ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Ε.05.01.100– Έκδ. 1 – 02-12-2014

Προς το
ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ:
ΕΠΩΝΥΜΟ: _________________________
ΟΝΟΜΑ: ___________________________
ΟΔΟΣ : _______________ΑΡΙΘ. : ______
Τ.Κ. : ________ΠΕΡΙΟΧΗ : ____________
Τηλ. : ____________________________
Fax. : ____________________________
E‐Mail : ___________________________
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:
ΕΠΩΝΥΜΙΑ:_________________________
ΕΔΡΑ: _____________________________
ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ : ___________________
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ :
ΕΠΩΝΥΜΙΑ : ____________________
__________________________________
ΟΔΟΣ : _______________ΑΡΙΘ. : ______
Τ.Κ. : ________ΠΕΡΙΟΧΗ : ____________

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ

Σας υποβάλλουμε σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 3419/2005
όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3853/2010 και
σύμφωνα με την αριθ. Κ2‐3332/4‐4‐2011
εγκύκλιο του ΓΓΕ για καταχώριση στο ΓΕΜΗ:
1.__________________________________
2.__________________________________
3.__________________________________
4.__________________________________
5.__________________________________
6.__________________________________
7.__________________________________
8.__________________________________
9.__________________________________
10._________________________________
και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες:

Ο/Η Αιτών/ούσα
ΠΕΙΡΑΙΑΣ ___ / ____ 201_
(Υπογραφή/ Ονοματεπώνυμο)
Σημείωση : Για κάθε καταχώριση στο ΓΕΜΗ
καταβάλλεται τέλος 10,00 € (Σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 14 παρ.2 της ΚΥΑ Κ1‐
802/2011 ‐ ΦΕΚ 470/Β/24‐3‐2011) και τέλος
εγγραφής στο ΕΕΠ 10,00 €
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ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Οι αλλοδαπές επιχειρήσεις που εγκαθιστούν γραφείο στην Ελλάδα σύμφωνα με τις
διατάξεις του α.ν.89/1967 (ΦΕΚ 132/Α), του α.ν. 378/1968 και του άρθρου 25 του
ν.27/1975 όπως ισχύουν , υποβάλλουν :
1. Το Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ) , στο οποίο δημοσιεύεται η άδεια
ίδρυσης γραφείου της αλλοδαπής Εταιρείας. Εάν κατά την υποβολή της δήλωσης
δεν έχει τυπωθεί το ΦΕΚ, υποβάλλεται :
Απόφαση Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών για έγκριση εγκατάστασης
γραφείου στην Ελλάδα, καθώς και βεβαίωση ότι η εταιρεία έχει υπαχθεί στις
διατάξεις του α.ν. 89/1967 (ΦΕΚ 132/Α) , όπως ισχύει , αποδεικτικό
είσπραξης του Ταμείου Ασφάλισης Προσωπικού του Εθνικού Τυπογραφείου
(Τ.Α.Π.Ε.Τ.) και υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 από το
νόμιμο εκπρόσωπο ή αντιπρόσωπο στην οποία δηλώνεται ότι θα
προσκομισθεί το ΦΕΚ αμέσως μετά την κυκλοφορία του.
2. Βεβαίωση Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών ή επικυρωμένο αντίγραφο
του εγγράφου πληρεξουσιότητας επίσημα μεταφρασμένο, από το οποίο να
προκύπτει ο νόμιμος εκπρόσωπος ή αντιπρόσωπός της στην Ελλάδα.
3. Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής της χώρας έδρας του νομικού προσώπου για την
ύπαρξη της εταιρείας.
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