Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά
Καραϊσκου 111, 185 32 Πειραιάς
Τηλ: 210-4110443, 210-4174765
Fax: 210-4179495, 210-4174152
Δημοσιεύτηκε στις 10-02-2020 στην κατηγορία Ηλεκτρονικό Επιμελητήριο

Ηλεκτρονική εγγραφή ατομικών επιχειρήσεων στο e - Επιμελητήριο του Β.Ε.Π.
Οι επιχειρήσεις μέλη του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά μπορούν να υποβάλουν αίτηση
εγγραφής ατομικών στο e - Επιμελητήριο.

ΒΗΜΑ 1ο: Επιλογή της υπηρεσίας του e- Επιμελητηρίου μέσω της ιστοσελίδας www.bep.gr
πατώντας το μπάνερ του e - Επιμελητηρίου (Εικόνα 1).
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Εικόνα 1

Βήμα 2ο: Προεγγραφή Ατομικών Επιχειρήσεων στο Β.Ε.Π.
Μπορείτε να υποβάλεται αίτηση προεγγραφής στο e- Επιμελητήριο . Επιλέγοντας Αίτηση
προεγγραφής ατομικών επιχειρήσεων στο Επιμελητήριο η εφαρμογή σας οδηγεί μέσα από ένα
εύχρηστο μενού με βήματα στην επιτυχημένη κατάθεση της αίτησης (Εικόνα 2 & Εικόνα 3).
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Εικόνα 2
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Εικόνα 3
Απαραίτητα δικαιολογητικά:
Υπογεγραμμένο Έγγραφο Αίτησης (το οποίο παράγεται κατά τη συμπλήρωση των πεδίων με τα
στοιχεία του αιτούντος και πρέπει να εκτυπωθεί να υποπγραφεί και να ανέβει σκαναρισμένο με
συμπληρωμένες τις επιλογές σας για το GDPR),
ταυτότητα ή Διαβατήριο και
άδεια Παραμονής, εφόσον πρόκειται για πολίτη εκτός Ε.Ε. ή πολίτη της Ε.Ε. εκτός της

συνθήκης Σένγκεν.
Η αποστολή της Βεβαίωσης Προεγγραφής από το Επιμελητήριο πραγματοποιείται δωρεάν,
αυθημερόν, εκτός αν ζητείται η προέγκριση Διακριτικού Τίτλου.
Σε περίπτωση που κατά την αίτηση προεγγραφής ζητείται η προέγκριση Διακριτικού Τίτλου, μετά
τον έλεγχο καταχώρισης του, αποστέλλεται μέσω του αυτοματοποιημένου συστήματος αποστολής,
Ηλεκτρονικός Κωδικός Πληρωμής (ΗΚΠ) έναντι του ποσού των 10€. Η Βεβαίωση Προεγγραφής
αποστέλλεται στον δικαιούχο μετά τις 12:00 το μεσημέρι της επόμενης ημέρας από την αποπληρωμή
της.

Βήμα 3ο: Ηλεκτρονική εγγραφή ατομικών επιχειρήσεων στο Β.Ε.Π.
Αφού γίνει η έναρξη εργασιών στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., μπορείτε πραγματοποιήσετε την οριστική
εγγραφή της ατομικής επιχείρησης στο ηλεκτρονικό μητρώο του Επιμελητηρίου και στο Γενικό
Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.)(Εικόνα 4)
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Εικόνα 4

Απαραίτητα δικαιολογητικά:
Υπογεγραμμένο Έγγραφο Αίτησης (το οποίο παράγεται κατά τη συμπλήρωση των πεδίων με τα
στοιχεία του αιτούντος και πρέπει να εκτυπωθεί να υποπγραφεί και να ανέβει σκαναρισμένο με
συμπληρωμένες τις επιλογές σας για το GDPR

) και πρέπει υποχρεωτικά να επιλέγεται το Ναι Επιθυμώ ή το Όχι δεν Επιθυμώ στο
κείμενο της Δήλωσης Συγκατάθεσης,
Έναρξη εργασιών από Δ.Ο.Υ. (και Βεβαίωση Μεταβολής Εργασιών αν μετά την έναρξη έχει
προστεθεί δραστηριότητα ή έχει πραγματοποιηθεί αλλαγή έδρας).
ταυτότητα ή Διαβατήριο (ανεξάρτητα εάν έχει υποβληθεί κατά την προεγγραφή) και
άδεια Παραμονής, εφόσον πρόκειται για πολίτη εκτός Ε.Ε. ή πολίτη της Ε.Ε. εκτός της
συνθήκης Σένγκεν.
Μετά την υποβολή των δικαιολογητικών στο e-Επιμελητήριο, η ηλεκτρονική αίτηση τίθεται σε
επεξεργασία από το Β.Ε.Π. και αποστέλλονται ηλεκτρονικά μηνύματα (e-mails) στα οποία
κοινοποιούνται οι ταυτότητες πληρωμών, η προθεσμία εξόφλησής τους και ο οι κωδικοί χρήσης (PIN)
των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του μητρώου της επιχείρησης.

Πηγή : http://bep.gr/ilektroniki-engrafi-atomikon-epixeiriseon-sto-e-epimelitirio-tou-bep.html

