
     

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ / ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΑΔΕΙΑΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018 
 

Α. Στοιχεία αιτητή: 
Νομική μορφή εταιρείας: 

○ Ομόρρυθμη / ετερόρρυθμη εταιρεία 
○ Εταιρεία περιορισμένης ευθύνης 
○               Ευρωπαϊκή εταιρεία 
 

Όνομα εταιρείας: …………….…………………………...………………………………………………………. 
 
Αριθμός εγγραφής εταιρείας στο Μητρώο Κτηματομεσιτών: ……..……………………………………….  
 
Αριθμός άδειας εταιρείας: …………………………………. 
 
Αριθμός εγγραφής εταιρείας:….……………………...………………………… 
 
Διεύθυνση εγγεγραμμένου γραφείου: …………….………...………………………….……………………………….. 
 
Ταχ. Θυρίδα: …….……… Ταχ. Κώδικας: ………………  Πόλη: …………...……………………………………. 
         
Τηλέφωνο γραφείου: …………………… φαξ: …………………… κινητό: ……………………………………… 
 
E-mail:…………………………………………………….    Website:………………………………………………………  
 
Σημείωση: Αν υπάρχουν περισσότερα γραφεία, παρακαλώ όπως παραθέσετε τα σχετικά στοιχεία ως συνημμένο έγγραφο. 
 
Β. Διευθυντής Κτηματομεσίτης  
Όνομα: ……………..................................         Επώνυμο: .………………………………………… 
Αριθμός δελτίου ταυτότητας/διαβατηρίου: ………..……………….......... 
Αριθμός εγγραφής στο μητρώο κτηματομεσιτών: ……………………………………………………  
Αριθμός άδειας κτηματομεσίτη:…………………………………………………………………… 
Γ. Εργοδοτούμενοι με καθήκοντα συναφή με κτηματομεσιτικές δραστηριότητες: 
Όνομα: ................…………….......………                        Επώνυμο:……………………………………… 
Αριθμός δελτίου ταυτότητας/διαβατηρίου: …………………………… 
Καθήκοντα: ………………………………………………………………………………………………………………. 
Σημείωση: Αν υπάρχουν περισσότεροι του ενός υπάλληλοι, παρακαλώ όπως παραθέσετε τα σχετικά στοιχεία ως συνημμένο έγγραφο. 

Δ. Συνοδευτικά Έγγραφα:  
 
1.Αντίγραφο Ασφαλιστικής κάλυψης για το έτος 2018 (με ισχύ μέχρι 31/12/2018).                            
2.Αποδεικτικό πληρωμής τέλους άδειας (€250).  
3.Αντίγραφο Αναλυτικής Κατάστασης Αποδοχών Ασφαλισμένου κατά εργοδότη για το έτος 2017 από το Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων για όλους 
τους εργοδοτούμενους καθώς και για τον αδειούχο κτηματομεσίτη. 
4.Κατάλογος γραφείων με πλήρη στοιχεία επικοινωνίας για κάθε γραφείο (διεύθυνση, τηλέφωνα, αντίγραφα λογαριασμών ΑΗΚ, CYTA) με 
αποδεικτικά έγγραφα ότι ανήκουν σε αδειούχο κτηματομεσίτη. *ισχύει μόνο για όσα νομικά πρόσωπα λειτουργούν πέραν του ενός γραφείου. 
5.Κατάλογος εργοδοτουμένων σε κάθε γραφείο με σχετικά στοιχεία επικοινωνίας. (διεύθυνση γραφείου, τηλέφωνα εργοδοτουμένων) με αποδεικτικά 
έγγραφα ότι ανήκουν σε αδειούχο κτηματομεσίτη. *ισχύει μόνο για όσα νομικά πρόσωπα λειτουργούν πέραν του ενός γραφείου.                          
6.Αντίγραφο τίτλου ιδιοκτησίας ή ενοικιαστηρίου εγγράφου για κάθε γραφείο.  *ισχύει μόνο για όσα  νομικά πρόσωπα λειτουργούν πέραν του 
ενός γραφείου.                      
7.Κατάλογος με τηλέφωνα που χρησιμοποιούνται για σκοπούς επικοινωνίας & διαφήμισης τα οποία να αποδεικνύουν ότι ανήκουν σε αδειούχο 
κτηματομεσίτη. 

Δήλωση 
 

Mε πλήρη γνώση των προνοιών του περί Κτηματομεσιτών Νόμου του 2010 έως 2017, με την παρούσα δηλώνω υπεύθυνα ότι το σύνολο των πληροφοριών που 
αναγράφονται ανωτέρω ή/και περιέχονται στα εσώκλειστα δικαιολογητικά είναι αληθή  και ότι έχω συμμορφωθεί πλήρως με όλες τις πρόνοιες του περί 
Κτηματομεσιτών Νόμου του 2010 έως 2017. Περαιτέρω, δηλώνω ότι αποδέχομαι όπως τα πιο πάνω στοιχεία μου τηρούνται στο αρχείο του Συμβουλίου Εγγραφής 
Κτηματομεσιτών ή/και καταχωριστούν σε σχετικές εκδόσεις ή/και στο διαδίκτυο. 

 
 Υπογραφή Αιτητή ………………………………………………….                  Ημερομηνία………………………………………… 
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