ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ
ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΕΚΤΙΜΗΤΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
(σύμφωνα με το ν. 4152/2013, όπως ισχύει)

ΑΙΤΗΣΗ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ:

ΑΡ. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ:
ΑΡ. ΓΕΜΗ:
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ:
Αρ. και έτος ΦΕΚ (για ΑΕ και ΕΠΕ):

ΠΡΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Γενική Δ/νση Οικονομικής Πολιτικής
Δ/νση Μακροοικονομικής Πολιτικής & Προβλέψεων

Με την παρούσα αίτηση σας δηλώνω ότι η εταιρία με την επωνυμία
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….
και τον διακριτικό τίτλο ……………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….
επιθυμεί να εγγραφεί στο Μητρώο Πιστοποιημένων Εκτιμητών του
Υπουργείου Οικονομικών στον/στους κλάδο/ους
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. Γ του ν. 4152/2013 (ΦΕΚ Α΄
107), όπως ισχύει.
Προς τούτο σας υποβάλλω – ως νόμιμος εκπρόσωπός της εταιρίας –
συνημμένα φάκελο, ο οποίος περιέχει τα προβλεπόμενα από την
υποπαρ. Γ2 του ν. 4152/2013 δικαιολογητικά.

ή
Αριθμός και ημερομηνία καταχώρισης
στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Η παρούσα αίτηση συνοδεύεται από:
της έδρας:
- (i) υπεύθυνη δήλωση(*) του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α΄ 75)
ΑΦΜ:
Δ.Ο.Υ.:

ΕΔΡΑ:
ΟΔΟΣ:
ΑΡΙΘ.:
ΤΚ:
ΔΗΜΟΣ/ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ:
ΝΟΜΟΣ:
ΤΗΛ.:
e-mail:

όπως ισχύει, με την οποία ως νόμιμος εκπρόσωπος δηλώνω την
πληρότητα, ακρίβεια και εγκυρότητα του συνόλου των
δικαιολογητικών καθώς και
- (ii) υπεύθυνες δηλώσεις(*) του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α΄
75) όπως ισχύει, όλων των πιστοποιημένων εκτιμητών (ένας ή
περισσότεροι), οι οποίοι ορίζονται ως υπεύθυνοι εκτιμήσεων από το
νομικό πρόσωπο. Με τις δηλώσεις αυτές οι πιστοποιημένοι
εκτιμητές παρέχουν τη ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεσή τους για
-την αρχειοθέτηση και
-την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων που
αναφέρονται στο σύνολο των δικαιολογητικών εγγραφής
και παραμονής του νομικού προσώπου στο Μητρώο
Πιστοποιημένων Εκτιμητών της υποπαραγράφου Γ.2. του
ανωτέρω νόμου, καθώς και
-την επικαιροποίηση αυτών,
με σκοπό α) την δημοσίευση στην ιστοσελίδα του Υπουργείου
Οικονομικών των σχετικών πληροφοριακών στοιχείων και την διαρκή
επικαιροποίηση αυτών, β) την πρόσβαση και χρήση της Αρμόδιας
Διοικητικής Αρχής, για όσες ενέργειες απαιτούνται για την εφαρμογή
του παρόντος νόμου και για την εξυπηρέτηση του δημοσίου
συμφέροντος και γ) την τήρηση των επιταγών του υπ. αριθμ.
679/2016 ΚανΕΕ για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Ο/Η ΑΙΤ…………. (*)
………………..…, ……./…..../………
(Πόλη)
(ημερομηνία)
*απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του νομίμου εκπροσώπου της
εταιρίας και των πιστοποιημένων εκτιμητών, σε περίπτωση μη αυτοπρόσωπης
κατάθεσης
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ/ΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΕΩΝ

(Α)
ΟΝΟΜΑ:
ΕΠΩΝΥΜΟ:
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ:
ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ:
ΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ:
ΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ:
ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ:
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ:
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:
ΑΔΤ / ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΔΟΣΗΣ:
Α.Φ.Μ.:
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ:
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: (σταθερό) ___________
(κινητό) ____________

e-mail:
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ/ΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΕΩΝ

(Β)
ΟΝΟΜΑ:
ΕΠΩΝΥΜΟ:
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ:
ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ:
ΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ:
ΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ:
ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ:
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ:
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:
ΑΔΤ / ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΔΟΣΗΣ:
Α.Φ.Μ.:
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ:
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: (σταθερό) ___________
(κινητό) ____________

e-mail:

Υπουργείο Οικονομικών, Μητρώο Πιστοποιημένων Εκτιμητών, Νίκης 5 – 7, Αθήνα, ΤΚ 105 63,
ος
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