
ΕΛΛΗΝΟ-ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ 
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

Name of company

Επωνυμία εταιρίας

Executive name/surname 

Ονοματεπώνυμο υπευθύνου

Executive title

Τίτλος Υπευθύνου

Full address

Πλήρης διεύθυνση

VAT Number/ ΑΦΜ Registration Number (for U.S. Companies)

Τax Authority/ ΔΟΥ

Tel./ Τηλ. Fax/ Φαξ

Ε-mail address Website

Brief description of business activity

Σύντομη περιγραφή επιχειρηματικής δραστηριότητας

Number of employees/ Αριθμός υπαλλήλων Year established/ Έτος ίδρυσης

Yearly average business volume (for the past three years)/ Μέσος όρος πωλήσεων τα τελευταία τρία χρόνια

Business volume in the last year/ Πωλήσεις τον τελευταίο χρόνο

AMERICAN-HELLENIC
CHAMBER OF COMMERCE

I, the undersigned, hereby apply for membership 
to the American-Hellenic Chamber of Commerce 

and agree, if approved, to be bound by its rules and 
regulations and to pay the appropriate dues when due.

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος ζητώ την εγγραφή μου 
στο Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο και 
συμφωνώ, εφόσον εγκριθεί η αίτησή μου, να τηρώ τους 
κανονισμούς του Επιμελητηρίου και να εξοφλώ έγκαιρα 
την ετήσια συνδρομή μου.

Please complete all the following data  
both in Greek and English

Παρακαλούμε συμπληρώστε όλα τα παρακάτω 
στοιχεία στα Ελληνικά και στα Αγγλικά

Are you interested in finding: Σας ενδιαφέρει:

Business Partners in the USA?
Η συνεργασία με Αμερικανικές Εταιρίες;

U.S. Importers?
Η συνεργασία με Αμερικανούς Εισαγωγείς;

Business Partners in Greece?
Η συνεργασία με Ελληνικές Εταιρίες;

U.S. Exporters?
Η συνεργασία με Αμερικανούς Εξαγωγείς;

Joint venture(s) with U.S. Firms?
Η κοινοπραξία με Αμερικανικές Εταιρίες;



Does your company have export activity? 

If your company is a subsidiary or branch of a U.S. firm, please supply the full name and address of your mother company. 

Εάν η εταιρία σας είναι θυγατρική ή παράρτημα Αμερικανικής εταιρίας αναφέρατε το πλήρες όνομα και τη διεύθυνση 
της μητρικής εταιρίας. 

If your company represents U.S. companies in Greece, please list the specific products you represent from each  
U.S. company. 

Αναφέρατε εάν αντιπροσωπεύετε Αμερικανικές εταιρείες, καθώς επίσης και τα προϊόντα που αντιπροσωπεύετε από 
κάθε εταιρεία. 

If your company has a subsidiary or branch in U.S. please supply the full name and address of your subsidiary / branch. 

Εάν η εταιρία σας διαθέτει θυγατρική η παράρτημα στις ΗΠΑ, παρακαλώ αναφέρετε το πλήρες όνομα και την 
διεύθυνση της θυγατρικής / παραρτήματος 

Η εταιρία σας έχει εξαγωγική δραστηριότητα; 

For the methods of payment please contact Ms. Margarita Lardikou: m.lardikou@amcham.gr
Για τους τρόπους πληρωμής παρακαλούμε επικοινωνήστε με την κα. Μαργαρίτα Λαρδίκου: m.lardikou@amcham.gr

Signature of Applicant/ Υπογραφή αιτούντος    Date/ Ημερομηνία

The information provided is not to be used by third parties (please tick)
Τα στοιχεία που δίδονται δεν επιθυμώ να χρησιμοποιηθούν εκτός του Επιμελητηρίου (παρακαλώ σημειώστε)

1500,00€ Leading business willing to offer maximum support to the AmCham endeavors  
Μεγάλες επιχειρήσεις που επιθυμούν να ενισχύσουν σημαντικά το Επιμελητήριο για την εκπλήρωση 
των στόχων του

1000,00€ S.A. or a U.S. subsidiary firm in Greece 
Ανώνυμες εταιρίες ή θυγατρικές επιχειρήσεις Αμερικανικών εταιριών στην Ελλάδα

550,00€ LLC or General Partnership  
Εταιρίες Περιορισμένης Ευθύνης, Ο.Ε. και Ε.Ε.

350,00€ Individuals 
Επαγγελματίες

ANNUAL DUES 
Please check the type of Chamber Membership your 

company requests.

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ 
Σημειώστε σε ποια κατηγορία συνδρομής ανήκει η 
επιχείρησή σας.
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