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Προς  

Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ ΑΕ) 

Διεύθυνση Διαχείρισης Κινδύνων 

 

ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ (1) 

ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

Επώνυμο: 

Όνομα: 

Πατρώνυμο: 

Α.Δ.Τ.: 

ΑΦΜ: 

Με την ιδιότητα του (2): 

Οδός:                                                Αρ: 

Πόλη:                                                Τ.Κ: 

Νομός: 

Τηλέφωνο/α: 

Ηλεκτ. Δ/νση: 

Συμπληρώνεται από την ΕΤΕΑΝ Α.Ε. 

Παρελήφθη στις: 

Αριθμός Πρωτ.: 

 

 

Παρακαλώ να μου χορηγήσετε αντίγραφο του χρηματικού καταλόγου που εκδόθηκε σε βάρος: 

 

1. Ατομικής επιχείρησης  με στοιχεία:  

Επώνυμο: 

Όνομα: 

Α.Δ.Τ.: 

ΑΦΜ: 

Διεύθυνση:                                                                                          Ηλεκτ. Δ/νση: 

 

2. Εταιρείας  (ΟΕ, ΕΕ, ΙΚΕ, ΕΠΕ ή ΑΕ)  με στοιχεία: 

Επωνυμία: 

ΑΦΜ: 

ΓΕΜΗ: 

Διεύθυνση:                                                                                         Ηλεκτ. Δ/νση: 

 
Στην παρούσα αίτηση επισυνάπτω τα ακόλουθα δικαιολογητικά έγγραφα (3): 
 
α. Αντίγραφο αστυνομικού δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου  
 
β. Νομιμοποιητικά έγγραφα νομίμου εκπροσώπου 
 
Παρακαλώ αναφέρετε τα προσκομιζόμενα νομιμοποιητικά έγγραφα: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
γ. Εξουσιοδότηση από τον δικαιούχο (δηλ. το πρόσωπο σε βάρος του οποίου έχει εκδοθεί ο χρηματικός κατάλογος) για την 
κατάθεση της αίτησης και τη λήψη αντιγράφου χρηματικού καταλόγου 
 
 

 

Παρέλαβα φωτοαντίγραφο του παρόντος εντύπου  
Υπογραφή Αιτούντος: ______________ 
 
Ημερομηνία: ___________________ 
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ: 

 

(1) Η αίτηση για χορήγηση αντιγράφου χρηματικού καταλόγου υποβάλλεται (μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά 

έγγραφα) με αυτοπρόσωπη προσέλευση του αιτούντος στα γραφεία της ΕΤΕΑΝ ΑΕ (Ξενίας 24, Αθήνα). Για την 

παραλαβή της αίτησης από την ΕΤΕΑΝ ΑΕ,  θα ζητείται από τον αιτούντα η επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας ή 

διαβατηρίου. 

         

Εναλλακτικά, μπορείτε να κατεβάσετε το έντυπο της αίτησης από την ιστοσελίδα της ΕΤΕΑΝ ΑΕ (www.etean.com.gr), να το 

συμπληρώσετε και να το αποστείλετε με email στην ηλεκτρονική δ/νση ddk@etean.com.gr, μαζί με τα απαιτούμενα 

δικαιολογητικά έγγραφα. Στην περίπτωση που επιλέξετε να αποστείλετε την αίτηση μέσω email απαιτείται να έχει 

βεβαιωθεί επί της αιτήσεως το γνήσιο της υπογραφής του αιτούντος από δημόσια αρχή (π.χ. ΚΕΠ, αστυνομικό τμήμα) και 

τα συνοδεύοντα δικαιολογητικά να αποτελούν ακριβή αντίγραφα των πρωτοτύπων. Αν ο αιτών είναι πληρεξούσιος δικηγόρος 

αρκεί σφραγίδα και υπογραφή του τελευταίου. 

  

Όλα τα πεδία συμπληρώνονται υποχρεωτικά. 

 

(2) Συμπληρώνεται η ιδιότητα του αιτούντος  δηλ. του: 

1. Νομίμου εκπροσώπου,  νομικού προσώπου σε βάρος του οποίου έχει εκδοθεί ο χρηματικός κατάλογος 

 

2. Νόμιμα εξουσιοδοτούμενου προσώπου για την αίτηση χορήγησης και τη λήψη αντιγράφου χρηματικού καταλόγου 

που έχει εκδοθεί σε βάρος του εξουσιοδοτούντος 

 

3. Σε περίπτωση ατομικής επιχείρησης δεν συμπληρώνεται, εφόσον τα στοιχεία του αιτούντος ταυτίζονται με τα 

στοιχεία της ατομικής επιχείρησης 

 

(3) Η αίτηση συνοδεύεται υποχρεωτικά από: 

  

1. Αντίγραφο αστυνομικού δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου του αιτούντος 

 

 2. Νομιμοποιητικά έγγραφα που αποδεικνύουν την ιδιότητα του νομίμου εκπροσώπου, (είτε την αίτηση την υποβάλλει 

ο νόμιμος εκπρόσωπος είτε τρίτο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο) 

  

 3. Εξουσιοδότηση με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος από δημόσια αρχή ή άλλο 

νομιμοποιητικό έγγραφο που αποδεικνύει τη νομιμοποίηση του αιτούντος (π.χ. συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο) όταν 

η αίτηση δεν κατατίθεται από τον ίδιο τον δικαιούχο (δηλ. το πρόσωπο σε βάρος του οποίου έχει εκδοθεί ο χρηματικός 

κατάλογος) ή τον νόμιμο εκπρόσωπό του. 

 

 

 

Το αντίγραφο του χρηματικού καταλόγου θα αποστέλλεται από την ΕΤΕΑΝ ΑΕ στην ηλεκτρονική δ/νση, που δηλώνεται με την 

αίτηση. 
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