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Αθήνα,   05-09-2019 

 

Αριθ. Πρωτ. : 887456.1286104 

ΓΕΝΙΚΟ  ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 

Πιστοποιούμε, όπως προκύπτει από τα καταχωρισμένα και τηρούμενα δυνάμει των διατάξεων 

του ν.4548/2018 και του ν. 3419/2005 ως ισχύουν, καθώς και των κατ’ εξουσιοδότηση των 

νόμων αυτών εκδοθεισών υπουργικών αποφάσεων, στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχεία του 

Υποκαταστήματος στην Ελλάδα της αλλοδαπής Τραπεζικής Εταιρείας «T.C. ZIRAAT BANKASI 

A.S.» με την επωνυμία «T.C. ZIRAAT BANKASI A.S. Athens Central Branch», Διεύθυνση    

Ερμού 2, Τ.Κ.10563 Αθήνα, που είναι καταχωρισμένο στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) 

με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 123207101001 ότι: 

1) Το υποκατάστημα εγκαταστάθηκε στην Ελλάδα σύμφωνα την υπ.αριθμ. Κ2-1265/29/1/2008 

απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΤΑΕ&ΕΠΕ 671/30-01-

2008. 

2) Απογράφηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) την 13/11/2012 και την 07/01/2013 

έγινε η οριστική καταχώριση των στοιχείων του υποκαταστήματος στο Γ.Ε.ΜΗ. οπότε και 

έλαβε οριστικό αριθμό ΓΕΜΗ 123207101001. Έκτοτε, όπως και προ της απογραφής του, δεν 

έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία μας στοιχεία που να αφορούν τροποποιήσεις του           

καταστατικού της αλλοδαπής εταιρείας, μητρικής του υποκαταστήματος.  

3) Mέχρι σήμερα δεν έχουν περιέλθει στην Υπηρεσία μας, προκειμένου να καταχωρισθούν στο 

Γ.Ε.ΜΗ. στοιχεία από τα οποία να προκύπτουν η αναστολή, η απαγόρευση  ή η παύση των 

εργασιών του εν λόγω υποκαταστήματος στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 

4548/2018 και του ν.3419/2005 ως ισχύουν, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του                 

ν. 4261/2014. 

Το πιστοποιητικό αυτό χορηγείται ύστερα από σχετική αίτηση του Υποκαταστήματος στην    

Ελλάδα της αλλοδαπής Τραπεζικής Εταιρείας «T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.» με την επωνυμία 

«T.C. ZIRAAT BANKASI A.S. Athens Central Branch». 

                                                                                Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

 

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να ελεγχθεί μέσω του ακόλουθου συνδέσμου    

http://services.businessportal.gr/publicCertificateDownload/form  
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