

Προς την Ελληνική Προξενική Αρχή του /της
------------------------------------------------------

Χώρος για τις ανάγκες του Προξενείου
 (αριθμ φακελ., Πρωτόκολλο)                                                                                       
                                                                                      


Χώρα, πόλη, ημερομηνία                                                   




ΑΙΤΗΣΗ  Η αίτηση και τα δικαιολογητικά συμπληρώνονται με κεφαλαία γράμματα στην Ελληνική γλώσσα 
 ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ                                             

Παρακαλώ να μου χορηγήσετε άδεια διαμονής στην Ελλάδα για ανάπτυξη επενδυτικής δραστηριότητας βάσει του άρθρου 26 του Ν 3386/2005 (ΦΕΚ 212/Α/23-8-2005)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ (ΕΠΕΝΔΥΤΗ)

ΟΝΟΜΑ:                                                                 ……………………………….
ΕΠΩΝΥΜΟ:                                                            ....……………………………
ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ:…………………………………………….
ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ:…………………………………………
ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ:                                                          ………………………………
Α.Δ.Τ ή ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ:                                         ……………………………..
Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ:  Η διεύθυνση κατοικίας αναφέρεται στη χώρα που διαμένει μόνιμα ο ενδιαφερόμενος ή έχει άδεια διαμονής τουλάχιστον τα τελευταία τρία χρόνια (χώρα, πόλη, οδός,αριθμός,ταχ.κωδ.):…………………
……………………………………………………………………………………..
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΤΑΘΕΡΟ:                                       ………………………………
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΙΝΗΤΟ:                                          ………………………………
ΦΑΞ:                                                                         ………………………………
E-MAIL:                                                                   ………………………………


Συνημμένα υποβάλλονται τα απαραίτητα δικαιολογητικά ως κατωτέρω
Βιογραφικό Σημείωμα (βάσει του συν. Υποδείγματος)
Συνοπτική μελέτη παρουσίασης του επενδυτικού σχεδίου (business plan) (βάσει του συν. Υποδείγματος)
Βεβαίωση αναγνωρισμένης τράπεζας Α τάξεως ή επίσημου χρηματοδοτικού οργανισμού ή άλλου αναγνωρισμένου οργανισμού φύλαξης χρεογράφων με την οποία να πιστοποιείται η ύπαρξη τραπεζικών λογαριασμών ή λοιπών κινητών αξιών (π.χ ομόλογα, μετοχές κ.λ.π) για την κάλυψη των ιδίων κεφαλαίων της επένδυσης




Τονίζεται ότι:

Η αίτηση πρέπει απαραιτήτως να συνοδεύεται από τα απολύτως απαραίτητα δικαιολογητικά άλλως δεν θα γίνεται δεκτή από την Ελληνική Προξενική Αρχή
Η χορήγηση της άδειας διαμονής στον αλλοδαπό σε σχέση με την προτεινόμενη επένδυση δεν υποκαθιστά την χορήγηση αδείας εκ μέρους οιασδήποτε άλλης δημόσιας αρχής για την πραγματοποίηση της επένδυσης
Η υλοποίηση και η πρόοδος της επένδυσης πραγματοποιείται με ευθύνη του ίδιου του επενδυτή 
Ο αιτών
(υπογραφή) 
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Συνημμένο 1

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΗ
Προσωπικά στοιχεία:

	Ονοματεπώνυμο: …………………………………………….

Ιθαγένεια:…………………………………………………….
	Tόπος μόνιμης κατοικίας βάσει της 

      υφιστάμενης άδειας διαμονής:………………………………..
       ………………………………………………………………..
	Ημερομηνία γέννησης:………………………………………..

Ασφαλιστικός φορέας σε
      περίπτωση που υπάρχει:…………………………………………
      …………………………………………………………………..
	¨Έγγαμος ή άγαμος:……………………………………………..

Αριθμός τέκνων:……………
Δ/νση κατοικίας στο εξωτερικό:…………………………………
……………………………………………………………………
	Δ/νση εργασίας στο εξωτερικό :…………………………………

……………………………………………………………………

	Τηλέφωνο:………………………………………………………..

Φαξ: ………………………………………………………………
Ε-mail: ……………………………………………………………
Δ/νση προσωρινής διαμονής στην Ελλάδα (εάν υπάρχει):……….
…………………………………………………………………….
	Τηλέφωνα επικοινωνίας στην Ελλάδα (εάν υπάρχουν):………….

…………………………………………………………………….






























2. Επαγγελματική – επιχειρηματική δραστηριότητα τα τρία τελευταία χρόνια:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………



















Παρατηρήσεις Ελληνικής Προξενικής Αρχής (εάν υπάρχουν):
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………




































Συνημμένο 2

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ(Business plan)

	Ύψος επένδυσης (ελάχιστο επιτρεπόμενο όριο 300 χιλ ευρώ)

Είδος δραστηριότητας
Νομική μορφή υπό ίδρυση φορέα 
Μετοχική σύνθεση
Τόπος εγκατάστασης
Περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την πραγματοποίηση της επένδυσης
Προτεινόμενο χρηματοδοτικό σχήμα της επένδυσης
Αριθμός θέσεων που θα δημιουργηθούν και πόσες από αυτές θα καλυφθούν από την ελληνική αγορά κατά τη φάση της υλοποίησης της επένδυσης 
Πίνακας χρηματοδοτικών ροών σε ορίζοντα τριετίας (προβλεπόμενο cash flow)
	Ημερομηνία έναρξης – ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης

Επί πλέον στοιχεία που θα συνεκτιμηθούν από την αρμόδια Δ/νση Κεφαλαίων Εξωτερικού του ΥΠΟΙΟ στην περίπτωση πραγματοποίησης παραγωγικής  επένδυσης είναι:
  
	Παραγόμενα προϊόντα και μέγεθος παραγωγής ανά προϊόν 

Αγορές και τρόπος διάθεσης των προϊόντων
Περιγραφή εξοπλισμού που θα χρησιμοποιηθεί 
Τεχνολογία που θα χρησιμοποιηθεί (αν είναι state of the art)
Παραγωγή καινοτομικών προϊόντων 
Εξοικονόμηση ενέργειας ή/και χρήση εναλλακτικών μορφών ενέργειας κατά δήλωση του επενδυτή 
Πρόβλεψη εξαγωγών


