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ΥΠΕYΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ 
(για σκοπούς Ανανέωσης Εγγραφής Εταιρείας στο Μητρώο Εταιριών Μελετών του ΕΤΕΚ) 

ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ O/ΟΙ ΚΑΤΩΘΕΝ ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ/ ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ ∆ΗΛΩΝΟΥΜΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ: 

ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΜΕ ΟΝΟΜΑ: 

………………………………………………………………………………………….……………………................................................................. 

ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΜΕΤΟΧΟΙ ΚΑΙ/ Η ΜΕΛΗ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕ ΑΡ. 

ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΝ ΕΦΟΡΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ:  

 
…………………………………………………………………………………………….................................................................................. 
 

ΚΑΙ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΓΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΤΕΚ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ……….. 

 

∆ΗΛΩΝΟΥΜΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΤΑ ΠΙΟ ΚΑΤΩ:  

 

1. Η εταιρεία παραμένει δεόντως εγγεγραμμένη στη ∆ημοκρατία ως ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης 
ευθύνης δυνάμει του περί Εταιρειών Νόμου. 
 
ΝΑΙ  ΟΧΙ  
 

2. Η μετοχική δομή της εταιρείας παραμένει η ίδια σε σχέση με το προηγούμενο έτος (δεν έχουν δηλαδή 
αποκτηθεί ή μεταβιβαστεί μετοχές ή συμφέροντα της εταιρείας σε άλλο πρόσωπο1).  
 
 
ΝΑΙ  ΟΧΙ  
 

 
 
Σε περίπτωση αλλαγής στους μετόχους ή/και κατοχής μετοχικού κεφαλαίου σημειώστε V στο 
κουτί και επισυνάψτε πρόσφατο και έγκυρο πιστοποιητικό μετόχων και διοικητικών 
συμβούλων 
 

 
 

 
 

3. Η επωνυμία της εταιρείας παραμένει η ίδια σε σχέση με το προηγούμενο έτος (δεν έχει δηλαδή 
διαφοροποιηθεί η Επωνυμία ως αναφέρεται στο πιστοποιητικό εγγραφής της). 
 
ΝΑΙ  ΟΧΙ  
 
  

 
Σε περίπτωση διαφοροποίησης της επωνυμίας σημειώστε V στο κουτί και επισυνάψτε σχετικό 
πιστοποιητικό αλλαγής ονομασίας που εκδίδεται από τον Έφορο Εταιρειών 
 

 
 

 
 

4. Kανένας εκ των κατόχων μετοχικού κεφαλαίου και μελών του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας, 
δεν είναι τεχνικός διευθυντής ή μέτοχος ή υπάλληλος εργοληπτικής εταιρείας ή εταιρείας ανάπτυξης 
γης. 
 
 
ΝΑΙ  ΟΧΙ  
 

                                                            
1 Με βάση τη νομοθεσία «η καταχώρηση, από τον Έφορο Εταιρειών, οποιασδήποτε απόκτησης ή μεταβίβασης μετοχών ή 

συμφερόντων σε εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, που έχει εγγραφεί ως Εταιρεία Μελετών, τελεί υπό την αίρεση ότι η 

Διοικούσα Επιτροπή ικανοποιείται ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του Νόμου» 
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5. Το Ιδρυτικό Έγγραφο της Εταιρείας παραμένει το ίδιο σε σχέση με το προηγούμενο έτος (το ιδρυτικό 
έγγραφο δεν έχει δηλαδή τροποποιηθεί) 

 
 
ΝΑΙ  ΟΧΙ  

 
 

 
Σε περίπτωση διαφοροποίησης του Ιδρυτικού Εγγράφου σημειώστε V στο κουτί και 
επισυνάψτε το σχετικό Ιδρυτικό Έγγραφο που εκδίδεται από τον Έφορο Εταιρειών  
 

 
 

 

Με την παρούσα δηλώνουμε πως έχουμε αναγνώσει, κατανοήσει και λάβει υπόψη μας το περιεχόμενό της 
δήλωσης αυτής και με την υποβολή της δηλώνουμε υπεύθυνα πως όλα τα προαναφερόμενα ισχύουν κατά 
το χρόνο υποβολής.  
 
Αναγνωρίζουμε περαιτέρω πως η ανανέωση της εγγραφής της Εταιρείας στο Μητρώο Εταιρειών Μελετών 
του ΕΤΕΚ, για το έτος που προαναφέρεται θα γίνει βάσει των πιο πάνω και πως σε περίπτωση ψευδούς 
δήλωσης το ΕΤΕΚ δύνανται να λάβει νομικά μέτρα μεταξύ των οποίων και να ανακαλέσει την άδεια της 
εταιρείας, με ότι αυτό συνεπάγεται. 
 

 

ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΩΝ2: 

 

1. Όνομα: …………………………….…………….....…….. ΑΜ ΕΤΕΚ: ………...……. Υπογραφή: ………………….…….................. 

2. Όνομα: …………………………….………................ ΑΜ ΕΤΕΚ: ………..……… Υπογραφή: ………………….…….................. 

3. Όνομα: …………………………….……..….............. ΑΜ ΕΤΕΚ: ………….....…  Υπογραφή: ………………….…….................. 

4. Όνομα: ……………………………….…..….............. ΑΜ ΕΤΕΚ: ……………..…. Υπογραφή: ………………….…….................. 

5. Όνομα: ……………………………….…..….............. ΑΜ ΕΤΕΚ: ……………..…. Υπογραφή: ………………….…….................. 

6. Όνομα: …………………………….…………….....…….. ΑΜ ΕΤΕΚ: ………...……. Υπογραφή: ………………….…….................. 

7. Όνομα: …………………………….………................ ΑΜ ΕΤΕΚ: ………..……… Υπογραφή: ………………….…….................. 

8. Όνομα: …………………………….……..….............. ΑΜ ΕΤΕΚ: ………….....…  Υπογραφή: ………………….…….................. 

9. Όνομα: ……………………………….…..….............. ΑΜ ΕΤΕΚ: ……………..…. Υπογραφή: ………………….…….................. 

10. Όνομα: ……………………………….…..….............. ΑΜ ΕΤΕΚ: ……………..…. Υπογραφή: ………………….…….................. 

 

Ημερομηνία: ………………….…….............. 

                                                            
2  Όπως αναγράφονται στην αίτηση για εγγραφή/ ανανέωση εγγραφής στο Μητρώο Εταιρειών Μελετών του ΕΤΕΚ. 


