
ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ  ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ  ΑΘΗΝΑΣ 

ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

 

 

ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ  

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: 
ΕΠΩΝΥΜΟ: _________________________ 

ΟΝΟΜΑ: ___________________________ 

ΟΔΟΣ : _______________ΑΡΙΘ. : ______ 
Τ.Κ. : ________ΠΕΡΙΟΧΗ : ____________ 

Τηλ. :  ____________________________ 

E-Mail : ___________________________ 

 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:  

ΕΠΩΝΥΜΙΑ:_________________________ 

ΕΔΡΑ: _____________________________ 
ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ : ___________________ 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ: 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ : _______________________ 

__________________________________ 

ΟΔΟΣ : _______________ΑΡΙΘ. : ______ 

Τ.Κ. : ________ΠΕΡΙΟΧΗ : ____________ 

Τηλ:_______________________________                                                                          

 
Αριθ. Προέγκρισης ΒΕΑ: ___________ 

 

 
ΑΘΗΝΑ,  ___ / ____ /  20__ 

 

 
Σημείωση : Για κάθε καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. 
καταβάλλεται τέλος 10,00 € (Σύμφωνα με τις 
διατάξεις άρθρο 14 παρ. 2 ΚΥΑ Κ1-802/2011 - 
ΦΕΚ 470/Β/24-3-2011) & άρθρο 2, παρ. β,  ΚΥΑ 
79752/2014 –ΦΕΚ3623/Β/31-12-2014 

 

 
 

Η παρούσα αίτηση και τα απαιτούμενα 
δικαιολογητικά (σε αρχεία pdf<5MB) μπορούν να 
υποβληθούν και ηλεκτρονικά στο mail: 
info@acsmi.gr 
 

 

 

Προς το 

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ 

 
 

    Σας υποβάλλουμε σύμφωνα με τις 

διατάξεις του Ν. 4919/2022, για καταχώριση 
στο Γ.Ε.ΜΗ.:  

1.__________________________________ 

2.__________________________________ 

3.__________________________________ 

4.__________________________________ 

5.__________________________________ 

6.__________________________________ 

7.__________________________________ 

8.__________________________________ 

9.__________________________________ 

10._________________________________ 

και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες: 

 
Αποκλειστικά για τη διεκπεραίωση της παρούσης 
ΠΑΡΕΧΩ ως αιτών/υπογράφων τη ρητή 
συγκατάθεσή μου στο ΒΕΑ για τη συλλογή και 
επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων και 
για την πληρέστερη ενημέρωσή μου ως προς την 
επεξεργασία αυτή καθώς και για τα δικαιώματά μου 
μπορώ να ανατρέχω στην ιστοσελίδα του ΒΕΑ 
www.acsmi.gr  

 
Για την κατάθεση της παρούσας αίτησης εξουσιοδοτείται 

ο/η _______________________________ με ΑΔΤ /αριθ. 

Διαβατηρίου ____________ 

 

Ο/Η Αιτών/ούσα 

 
 
(Υπογραφή, Ονοματεπώνυμο και Ιδιότητα Μονίμου 

Εκπροσώπου) 

 

 
 
Για τις Πολιτικές Ασφαλείας Προσωπικών Δεδομένων & τα Δικαιώματα των Υποκειμένων των Προσωπικών Δεδομένων ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ στον ιστοχώρο 
του ΒΕΑ www.acsmi.gr. 

 
 
 
 
 

http://www.acsmi.gr/


ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ  ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ  ΑΘΗΝΑΣ 

ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
ΓΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ στο Γ.Ε.ΜΗ. ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

 
Στο Ν 4919/2022, άρθρο 37-42 ορίζονται τα στοιχεία (που καταχωρίζουν στο Γ.Ε.ΜΗ.) 

τα υποκαταστήματα εταιρειών που έχουν την έδρα τους στην Ε.Ε. και στο άρθρο 43 τα 
στοιχεία για τα υποκαταστήματα αλλοδαπών εταιρειών τρίτων χωρών. 
 
Από το συνδυασμό των διατάξεων αυτών προκύπτει ότι καταχώριση υποκαταστημάτων 
αλλοδαπών εταιρειών πρέπει να υποβληθούν στο Γ.Ε.ΜΗ. : 
1. Απόφαση της αλλοδαπής εταιρείας για ίδρυση υποκαταστήματος στην Ελλάδα στην 

οποία να προσδιορίζονται :  

 οι δραστηριότητες του υποκαταστήματος,  
 η έδρα (με την ταχυδρομική ή άλλη διεύθυνσή του),  
 η επωνυμία του (αν δεν είναι η ίδια με την επωνυμία της εταιρείας) και 
 τα ατομικά στοιχεία (όπως ορίζονται στην παραγρ. 2, άρθρ.95, ν. 4635/2019) του 

νομίμου εκπροσώπου του υποκαταστήματος, με μνεία της έκτασης των 
αρμοδιοτήτων του, ο οποίος μπορεί να οριστεί και με συμβολαιογραφική ή Προξενική 
πράξη (την οποία θα υπογράφει ο νόμιμος εκπρόσωπος της αλλοδαπής εταιρείας). 

 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Ο Νόμιμος εκπρόσωπος, πληρεξούσιος, αντιπρόσωπος και αντίκλητος, που θα 
οριστεί θα πρέπει να είναι κάτοχος ελληνικού ΑΦΜ  πρέπει να υποβάλλει :  
α) Αν πρόκειται για υπήκοο κράτους της Ε.Ε. : ακριβές αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας 
ή  Διαβατηρίου και β) Αν πρόκειται για υπήκοο κράτους εκτός Ε.Ε. : εφόσον διαμένει στην 
Ελλάδα απαιτείται Άδειας Διαμονής και εργασίας (σύμφωνα με την υπουργική απόφαση Κ1-

884/2012 & Κ2-4900/2014) ή αποδεικτικό για υποβολή δικαιολογητικών έκδοσης 
Άδειας Διαμονής και εργασίας για άσκηση ανεξάρτητης οικονομικής 
δραστηριότητας ή ως Νομίμου Εκπρόσωπου εταιρειών, εφόσον διαμένουν 
στην Ελλάδα. 

2. Ιδρυτική πράξη και το καταστατικό της μητρικής αλλοδαπής εταιρείας, αν αυτό 
αποτελεί αντικείμενο χωριστής πράξης, καθώς και οι τροποποιήσεις των εγγράφων 
αυτών όπως ισχύει κατά την χρονική περίοδο της αίτησης. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Για την έγκριση εγκατάστασης στην Ελλάδα υποκαταστήματος αλλοδαπής  ΑΕ 
εκτός χωρών Ε.Ε. το ελάχιστο Κεφάλαιο της μητρικής εταιρείας πρέπει να είναι απαραίτητα ίσο 
με το ελάχιστο προβλεπόμενο κεφάλαιο το οποίο ισχύει για τις Ελληνικές ΑΕ. 

3. Βεβαίωση του Μητρώου, στο οποίο έχει καταχωρισθεί η εταιρεία (Πιστοποιητικό 
Καλής Λειτουργίας της αρμόδιας αρχής ή του εμπορικού Μητρώου της χώρας 
προέλευσης) που να προκύπτουν η νομική μορφή, η έδρα, το κεφάλαιο & η διοίκηση / 
εκπροσώπηση της εταιρείας στην έδρα της. 

4. Βεβαίωση της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του ΒΕΑ για την προέγκριση της Επωνυμίας ή/και 
του Διακριτικού Τίτλου του υποκαταστήματος. Ο έλεγχος επωνυμίας προηγείται της 
σύστασης και μπορεί να γίνει με αποστολή αιτήματος στο e-mail : info@acsmi.gr) 

5. Αίτηση (συμπλήρωση του παρόντος εντύπου) που σε περίπτωση υποβολής των 
δικαιολογητικών σε έντυπη μορφή, υπογράφεται ενώπιον της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ., κατά 
την υποβολή αυτών. 

Σημειώσεις: 
 Τα ανωτέρω δικαιολογητικά υποβάλλονται σε έντυπη μορφή πρωτότυπα νομίμως 

υπογεγραμμένα και σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή USB με κάθε αρχείο pdf<5MB).  
 Τα ανωτέρω δικαιολογητικά, που εκδίδονται στην αλλοδαπή, πρέπει να έχουν θεώρηση 

APOSTILLE ή προξενικής αρχής και επίσημη μετάφραση στην Ελληνική γλώσσα - 
Πλην των προερχόμενων από την Κυπριακή Δημοκρατία Δημοσίων Εγγράφων σύμφωνα 
με το Ν. 1497/27-11-1984 «Κύρωση Σύμβασης που καταργεί την υποχρέωση 
επικύρωσης των αλλοδαπών Δημοσίων Εγγράφων» και τον Ν.1548 της 17/23-05-1985 
«Κύρωση νομική, συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικής και Κυπριακής Δημοκρατίας σε 
θέματα αστικού, οικογενειακού, Εμπορικού και Ποινικού Δικαίου» 

mailto:info@acsmi.gr

