Ελληνογερµανικό Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
v.2015-02

Επωνυµία Εταιρίας:………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Οδός:……………………………………………………………………………Πόλη:……………………………………Τ.Κ.:…………………………………
Τηλέφωνο:…………………………………………………………………………………website:……………………………………………………………
Fax:……………………………………………………… e-mail:……………………………………………………………………………………………………
Νοµική µορφή Εταιρίας: □ ΑΕ

□ ΕΠΕ

□ ΟΕ

□ ΕΕ

□ Ατοµική

□ ΙΚΕ

□ Άλλο…………………………

Εταιρικό Κεφάλαιο: ……………………………………Έτος Ίδρυσης:…………………Αριθµός Προσωπικού:……………………………
ιευθ. Σύµβουλος / ιαχειριστής:…………………………………………………………………………………………………………………………
Αρµόδιος για τις σχέσεις µε το Επιµελητήριο:………………………………………………………………………………………………………
Α.Φ.Μ.: ………………………………………………… .Ο.Υ.: …………………………………………………………………………………………………
Σύσταση εγγραφής από εταιρεία …………………………………………………………………………………………………………………………
Η
(
(
(

ετήσια συνδροµή ανέρχεται:
) ΑΕ σε 380€
) ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, ατοµικές επιχειρήσεις και συνεταιρισµοί σε 220€
) Μέλη–χορηγοί* του Επιµελητηρίου 800€ * Πληροφορίες στα τηλ.: 210-6419-024, -000, κα Γιακτζίδου.

H καταβολή του ποσού της συνδροµής είναι υποχρεωτική για να τεθεί η αίτησή σας στο ιοικητικό Συµβούλιο.
Παρακαλούµε όπως καταβάλετε το ποσό στην Εθνική Τράπεζα, IBAN GR86 0110 7210 0000 7214 8000 283
ή στην Alpha Bank, IBAN GR84 0140 1120 1120 0200 2000 750 και να µας αποστείλετε το απόκοµµα της
πληρωµής στο Fax: 210-6445 175.
6ραστηριότητες της Εταιρίας (ελληνικά και γερµανικά ή αγγλικά):
Κατασκευή/Παραγωγή
Εισαγωγή
Εξαγωγή
Εµπόριο
Αντιπροσώπευση
Υπηρεσίες
των κάτωθι προϊόντων:
GR……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
DE ή EN……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Ονόµατα των γερµανικών οίκων που αντιπροσωπεύετε…………………………………………………………………………………………

□

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.
Με την υποβολή της παρούσας αίτησης δηλώνω ότι επιθυµώ την εγγραφή της εταιρίας µας ως µέλος και αποδέχοµαι τους
όρους του ισχύοντος καταστατικού του σωµατείου «Ελληνογερµανικό Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο»
(http://griechenland.ahk.de/katastatiko), τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και του .Σ.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Ηµεροµηνία
Υπογραφή
Σφραγίδα
Η αποχώρηση µέλους είναι δυνατή µόνο για το τέλος ενός διαχειριστικού έτους. Η δήλωση αποχωρήσεως πρέπει να
υποβληθεί εγγράφως στο ιοικητικό Συµβούλιο τουλάχιστον τρεις µήνες πριν από την λήξη του έτους. Η δήλωση
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αποχωρήσεως δεν έχει επιρροή επί των δικαιωµάτων και υποχρεώσεων του µέλους µέχρις τέλους του έτους αποχωρήσεως
(άρθρο 7 (2) α) και γ) καταστατικού).
Ελληνογερµανικό Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΜΕΣΟΥ ΕΝ6ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Το Ελληνογερµανικό Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο σας καλωσορίζει στα µέλη του!
Παρακαλούµε πολύ για την καλύτερη εξυπηρέτηση σας, να συµπληρώσετε στο κάτωθι ερωτηµατολόγιο τις
υπηρεσίες που είναι πρωταρχικής σηµασίας για την επιχείρηση σας προκειµένου να επικοινωνήσει ο
αρµόδιος συνεργάτης του Επιµελητηρίου µας άµεσα µαζί σας.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Επωνυµία:_____________________________________Κλάδος:____________________________________________
Oνοµατεπώνυµο:___________________________________________________________________________________
ιεύθυνση: ________________________________________________Πόλη:_________________T.K.______________
Tηλέφωνο:______________________Fax:____________________________Email______________________________

ΥΠΗΡΕΣΙΑ

6ήλωση Άµεσου
Ενδιαφέροντος

ιαµεσολάβηση εταιρικών συνεργασίων
Καταγραφή Γερµανικών Εταιριών στην Ελλάδα
Μελέτες αγοράς, κλαδικές µελέτες
Αναζήτηση εµπορικών διευθύνσεων
Αντιπροσώπευση Γερµανικών Εκθέσεων
Υπηρεσίες Νοµικές, Φορολογικές και Οικονοµικές
ιαιτησία και ιαµεσολάβηση
Μηχανή αναζήτησης για δικηγόρους και ορκωτούς ελεγκτές
Είσπραξη απαιτήσεων, έλεγχος φερεγγυότητας
Ανεύρεση εργασίας (Job Report)
ιοργάνωση εκδηλώσεων, συνεδρίων και επιχειρηµατικών αποστολών
Συµµετοχή στις κλαδικές οµάδες εργασίας
Μεταφράσεις
Σχεδιασµός και µετάφραση ιστοσελίδας
ιττή Εκπαίδευση
EUREM
VETnet
Mendi
Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας
ProGreece
e-AUCTION
ΤΟΠΣΑ
e-Fairs
Πρόσβαση σε προγράµµατα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Άλλο (αναφορά)
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