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ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΟΥΣ 
ΣΤΟΝ ΑΣΤΙΚΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 

«ΕΝΩΣΗ ΕΚΔΟΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» 
 

 
Ι. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

Ακριβής επωνυμία  
(ως αναγράφεται στο καταστατικό)  

 

Διακριτικός Τίτλος  

Καταστατική Έδρα  

ΑΦΜ  

Δ.Ο.Υ.  

Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.  

ΦΕΚ Σύστασης  

Βασική Δραστηριότητα Εταιρείας  

 
ΙΙ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ 

Ονοματεπώνυμο  

Πατρώνυμο  

Αριθμός Ταυτότητας / Διαβατηρίου  

Εκδούσα Αρχή  

 
ΙΙΙ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΙΤΗΣΗΣ  
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος (με στοιχεία υπό «ΙΙ» ανωτέρω) νόμιμος εκπρόσωπος της 
εταιρείας (με στοιχεία υπό «Ι» ανωτέρω – εφεξής η «Εταιρεία») αιτούμαι την εγγραφή της 
Εταιρείας ως Μέλος στο Συνεταιρισμό σας και συναφώς δηλώνω υπεύθυνα (κατά την 
έννοια του Ν. 1599/1986) τα ακόλουθα:  
 
α) Η Εταιρεία έχει ενεργό ρόλο παραγωγού πρωτογενούς περιεχομένου από επαγγελματίες 

και απασχολεί τουλάχιστον δέκα (10) εργαζόμενους με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας 

οποιασδήποτε μορφής ή/και συνεργάτες επί τη βάσει συμβάσεων παροχής ανεξάρτητων 

υπηρεσιών σταθερής διάρκειας,  με τα κάτωθι στοιχεία: 
 

α/α Επώνυμο Όνομα Πατρώνυμο Ειδικότητα 

1     

2     

3     

4     

5     

6     
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7     

8     

9     

10     

 

β) Η Εταιρεία είναι ιδιοκτήτρια ή/και διαχειρίστρια των ακόλουθων διαδικτυακών τόπων : 

 

α/α URL Επισκεψιμότητα Πηγή στοιχείων 
επισκεψιμότητας 

Μήνας & έτος 
πρώτης 

λειτουργίας 
του site 

Ιδιοκτήτρια / 
Διαχειρίστρια 

εταιρεία1 

      

      

      

      

      

      

      

      

 

1: Επισημαίνεται ότι οι διαδικτυακοί τόποι μπορεί να ανήκουν είτε στην Εταιρεία, είτε σε συνδεδεμένες με αυτή επιχειρήσεις 

(πλην της περίπτωσης καταχρηστικής επίκλησης μιας τέτοιας σχέσης σύνδεσης).   

 

γ) Η Εταιρεία έχει επιδείξει έμπρακτη δραστηριότητα στο χώρο των ψηφιακών εκδόσεων 

στο διαδίκτυο. 
 

δ) Ο κύκλος εργασιών της τελευταίας οικονομικής χρήσης για την οποία έχουν εκδοθεί 

αποτελέσματα χρήσεως, ανέρχεται σε Ευρώ [………………………………………………………………………] 
 

ε) Η Εταιρεία αποδέχεται ανεπιφύλακτα το καταστατικό, τους κανονισμούς, τις αποφάσεις 

και τις δικαιοπραξίες που έχει συνάψει ο Συνεταιρισμός σας.  
 

στ) Εγώ, ως νόμιμος εκπρόσωπος, έχω την εξουσία εκπροσώπησης της Εταιρείας και 

νομιμοποιούμαι να ζητήσω την δια της παρούσης εγγραφή της Εταιρείας ως Μέλος στο 

Συνεταιρισμό σας. 
 

ζ) Η Εταιρεία δεσμεύεται ότι σε περίπτωση που απολέσει στο μέλλον κάποια από τις 

προϋποθέσεις εγγραφής, θα ενημερώσει εγγράφως, άμεσα και πάντως εντός δέκα (10) 

εργασίμων ημερών το Συνεταιρισμό σας. 

 



 
 
 

 

η) Ως «Εξουσιοδοτημένο Αντιπρόσωπο» της Εταιρείας μας προκειμένου να συμμετέχει στις 

Γενικές Συνελεύσεις του Συνεταιρισμού σας, ορίζουμε τον / την: 

 

Επώνυμο  Όνομα  

Πατρώνυμο  ΑΔΤ  

Θέση στην εταιρεία  

 

θ) Η Εταιρεία δε συμμετέχει σε έτερο συνεταιρισμό με όμοιο ή παραπλήσιο αντικείμενο με 

αυτό του Συνεταιρισμού σας, ο οποίος να εδρεύει στο Δήμο Αμαρουσίου. Επίσης η Εταιρεία 

δεν ασκεί επιχείρηση με αντικείμενο όμοιο προς αυτό των δραστηριοτήτων του 

Συνεταιρισμού σας. 
 

ι) Τα στοιχεία επικοινωνίας της Εταιρείας μας, τα οποία δύναται να χρησιμοποιεί ο 

Συνεταιρισμός σας για κάθε σχετική κοινοποίηση κατά το καταστατικό, τους κανονισμούς 

και τις αποφάσεις των καταστατικών οργάνων αυτού είναι τα ακόλουθα: 

 

Ονοματεπώνυμο  
Υπεύθυνου Επικοινωνίας 

 

Διεύθυνση  

Τηλέφωνο  Fax  

Κινητό τηλέφωνο  email  

 

 

 Τόπος :  ..................................................  

 Ημερομηνία :  ..................................................  

 Υπογραφή :  ..................................................  

 Ονοματεπώνυμο :  ..................................................  

 

[Χώρος Εταιρικής Σφραγίδας] 

 

Το παρόν έγγραφο αποτελεί την φόρμα αίτησης εγγραφής μέλους στο Συνεταιρισμό μας. 

Παρακαλούμε τυπώστε την και συμπληρώστε όλα τα πεδία με ελληνικούς χαρακτήρες. Η αίτηση μαζί 

με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, πρέπει να σταλούν στην ΕΝ.Ε.Δ, είτε ταχυδρομικώς (Λεωφ. 

Κηφισίας 40, Μαρούσι, 151 25, υπόψη Έλενας Αντύπα) είτε με e-mail 

(Elena.antypa@ened.gr, info@ened.gr) 
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