
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ στο Ειδικό Μητρώο ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ 
 
Νομική μορφή Α.Ε. 
 Παράβολο 15.00 Ευρώ από το Δημόσιο Ταμείο. 
 Συστατική επιστολή Τράπεζας, σχετικά με την οικονομική επιφάνεια και την εμπορική 

δραστηριότητα, για την δυνατότητα πραγματοποίησης εξαγωγών. 
 ΦΕΚ εκλογής του τελευταίου Δ.Σ. της εταιρείας (φωτοτυπία). 
 Υπεύθυνη δήλωση του Προέδρου & του Δ.Συμβούλου ότι εξουσιοδοτούν το Επιμελητήριο να 

αναζητήσει αντίγραφο τους ποινικού τους μητρώου 
 
Νομική μορφή Ε.Π.Ε. 
 Παράβολο 15.00 Ευρώ από το Δημόσιο Ταμείο. 
 Συστατική επιστολή Τράπεζας, σχετικά με την οικονομική επιφάνεια και την εμπορική 

δραστηριότητα, για την δυνατότητα πραγματοποίησης εξαγωγών. 
 Τροποποιήσεις που έχουν γίνει και Φ.Ε.Κ. που δημοσιεύτηκαν. 
 Υπεύθυνη δήλωση των διαχειριστών ότι εξουσιοδοτούν το Επιμελητήριο να αναζητήσει 

αντίγραφο τους ποινικού τους μητρώου 
 
Νομική μορφή Ο.Ε. & Ε.Ε. 
 Παράβολο 15.00 Ευρώ από το Δημόσιο Ταμείο. 
 Συστατική επιστολή Τράπεζας, σχετικά με την οικονομική επιφάνεια και την εμπορική 

δραστηριότητα, για την δυνατότητα πραγματοποίησης εξαγωγών. 
 Υπεύθυνη δήλωση των ομορρύθμων μελών ότι εξουσιοδοτούν το Επιμελητήριο να αναζητήσει 

αντίγραφο τους ποινικού τους μητρώου 
 
Νομική μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
 Παράβολο 15.00 Ευρώ από το Δημόσιο Ταμείο. 
 Συστατική επιστολή Τράπεζας, σχετικά με την οικονομική επιφάνεια και την εμπορική 

δραστηριότητα, για την δυνατότητα πραγματοποίησης εξαγωγών. 
 Υπεύθυνη δήλωση ότι εξουσιοδοτείτε το Επιμελητήριο να αναζητήσει αντίγραφο του ποινικού 

σας μητρώου 
 
Νομική μορφή ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ  
 Παράβολο 15.00 Ευρώ από το Δημόσιο Ταμείο. 
 Συστατική επιστολή Τράπεζας, σχετικά με την οικονομική επιφάνεια και την εμπορική 

δραστηριότητα, για την δυνατότητα πραγματοποίησης εξαγωγών. 
 ΦΕΚ ή πρακτικό εκλογής του τελευταίου Δ.Σ. του συνεταιρισμού. (φωτοτυπία). 
 Υπεύθυνη δήλωση του Προέδρου & όσων εκπροσωπούν τον Συνεταιρισμό ότι εξουσιοδοτούν 

το Επιμελητήριο να αναζητήσει αντίγραφο τους ποινικού τους μητρώου 
 
Το Επιμελητήριο Φθιώτιδας θα αναζητήσει αυτεπάγγελτα : αντίγραφο του ποινικού 
μητρώου σας (για τα φυσικά πρόσωπα που εκπροσωπούν την επιχείρηση), πιστοποιητικό περί 
μη πτώχευσης (για τα νομικά πρόσωπα και για τα φυσικά πρόσωπα που εκπροσωπούν την 
επιχείρηση)  
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