ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Α Ι Τ Η Σ Η – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986)
Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών
(άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

Περιγραφή αιτήµατος : «Α∆ΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΑΛΛΟ∆ΑΠΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Π.Ε.».
ΠΡΟΣ:

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

* ∆/νση Εμπορίου

Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Συµπληρώνεται από την Υπηρεσία

*Αναγράφεται η ∆/νση Εµπορίου της οικείας Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ:
Ο – Η Όνοµα:

Επώνυµο:

Όνοµα Πατέρα:

Επώνυµο Πατέρα:

Όνοµα Μητέρας:

Επώνυµο Μητέρας:

Αριθ. ∆ελτ. Ταυτότητας:

Α.Φ.Μ:

(1)

Ηµεροµηνία γέννησης :

Τόπος Γέννησης:

Τόπος Κατοικίας:
Τηλ:

Οδός:

Αριθ:

Fax:

ΤΚ:

E – mail:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ :*(Νοµικά Πρόσωπα ή Ενώσεις Προσώπων)
Α.Φ.Μ:

ΕΠΩΝΥΜΙΑ:

ΑΡ. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ:

ΗΜ. ΕΠΙΚΥΡ. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ:

ΑΡ. & ΕΤΟΣ ΦΕΚ / ΤΑΠΕΤ:
Ε∆ΡΑ / Ο∆ΟΣ:

ΑΡΙΘΜ:

∆ΗΜΟΣ/ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ:

ΝΟΜΟΣ:

ΤΗΛ:

FAX:

Τηλ:

ΤΚ:

E – mail:

Fax:

email:

ΟΡΙΣΜΟΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ:(4) (για κατάθεση αίτησης ή παραλαβή τελικής
διοικητικής πράξης) : Σε περίπτωση που δε συντάσσεται η εξουσιοδότηση στο παρόν έντυπο απαιτείται
προσκόµιση εξουσιοδότησης µε επικύρωση
συµβολαιογραφικού πληρεξουσίου.

του

γνήσιου

ΟΝΟΜΑ:

της

υπογραφής

από

δηµόσια

υπηρεσία

ΕΠΩΝΥΜΟ:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ:

Α∆Τ:

Ο∆ΟΣ:

ΑΡΙΘ:

Τηλ:

Fax:

Τ.Κ:
E – mail:

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΤΙΤΛΟΣ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ:

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΜΕ
ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ

1. Απόφαση της αλλοδαπής εταιρείας για την ίδρυση
υποκαταστήµατος.

∆ΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

✔

2. Καταστατικό ή και αντίγραφο ιδρυτικής πράξης της
αλλοδαπής Εταιρείας.

✔

3. Βεβαίωση αρµόδιας Αρχής της Αλλοδαπής Εταιρείας
περί του καταβεβληµένου Κεφαλαίου της.

✔

4. Βεβαίωση περί µη λύσης ή ανάκλησης της άδειας
σύστασης της αλλοδαπής Εταιρείας.

✔

5. Συµβολαιογραφική ή προξενική πράξη διορισµού
πληρεξουσίου αντιπροσώπου και αντικλήτου.

✔

6. Βεβαίωση για την εκπροσώπηση της Αλλοδαπής
Εταιρείας στην έδρα της.

✔

7. Άδεια παραµονής και εργασίας αν ο αντιπρόσωπος ή ο
αντίκλητος είναι αλλοδαπός.
8.∆ιπλότυπο είσπραξης ∆ηµοσίου Ταµείου πλέον λοιπών
τελών υπέρ ΤΑΠΕΤ κ.λ.π.

ΝΑ ΑΝΑΖΗΤΗΘΕΙ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ(3)

✔

✔

9. Απόσπασµα Εµπορικού Μητρώου µε αριθµό
καταχώρισης στο ΜΑΕ, αν υπάρχει.

✔

10. Ταχυδροµική ∆/νση Αλλοδαπής Εταιρείας.

✔

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

Επιλέξτε µε ποιο τρόπο θέλετε να παραλάβετε την απάντησή σας:
✔

1. Να σας αποσταλεί µε συστηµένη επιστολή στη ∆ιεύθυνση
2. Να την παραλάβετε ο ίδιος από την υπηρεσία µας
3. Να την παραλάβετε από άλλο σηµείο
4. Να την παραλάβει εκπρόσωπός σας

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ : Το καταστατικό ή η Ιδρυτική Πράξη της Αλλοδαπής Εταιρείας, να µην αντίκειται στη Νοµοθεσία του
Ελληνικού Κράτους.

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ : Μελέτη – έλεγχος των παραπάνω δικαιολογητικών για το σύννοµο, έκδοση απόφασης από το Νοµάρχη για
την άδεια εγκατάστασης στην Ελλάδα του υποκαταστήµατος της αλλοδαπής Α.Ε. ή Ε.Π.Ε. – καταχώρηση στο µητρώο Α.Ε. ή
Ε.Π.Ε. – καταχώριση στο µητρώο Α.Ε. της υπηρεσίας µας µε αρ. µητρ. Α.Ε. – ανακοίνωση, περίληψη και αποστολή στο Εθνικό
Τυπογραφείο για δηµοσίευση.

ή

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ: Έως

ηµέρες από την περιέλευση του αιτήµατος και των τυχόν απαραίτητων
δικαιολογητικών στην αρµόδια για την έκδοση της τελικής πράξης υπηρεσία(ο χρόνος δεσµεύει την εκδίδουσα την
τελική πράξη υπηρεσία).

ΚΟΣΤΟΣ: 235 € , πλέον λοιπών τελών υπέρ ΤΑΠΕΤ κ.λ.π.

Με ατοµική µου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (2), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του
Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

(3) Εξουσιοδοτώ το ΚΕΠ (άρθρο 31 Ν. 3013/2002) να προβεί σε όλες τις απαραίτητες
ενέργειες (αναζήτηση δικαιολογητικών κλπ) για τη διεκπεραίωση της υπόθεσής µου.
(4) Εξουσιοδοτώ τον/την πιο πάνω αναφερόµενο/η να καταθέσει την αίτηση ή/και να
παραλάβει την τελική πράξη. (∆ιαγράφεται όταν δεν ορίζεται εκπρόσωπος)

29/01/2003
(Υπογραφή)

(1) Αναγράφεται ολογράφως και κατόπιν αριθµητικά, ως πλήρης εξαψήφιος αριθµός η ηµεροµηνία γέννησης: πχ η 7 Φεβρουαρίου
1969 γράφεται αριθµητικά: 070269
(2) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά µε έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του
άρθρου 8 τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών µηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον
εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιµωρείται µε κάθειρξη µέχρι 10
ετών».

Πρωτοκόλληση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ
Αίτηµα:

Α∆ΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΛΛΟ∆ΑΠΩΝ
ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Π.Ε.

Υπηρεσία
Υποβολής:

∆/νση Εμπορίου Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση

Αριθµ.
Πρωτοκόλλου:

Ηµ/νια αιτήµατος:

Αρµόδιος
Υπάλληλος:

Όνοµα:

Επώνυµο:

Αιτών:

Όνοµα:

Επώνυµο:

29/01/2003

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΤΙΤΛΟΣ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ:
1. Απόφαση της αλλοδαπής εταιρείας για την ίδρυση
υποκαταστήµατος.
2. Καταστατικό ή και αντίγραφο ιδρυτικής πράξης της
αλλοδαπής Εταιρείας.
3. Βεβαίωση αρµόδιας Αρχής της Αλλοδαπής Εταιρείας
περί του καταβεβληµένου Κεφαλαίου της.

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΜΕ
ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ

✔

✔

✔

5. Συµβολαιογραφική ή προξενική πράξη διορισµού
πληρεξουσίου αντιπροσώπου και αντικλήτου.

✔

6. Βεβαίωση για την εκπροσώπηση της Αλλοδαπής
Εταιρείας στην έδρα της.

✔

9. Απόσπασµα Εµπορικού Μητρώου µε αριθµό
καταχώρισης στο ΜΑΕ, αν υπάρχει.
10. Ταχυδροµική ∆/νση Αλλοδαπής Εταιρείας.

∆ΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

✔

4. Βεβαίωση περί µη λύσης ή ανάκλησης της άδειας
σύστασης της αλλοδαπής Εταιρείας.

7. Άδεια παραµονής και εργασίας αν ο αντιπρόσωπος ή ο
αντίκλητος είναι αλλοδαπός.
8.∆ιπλότυπο είσπραξης ∆ηµοσίου Ταµείου πλέον λοιπών
τελών υπέρ ΤΑΠΕΤ κ.λ.π.

ΝΑ ΑΝΑΖΗΤΗΘΕΙ
(3)
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ

✔

✔

✔

✔

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ : Το καταστατικό ή η Ιδρυτική Πράξη της Αλλοδαπής Εταιρείας, να µην αντίκειται στη Νοµοθεσία του
Ελληνικού Κράτους.

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ : Μελέτη – έλεγχος των παραπάνω δικαιολογητικών για το σύννοµο, έκδοση απόφασης από το Νοµάρχη για
την άδεια εγκατάστασης στην Ελλάδα του υποκαταστήµατος της αλλοδαπής Α.Ε. ή Ε.Π.Ε. – καταχώρηση στο µητρώο Α.Ε. ή
Ε.Π.Ε. – καταχώριση στο µητρώο Α.Ε. της υπηρεσίας µας µε αρ. µητρ. Α.Ε. – ανακοίνωση, περίληψη και αποστολή στο Εθνικό
Τυπογραφείο για δηµοσίευση.
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ: Έως

ηµέρες από την περιέλευση του αιτήµατος και των τυχόν απαραίτητων
δικαιολογητικών στην αρµόδια για την έκδοση της τελικής πράξης υπηρεσία(ο χρόνος δεσµεύει την εκδίδουσα την
τελική πράξη υπηρεσία).

ΚΟΣΤΟΣ: 235 € πλέον λοιπών τελών υπέρ ΤΑΠΕΤ κ.λ.π.
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΟΥ ΕΠΕΛΕΓΗ:
Ιδιόχειρη παραλαβή από την Υπηρεσία μας.

Ο Υπάλληλος
(υπογραφή)
29/01/2003

Τηλ:

Fax:

email:

