
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 

 

 

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 

 

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ 

 
Σύμφωνα με το Ν.Δ. 3999/59, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 936/79, τις σχετικές εγκυκλίους και 

Υπουργικές Αποφάσεις,  η εγγραφή στο Ειδικό Μητρώο Εξαγωγέων (Ε.Μ.Ε.) πρέπει να ανανεώνεται 

κάθε τρία χρόνια, από τη χρονολογία εγγραφής ή ανανέωσής της.  

 
 Απαιτούμενα δικαιολογητικά 

1. Αίτηση εγγραφής στο Ειδικό Μητρώο Εξαγωγέων (συνημμένο αρ.1).   

2. Διπλότυπο είσπραξης (ΚΩΔ. ΚΑΕ 3741) ή Παράβολο Δημοσίου Ταμείου 14,50 € 

3. Συστατική επιστολή τραπέζης που να συνιστά την εγγραφή της επιχείρησης στο Ειδικό 

Μητρώο Εξαγωγέων και στην οποία θα αναφέρεται  από την Τράπεζα οτιδήποτε σχετικά με την 

επιχείρηση και με τα εκπροσωπούντα σε αυτή άτομα (οικονομική κατάσταση, φερεγγυότητα 

κ.τ.λ.). 
4. Αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης (γίνεται αυτεπάγγελτη αναζήτηση από την 

Υπηρεσία μας(συνημμένα αρ.2  ή 3 για υπηκόους άλλων κρατών). 

5. Πιστοποιητικό  Πρωτοδικείου περί  μη Πτωχεύσεως (γίνεται  αυτεπάγγελτη αναζήτηση από  

την  Υπηρεσία μας, συνημμένα αρ.4 και 5).   

- Στις ατομικές επιχειρήσεις εκδίδεται για το φυσικό πρόσωπο. 

- Στις Ο.Ε. και Ε.Ε. γα την εταιρεία και τους ομόρρυθμους εταίρους. 

- Στις Ε.Π.Ε. για την εταιρεία και τους διαχειριστές. 

- Στις Α.Ε. για την εταιρεία, τον Πρόεδρο του Δ.Σ., τους Διευθύνοντες καθώς και τους Εντεταλμένους 

Συμβούλους.  

- Στις Ναυτικές εταιρείες για την εταιρεία και τους εκπροσώπους. 

- Στους Συνεταιρισμούς (αγροτικούς – αστικούς) για το Συνεταιρισμό και τους εκπροσώπους. 

 

Η ισχύς των δικαιολογητικών είναι τρίμηνη. 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ   
ΤΜΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΟΥ   
Αρμόδια: Ε. Ξενάκη   
Δ/νση: Λουδοβίκου 1, Πλ. Οδησσού, 18531 Πειραιάς   
Τηλέφωνο: 210 41.77.241-5, 210  42.23.364   
Φαξ: 210  41.78.680 
E-mail: commerce@pcci.gr  

mailto:commerce@pcci.gr


 

   ► ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν την επιχείρηση δεσμεύουν πρόσωπα που είναι αλλοδαποί υπήκοοι και 

μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού, απαιτείται επίσης η προσκόμιση πιστοποιητικού περί μη 

πτωχεύσεως ή ισοδύναμου εγγράφου από την αρμόδια δικαστική αρχή της χώρας καταγωγής ή  

προελεύσεως και πληροί τις σχετικές απαιτήσεις της ελληνικής νομοθεσίας.  
 

Αν η χώρα καταγωγής ή  προελεύσεως δεν προβλέπει τη χορήγηση του πιστοποιητικού αυτού, 

απαιτείται  να προσκομίσει: 

- Βεβαίωση της πρεσβείας της χώρας του στην Ελλάδα ότι δεν εκδίδονται τα πιστοποιητικά αυτά. 

- Ένορκη Δήλωσή του κι αν δεν υφίσταται τέτοια δυνατότητα, επίσημη δήλωσή του ενώπιον 

αρμόδιας δικαστικής  ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου της χώρας του με επίσημη μετάφραση 

στα ελληνικά από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών. Η δήλωση για τη μη κήρυξη σε 

πτώχευση μπορεί να γίνει και ενώπιον αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού της ίδιας χώρας. 

 -Το έγγραφο πρέπει να υποβληθεί σε πρωτότυπο ή επικυρωμένο αντίγραφο, καθώς και σε επίσημη 

μετάφραση στα ελληνικά από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών. 
 

Οι εκπρόσωποι των επιχειρήσεων δεν θα πρέπει να έχουν καταδικασθεί για εμπορία ναρκωτικών, 

λαθρεμπορία, πλαστογραφία, υπεξαίρεση, απάτη, κλοπή, απιστία, λαθραία εξαγωγή συναλλάγματος ή 

παράβαση του νόμου περί επιταγών. 

6. Ανάλογα με τη νομική μορφή της επιχείρησης, πρέπει να υποβληθούν  και τα αντίστοιχα 
δικαιολογητικά από τα οποία να προκύπτει η παρούσα εκπροσώπηση της επιχείρησης: 

 

• Για τις Ο.Ε. και Ε.Ε.,  το καταστατικό ορισμού των ομορρύθμων εταίρων 
• Για τις Ε.Π.Ε.,  το Φ.Ε.Κ. ορισμού των διαχειριστών 
• Για τις Α.Ε.,  το Φ.Ε.Κ. με το τελευταίο Δ.Σ. 
• Για τους Συνεταιρισμούς, πρακτικό εκπροσώπησης 
 

Σημειώνεται ότι, εκπρόσωποι θεωρούνται: 

• στις ατομικές επιχειρήσεις, το φυσικό πρόσωπο 
• στις προσωπικές εταιρείες (Ο.Ε. και Ε.Ε.), όλοι οι ομόρρυθμοι  εταίροι 
• στις Ε.Π.Ε., ο διαχειριστής ή οι διαχειριστές 
• στις Α.Ε., ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ο  Διευθύνων και  οι Εντεταλμένοι Σύμβουλοι. 
• στους Συνεταιρισμούς, όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τα πρόσωπα που τους 

εκπροσωπούν. 
 
 7. ΓΙΑ ΜΗ ΜΕΛΗ Ε.Β.Ε.Π.: Αν η επιχείρηση είναι μέλος άλλου Επιμελητηρίου, εκτός του 

Ε.Β.Ε.Π.,  να  προσκομίζονται επίσης,  συμπληρωμένα και θεωρημένα από το οικείο 
Επιμελητήριο: 

- Έντυπο με τα στοιχεία Μητρώου του Επιμελητηρίου  (συνημμένο αρ. 6) και   
- Έντυπο με τα στοιχεία των εκπροσώπων της  επιχείρησης  (συνημμένο αρ. 7).  
 



 
 
Υπενθυμίζεται ότι: 

Η καταχώρηση στο Ειδικό Μητρώο Εξαγωγέων γίνεται μετά την κατάθεση των σχετικών 
δικαιολογητικών και ανανεώνεται ανά τριετία.  Ειδικότερα: 
Κατά την εγγραφή στο Ειδικό Μητρώο Εξαγωγέων οι επιχειρήσεις έχουν λάβει ένα Δελτίο 
καταχώρησης το οποίο πρέπει να θεωρείται την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους, αφού υποβάλουν 
Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 για την αμετάβλητη ποινική κατάσταση των εκπροσώπων καθώς 
και το ύψος των εξαγωγών (είδος-αξία-χώρα) που πραγματοποιήθηκαν κατά το προηγούμενο έτος. 
Σε περίπτωση που από τον έλεγχο διαπιστώνεται ότι τα δικαιολογητικά δεν πληρούν τις 
προϋποθέσεις του Νόμου, η αίτηση απορρίπτεται με δικαιολογημένη απόφαση της Διοικητικής 
Επιτροπής του Επιμελητηρίου. 
Κατά της απορριπτικής απόφασης της Διοικητικής Επιτροπής επιτρέπεται προσφυγή σε πενταμελή 
Επιτροπή του Υπουργείου Εθν. Οικονομίας μέσα σε δύο μήνες από την κοινοποίηση της απόφασης 
στον ενδιαφερόμενο.  

 
Η Διευθύντρια 

Παναγιώτα Κούβαρη  
  

 



 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 

 

 

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ 
(συνημμένο αρ. 1) 

 
 
 
Α Ι Τ Η Σ Η 

 
Προς:  Το Ε.Β.Ε. ΠΕΙΡΑΙΩΣ  

Τμήμα Εμπορίου 
Ειδικό  Μητρώο Εξαγωγέων 

Της  εξαγωγικής επιχείρησης με:  
  

ΕΠΩΝΥΜΙΑ:                 Παρακαλώ να εγγράψετε την επιχείρησή 
μας στο Ειδικό Μητρώο Εξαγωγέων του 
Ε.Β.Ε.Π., σύμφωνα με τις ισχύουσες 
διατάξεις,. 
Επίσης δηλώνω ότι θα υποβάλλουμε την 
31η/12 κάθε έτους Υπεύθυνη Δήλωση του 
Ν.1599/86 για την αμετάβλητη ποινική 
κατάσταση των εκπροσώπων της 
επιχείρησης καθώς και το ύψος των 
εξαγωγών(είδος-αξία-χώρα) που πραγμα- 
τοποίησε κατά το προηγούμενο έτος. 
Σε περίπτωση που θα εξάγουμε νέα 
προϊόντα ή θα σταματήσουμε την 
εξαγωγή ενός είδους, θα σας 
ενημερώσουμε εγκαίρως  

                     
ΔΙΑΚΡΙΤ.  ΤΙΤΛΟ:               
                     

ΑΡ. ΕΙΔΙΚΟΥ ΜΗΤΡ.  ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ:         

Α.Φ.Μ:                

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ:               

ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΠΙΜΕΛ:          

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.:              

Οδός:                Αρ.:   

Πόλη:                Τ.Κ.:    

Τηλέφ.:          Φαξ:         

E-mail:         Web-site:       
Αρ. Ειδικού Μητρώου Εξαγωγέων(συμπληρώνεται από την 
Υπηρεσία) :               
Πράξη Προέδρου(συμπληρώνεται από την Υπηρεσία):     

 

Ο / Η Αιτ   

Πειραιάς,   /  /     
 

Τα είδη που πρόκειται να εξάγουμε είναι: 
 ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ     

 ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΣ 

ΚΩΔΙΚΟΣ INTRAST 
(τα 8 πρώτα ψηφία 

του TARIC) 
Κ.Α.Δ. 

 1.    

 2.    

 3.    

 4.    

 5.    

 6.    
 
Συνημμένα: 
α.  Γραμμάτιο εισπράξεως ή Παράβολο Δημοσίου Ταμείου 14,50 €. 
β.   Συστατική επιστολή τραπέζης. 
γ.  Φ.Ε.Κ. εκπροσώπησης για Α.Ε.  και  Ε.Π.Ε.  ή Καταστατικό  για Ο.Ε. και Ε.Ε.   
δ.   ΓΙΑ ΜΗ ΜΕΛΗ Ε.Β.Ε.Π.: Έντυπα συμπληρωμένα από το οικείο Επιμελητήριο, με τα στοιχεία 
     της επιχείρησης  και των εκπροσώπων. 



  
Παρακαλούμε για την έκδοση και αποστολή αντιγράφου ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης, για τους εξής πολίτες, τα ταυτοποιητικά στοιχεία των οποίων 
διαλαμβάνονται στον ακόλουθο πίνακα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.3242/2004 (Φ.Ε.Κ.102Α΄) και του άρθρου 25 παράγραφος 4 του Ν.3200/2003 
(Φ.Ε.Κ. 281 Α΄). Ειδικότερα παρακαλούμε να μας γνωστοποιήσετε εάν το εν λόγω πρόσωπο έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση ποινικού δικαστηρίου, για 
παράβαση των διατάξεων του Ποινικού Κώδικα που αφορούν στα αδικήματα: εμπορία ναρκωτικών, λαθρεμπορία, πλαστογραφία, υπεξαίρεση, απιστία, απάτη, κλοπή, 
λαθραία εξαγωγή συναλλάγματος και παράβαση του νόμου περί επιταγών, η οποία σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν.936/79 συνιστά κώλυμα εγγραφής στο Ειδικό Μητρώο 
Εξαγωγέων, που είναι διοικητική πράξη της αρμοδιότητάς μας.  

Α/Α 

 
 

Επώνυμο  
(1) 

 
 

Όνομα Όνομα 
Πατέρα 

Όνομα 
Μητέρας 

Πατρικό και 
Συζυγικό Επώνυμο 

(2) 

Χώρα 
γέννησης 

(3) 

Τόπος 
γέννησης  

(4) 

Έτος 
γέννησης 

Δημόσιος σκοπός 
έκδοσης της 

αυτεπαγγέλτως 
αναζητούμενης 

δήλωσης για την 
ποινική κατάσταση 

των προσώπων 

Ημερομηνία 
αυτεπάγγε-

λτης 
αναζήτησης 

του 
αντιγράφου 

ποινικού 
μητρώου 

δικαστικής 
χρήσης 

Απαιτείται η 
υποβολή σε 
πρωτότυπο 

ΝΑΙ/ ΟΧΙ 

1. 

        Εγγραφή στο 
Ειδικό Μητρώο 

Εξαγωγέων 
Ε.Β.Ε.Π 

 

ΟΧΙ 

2. 

 
 
 
 

          

3. 

 
 
 
 

          

Ο  Προϊστάμενος 
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 

 
1) Η τυχόν συντελεσθείσα με διοικητική πράξη αλλαγή επωνύμου πρέπει να σημειώνεται. 
2) Παρέχονται πληροφοριακά στοιχεία για το επώνυμο του συζύγου (αναφέρονται και τα επώνυμα που έλαβαν ως συνέπεια τέλεσης περισσοτέρων γάμων) 
3) Εάν το πρόσωπο έχει γεννηθεί στην αλλοδαπή. 
4) Εάν το πρόσωπο έχει γεννηθεί στην Ελλάδα.  
5)    ανωτέρω είναι μέλ  τ ης επιχείρησης «            » με Α.Μ.    
 που  έχει καταθέσει αίτηση Εγγραφής στο ΕΜΕ με αρ. Πρωτ    

(συνημμένο αρ.2) 
ΑΠΟ: 
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ  
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ε.Β. 
ΤΜΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΟΥ 
ΕΙΔΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ 
Ταχ. Δ/νση :  Λουδοβίκου 1, Πλ. Οδησσού 
Πληροφορίες :  Ε. Ξενάκη 
Τηλ    :  210.41.77.241-5 
Fax    :  210.41.78.680 
E-mail   : evep@pcci.gr 

ΠΡΟΣ: 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ 

Αριθμ. Πρωτ.:       
  

Ημερομηνία:        

 

  

mailto:evep@pcci.gr


 
Παρακαλούμε για την έκδοση και αποστολή αντιγράφου ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης, για τους εξής πολίτες, τα ταυτοποιητικά στοιχεία των οποίων 
διαλαμβάνονται στον ακόλουθο πίνακα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.3242/2004 (Φ.Ε.Κ.102Α΄) και του άρθρου 25 παράγραφος 4 του Ν.3200/2003 
(Φ.Ε.Κ. 281 Α΄). Ειδικότερα παρακαλούμε να μας γνωστοποιήσετε εάν το εν λόγω πρόσωπο έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση ποινικού δικαστηρίου, για 
παράβαση των διατάξεων του Ποινικού Κώδικα που αφορούν στα αδικήματα: εμπορία ναρκωτικών, λαθρεμπορία, πλαστογραφία, υπεξαίρεση, απιστία, απάτη, κλοπή, 
λαθραία εξαγωγή συναλλάγματος και παράβαση του νόμου περί επιταγών, η οποία σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν.936/79 συνιστά κώλυμα εγγραφής στο Ειδικό Μητρώο 
Εξαγωγέων, που είναι διοικητική πράξη της αρμοδιότητάς μας.  

Α/Α 

 
 

Επώνυμο  
(1) 

 
 

Όνομα Όνομα 
Πατέρα 

Όνομα 
Μητέρας 

Πατρικό και 
Συζυγικό Επώνυμο 

(2) 

Χώρα 
γέννησης 

(3) 

Τόπος 
γέννησης 

 (4) 

Έτος 
γέννησης 

Δημόσιος σκοπός 
έκδοσης της 

αυτεπαγγέλτως 
αναζητούμενης 

δήλωσης για την 
ποινική κατάσταση 

των προσώπων 

Ημερομηνία 
αυτε-

πάγγελτης 
αναζήτησης 

του 
αντιγράφου 

ποινικού 
μητρώου 

δικαστικής 
χρήσης 

Απαιτείται η 
υποβολή σε 
πρωτότυπο 

ΝΑΙ/ ΟΧΙ 

1. 

        Εγγραφή  στο 
Ειδικό Μητρώο 

Εξαγωγέων 
Ε.Β.Ε.Π 

 

ΟΧΙ 

2. 

 
 
 
 

          

3. 

 
 
 
 

          

 Ο  Προϊστάμενος 
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 
 

1) Η τυχόν συντελεσθείσα με διοικητική πράξη αλλαγή επωνύμου πρέπει να σημειώνεται. 
2) Παρέχονται πληροφοριακά στοιχεία για το επώνυμο του συζύγου (αναφέρονται και τα επώνυμα που έλαβαν ως συνέπεια τέλεσης περισσοτέρων γάμων) 
3) Εάν το πρόσωπο έχει γεννηθεί στην αλλοδαπή. 
4) Εάν το πρόσωπο έχει γεννηθεί στην Ελλάδα.  
5)    ανωτέρω είναι μέλ  τ ης επιχείρησης «            » με Α.Μ.    

που  έχει καταθέσει αίτηση εγγραφή ς στο ΕΜΕ με αρ. Πρωτ     

συνημμένο αρ.3) ΓΙΑ ΥΠΗΚΟΟΥΣ ΑΛΛΩΝ ΚΡΑΤΩΝ 
ΑΠΟ: 
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ  
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ε.Β. 
ΤΜΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΟΥ 
ΕΙΔΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ 
Ταχ. Δ/νση : Λουδοβίκου 1, Πλ. Οδησσού 
Πληροφορίες : Ε. Ξενάκη 
Τηλ    : 210.41.77.241-5 
Fax    : 210.41.78.680 
E-mail   : evep@pcci.gr 

ΠΡΟΣ: 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ 
(FAX: 210 77.67.187, 210 77.67.188, 210 74.83.326)     

Αριθμ. Πρωτ.:    
  

                   Ημερομηνία:      
 

mailto:evep@pcci.gr


(συνημμένο αρ. 4) 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι (για φυσικά πρόσωπα) 
(Διοικητικός τύπος αυτεπάγγελτης αναζήτησης Πιστοποιητικού περί μη πτώχευσης αρμοδιότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης)  

ΑΠΟ: ΠΡΟΣ : 
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ  
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ε.Β. 

ΤΟ TMHMA ΠΤΩΧΕΥΣΕΩΣ  
ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ 

Αριθμ. Πρωτ.:       
 

Ημερομηνία:       
ΤΜΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΟΥ   
ΕΙΔΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ   
Ταχ. Δ/νση : Λουδοβίκου 1, Πλ. Οδησσού  
Πληροφορίες : Ε. Ξενάκη  
Τηλ    : 210.41.77.241-5  
Fax    : 210.41.78.680  
E-mail   : evep@pcci.gr  

 
Παρακαλούμε για την έκδοση πιστοποιητικών ΠΕΡΙ ΜΗ ΠΤΩΧΕΥΣΕΩΣ για τους εξής πολίτες, τα ταυτοποιητικά στοιχεία των οποίων διαλαμβάνονται στον ακόλουθο πίνακα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
5 του Ν. 3242/2004 (Φ.Ε.Κ. 102/ Α΄).  

Ο  Προϊστάμενος 
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 

 
 

 

 

 

Α/Α Επώνυμο Όνομα Όνομα 
Πατέρα 

Όνομα 
Μητέρας 

Ον/μο 
Συζύγου 

Ημ/νία 
Γέννησης 

Τόπος 
Γέννησης 

Τόπος 
Κατοικίας Α.Φ.Μ. Α.Δ.Τ. Τηλ. 

Πιστοποιητικό 
που 

αναζητείται 
αυταπάγγελτα 

(2) 

Δημόσιος 
σκοπός 
έκδοσης 

του 
πιστ/κού  

(3) 

Ημερο- 
μηνία 

αυτεπά- 
γγελτης 
αναζή- 
τησης 
του 

πισ/κού 

Απαι- 
τείται η 
κατά- 
βολή 

σε 
πρωτότ

υπο 
ΝΑΙ / 

ΟΧΙ (4) 

1. 

           

Περί μη 
πτωχεύσεως 

Εγγραφή                   
στο Ειδικό 
Μητρώο 

Εξαγωγέων 
Ε.Β.Ε.Π. 

 ΟΧΙ 

2. 

            
 
 
 
 

   

3. 

            
 
 
 
 

   

1) Η τυχόν συντελεσθείσα με διοικητική πράξη αλλαγή επωνύμου πρέπει να σημειώνεται. 
2) Αναγράφεται το πιστ/κό  το οποίο αναζητείται αυτεπάγγελτα. 
3) Προσδιορίζεται το είδος της διοικητικής πράξης για την οποία απαιτείται το συγκεκριμένο πιστ/κό, ως δικαιολογητικό για την έκδοσή της. 
4) Σε περίπτωση που πρέπει να αποσταλεί πρωτότυπο δικαιολογητικό ακολουθείται η διαδικασία που ορίζεται με το άρθρο 2 της παρούσης απόφασης. 
5)    ανωτέρω είναι μέλ  τ ης επιχείρησης «              » με Α.Μ.    
       που  έχει καταθέσει αίτηση Εγγραφής στο ΕΜΕ με αρ. Πρωτ    

 
  



(συνημμένο αρ. 5)  
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ (για νομικά πρόσωπα) 

(Διοικητικός τύπος αυτεπάγγελτης αναζήτησης Πιστοποιητικού αρμοδιότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης)  
ΑΠΟ: ΠΡΟΣ : 
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ  
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ε.Β. 

ΤΟ TMHMA ΠΤΩΧΕΥΣΕΩΣ  
ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ 

Αριθμ. Πρωτ.:     
 

Ημερομηνία:     
ΤΜΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΟΥ   
ΕΙΔΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ   
Ταχ. Δ/νση : Λουδοβίκου 1, Πλ. Οδησσού  
Πληροφορίες : Ε. Ξενάκη   
Τηλ    : 210.41.77.241-5  
Fax    : 210.41.78.680  
E-mail   : evep@pcci.gr  

 
 
Παρακαλούμε για την έκδοση και αποστολή πιστοποιητικού ΠΕΡΙ ΜΗ ΠΤΩΧΕΥΣΕΩΣ για τα εξής νομικά πρόσωπα, τα ταυτοποιητικά στοιχεία των οποίων διαλαμβάνονται στον ακόλουθο πίνακα, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 3242/2004 (Φ.Ε.Κ. 102/ Α΄). 

 
Ο  Προϊστάμενος 

ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ     
 
  
 

 

 

 

 

Επωνυμία (1) Αντικείμενο Α.Φ.Μ. 
Αρ. 

Κατά-
στατικού 

Ημερ. 
Επικύ-
ρωσης 
Κατα-

στατικού 

Αρ. & έτος 

ΦΕΚ/ 
ΤΑΠΕΤ 

Έτος 
σύστασης 

Έδρα (οδός, αριθ. 
ΤΚ, δήμος ή 

κοινότητα νομός) 
Τηλ. 

Πιστοποιητικό 
που 

αναζητείται 
αυτεπάγγελτα 

(2) 

Δημόσιος 
σκοπός 
έκδοσης 

του 
πιστ/κού (3) 

Ημερο- 
μηνία 

αυτεπά- 
γγελτης 
αναζή- 
τησης 
του 

πισ/κού 

Απαι- 
τείται η 

κατάβολή 
σε 

πρωτότυπο 
ΝΑΙ / 

ΟΧΙ (4) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

        

Περί μη 
πτωχεύσεως 

Εγγραφή                    
στο Ειδικό 
Μητρώο 

Εξαγωγέων 
Ε.Β.Ε.Π. 

 

ΟΧΙ 

 

1)Αναγράφεται η πλήρης επωνυμία του νομικού προσώπου 
2)Αναγράφεται το πιστ/κό  το οποίο αναζητείται αυτεπάγγελτα 
3)Προσδιορίζεται το είδος της τελικής διοικητικής πράξης για την οποία απαιτείται το συγκεκριμένο πιστ/κό, ως δικαιολογητικό  για την έκδοσή της 
4)Σε περίπτωση που πρέπει να αποσταλεί πρωτότυπο δικαιολογητικό ακολουθείται η διαδικασία που ορίζεται με το άρθρο 2 της παρούσης απόφασης 
5)Η Εταιρεία έχει Α.Μ.    και  έχει καταθέσει αίτηση  εγγραφής με αρ. πρωτ.       



 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 

 

 

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ 

(συνημμένο αρ. 6) 
 

Η σελίδα αυτή συμπληρώνεται από το Τμήμα Μητρώου του Επιμελητηρίου  
στο οποίο είναι εγγεγραμμένη η επιχείρηση 

 
 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:                         

.                                  

.                                  

ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ                          

.                                  

.                                  

ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ:              Α.Φ.Μ.:            

ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ:               ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ:.        

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΠΙΜΕΛ.:         ΤΜΗΜΑ:           

ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.:        

ΕΔΡΑ:                   Τ.Κ.:      

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ:              Τ.Κ.:      

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ  ΙΔΡΥΣΗΣ:        ΕΓΓΡΑΦΗ:      ΛΗΞΗ:         

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:                             

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

Για την Υπηρεσία Μητρώου του         Επιμελητηρίου Πειραιώς 

Πειραιάς  /  /    
 
 

Ο αρμόδιος υπάλληλος 



 

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 

 

 

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 

 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

(συνημμένο αρ. 7) 
 

Η σελίδα αυτή συμπληρώνεται από το Τμήμα Μητρώου του Επιμελητηρίου      
στο οποίο είναι εγγεγραμμένη η επιχείρηση 

 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:                        

                                 

                                 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ:      

 

 ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ  
 

ΟΜΟΡΡΥΘΜH – ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜH  ΕΤΑΙΡΙΑ 

ΟΜΟΡΡΥΘΜΑ ΜΕΛΗ: 

1)                                  

2)                                  
 

ΕΤΑΙΡΙΑ  ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ  ΕΥΘΥΝΗΣ (Φ.Ε.Κ. :     ) 
 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ :   

1)                                  

2)                                  

3)                                  
 

ΑΝΩΝΥΜΗ  ΕΤΑΙΡΙΑ (Φ.Ε.Κ. :        ) 
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:                              . 

ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ                          

ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: 

1)                                   

2)                                  

    

Για την Υπηρεσία Μητρώου του           Επιμελητηρίου Πειραιώς 

Πειραιάς  /  /    

 

Ο αρμόδιος υπάλληλος 
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