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ΣΟ ΔΛΛΖΝΟΚΗΝΔΕΗΚΟ ΔΜΠΟΡΗΚΟ ΚΑΗ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ 
ΚΑΗ ΟΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΣΟΤ 

ΣΟ ΔΛΛΖΝΟΚΗΝΔΕΗΚΟ ΔΜΠΟΡΗΚΟ ΚΑΗ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ έρεη αλαγλσξηζηεί από 
ην Τπνπξγείν Δκπνξίνπ θαη εγθξηζεί από ην Τπνπξγείν Δζληθήο Οηθνλνκίαο θαη ην Τπνπξγείν 
Δμσηεξηθώλ θαη κε Πξνεδξηθό Γηάηαγκα (576/27-7-95) ιεηηνπξγεί σο αλεμάξηεηνο θαη κε 
θεξδνζθνπηθόο νξγαληζκόο, ππό θαζεζηώο ηδησηηθνύ δηθαίνπ θαη πξνσζεί ηελ αλάπηπμε θαη 
δηεύξπλζε ησλ νηθνλνκηθώλ ζρέζεσλ κεηαμύ Διιάδνο θαη Κίλαο κέζα από επξύ θάζκα 
δξαζηεξηνηήησλ. 

ΤΠΖΡΔΗΔ 
ηα κέιε ηνπ Δπηκειεηεξίνπ παξέρεηαη κηα ζεηξά ζεκαληηθώλ ππεξεζηώλ: 

 απνθηνύλ δηαξθώο λέεο επαθέο επηρεηξεκαηηθώλ θαη εκπνξηθώλ ζπλαιιαγώλ.

 ζπκκεηέρνπλ ζε επηρεηξεκαηηθέο απνζηνιέο.

 ζπκκεηέρνπλ ζε ζπλέδξηα θαη εθδειώζεηο.

 πξαγκαηνπνηνύλ επαθέο κέζσ ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζε ππνδνρέο απνζηνιώλ.

 ζπκκεηέρνπλ ζε νκάδεο εξγαζίαο.

 ζπγθαηαιέγνληαη ζηηο επηρεηξήζεηο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ αλάπηπμε ησλ δηκεξώλ νηθνλνκηθώλ
ζρέζεσλ. 

 απνιακβάλνπλ ησλ ππεξεζηώλ ηνπ Δπηκειεηεξίνπ δσξεάλ ή ζε πνιύ κεησκέλεο ηηκέο.

ΣΟ ΔΛΛΖΝΟΚΗΝΔΕΗΚΟ ΔΜΠΟΡΗΚΟ ΚΑΗ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ παξέρεη εκπνξηθή 
βνήζεηα : 

γηα ηελ πξόζβαζε ζηελ αγνξά 

 δίλεη δηεπζύλζεηο

 βξίζθεη πξνκεζεπηέο θαη εηζαγσγείο

 δεκηνπξγεί ζπλεξγαζίεο

 πιεξνθνξεί γηα δαζκνύο θαη εηζαγσγηθέο δηαδηθαζίεο

γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο αγνξάο 

 εκπνξηθή βνήζεηα ζηηο δηαπξαγκαηεύζεηο

 ζπλέδξηα, εθδειώζεηο, work-shops, ζεκηλάξηα, εκεξίδεο

 δηακεζνιάβεζε γηα ηελ εμεύξεζε πξνζσπηθνύ

 κεηαθξάζεηο

 νξγάλσζε εκπνξηθώλ απνζηνιώλ

 ζπλνδεία απνζηνιώλ

κέζω ζπκπιεξωκαηηθώλ ππεξεζηώλ 

 παξνρή ζπκβνπιώλ γηα ηελ ίδξπζε επηρεηξήζεσο

 παξέκβαζε ζηελ θαζπζηέξεζε πιεξσκήο(είζπξαμεο) απαηηήζεσλ

 κεηαθνξά ηερλνινγίαο, Joint Ventures, ζπκκεηνρέο ζε επηρεηξήζεηο

 

希希腊腊中中国国分分庭庭贸贸易易工工业业，，航航运运和和旅旅游游  Α.Μ.Ε. ΕΚΕΒΕ: 9200807347 
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ΑΗΣΖΖ ΔΓΓΡΑΦΖ 

Δπσλπκία εηαηξείαο 
(1)

Γηαθξηηηθόο ηίηινο 
(2)

Ννκηθή κνξθή(3): A.E. , A.E.Β.Δ. , Δ.Π.Δ , Ι.Κ.Δ. , Ο.Δ. , Δ.Δ. , ΑΣΟΜΙΚΗ , ΑΛΛΗ

Οδόο        Σ.Κ.  Πόιε 

Α.Φ.Μ. :  ................................................... , Γ.Ο.Τ.: ................................................. , Έηνο Ίδξπζεο: 

Σειέθσλν (10ςήθην) 
(4)

  Fax (10ςήθην)        

Website  Δ - mail 

Δηαηξηθό θεθάιαην 
(5)

: ...................................................................................... Αξηζκόο Πξνζσπηθνύ 
(6) 

:……………..

Κιάδνο πνπ αλήθεη ε εηαηξεία(7)
:  Γξαζηεξηόηεηεο Δηαηξείαο 

(8)
:………………………………

Πεξηγξαθή θύξηαο δξαζηεξηόηεηαο(9)
:…………………………………………………………………………………………

Πξόεδξνο Γ../ Γηεπζ. ύκβνπινο/ Γηαρεηξηζηήο/ Νόκηκνο Δθπξόζσπνο 

Αξκόδηνο γηα ηηο ζρέζεηο κε ην Δπηκειεηήξην 
(10)

Μάζαηε γηα ην Δπηκειεηήξην από ην(11): Γηαδίθηπν , Άιιν :……………………………………………………… 

Απνθαζίζαηε λα εγγξαθείηε κεηά από(12): Πξναπνθαζηζκέλν , ύζηαζε ηνπ/ηεο: ………………………….. 

Company Name (13): 

Contact Person (14): 

Company main activity (15): 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞∞ ∞ ∞ ∞ ∞  ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞∞∞ ∞  ∞ ∞ ∞∞ ∞ ∞ ∞ ∞∞

Δπηζπκνύκε ηελ εγγξαθή καο σο κέινο ηνπ Δπηκειεηεξίνπ ζαο θαη ζπλεκκέλα ζαο απνζηέιινπκε ηελ 
παξνπζίαζε ηεο Δηαηξίαο/ Δπηρείξεζεο/ Οξγαληζκνύ/ Δπηκειεηεξίνπ/ Σξάπεδαο/ 
........................................... 
(16) Δπηηξέπνπκε ηε δεκνζηνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ καο: 1)ζηελ ηζηνζειίδα καο , 2)ζε ηξίηνπο  

 ή 3) δελ επηηξέπνπκε ηε δεκνζηνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ καο . 

αο απνζηέιινπκε αληίγξαθν ηνπ θαηαζεηεξίνπ καο ζηελ _________________________________, όπνπ 
έρεη θαηαβιεζεί ην πνζό εγγξαθήο & ζπλδξνκήο. 

Τπνγξαθή  θξαγίδα  Ηκεξνκελία 
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 ΔΦΑΠΑΞ ΔΓΓΡΑΦΖ ΚΑΗ ΤΝΓΡΟΜΖ 

Δίδνο 

Πιεξωκήο 

Αηνκηθέο 

επηρεηξήζεηο 

Δ.Π.Δ.,Ο.Δ., Δ.Δ., 

πλ. Π.Δ., Η.Κ.Δ. Α.Δ., ΑΒΔΔ 

Οξγαληζκνί, 

Δπηκειεηήξηα, 

Σξάπεδεο 

Δθάπαμ εγγξαθή 150,00 € 150,00 € 150,00 € 250,00 € 

Δηήζηα πλδξνκή: 130,00 € 160,00 € 210,00 € 430,00 € 

ύνολο: 280,00 € 310,00 € 360,00 € 680,00 € 

Μπνξείηε λα θάλεηε ηελ θαηάζεζή ζαο ζηνπο θάηωζη Σξαπεδηθνύο Λνγ/ζκνύο: 

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖA  ΗΒΑΝ: GR62 0110 1900 0000 1904 8084 602 
    SWIFT CODE: ETHNGRAA  
  Αξηζκόο Λνγαξηαζκνύ: 190/480 846-02 

EUROBANK  IBAN: GR 3702602200000940200496371 
    SWIFT CODE: EFGBGRAA 
    Αξηζκόο Λνγαξηαζκνύ: 00260220940200496371 

ALPHA BANK IBAN: GR56 0140 3880 3880 0200 1000 051 
    SWIFT CODE: CRBAGRAA 
    Aξηζκόο Λνγαξηαζκνύ: 388002001000051 

είηε κε κεηξεηά ζηα γξαθεία ηνπ Δπηκειεηεξίνπ. (Πιεξσκέο άλσ ησλ 500 €, ππνρξεσηηθά πξέπεη λα γίλνληαη κόλν κέζσ 
ηξαπεδώλ, όρη κεηξεηνίο). 

ηελ πεξίπησζε πνπ δελ αλαθέξεηαη ε Ννκηθή Μνξθή ζηνλ παξαπάλσ πίλαθα, παξαθαινύκε επηθνηλσλήζηε κε ηα ζηειέρε ηνπ 
Δπηκειεηεξίνπ. 

ΟΓΗΓΙΔ ΤΜΠΛΗΡΩΗ 

Υπελζσκίδοσκε πως δεθηές προς σποβοιή προς ηο Δηοηθεηηθό Σσκβούιηο γίλοληαη κόλο οη Αηηήζεης Εγγραθής ποσ έτοσλ εσδηάθρηηε ζθραγίδα θαη 
σπογραθή ηοσ λόκηκοσ εθπροζώποσ. 

Σπκπιεξώλεηε ηα ζηνηρεία πάλω από ηελ εληαία γρακκή θαη πάλω ζηε δηαθεθοκκέλε γξακκή. 
(1) Σπκπιεξώλεηε ηελ Επωλπκία κε ειιεληθνύο ραξαθηήξεο θαη όπωο είλαη θαηαρωξεκέλε ζηελ Εθνξία (αξκόδηα ΔΟΥ). 
(2) Σπκπιεξώλεηε ην Δηαθξηηηθό Τίηιν είηε κε ειιεληθνύο είηε κε ιαηηληθνύο ραξαθηήξεο. 
(3) Σπκπιεξώλεηε ηελ Ννκηθή κνξθή ηεο εηαηξείαο κε Φ ζην αληίζηνηρν ηεηξαγωλίδην πνπ αθνινπζεί ηελ ζπληνκνγξαθία, ή ζηελ πεξίπηωζε πνπ δελ 
πεξηιακβάλεηαη ζε απηέο, ζπκπιεξώλεηε πνηα ζπγθεθξηκέλε κνξθή. 
(4) Σπκπιεξώλεηε ηνλ αξηζκό απεπζείαο θιήζεο ηνπ Αξκόδηνπ γηα ηηο ζρέζεηο κε ην Επηκειεηήξην ή εάλ πξόθεηηαη γηα ηειεθωληθό θέληξν αλαθέξεηε θαη ηελ 
αληίζηνηρε επέθηαζε γηα ην γξαθείν ηνπ. 
(5) Σπκπιεξώλεηε ωο εηαηξηθό θεθάιαην, ην εγγεγξακκέλν θεθάιαην θαηά ηελ ίδξπζε ηεο εηαηξείαο εθθξαζκέλν ζε λνκηζκαηηθή αμία Επξώ. 
(6) Σπκπιεξώλεηε ωο αξηζκό πξνζωπηθνύ ηνλ αξηζκό ηωλ κόληκωλ εξγαδνκέλωλ θαηά ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο. 
(7) Σπκπιεξώλεηε απνθιεηζηηθά θαη ΜΟΝΟ ηνλ θωδηθό ηνπ θιάδνπ όπνπ ππάγεζηε αθνύ ζπκβνπιεπηείηε ηε ιίζηα ηνπ Παξαξηήκαηνο. 
(8) Σπκπιεξώλεηε ωο πεξηγξαθή ηεο δξαζηεξηόηεηαο ηεο εηαηξείαο ζπλνπηηθά ηελ θύξηα ελαζρόιεζε ηεο εηαηξείαο ζηελ ειιεληθή γιώζζα, π.ρ. Εηζαγωγέο, 
Εμαγωγέο, Εκπόξην, Παξαγωγή, Καηαζθεπή, θιπ. 
(9) Σύληνκε πεξηγξαθή ηεο Κύξηαο Δξαζηεξηόηεηαο. 
(10) Αξκόδηνο γηα ηηο ζρέζεηο κε ην Επηκειεηήξην νξίδεηαη ην άηνκν ζην νπνίν ζα απεπζύλεηαη ην Επηκειεηήξην γηα θάζε ζέκα θαη ηαπηόρξνλα ν εθπξόζωπνο 
ηεο εηαηξείαο ζην Επηκειεηήξην. 
(11) Σπκπιεξώλεηε κε Φ ην αληίζηνηρν ηεηξαγωλίδην πνπ αθνινπζεί ηελ πεξηγξαθή ή πξνζδηνξίδεηε αλαιπηηθόηεξα ηελ πεγή ηεο πιεξνθόξεζεο ζαο. 
(12) Σπκπιεξώλεηε ωο Company Name ηελ εηαηξηθή επωλπκία κε Λαηηληθνύο ραξαθηήξεο. 
(13) Σπκπιεξώλεηε ωο Contact Person κε Λαηηληθνύο ραξαθηήξεο ην όλνκα πνπ έρεηε ήδε θαηαρωξίζεη ωο Αξκόδηνπ γηα ηηο ζρέζεηο κε ην Επηκειεηήξην. 
(14) Σπκπιεξώλεηε ωο Company main activity ηελ πεξηγξαθή ηεο δξαζηεξηόηεηαο ηεο εηαηξείαο, όπωο ζηελ ζεκείωζε (9)  ζηα αγγιηθά. 
(15) Γηα ηελ δεκνζηνπνίεζε ζηνηρείωλ ηεο Εηαηξείαο ζαο ζπκπιεξώλεηε κε Φ ην αληίζηνηρν ηεηξαγωλίδην πνπ αθνινπζεί ηελ πεξηγξαθή. Σηελ πεξίπηωζε πνπ 
δελ ζπκπιεξώζεηε θάπνηα επηινγή ζεωξνύκε όηη απνδέρεζηε θαη επηηξέπεηε ηελ δεκνζηνπνίεζε ηωλ ζηνηρείωλ ζαο. Σηελ Ιζηνζειίδα ζα αλαξηεζεί ε 
Επωλπκία ηεο Εηαηξείαο κέινο, ε Πόιε, ε Ννκαξρία, ν Κιάδνο θαη ε Πεξηγξαθή ηεο Δξαζηεξηόηεηαο, όπωο καο έρεη δνζεί από ηελ παξνύζα αίηεζε. Η 
δεκνζηνπνίεζε ζε ηξίηνπο, αθνξά εηαηξείεο πνπ αλαδεηνύλ ζπλεξγαζίεο θαη ε παξνρή ηωλ ζηνηρείωλ ζαο δίλεηαη κεηά από έγθξηζε ηνπ αηηηνινγεκέλνπ 
αηηήκαηνο θάζε εηαηξείαο από ηε Δηνηθνύζα Επηηξνπή ηνπ Επηκειεηεξίνπ.  
Εάλ ζπκπιεξώζεηε ηελ ηξίηε επηινγή «κε δεκνζηνπνίεζεο» ηα ζηνηρεία ζαο δελ ζα δεκνζηνπνηνύληαη εάλ δελ ππάξρεη πξώηα έγγξαθε ζπγθαηάζεζε ηεο 
εηαηξείαο ζαο ζε θάζε πεξίπηωζε. 
Σαο ππελζπκίδνπκε πωο ηα νθέιε από ηελ πιήξε θαη νξζή ζπκπιήξωζή ηεο είλαη ακνηβαία, αιιά θαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθέο γηα καο νη παξαηεξήζεηο ή 
δηεπθξηλίζεηο πνπ ηπρόλ ζα ρξεηαζηείηε, γηα απηό κε δηζηάζεηε λα επηθνηλωλείηε καδί καο ζε θάζε πεξίπηωζε θαη ηδηαίηεξα ζε πεξηπηώζεηο αιιαγήο ζηνηρεηώλ. 


