ΑΙΤΗ
ΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦ
ΦΗΣ «ΤΑΚΤ
ΤΙΚΟΥ ΜΕΛΟ
ΟΥΣ»
Σ
ΣΤΟΝ
ΑΣΤΙΚ
ΚΟ ΣΥΝΕΤΑΙ ΡΙΣΜΟ ΠΕΡ
ΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ
ΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΣ
«
«ΕΝΩΣΗ ΕΚΔ
ΔΟΤΩΝ ΔΙΑ
ΑΔΙΚΤΥΟΥ, ΣΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟ
ΟΡΙΣΜΕΝΗΣΣ ΕΥΘΥΝΗΣΣ»

Ι. ΣΤΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΙΡΕΙΑΣ
Ακριβής επωνυμ
μία
(ως α
αναγράφεται στο κατασταττικό)

Διακκριτικός Τίτλλος
Κατα
αστατική Έδρ
ρα
ΑΦΜ
Μ
Δ.Ο..Υ.
Αριθ
θμός Γ.Ε.ΜΗ.
ΦΕΚ
Κ Σύστασης
Βασ
σική Δραστηρ
ριότητα Εταιρείας
ΙΙ. ΣΤΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠ
ΠΡΟΣΩΠΟΥ
Ονο
οματεπώνυμ
μο
Πατρώνυμο
Αριθ
θμός Ταυτόττητας / Διαβα
ατηρίου
Εκδο
ούσα Αρχή

ΙΙΙ. Π
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝ
ΝΟ ΑΙΤΗΣΗΣ
Ο κά
άτωθι υπογεεγραμμένος (με
( στοιχεία υπό «ΙΙ» ανω
ωτέρω) νόμιιμος εκπρόσω
ωπος της
εταιιρείας (με σττοιχεία υπό «Ι»
« ανωτέρω
ω – εφεξής η «Εταιρεία») αιτούμαι τηην εγγραφή της
τ
Εταιιρείας ως τακτικού μέλους στο συνετταιρισμό σας και συναφώς δηλώνω υπεύθυνα (κκατά
την έννοια του Ν.
Ν 1599/1986
6) τα ακόλου
υθα:
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α) Η Εταιρεία έχχει ενεργό ρό
όλο παραγωγγού πρωτογενούς περιεχχομένου απόό επαγγελμα
ατίες
και α
απασχολεί τουλάχιστον
τ
έξι (6) συντά
άκτες πρωτογενούς περιεχομένου μεε σύμβαση
εξαρρτημένης εργγασίας με τα
α κάτωθι στοοιχεία:
α/α
α

Επ
πώνυμο

Όννομα

Πατρώνυμ
μο

ΕΕιδικότητα

1
2
3
4
5
6

β) Η Εταιρεία είνναι ιδιοκτήτρ
ρια και διαχεειρίστρια τω
ων ακόλουθω
ων διαδικτυα
ακών τόπων για
γ
την ενημέρωση / συντήρηση
η των οποίω
ων απασχολείί το ως άνω προσωπικό
π
((υπό ΙΙΙ.α) μεε
μβαση εξαρτη
ημένης εργα
ασίας και του
υς οποίους επιθυμεί να εντάξει
ε
στο Μ
Μητρώο
σύμ
Διαδ
δικτυακών Τόπων του συ
υνεταιρισμο ύ σας :
α/α
α

U
URL

Επισκεψιμ
μό‐
τητα

Πηγή στοιχείων
σ
Μήνας
Μ
& έτοςς
επισκεψ
ψιμότητας
πρώτης
λειτουργίας
του site

Ιδιοκτήτρ
ρια /
Διαχειρίσ
στρια
εταιρεία1

ο διαδικτυακοί τό
όποι μπορεί να α
ανήκουν είτε στηνν Εταιρεία, είτε σε
σ συνδεδεμένες μμε αυτή επιχειρή
ήσεις
1: Επιισημαίνεται ότι οι
κατά την έννοια του άρθρου
ά
42ε του Κ.Ν.
Κ 2190/1920 εφ
φαρμοστέου ανα
αλογικά και για έττερους εταιρικούύς τύπους πέραν των
μ τέτοιας σχέσ
σης).
Ανωννύμων Εταιρειών (πλην της περίπττωσης καταχρησττικής επίκλησης μιας
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γ) Η Εταιρεία έχχει επιδείξει έμπρακτη
έ
δρραστηριότηττα στο χώρο των ψηφιακκών εκδόσεω
ων
στο διαδίκτυο.
δ) Ο κύκλος εργασιών της τεελευταίας οιικονομικής χρήσης για τη
ην οποία έχοουν εκδοθεί
απο
οτελέσματα χρήσεως,
χ
απ
ποκλειστικά α
από δραστη
ηριότητες στο χώρο του δδιαδικτύου,,
ανέρρχεται σε Ευ
υρώ [……………
……………………
……………………
……………………
……]
ε) Η Εταιρεία απ
ποδέχεται αννεπιφύλακτα
α το καταστα
ατικό, τους κανονισμούς,, τις αποφάσ
σεις
σμός σας. Πεεραιτέρω η ΕΕταιρεία
και ττις δικαιοπραξίες που έχχει συνάψει ο συνεταιρισ
δεσμ
μεύεται όπω
ως το σύνολο
ο των ως άνω
ω (υπό ΙΙΙ.β) διαδικτυακώ
δ
ών τόπων υπα
αχθεί στους
κανο
ονισμούς κα
αι στις αποφά
άσεις του συ
υνεταιρισμού
ύ σας.
στ) ΕΕγώ, ως νόμιμος εκπρόσ
σωπος, έχω ττην εξουσία εκπροσώπησ
ε
σης της Εταιρρείας και
νομιμοποιούμαι να ζητήσω την δια της π
παρούσης εγγγραφή της Εταιρείας σττο Συνεταιρισ
σμό
σας..
ζ) Η Εταιρεία δεσμεύεται ότι σε περίπτω
ωση που απο
ολέσει στο μέέλλον κάποια
ια από τις
προϋποθέσεις εγγραφής,
ε
θα
α ενημερώσεει εγγράφωςς, άμεσα και πάντως εντόός δέκα (10)
εργα
ασίμων ημερ
ρών το Συνετταιρισμό σαςς.
η) Ω
Ως «Εξουσιοδ
δοτημένο Ανντιπρόσωποο» της Εταιρεείας μας προκειμένου να
α συμμετέχειι στις
Γενιικές Συνελεύσεις του Συννεταιρισμού σας, ορίζουμε τον / την::
Επώ
ώνυμο

Όνομα

Πατρώνυμο

ΑΔΤ

Θέσ
ση στην εταιρ
ρεία

θ) Η Εταιρεία δεε συμμετέχειι σε έτερο συ
υνεταιρισμό με όμοιο ή παραπλήσιο
π
ο αντικείμενο
ο με
αυτό
ό του συνετα
αιρισμού σας, ο οποίος ννα εδρεύει στο
σ Δήμο Αθηνών. Επίση ς η Εταιρεία
α δεν
ασκεεί επιχείρησ
ση με αντικείίμενο όμοιο π
προς αυτό των δραστηριοτήτων του συνεταιρισμού
σας..
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ι) Τα
α στοιχεία επ
πικοινωνίας της Εταιρεία
ας μας, τα οπ
ποία δύναται να χρησιμοοποιεί ο
συνεεταιρισμός σας
σ για κάθεε σχετική κοιινοποίηση κα
ατά το κατασ
στατικό, τουςς κανονισμούς
και ττις αποφάσεεις των καταστατικών ορργάνων αυτο
ού είναι τα ακόλουθα:

Ονο
οματεπώνυμο
ο
Υπεύ
ύθυνου Επικοινωνίας

Διεύ
ύθυνση
Τηλέέφωνο

Fax

Κινη
ητό τηλέφωννο

email

Τόπο ς

:

....................................................

Ημερρομηνία

:

....................................................

Υπογρραφή

:

....................................................

Ονομ
ματεπώνυμο :

....................................................

ής Σφραγίδα
ας]
[Χώρος Εταιρική

Το π
παρόν έγγραφο αποτελεί τη
ην φόρμα αίτηησης εγγραφή
ής μέλους στο συνεταιρισμόό μας.
Παρα
ακαλούμε τυπ
πώστε την καιι συμπληρώσττε όλα τα πεδ
δία με ελληνικ
κούς χαρακτήρρες. Η αίτηση μαζί
με τα
α απαραίτητα
α δικαιολογητικά πρέπει να
α σταλούν με FAX
F στο 210 60
6 61 881 υπόόψη κας Έλενα
ας
Αντύ
ύπα ή μέσω e‐‐mail στο elen
na.antypa@peegasus.gr
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