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ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΜΕΣΙΤΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΤΟΜΙΚΑ
Ν. 4072/11-04-2012
1.

ΑΙΤΗΣΗ

2.

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ή διαβατήριο, εφόσον πρόκειται για Έλληνα πολίτη ή πολίτη
κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή κράτους - μέλους του ΕΟΧ,

(Συμφωνία

Σέγκεν) ή, εφόσον πρόκειται για πολίτη τρίτης χώρας, άδεια διαμονής και εργασίας στην Ελλάδα
ή άδεια διαμονής για ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα.
3. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΜΗΤΩΡΟΥ
Υπεύθυνη δήλωση ότι, δεν έχω καταδικαστεί για κακούργημα ή για πλημμέλημα για τα αδικήματα
κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης, υπεξαίρεσης στην υπηρεσία, πλαστογραφίας ή κατάχρησης
ενσήμων, απιστίας, ψευδορκίας, δόλιας χρεοκοπίας, καταδολίευσης δανειστών, τοκογλυφίας,
έκδοσης ακάλυπτης επιταγής ή για κάποιο από τα εγκλήματα περί το νόμισμα.
4. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ, ότι οι υποχρεώσεις του Ν.4072/11-04-2012 άρθρο 198 § 1 πρέπει να
τηρούνται σε μόνιμη βάση. Σε αντίθετη περίπτωση υποχρεούμαι να ενημερώνω το αρμόδιο
Επιμελητήριο μέσα σε ένα μήνα από την παύση συνδρομής των ανωτέρω υποχρεώσεών μου.
Ενημερώθηκα από το Επιμελητήριο ότι εάν εκλείψει έστω και μία από τις προϋποθέσεις αυτές,
διαγράφομαι από το Γ.Ε.ΜΗ. και το Μητρώο του Επιμελητηρίου. Επίσης, δεν εμπίπτω στις
περιπτώσεις της παραγράφου 6 άρθρο 198 § 1 του Ν.4072/11-04-2012.
5. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ
Υπεύθυνη δήλωση, «….

ότι δεν έχω υποβληθεί σε ολική ή μερική, στερητική ή επικουρική

δικαστική συμπαράσταση».
6. ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΛΥΚΕΙΟΥ ή ισότιμου σχολείου της αλλοδαπής.
Σημείωση :
Κατά την εγγραφή καταβάλλονται :
 Δικαιώματα εγγ
εγγραφής και ετήσιας συνδρομής.
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ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΜΕΣΙΤΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΤΟΜΙΚΑ
Ν. 4072/11-04-2012

 Τέλος Γ.Ε.ΜΗ βάσει Κ1-802/23-03-2011
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