
 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ – ΕΝΤΥΠΟ 
ΑΡΜΟΔΙΟ ΤΜΗΜΑ – ΜΗΤΡΩΟΥ 
ΘΕΜΑ – ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ  

 

Κωδικός: Ε/ΜΗΤΡ.1100-06 Αριθμός Έκδοσης: 1 Ημ/νία Έκδοσης: 1.10.07 Σελ.  1  από  5 
 

 

         
            
 
 ΠΡΟΣ ΤΟ  
 ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ 
 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

 Ακαδημίας  7   
 106 71  ΑΘΗΝΑ 

 
 
 

                                   ΑΙΤΗΣΗ  κ'  ΥΠΕΥΘΥΝΗ  ΔΗΛΩΣΗ 

 Για  Εγγραφή  στο  Μητρώο  Μελών  του  Ε.Β.Ε.Α  και  για  παροχή  στοιχείων  στην  Τράπεζα  Πληροφοριών 

Επιχ/σεων - Μελών  Ε.Β.Ε.Α. 

 Σάς  δηλώνουμε  υπεύθυνα,  γνωρίζοντας  τις  συνέπειες  του  Νόμου  για  ψευδή δήλωση,  ότι  διατηρούμε  

επιχείρηση  με  τα  κατωτέρω  στοιχεία  : 

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : 

 

Α.Φ.Μ. .................................... Δ.Ο.Υ. .................................... Ημερ/νία Έναρξης/Ίδρυσης ........................... 
 

Αριθμός Μητρώου Νομαρχίας για τις Α.Ε. ....................................................................................................... 
 

Ελληνική Επωνυμία : 

.................................................................................................................................................................

.............................................................................................. 

Λατινική Επωνυμία: ............................................................................................................ 

Ελληνικός Διακριτικός Τίτλος  : ............................................................................................................ 

Λατινικός Διακριτικός Τίτλος : ............................................................................................................ 

Νομική  Μορφή : ........................................................   Εθνικότητα : ........................................................ 
 

Διευθύνσεις   

α) Έδρας 

Οδός  ....................................................................................  Αριθ. ..................... Τ.Κ. ...................... 

Πόλη   ..................................................  Περιοχή ..........................................  Νομός ............................. 

Τηλέφωνα 1)...................... 2)..................... 3) ..................... TELEX ..................... FAX .....................                                                                                                                                                                                           

β) Υποκαταστήματος 

Οδός  ....................................................................................  Αριθ. ..................... Τ.Κ. ...................... 

Πόλη   ..................................................  Περιοχή ..........................................  Νομός ............................. 

Τηλέφωνα 1)...................... 2)..................... 3) ..................... TELEX ..................... FAX ..................... 

                                                                                                                                                                                           

γ) Εργοστασίου/Εργαστηρίου 

Οδός  ....................................................................................  Αριθ. ..................... Τ.Κ. ...................... 

Πόλη   ..................................................  Περιοχή ..........................................  Νομός ............................. 
Τηλέφωνα 1)...................... 2)..................... 3) ..................... TELEX ..................... FAX ..................... 
Αριθμός Αδείας Λειτουργίας Εργοστασίου ..................................  Ιπποδύναμη (HP) .............................

Α.Μ. ΕΒΕΑ .....................   
 

Γ Ν Ω Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η 
Γνωστοποιείται ότι τα στοιxεία της 
επιχείρησής σας, που τηρούνται στο 
Μητρώο του ΕΒΕΑ, είναι ενδεχόμενο να 
δοθούν στο Διαδίκτυο, το Ευρωπαϊκό 
Εμπορικό Μητρώο, την Εκλογική Επιτροπή 
και σε κάθε τρίτο μετά από αίτησή του. 



 

 
 

Κωδικός: Ε/ΜΗΤΡ.1100-06 Αριθμός Έκδοσης: 1 Ημ/νία Έκδοσης: 1.10.07 Σελ.  2  από  5 
 

 

Ατομικά  Στοιχεία  φορέων  Επιχείρησης  [φορέων ατομικής, εταίρων (Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε.), Διαχ/στων (Ο.Ε., 
Ε.Ε., Ε.Π.Ε.), Μελών  Δ.Σ.  (Α.Ε. κ' Συν. Π.Ε.)]. 

1) Ιδιότητα (τίτλος - θέση ) στην επιχ/ση : ................................................................................. 

    ΕΠΩΝΥΜΟ : ................................................ ΟΝΟΜΑ : ......................... ΟΝ. ΠΑΤΡΟΣ : ................... 

    ΟΝ. ΜΗΤΡΟΣ : ......................... ΟΝ/ΝΥΜΟ ΣΥΖΥΓΟΥ : ....................................................... 

    ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΓΕΝΝ.: ..................... ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ : ..................... ΑΡ.ΤΑΥΤ./ΔΙΑΒ.: ..................... 

    Δ/ΝΣΗ  ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ  (Οδός .............................................. Αριθ. ......... Περιοχή :......................... 

    Δήμος ..................................... Τ.Κ. ................ )  Τηλέφ. Κατοικίας .............................................. 

    Α.Φ.Μ.: ................................ 

                                                                         ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ : ......................................... 

2) Ιδιότητα (τίτλος - θέση ) στην επιχ/ση : ................................................................................. 

    ΕΠΩΝΥΜΟ : ................................................ ΟΝΟΜΑ : ......................... ΟΝ. ΠΑΤΡΟΣ : ................... 

    ΟΝ. ΜΗΤΡΟΣ : ......................... ΟΝ/ΝΥΜΟ ΣΥΖΥΓΟΥ : ....................................................... 

    ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΓΕΝΝ.: ..................... ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ : ..................... ΑΡ.ΤΑΥΤ./ΔΙΑΒ.: ..................... 

    Δ/ΝΣΗ  ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ  (Οδός .............................................. Αριθ. .........  Περιοχή : ......................... 

    Δήμος ..................................... Τ.Κ. ................ )  Τηλέφ. Κατοικίας .............................................. 

    Α.Φ.Μ.: ................................ 

                                                                         ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ : ......................................... 

3) Ιδιότητα (τίτλος - θέση ) στην επιχ/ση : ................................................................................. 

    ΕΠΩΝΥΜΟ : ................................................ ΟΝΟΜΑ : ......................... ΟΝ. ΠΑΤΡΟΣ : ................... 

    ΟΝ. ΜΗΤΡΟΣ : ......................... ΟΝ/ΝΥΜΟ ΣΥΖΥΓΟΥ : ....................................................... 

    ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΓΕΝΝ.: ..................... ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ : ..................... ΑΡ.ΤΑΥΤ./ΔΙΑΒ.: ..................... 

    Δ/ΝΣΗ  ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ  (Οδός .............................................. Αριθ. ......... Περιοχή : ......................... 

    Δήμος ..................................... Τ.Κ. ................ )  Τηλέφ. Κατοικίας .............................................. 

    Α.Φ.Μ.: ................................ 

                                                                         ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ : ......................................... 

4) Ιδιότητα (τίτλος - θέση ) στην επιχ/ση : ................................................................................. 

    ΕΠΩΝΥΜΟ : ................................................ ΟΝΟΜΑ : ......................... ΟΝ. ΠΑΤΡΟΣ : ................... 

    ΟΝ. ΜΗΤΡΟΣ : ......................... ΟΝ/ΝΥΜΟ ΣΥΖΥΓΟΥ : ....................................................... 

    ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΓΕΝΝ.: ..................... ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ : ..................... ΑΡ.ΤΑΥΤ./ΔΙΑΒ.: ..................... 

    Δ/ΝΣΗ  ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ  (Οδός .............................................. Αριθ.  ......... Περιοχή : ......................... 

    Δήμος ..................................... Τ.Κ.  ................)  Τηλέφ. Κατοικίας .............................................. 

    Α.Φ.Μ.: ................................ 

                                                                         ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ : ......................................... 

5) Ιδιότητα (τίτλος - θέση ) στην επι/ση : ................................................................................. 

    ΕΠΩΝΥΜΟ : ................................................ ΟΝΟΜΑ : ......................... ΟΝ. ΠΑΤΡΟΣ : ................... 

    ΟΝ. ΜΗΤΡΟΣ : ......................... ΟΝ/ΝΥΜΟ ΣΥΖΥΓΟΥ : ....................................................... 

    ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΓΕΝΝ.: ..................... ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ : ..................... ΑΡ.ΤΑΥΤ./ΔΙΑΒ.: ..................... 

    Δ/ΝΣΗ  ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ  (Οδός .............................................. Αριθ.  ......... Περιοχή : ......................... 

    Δήμος ..................................... Τ.Κ. ................)  Τηλέφ. Κατοικίας .............................................. 

    Α.Φ.Μ.: ................................ 

                                                                         ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ : ......................................... 
 



 

 
 

Κωδικός: Ε/ΜΗΤΡ.1100-06 Αριθμός Έκδοσης: 1 Ημ/νία Έκδοσης: 1.10.07 Σελ.  3  από  5 
 

 

Β. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 
 

 
Δραστηριότητα  (αναφέρατε αναλυτικά το αντικείμενο της πραγματικής δραστηριότητας της 
επιχείρησης, χωρίς αντιγραφή του σκοπού από το καταστατικό). 
 

 ΚΩΔΙΚΟΙ  
 ΣΤΑ ΚΟΔ 

................................................................................................................................... ................... 

................................................................................................................................... ................... 

................................................................................................................................... ................... 

................................................................................................................................... ................... 

................................................................................................................................... ................... 

................................................................................................................................... ................... 

................................................................................................................................... ................... 
 

 
Παραγόμενα Προϊόντα (Αναφέρατε αναλυτικά τα προϊόντα που κατασκευάζετε) 
  
       ΠΡΟΪΟΝ  ΚΩΔΙΚΟΣ INTRASTAT    ΠΡΟΪΟΝ  ΚΩΔΙΚΟΣ INTRASTAT 
..................................... ..................................... ..................................... ..................................... 
..................................... ..................................... ..................................... ..................................... 

..................................... ..................................... ..................................... ..................................... 

..................................... ..................................... ..................................... ..................................... 

..................................... ..................................... ..................................... ..................................... 

..................................... ..................................... ..................................... ..................................... 

..................................... ..................................... ..................................... ..................................... 

..................................... ..................................... ..................................... ..................................... 

..................................... ..................................... ..................................... ..................................... 

..................................... ..................................... ..................................... ..................................... 

..................................... ..................................... ..................................... ..................................... 
 
Εμπορευόμενα Προϊόντα  (Αναφέρατε τα προϊόντα τρίτων, που εμπορεύεστε) 
  
           ΠΡΟΪΟΝ  ΚΩΔΙΚΟΣ INTRASTAT          ΠΡΟΪΟΝ  ΚΩΔΙΚΟΣ INTRASTAT  

..................................... ..................................... ..................................... ..................................... 

..................................... ..................................... ..................................... ..................................... 

..................................... ..................................... ..................................... ..................................... 

..................................... ..................................... ..................................... ..................................... 

..................................... ..................................... ..................................... ..................................... 

..................................... ..................................... ..................................... ..................................... 

..................................... ..................................... ..................................... ..................................... 

..................................... ..................................... ..................................... ..................................... 

..................................... ..................................... ..................................... ..................................... 

..................................... ..................................... ..................................... ..................................... 

..................................... ..................................... ..................................... ..................................... 
 

.............................................................................................................................................................. 
 
Τρόπος  Διάθεσης Εμπορευόμενων Ειδών Πώληση: 

 

χονδρική   Λιανική  Μικτή  

 
.............................................................................................................................................................. 



 

 
 

Κωδικός: Ε/ΜΗΤΡ.1100-06 Αριθμός Έκδοσης: 1 Ημ/νία Έκδοσης: 1.10.07 Σελ.  4  από  5 
 

Εξαγόμενα είδη  (Αναφέρατε αναλυτικά τα προϊόντα, που εξάγετε ως και τις χώρες προορισμού των)   
 
ΚΩΔΙΚΟΣ INTRASTAT ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΕΞΑΓΟΜΕΝΩΝ  ΕΙΔΩΝ         ΧΩΡΑ 

..................................... .................................................................... ..................................... 

..................................... .................................................................... ..................................... 

..................................... .................................................................... ..................................... 

..................................... .................................................................... ..................................... 

..................................... .................................................................... ..................................... 

..................................... .................................................................... ..................................... 
 
 

Εισαγόμενα είδη  (Αναφέρατε αναλυτικά τα προϊόντα που εισάγετε ως και τη χώρες προέλευσής των) 
  
ΚΩΔΙΚΟΣ INTRASTAT          ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΩΝ  ΕΙΔΩΝ         ΧΩΡΑ  

..................................... .................................................................... ..................................... 

..................................... .................................................................... ..................................... 

..................................... .................................................................... ..................................... 

..................................... .................................................................... ..................................... 

..................................... .................................................................... ..................................... 

..................................... .................................................................... ..................................... 
 

 
Αντιπροσωπευόμενες αλλοδαπές εταιρείες   (Επωνυμία οίκου /χώρα / Περιγραφή είδους)  
 

          ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΟΜΕΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ          ΧΩΡΑ       ΠΡΟΪΟΝΤΑ - ΕΙΔΗ 

.................................................................... ..................................... ..................................... 

.................................................................... ..................................... ..................................... 

.................................................................... ..................................... ..................................... 

.................................................................... ..................................... ..................................... 

.................................................................... ..................................... ..................................... 

.................................................................... ..................................... ..................................... 
 
 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  (Συμπληρώνονται εφ' όσον υπάρχουν). 
 
Ετήσιος Κύκλος Εργασιών (όπως προκύπτει από Ισολογισμούς ή από εκκαθαριστικές  Δηλώσεις φορολογίας 
εισοδήματος). 
 

ΕΤΟΣ  .... .... .... ....   ΦΕΚ .. .. .. .. .. .. .. ..   ΠΟΣΟ .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Δρχ. 

ΕΤΟΣ  .... .... .... ....   ΦΕΚ .. .. .. .. .. .. .. ..   ΠΟΣΟ .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Δρχ. 

ΕΤΟΣ  .... .... .... ....   ΦΕΚ .. .. .. .. .. .. .. ..   ΠΟΣΟ .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Δρχ. 

 
Αυτοαπασχολούμενοι : (Φορείς )               Τακτικοί  ......................  Εποχιακοί  ...................... 
Προσωπικό :                Υπάλληλοι             Τακτικοί  ......................  Εποχιακοί  ...................... 
                                  Εργατοτεχνίτες         Τακτικοί   ......................  Εποχιακοί  ...................... 
 
Η Αίτηση/Υπευθ.Δήλωση  συμπληρώθηκε από Ονοματεπώνυμο : ............................................................. 
 

        Ημερομηνία .. .. .. .. .. .. 
 
                                                                   Τηλ . .............................. 
 

                                                                                                                  

 

                                                  

      Υπογραφή 



 

 
 

Κωδικός: Ε/ΜΗΤΡ.1100-06 Αριθμός Έκδοσης: 1 Ημ/νία Έκδοσης: 1.10.07 Σελ.  5  από  5 
 

 

 
 
 

ΟΔΗΓΙΕΣ  ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ 
 
ΣΕΛΙΔΑ  1η  
Στο πεδίο Α.Φ.Μ. : Συμπληρώνεται ο αριθμός φορολογικού Μητρώου της επιχείρησης. 
Στο πεδίο Δ.Ο.Υ. : Συμπληρώνεται η Δημόσια οικονομική Υπηρεσία (εφορία) της επιχείρησης  
Στο πεδίο Ημερ/νια Εναρξης/Ιδρυσης : Συμπληρώνεται η ημερ/νια που αναφέρει η βεβαίωση έναρξης 
άσκησης επιτηδεύματος στις ατομικές, η ημερομηνία καταχώρισης του  καταστατικού  
στο  πρωτοδικείο  στις  Ο.Ε. και Ε.Ε., η ημερ/νία του Φ.Ε.Κ. σύστασης στις ΕΠΕ  και η ημερ/νία καταχώρισης 
στο Μητρώο της Νομαρχίας στις Α.Ε. 
Στα πλαίσια : - Ελληνική και Λατινική επωνυμία.: - Ελληνικός και Λατινικός Διακριτικός Τίτλος : Συμπληρώνεται  
η  επωνυμία της επιχ/σης και ο διακριτικός τίτλος (αν υπάρχει) όπως αναφέρεται στη βεβαίωση έναρξης για τις 
ατομικές και στα καταστατικά για τις Ο.Ε. ,Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε. και Συν.Π.Ε.  
Στα πλαίσια : Νομική Μορφή και Εθνικότητα : Συμπληρώνεται η Νομική μορφή και η εθνικότητα της επιχ/σης. 
Στα πλαίσια  Διευθύνσεις : Συμπληρώνονται οι πλήρεις Δ/νσεις της  έδρας, του υποκαταστήματος και του 
εργοστασίου που τυχόν έχει η επιχείρηση . 
Στα πεδία Αριθμός Άδειας Λειτουργίας εργοστασίου και ιπποδύναμη : Συμπληρώνεται για 
τις Βιομηχανίες ο Αριθμός Πρωτοκόλλου της άδειας λειτουργίας εργοστασίου / εργαστηρίου (που 
έχει εκδοθεί από τις Δ/νσεις Βιομηχανίας των κατά τόπους Νομαρχιών) και ο αριθμός της ιπποδύναμης των 
Μηχανημάτων του εργοστασίου / εργαστηρίου της επιχ/σης. 
 
 
ΣΕΛΙΔΑ 2η  
Στα πλαίσια  Ατομικά Στοιχεία φορέων επιχ/σης :  Συμπληρώνονται  τα  ατομικά  στοιχεία ταυτότητας και η 
Ιδιότητα των φορέων της επιχ/σης (επί εγγάμου γυναίκας στη θέση επώνυμο συμπληρώνεται το πατρικό 
επώνυμο και στη θέση Ον/νυμο συζύγου συμπληρώνεται το επώνυμο  
και το όνομα του συζύγου της) και  
Στο πεδίο Υπόδειγμα υπογραφής : Υπογράφει ο κάθε φορέας και για τους φορείς που εκπροσωπούν ή 
δεσμεύουν την επιχ/ση, βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής  τους  από  Τράπεζα  ή Αστυνομία ή από την 
υπηρεσία Μητρώου του ΕΒΕΑ. 
 
 
ΣΕΛΙΔΑ 3η 
Στο πεδίο Δραστηριότητα: Συμπληρώνεται αναλυτικά η πραγματική δραστηριότητα της επιχ/σης. 
Τα πλαίσια ΚΩΔΙΚΟΙ ΣΤΑΚΟΔ: Θα συμπληρωθούν από την υπηρεσία του ΕΒΕΑ. 
Στα Πλαίσια Παραγόμενα και Εμπορευόμενα Προϊόντα: Συμπληρώνεται έναν ένα τα προϊόντα που παράγει η 
επιχείρησής σας (για τις παραγωγικές μονάδες) και ένα, ένα τα προϊόντα τρίτων που εμπορεύεται η 
επιχείρησή σας. 
Τα πλαίσια κωδικός INTRASTAΤ: Θα συμπληρωθούν από την υπηρεσία του ΕΒΕΑ. 
 
 
ΣΕΛΙΔΑ 4η 
Στα πλαίσια Εξαγόμενα και Εισαγόμενα Είδη: Συμπληρώνονται αναλυτικά ένα ένα τα προϊόντα που τυχόν 
εξάγετε ή εισάγετε ως και οι αντίστοιχες χώρες. 
Στα πλαίσια Αντιπροσωπευόμενες αλλοδαπές εταιρείες: Συμπληρώνεται ένας ένας οι οίκοι που τυχόν 
αντιπροσωπεύετε, η χώρα τους και αναλυτικά τα προϊόντα του κάθε οίκου. 
 
Στα ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: Συμπληρώνονται ο ετήσιος κύκλος εργασιών (τζίρος) της τελευταίας 
τριετίας ως και ο αριθμός των φορέων (που αυτοαπασχολούνται στην επιχ/ση) και του προσωπικού που έχει 
η επιχείρησή σας. 
 
Όπου τα πλαίσια (π.χ. για φορείς ή δραστηριότητα ή προϊόντα κτλ.) δεν επαρκούν μπορείτε να 
χρησιμοποιήσετε συμπληρωματικές σελίδες σε φωτοαντίγραφα. 
 

 

 


