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ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ 
 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΕΕΓΓΓΓΡΡΑΑΦΦΗΗΣΣ  ΑΑΣΣΦΦΑΑΛΛΙΙΣΣΤΤΙΙΚΚΩΩΝΝ  ΔΔΙΙΑΑΜΜΕΕΣΣΟΟΛΛΑΑΒΒΗΗΤΤΩΩΝΝ  
((ΑΑΣΣΦΦΑΑΛΛΙΙΣΣΤΤΙΙΚΚΟΟΙΙ  ΣΣΥΥΜΜΒΒΟΟΥΥΛΛΟΟΙΙ    ήή  ΣΣΥΥΝΝΤΤΟΟΝΝΙΙΣΣΤΤΕΕΣΣ  ΑΑΣΣΦΦΑΑΛΛΙΙΣΣΤΤΙΙΚΚΩΩΝΝ  ΣΣΥΥΜΜΒΒΟΟΥΥΛΛΩΩΝΝ  ))  

                                                           Αγ. Κων/νου 3 – 18531 Πειραιάς -  210/ 4126917 – 4121503 – 4179065 
 Παράρτημα : Εθν. Αντιστάσεως 98 – 19200 Ελευσίνα     210/5560756 
 Αγ. Κων/νου 3 – 18531 Πειραιάς -   210/ 4126917 – 4121503 – 4179065 

                                                                     Παράρτημα : Εθν. Αντιστάσεως 98 – 19200 Ελευσίνα     210/5560756 

  
ΟΟιι    εεννδδιιααφφεερρόόμμεεννοοιι    νναα      ααννααννεεώώσσοουυνν  ττηηνν    εεγγγγρρααφφήή    ττοουυςς    ωωςς    ΑΑΣΣΦΦΑΑΛΛΙΙΣΣΤΤΙΙΚΚΟΟΙΙ      ΔΔΙΙΑΑΜΜΕΕΣΣΟΟΛΛΑΑΒΒΗΗΤΤΕΕΣΣ  
((  ΑΑΣΣΦΦΑΑΛΛΙΙΣΣΤΤΙΙΚΚΟΟΙΙ  ΣΣΥΥΜΜΒΒΟΟΥΥΛΛΟΟΙΙ    ήή  ΣΣΥΥΝΝΤΤΟΟΝΝΙΙΣΣΤΤΕΕΣΣ  ΑΑΣΣΦΦΑΑΛΛΙΙΣΣΤΤΙΙΚΚΩΩΝΝ  ΣΣΥΥΜΜΒΒΟΟΥΥΛΛΩΩΝΝ  ))  ,,  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  
υυπποοββάάλλλλοουυνν  σσττηηνν  ΥΥππηηρρεεσσίίαα  μμααςς  τταα  κκάάττωωθθιι  ππρροοββλλεεππόόμμεενναα  δδιικκααιιοολλοογγηηττιικκάά  ((  ΠΠ..ΔΔ..  119900//0066  ωωςς  ιισσχχύύεειι  ))..  
  
1. ΑΙΤΗΣΗ  

 
2. ΜΙΑ (1) ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ  (απλή - μεγέθους ταυτότητας) 

 
3. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Ν.1599/86 που πρέπει να συμπληρωθεί με το εξής κείμενο :  

 
ΑΑ))  ««ΔΔεενν  έέχχωω  κκααττααδδιικκαασσττεείί  ααμμεετταακκλλήήττωωςς  γγιιαα  οοπποοιιοοδδήήπποοττεε  κκαακκοούύρργγηημμαα  ήή  γγιιαα  ππλληημμμμέέλληημμαα  γγιιαα  τταα  
ααδδιικκήήμμαατταα  ττηηςς  κκλλοοππήήςς,,  υυππεεξξααίίρρεεσσηηςς,,  ααππάάττηηςς,,  ππλλαασσττοογγρρααφφίίααςς,,  ααππιισσττίίααςς,,  ψψεευυδδοορρκκίίααςς,,  δδόόλλιιααςς  
χχρρεεοοκκοοππίίααςς,,  κκααττααδδοολλίίεευυσσηηςς  δδααννεειισσττώώνν,,  ττοοκκοογγλλυυφφίίααςς,,  κκααθθ΄́  υυπποοττρροοππήή  έέκκδδοοσσηη  αακκάάλλυυππττωωνν  εεππιιττααγγώώνν»»  

  
ήή  ««ΈΈχχωω  κκααττααδδιικκαασσττεείί  γγιιαα  ττιιςς  εεξξήήςς  ααξξιιόόπποοιιννεεςς  ππρράάξξεειιςς::  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
ΒΒ))  ««ΔΔεενν  ττεελλώώ  σσεε  ππττώώχχεευυσσηη  κκααιι  σσεε  δδιιααδδιικκαασσίίαα  κκήήρρυυξξηηςς  ππττώώχχεευυσσηηςς»»  
  
ΓΓ))  ««ΔΔεενν  έέχχωω  ττεεθθεείί  σσεε  οολλιικκήή  ήή  μμεερριικκήή,,  σσττεερρηηττιικκήή  ήή  εεππιικκοουυρριικκήή  δδιικκαασσττιικκήή  σσυυμμππααρράάσστταασσηη»»  
  

  ΔΔ))  ««ΈΈχχωω  σσυυννάάψψεειι  αασσφφάάλλιισσηη  εεππααγγγγεελλμμααττιικκήήςς  αασσττιικκήήςς  εευυθθύύννηηςς,,  σσύύμμφφωωνναα  μμεε  ττοο  άάρρθθρροο  44  ππααρρ..  11,,  44  κκααιι  77  
ττοουυ  ΠΠ..ΔΔ..  119900//  22000066»»  ..  

  
ΕΕ))  ««ΔΔεενν  εείίμμααιι  δδηημμόόσσιιοοςς,,  δδηημμοοττιικκόόςς,,  κκοοιιννοοττιικκόόςς  υυππάάλλλληηλλοοςς,,  υυππάάλλλληηλλοοςς  ΝΝ..ΠΠ..ΔΔ..ΔΔ..  ,,  ήή  υυππάάλλλληηλλοοςς  ττοουυ  
εευυρρύύττεερροουυ  ΔΔηημμόόσσιιοουυ  ΤΤοομμέέαα  ήή  υυππάάλλλληηλλοοςς  αασσφφααλλιισσττιικκήήςς  εεππιιχχεείίρρηησσηηςς  ήή  ΓΓεεννιικκόόςς  ΔΔιιεευυθθυυννττήήςς  ήή  
ΔΔιιεευυθθυυννττήήςς  ήή  εεκκππρρόόσσωωπποοςς  αασσφφααλλιισσττιικκήήςς  εεππιιχχεείίρρηησσηηςς..  »»        

 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΑΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  
ΣΣύύμμφφωωνναα  μμεε  ττηηνν  ΠΠρράάξξηη  ττοουυ  ΔΔιιοοιικκηηττήή  ττηηςς  ΤΤρράάππεεζζααςς  ττηηςς  ΕΕλλλλάάδδοοςς  υυππ’’ααρριιθθμμ..  22664477//77..1111..22001111  ((ΦΦΕΕΚΚ  22660033  ΒΒ  
//88..1111..22001111))  όόσσοοιι  ((ααννττ))αασσφφααλλιισσττιικκοοίί  δδιιααμμεεσσοολλααββηηττέέςς  εείίννααιι  εεγγγγεεγγρρααμμμμέέννοοιι  σσττοο  ΜΜηηττρρώώοο  ττοουυ  άάρρ..  33  ππ..δδ..  
119900//0066  κκααττάά  ττηηνν  έέννααρρξξηη  ιισσχχύύοοςς  ττηηςς  ππααρροούύσσααςς,,  εείίττεε  εεππίί  ττηη  ββάάσσεειι  ΒΒεεββααίίωωσσηηςς  ΕΕππιιττυυχχοούύςς  ΕΕξξέέτταασσηηςς  ττηηςς  
ππρροοββλλεεππόόμμεεννηηςς  σσττηηνν  ΥΥΑΑ  ΚΚ33−−1111008877//22000000  ΕΕππιιττρροοππήήςς,,  εείίττεε  εεππίί  ττηη  ββάάσσεειι  κκεεκκττηημμέέννοουυ  δδιικκααιιώώμμααττοοςς,,  
υυπποοββάάλλλλοοννττααιι  ααννάά  ππεεννττααεεττίίαα  σσεε  υυπποοχχρρεεωωττιικκήή  ππααρραακκοολλοούύθθηησσηη  σσεεμμιιννααρρίίοουυ  κκααιι  ππρροοσσκκοομμίίζζοουυνν  ττηη  σσχχεεττιικκήή  
ββεεββααίίωωσσηη  σσττοο  ααρρμμόόδδιιοο  ΕΕππααγγγγεελλμμααττιικκόό  ΕΕππιιμμεελληηττήήρριιοο,,  άάλλλλωωςς  δδιιααγγρράάφφοοννττααιι  ααππόό  ττοο  ΜΜηηττρρώώοο  ττοουυ  άάρρθθρροουυ  
33  ππ..δδ..  119900//0066..  ΕΕάάνν  τταα  ππρρόόσσωωππαα  ττοουυ  ππρροοηηγγοούύμμεεννοουυ  εεδδααφφίίοουυ  εεππιιθθυυμμοούύνν  νναα  εεππααννεεγγγγρρααφφοούύνν  σσττοο  ΜΜηηττρρώώοο,,  
ππρρέέππεειι  νναα  ππρροοσσκκοομμίίσσοουυνν  ττοο  ππιισσττοοπποοιιηηττιικκόό  ττηηςς  ππααρροούύσσααςς  ααππόόφφαασσηηςς..  
                      
  
ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ  
--  Υπήκοοι  εκτός  χωρών  μελών  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης:  επίσημη  μετάφραση  διαβατηρίου  σε  ισχύ  &  

άδεια  παραμονής    -  ανεξάρτητης  οικονομικής  δραστηριότητας  σε  ισχύ.  
Υπήκοοι εκτός χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης: επίσημη μετάφραση διαβατηρίου σε ισχύ &
άδεια παραμονής - ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας σε ισχύ.

--  Υπήκοοι    χωρών  μελών  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  :  επίσημη  μετάφραση  διαβατηρίου  σε  ισχύ  και  
άδεια  διαμονής  ευρωπαίου  πολίτη  για  ανεξάρτητη  οικονομική  δραστηριότητα  σε  ισχύ  
(διαμονητήριο).  

Υπήκοοι χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης : επίσημη μετάφραση διαβατηρίου σε ισχύ και
άδεια διαμονής ευρωπαίου πολίτη για ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα σε ισχύ
(διαμονητήριο).

  
  

  ΣΣηημμεείίωωσσηη  ::    

http://www.eep.gov.gr/Portals/0/downloads/E.05.01.52.pdf
http://www.eep.gov.gr/Portals/0/downloads/N.1599_1986_sy.pdf
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ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΕΕΓΓΓΓΡΡΑΑΦΦΗΗΣΣ  ΑΑΣΣΦΦΑΑΛΛΙΙΣΣΤΤΙΙΚΚΩΩΝΝ  ΔΔΙΙΑΑΜΜΕΕΣΣΟΟΛΛΑΑΒΒΗΗΤΤΩΩΝΝ  
((ΑΑΣΣΦΦΑΑΛΛΙΙΣΣΤΤΙΙΚΚΟΟΙΙ  ΣΣΥΥΜΜΒΒΟΟΥΥΛΛΟΟΙΙ    ήή  ΣΣΥΥΝΝΤΤΟΟΝΝΙΙΣΣΤΤΕΕΣΣ  ΑΑΣΣΦΦΑΑΛΛΙΙΣΣΤΤΙΙΚΚΩΩΝΝ  ΣΣΥΥΜΜΒΒΟΟΥΥΛΛΩΩΝΝ  ))  

                                                            ΑΑ

  

γγ..  ΚΚωωνν//ννοουυ  33  ––  1188553311  ΠΠεειιρρααιιάάςς  --    221100//  44112266991177  ––  44112211550033  ––  44117799006655
                                                                    

  
  ΠΠααρράάρρττηημμαα  ::  ΕΕθθνν..   ΑΑννττιισσττάάσσεεωωςς  9988  ––  1199220000  ΕΕλλεευυσσίίνναα          221100//55556600775566  

  για    την  ανανέωση  καταβάλλονται  δικαιώματα  ετήσιας  συνδρομής.  για την ανανέωση καταβάλλονται δικαιώματα ετήσιας συνδρομής.
            ΥΥΠΠΟΟΧΧΡΡΕΕΟΟΥΥΣΣΤΤΕΕ  ,,  ΝΝΑΑ  ΠΠΡΡΟΟΣΣΚΚΟΟΜΜΙΙΣΣΕΕΤΤΕΕ  ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ  ΤΗΝ  ΕΝΑΡΞΗ  ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ  ΚΑΙ  ΤΥΧΟΝ  ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΥΧΟΝ

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ  ΑΠΟ  ΤΗΝ  ΑΡΜΟΔΙΑ  Δ.Ο.ΥΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ Δ.Ο.Υ..    ((σσεε  ππεερρίίππττωωσσηη  πποουυ  δδεενν  έέχχοουυνν  ήήδδηη  κκααττααττεεθθεείί))..    


