυμο συζύγου :____________________________________________________
Χώρα Γέννησης :__________________ Τόπος Γέννησης :__________________Έτος Γεν._____
Παρακαλώ να προβείτε στην αυτεπάγγελτη αναζήτηση των απαιτούμενων δικαιολογητικών (Ποινικά
Μητρώα, Πιστοποιητικά) από τα κατά τόπους αρμόδια Πρωτοδικεία και τις Εισαγγελίες
(Ν . 3242/04,ΦΕΚ 102/Α/24.05.2004)
ΑΡΓΟΣ ______________2______
Ο / Η δηλ________

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το
αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

ΠΡΟΣ(1):
Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:
Ημερομηνία γέννησης(2):
Τόπος Γέννησης:
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:
Τόπος Κατοικίας:
Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):

Τηλ:
Οδός:

Δ/νση Ηλεκτρ.
Ταχυδρομείου
(Εmail):

Αριθ:

ΤΚ:

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3, που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του
Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

Δεν έχω καταδικαστεί σε φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών για έγκλημα κατά της περιουσίας ή σχετιζόμενο με
χρηματοπιστωτικές δραστηριότητες και ειδικότερα για αισχροκέρδεια απάτη, απιστία, δωροδοκία, δόλια,
χρεοκοπία, εκβίαση, κλοπή, λαθρεμπορία, πλαστογραφία, υπεξαίρεση , και καθ΄ υποτροπή έκδοση ακάλυπτων
επιταγών .

(4)

Ημερομηνία:

……….200……
Ο – Η Δηλ…….

(Υπογραφή)

