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ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(Επωνυµία Εταιρίας) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(Οδός)      (Πόλη)      (Τ.Κ.) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(Τηλέφωνο)    (Fax)    (e-mail)                         (website) 

 Νοµική µορφή Εταιρίας:  □ ΑΕ            □ ΕΠΕ           □ ΟΕ            □ ΕΕ           □ Ατοµική 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
(Εταιρικό Κεφάλαιο)        (Έτος Ιδρύσεως) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(∆ιευθ. Σύµβουλος / ∆ιαχειριστής)      (Αριθµός Προσωπικού) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(Αρµόδιος για τις σχέσεις µε το Επιµελητήριο) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(Α.Φ.Μ.)           (∆.Ο.Υ.) 
 

Η ετήσια συνδροµή ανέρχεται: 
 

( ) ΑΕ σε         380 € 
(   ) ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ και ατοµικές επιχειρήσεις σε     220 € 
( ) Μέλη – χορηγοί * του Επιµελητηρίου τουλάχιστον   800 € 
 

H καταβολή του ποσού της συνδροµής είναι υποχρεωτική για να τεθεί η αίτησή σας στο ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο. Παρακαλούµε να καταβάλετε το ποσό της συνδροµής στην Alpha Τράπεζα,  Αριθµ. Λογ. 
112/002002000-750 και να µας αποστείλετε το απόκοµµα της πληρωµής στο Fax: 210-6445 175. 
 

∆ραστηριότητες της Εταιρίας (ελληνικά και γερµανικά ή αγγλικά ): 
 

� Κατασκευή            � Εισαγωγή            � Εξαγωγή            � Εµπόριο            � Αντιπροσώπευση 
των κάτωθι προϊόντων: 
 
(Ελληνικά)…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(Γερµανικά)……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Επιθυµούµε την εγγραφή της εταιρίας µας ως µέλος του Επιµελητηρίου σας. 
 
□ ∆εν επιθυµώ να λαµβάνω διαφηµιστικά φυλλάδια ή/και άλλα έντυπα από τα άλλα µέλη.  
Τα µέλη µπορούν οποιαδήποτε στιγµή και µετά την εγγραφή τους να δηλώνουν στο Επιµελητήριο την 
επιθυµία τους να µην  λαµβάνουν διαφηµιστικά φυλλάδια και άλλα έντυπα από τα άλλα µέλη. Το επιµελητήριο 
πρέπει να ενηµερώνεται εγγράφως.  
□ Ενηµερώθηκα για την συλλογή των παραπάνω στοιχείων µου και δέχοµαι να αποτελέσουν αντικείµενο 
επεξεργασίας από το Ελληνογερµανικό Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο, βάσει του Νόµου 2472/1997. 
Ενηµερώθηκα επίσης για το δικαίωµα πρόσβασης που µου παρέχει ο νόµος και που µου επιτρέπει οποιαδήποτε 
στιγµή να πληροφορηθώ εάν τα στοιχεία µου αποτέλεσαν αντικείµενο επεξεργασίας καθώς επίσης να 
προβάλλω οποιαδήποτε αντίρρηση για την επεξεργασία τους. 
□ Επιθυµώ  τη γνωστοποίηση των στοιχείων µου σε µέλη και  τρίτους ενδιαφερόµενους. 
 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Υπογραφή                                      Σφραγίδα                                                          Ηµεροµηνία 
 

Παρακαλούµε συµπληρώστε όπισθεν τα ονόµατα των γερµανικών οίκων που αντιπροσωπεύετε 

* Πληροφορίες για τα µέλη – χορηγούς στα τηλέφωνα: 210-6419 024, 210-64190 00, κα. Γιακζίδου Μαρία 


