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ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 

ΘΕΜΑ: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΩΝ, ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΩΝ ΚΑΙ 

ΛΟΙΠΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ 

ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ  

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ,  ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ∆ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ 

∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 

 
Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις  

Α. του ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
(137 Α΄) 

Β. του ν. 2362/1995 «Περί δηµοσίου λογιστικού ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες 
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (247 Α΄) 

Γ. του ν. 2472/1997 «Προστασία του ατόµου από την επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού 
χαρακτήρα», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (50 Α΄) 
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∆.  το άρθρου 31 του ν. 3013/2002 «Αναβάθµιση της πολιτικής προστασίας και άλλες 
διατάξεις (102 Α΄), 

Ε.  του ν. 3419/2005 «Γενικό Εµπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) και Εκσυγχρονισµός της 
Επιµελητηριακής Νοµοθεσίας» (297 Α΄), όπως τροποποιήθηκε µε τον ν. 3853/2010 
«Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών και άλλες 
διατάξεις.» (90 Α΄) 

ΣΤ του ν. 3853/2010 «Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών 
εταιριών και άλλες διατάξεις.» (90 Α΄) και ιδίως την παρ. 2 του άρθρου 4. 

Ζ. του ν. 3871/2010 «∆ηµοσιονοµική διαχείριση και ευθύνη» (141 Α) 

Η. τις διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 2859/2000 (248 Α΄) «Κύρωση Κώδικα Προστιθέµενης 
Αξίας» όπως ισχύει.  

Θ. τις  διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 2515/97 (154 Α΄) «Άσκηση Επαγγέλµατος λογιστή  
Φοροτεχνικού λειτουργία Σώµατος Ορκωτών Εκτιµητών (ΣΟΕ) και άλλες διατάξεις. 

Ι. του ν.δ. 356/1974 «Περί Κώδικος εισπράξεων δηµοσίων εσόδων (ΚΕ∆Ε)» (90 Α΄) 

ΙΑ. του π.δ. 397/1988 «Οργανισµός του Υπουργείου Εµπορίου" όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει (185 Α΄) 

ΙΒ. του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 
όργανα» (98 Α΄) 

ΙΓ. του π.δ. 187/ 2009 «∆ιορισµός Υπουργών και Υφυπουργών» (214 Α’) 

Ι∆. του π.δ. 89/2010 «∆ιορισµός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» 
(154 Α΄) 

ΙΕ. της υπ' αρ. ΥΑΠ/ Φ.19.7/14/380/2010 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, 
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης «Οργάνωση, Λειτουργία και Αρµοδιότητες 
των Ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ)- Ηλεκτρονική ∆ιεκπεραίωση ∆ιαδικασιών από τα 
ΕΚΕ» (1561 Β’)  

ΙΣΤ. της κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών 
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης µε αρ. 383/18.1.2010 «Καθορισµός 
αρµοδιοτήτων των Υφυπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής 
∆ιακυβέρνησης Θεοδώρας Τζάκρη και Γεωργίου Ντόλιου» (29 Β΄ και 60 Β΄) 

ΙΖ. Της κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονοµίας, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας µε αρ. 46498/13.10.2010 "Καθορισµός αρµοδιοτήτων του 
Υφυπουργού Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Κωνσταντίνου Ρόβλια" (1642 
Β΄) 
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ΙΗ. της κοινής απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονοµικών µε αρ. 
∆6Α1142500/26.10/2010 «Καθορισµός αρµοδιοτήτων τoυ Υφυπουργού Οικονοµικών 
∆ηµήτριο Κουσελά» (1725 B’) 

ΙΘ. της απόφασης του Πρωθυπουργού µε αριθ. Υ275/ 30.9.2010 «Καθορισµός 
αρµοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Γεωργίου 
Κουτρουµάνη» (1595 Β’) 

2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκύπτει δαπάνη για τον κρατικό 
προϋπολογισµό. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 

Μέρος Α΄ 

Υπηρεσία µιας στάσης  

 

Άρθρο 1 

Πεδίο Εφαρµογής 

Στο πεδίο εφαρµογής της παρούσας δεν εντάσσονται εταιρείες των οποίων η σύσταση δεν 

είναι πρωτότυπη, αλλά προέρχονται από µετασχηµατισµό. Επίσης δεν εντάσσονται εταιρείες 

των οποίων η έναρξη οικονοµικής δραστηριότητας προϋποθέτει οποιαδήποτε διοικητική 

έγκριση ή απόφαση.   

 

 

Άρθρο 2  

Υπηρεσία Μίας Στάσης για τη Σύσταση Εταιρειών 

 

1. Ως Υπηρεσία Μίας Στάσης για τη σύσταση Προσωπικών Εταιρειών, ορίζονται οι Υπηρεσίες 

Γ.Ε.ΜΗ που λειτουργούν στα Επιµελητήρια, καθώς και τα Πιστοποιηµένα σύµφωνα µε τo 

στοιχ. ∆΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του ν. 3853/2010 (90 Α),  Κέντρα Εξυπηρέτησης 

Πολιτών (ΚΕΠ).  
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2. Ως Υπηρεσία Μίας Στάσης για τη Σύσταση Εταιρειών Περιορισµένης Ευθύνης και 

Ανωνύµων Εταιρειών, καθώς και προσωπικών εταιρειών που για τη σύσταση τους 

συµφωνείται από τα µέρη ή απαιτείται εκ του νόµου η σύνταξη συµβολαιογραφικού 

εγγράφου, ορίζεται ο συµβολαιογράφος ο οποίος συντάσσει τη συµβολαιογραφική πράξη 

σύστασης, εφόσον αυτός πληροί της προϋποθέσεις  της παραγράφου 3 του άρθρου 17 της 

παρούσας.  

 

 

Άρθρο 3 

Υπόχρεα Πρόσωπα για την υποβολή των απαιτούµενων εγγράφων σύστασης 

Εταιρείας 

 

1. Για τη σύσταση εταιρειών, τα απαιτούµενα έγγραφα, αιτήσεις, υπεύθυνες δηλώσεις και 

λοιπά δικαιολογητικά υπογράφονται και υποβάλλονται  στην Υπηρεσία Μιας Στάσης, από 

τους ιδρυτές της εταιρείας, όπως αυτοί ορίζονται στο Καταστατικό της ή από εκπρόσωπο 

αυτών, εφόσον έχει έγγραφη προς τούτο εξουσιοδότηση µε θεωρηµένο το γνήσιο της 

υπογραφής τους (υπόδειγµα 1 του Παραρτήµατος Ι). Η εξουσιοδότηση αυτή καλύπτει και 

την προσκόµιση συµπληρωµατικών στοιχείων και την παροχή διευκρινήσεων στην 

Υπηρεσία Μίας Στάσης, εφόσον ζητηθούν.  Επιπλέον, µε την εξουσιοδότηση παρέχεται η 

εξουσία στον εκπρόσωπο να δώσει εντολή προς την Υπηρεσία Μιας Στάσης να προβεί σε 

αναζήτηση και λήψη  των στοιχείων και των πιστοποιητικών που είναι απαραίτητα για τη 

σύσταση της εταιρείας. Ο εκπρόσωπος των ιδρυτών υπογράφει τις απαιτούµενες από τον 

νόµο αιτήσεις και υπεύθυνες δηλώσεις και προβαίνει στις απαραίτητες καταβολές στο 

όνοµα και για λογαριασµό της υπό σύσταση εταιρείας ή/και των ιδρυτών. Οι αποδείξεις 

πληρωµής,  εκδίδονται στο όνοµα του προσώπου για λογαριασµό του οποίου έγινε η 

καταβολή.  

2. Η κατά την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου χορήγηση εξουσιοδότησης δεν 

περιλαµβάνει την υπογραφή της πράξης σύστασης της εταιρείας, η οποία γίνεται από τους 

ιδρυτές ή από τους έχοντες ειδικό συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο. 

3. Οι ιδρυτές της εταιρείας ή ο εκπρόσωπος αυτών µε την υποβολή των δικαιολογητικών 

στην Υπηρεσία Μιας Στάσης ορίζουν τραπεζικό λογαριασµό στον οποίο κατατίθεται το 

µέρος του Γραµµατίου Ενιαίου Κόστους Σύστασης Εταιρειών (Γ.Ε.Κ.Σ.Ε.), όπως αυτό 

ορίζεται στο άρθρο 3 του ν. 3853/2010,  ο Φόρος Συγκέντρωσης Κεφαλαίου και τυχόν 
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άλλα  εισπραχθέντα ποσά, τα οποία επιστρέφονται, στην περίπτωση που η σύσταση της 

εταιρείας δεν ολοκληρωθεί, σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 13 της παρούσας.  

4. Εάν στην Υπηρεσία Μιας Στάσης έχουν προσέλθει όλοι οι ιδρυτές, δηλώνεται εγγράφως 

ένας εξ αυτών ως εκπρόσωπος (υπόδειγµα 5 του Παραρτήµατος Ι) µε τον οποίο 

επικοινωνεί η Υπηρεσία Μίας Στάσης, εφόσον τα προσκοµιζόµενα δικαιολογητικά 

πάσχουν ή είναι ελλιπή, ή απαιτείται οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συµπληρωµατικά 

στοιχεία. Ο εκπρόσωπος οφείλει στην τασσόµενη προθεσµία να προσκοµίσει τα αιτηθέντα 

έγγραφα και να παράσχει τις απαραίτητες διευκρινίσεις.  

 

Άρθρο 4 

Προσκοµιζόµενα Έγγραφα για τη σύσταση Εταιρειών 

1. Για τη σύσταση εταιρείας και την εγγραφή αυτής στο Γ.Ε.ΜΗ, υποβάλλονται στην Υπηρεσία 

Μιας Στάσης από τους ιδρυτές/ αιτούντες ή εκπρόσωπο αυτών τα ακόλουθα έγγραφα 

(υπόδειγµα 2 του Παραρτήµατος Ι): 

Α. Για τους ιδρυτές φυσικά πρόσωπα  

Αα. Αστυνοµική ταυτότητα για έλληνες υπηκόους, ταυτότητα ή διαβατήριο για υπηκόους 

κράτους µέλους της Ε.Ε, διαβατήριο για υπηκόους κρατών εκτός Ε.Ε, καθώς και άδεια 

διαµονής, εφόσον διαµένουν στη χώρα. Εάν στην Υπηρεσία Μιας Στάσης προσέρχεται 

εκπρόσωπος των ιδρυτών, τα ανωτέρω µπορούν να προσκοµίζονται και σε επικυρωµένο 

φωτοτυπικό αντίγραφο.   

Αβ. Άδεια διαµονής για άσκηση ανεξάρτητης οικονοµικής δραστηριότητας, αν πρόκειται 

για  υπηκόους κρατών εκτός Ε.Ε.,που θα συµµετέχουν ως οµόρρυθµα µέλη σε Ο.Ε. και 

Ε.Ε. ή  θα οριστούν ως διαχειριστές σε Ε.Π.Ε., καθώς και ως νόµιµοι εκπρόσωποι σε 

Α.Ε. 

Αγ. Συµπληρωµένα έντυπα «∆ήλωση Απόδοσης Α.Φ.Μ/µεταβολής ατοµικών στοιχείων» 

(Μ1)  και «∆ήλωση Σχέσεων Φορολογουµένου» (Μ7), όπου απαιτείται, για τη χορήγηση 

ΑΦΜ στους ιδρυτές, εφόσον αυτοί δεν διαθέτουν.  

Β.  Για τους ιδρυτές νοµικά πρόσωπα ηµεδαπής: 
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Βα. Ακριβές αντίγραφο κωδικοποιηµένου καταστατικού της εταιρείας.  

Ββ. Για τις προσωπικές εταιρείες και τις Ε.Π.Ε., εφόσον ο εκπρόσωπός τους για την 

σύσταση της εταιρείας είναι πρόσωπο διαφορετικό από το νόµιµο εκπρόσωπο και η 

εταιρεία πρόκειται να συσταθεί µε συµβολαιογραφικό έγγραφο, απαιτείται ειδικό 

πληρεξούσιο. Εάν η σύσταση της εταιρείας γίνεται µε ιδιωτικό έγγραφο, αρκεί 

εξουσιοδότηση που φέρει το γνήσιο της υπογραφής από τον  νόµιµο εκπρόσωπο της 

εταιρείας, αν παρέχεται η δυνατότητα αυτή στο καταστατικό ή προκύπτει από απόφαση 

της συνέλευσης των εταίρων. 

Βγ. Για τις Ε.Π.Ε. απόφαση της συνέλευσης των εταίρων σχετικά µε τη συµµετοχή στην 

υπό σύσταση εταιρεία. 

Βδ. Για τις ΑΕ προσκοµίζονται τα ΦΕΚ από τα οποία προκύπτει η νόµιµη εκπροσώπηση 

της εταιρείας καθώς και απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για τα συµµετοχή της ΑΕ 

στην υπό σύσταση εταιρεία. 

Γ. Για τους ιδρυτές νοµικά πρόσωπα αλλοδαπής 

Γα. Καταστατικό που φέρει σφραγίδα σύµφωνα µε το άρθρο 4 της σύµβασης της Χάγης 

της 5ης Οκτωβρίου 1961  (apostilΙe) επίσηµα µεταφρασµένο ή, εφόσον η χώρα 

προέλευσης δεν έχει προσχωρήσει στην ανωτέρω σύµβαση, θεωρηµένο από προξενική 

αρχή.  

Γβ. Πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής της χώρας έδρας του νοµικού προσώπου για την 

ύπαρξη της εταιρείας. 

Γγ. Επικυρωµένο αντίγραφο του εγγράφου πληρεξουσιότητας για το διορισµό νοµίµου 

εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του στην Ελλάδα. 

Γδ. Συµπληρωµένα, από τον υπόχρεο, τα έντυπα «∆ήλωση έναρξης/µεταβολής 

εργασιών µη Φυσικού Προσώπου» Μ3,  και «∆ήλωση Σχέσεων Φορολογούµενου» Μ7, 

προκειµένου να τους χορηγηθεί ΑΦΜ. 

∆. Λοιπά ∆ικαιολογητικά: 

∆α. Το καταστατικό της εταιρείας σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή, εφόσον πρόκειται για 

προσωπική εταιρεία που συστήνεται σε Πιστοποιηµένο ΚΕΠ ή σε Υπηρεσία Μιας 
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Στάσης. Η προσκόµιση καταστατικού σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή δεν απαιτείται 

όταν η σύσταση γίνεται ενώπιον συµβολαιογράφου, που ενεργεί ως Υπηρεσία Μιας 

Στάσης. 

∆β. Εφόσον η διαδικασία σύστασης γίνεται µε εκπρόσωπο, εξουσιοδότηση των ιδρυτών, 

σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 3 της παρούσας µε θεωρηµένο το γνήσιο της 

υπογραφής τους.  

∆γ. Εφόσον έχει προηγηθεί τραπεζική κατάθεση των οφειλόµενων ποσών για την 

σύσταση της εταιρείας και την εγγραφή αυτής στο Γ.Ε.ΜΗ, κατά τα οριζόµενα στην 

παράγραφο 1 του άρθρου 13,  τα αποδεικτικά κατάθεσης της τράπεζας. 

∆δ. Θεωρηµένο από την αρµόδια ∆.Ο.Υ µισθωτήριο, ή επίσηµο αντίγραφο τίτλου 

κυριότητας ή Υπεύθυνη ∆ήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/86 περί δωρεάν 

παραχώρησης χρήσης για την έδρα της υπό σύσταση εταιρείας, µε θεωρηµένο το γνήσιο 

της υπογραφής του παραχωρούντος 

Ε. Έντυπα που συµπληρώνονται µε ευθύνη του υποχρέου, για την χορήγηση ΑΦΜ στην 

εταιρεία µετά τη σύστασή της.  

Εα. «∆ήλωση έναρξης/µεταβολής εργασιών µη Φυσικού Προσώπου» Μ3 

Εβ. «∆ήλωση δραστηριοτήτων επιχείρησης» Μ6, όπου απαιτείται 

Εγ. «∆ήλωση Σχέσεων Φορολογούµενου» Μ7 

Εδ. «∆ήλωση Μελών Μη Φυσικού Προσώπου» Μ8, όπου απαιτείται 

Τα έντυπα δηλώσεων (Μ), είναι διαθέσιµα σε εκτυπώσιµη µορφή, στην ιστοσελίδα της 

Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων του Υπουργείου Οικονοµικών, στην 

οποία µπορούν οι ιδρυτές να έχουν πρόσβαση και από την Υπηρεσία Μιας Στάσης.  

2. Η Υπηρεσία Μίας Στάσης προβαίνει σε έλεγχο πληρότητας των ανωτέρω εγγράφων και 

σε περίπτωση που δεν είναι ορθά συµπληρωµένα,  παρουσιάζουν ελλείψεις ή αντιφάσεις 

ή τα στοιχεία τους δεν είναι ευκρινή, τάσσει προθεσµία δύο εργάσιµων ηµερών, και 

εφόσον δικαιολογείται από τις περιστάσεις δέκα (10) εργάσιµων ηµερών, που αρχίζει 

από την ηµεροµηνία λήψης από τον εκπρόσωπο της υπό σύσταση εταιρείας της 

σχετικής πρόσκλησης για την συµπλήρωση των στοιχείων αυτών, σύµφωνα µε τα 
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οριζόµενα στις παρ.3 του άρθρου 5, παρ. 3 του άρθρου 6 και παρ. 3 του άρθρου 7 του ν. 

3853/2010. 

 

Άρθρο 5 

Παραχώρηση Εντολής προς την Υπηρεσία Μίας Στάσης- 

Υποβολή Αιτήσεων – Πληρωµή Γραµµατίου Κόστους Σύστασης Εταιρείας 

1. Οι αιτούντες τη σύσταση εταιρείας και καταχώριση αυτής στο Γ.Ε.ΜΗ, ή τρίτο πρόσωπο 

εξουσιοδοτηµένο γι’ αυτό, συµπληρώνουν και καταθέτουν στην Υπηρεσία Μιας Στάσης 

έγγραφη εντολή (υποδείγµατα 3 & 4 του Παραρτήµατος Ι) προκειµένου η Υπηρεσία Μιας 

Στάσης να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για τη σύσταση της εταιρείας σύµφωνα µε τα 

οριζόµενα στον ν. 3853/2010. Με την χορήγηση της εντολής τεκµαίρεται η συγκατάθεση των 

ιδρυτών της υπό σύσταση εταιρείας για την αναζήτηση και λήψη από την Υπηρεσία Μίας 

Στάσης των πιστοποιητικών και των βεβαιώσεων, που είναι απαραίτητα για τη σύσταση της 

εταιρείας. Η ως άνω εντολή, περιλαµβάνει και ενσωµατώνει τις ακόλουθες αιτήσεις:    

α. Αίτηση προελέγχου Επωνυµίας και ∆ιακριτικού Τίτλου και Καταχώρησης αυτών στο 

Επιµελητήριο 

β. Αίτηση Εγγραφής στο οικείο Επιµελητήριο  και  

γ. Αίτηση Καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ 

δ. Αίτηση για τη χορήγηση Αριθµού Φορολογικού Μητρώου, στους ιδρυτές της εταιρείας 

που δεν διαθέτουν και στην εταιρεία µετά τη σύστασή της  

ε. Αίτηση χορήγησης Αντίγραφου Φορολογικής Ενηµερότητας των ιδρυτών, εφόσον δεν 

προσκοµίζεται 

στ. Αίτηση χορήγησης Αντιγράφου Ασφαλιστικής Ενηµερότητας των εταίρων από ΙΚΑ – 

ΕΤΑΜ και ΟΑΕΕ, εφόσον απαιτείται και δεν προσκοµίζεται 

ζ. Αίτηση για την εγγραφή  των εταίρων (Ο.Ε., Ε.Ε. και Ε.Π.Ε.) και των µελών του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρείας που διαθέτουν ποσοστό µετοχών της 

εταιρείας άνω του 3%, στους οικείους Οργανισµούς Κοινωνικής Ασφάλισης, σύµφωνα µε 

την κείµενη νοµοθεσία.   
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2. Ακολούθως καταβάλλεται το Γραµµάτιο Κόστους Σύστασης της Εταιρείας,  κατά τα 

οριζόµενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 13 της παρούσας και χορηγείται η σχετική 

απόδειξη πληρωµής. Το Γραµµάτιο Κόστους Σύστασης της Εταιρείας δεν επιστρέφεται.  

 

Άρθρο 6 

Προέλεγχος Επωνυµίας – Προέγκριση Χρήσης 

1. Η Υπηρεσία Μιας Στάσης, µέσω του συστήµατος Γ.Ε.ΜΗ, προβαίνει ηλεκτρονικά σε 

Προέλεγχο και Προέγκριση Χρήσης της επωνυµίας και του διακριτικού τίτλου της υπό 

σύστασης εταιρείας. Ο έλεγχος της επωνυµίας και του διακριτικού τίτλου γίνεται σύµφωνα 

µε  τα οριζόµενα στο άρθρο 5  και 5 α περ. γ΄ του ν. 1089/1980 (261 Α΄), όπως αυτά 

τροποποιήθηκαν µε την παρ. 8 και την παρ. 5 του άρθρου 1 του ν. 2941/2001 (201Α΄), 

αντίστοιχα. Σε περίπτωση που η προτεινόµενη επωνυµία και ο διακριτικός τίτλος της υπό 

σύστασης εταιρείας προσκρούει σε προγενέστερη καταχώρηση, η Υπηρεσία Μιας Στάσης 

σε συνεννόηση µε τους ιδρυτές ή  τον νόµιµο εκπρόσωπο ή το εξουσιοδοτηµένο τρίτο 

πρόσωπο, προβαίνει στις κατάλληλες τροποποιήσεις στις υποβληθείσες αιτήσεις και στο 

καταστατικό της εταιρείας, εφόσον αυτό είναι ιδιωτικό έγγραφο και έχει ήδη συνταχθεί.  

2. Η επωνυµία και ο διακριτικός τίτλος δεσµεύεται από την Υπηρεσία Μίας Στάσης για 

λογαριασµό της υπό σύστασης εταιρείας, αυθηµερόν ή το αργότερο την επόµενη εργάσιµη 

ηµέρα, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 2 των άρθρων 5, 6 και 7 του ν. 

3853/2010.  Το χρονικό διάστηµα δέσµευσης παρατείνεται σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα 

στην  παράγραφο 3 των άρθρων 5, 6 και 7 του ν. 3853/2010.  

3. Η άπρακτη παρέλευση των προθεσµιών της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου 

συνεπάγεται την αυτόµατη παύση της διαδικασίας σύστασης και την αποδέσµευση της 

επωνυµίας και του διακριτικού τίτλου. Για την εκ νέου έναρξη της διαδικασίας σύστασης 

απαιτείται η υποβολή νέας αίτησης και δικαιολογητικών.                                                                                             

 

Άρθρο 7 

Ασφαλιστική Ενηµερότητα  – Εγγραφή  στον ΟΑΕΕ 
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1. Η Υπηρεσία Μιας Στάσης ελέγχει εάν οι ιδρυτές είναι ασφαλισµένοι στον Οργανισµό Ασφάλισης 

Ελευθέρων Επαγγελµατιών (ΟΑΕΕ) και ασφαλιστικά ενήµεροι ως εξής: α) ηλεκτρονικά µε 

αυτοµατοποιηµένο τρόπο, µέσω του ηλεκτρονικού µητρώου του Ο.Α.Ε.Ε., ή β) εφόσον αυτό δεν 

είναι τεχνικά εφικτό, µε αποστολή τηλεοµοιοτυπίας  σχετικής Υπεύθυνης ∆ήλωσης – Αίτησης  

(υπόδειγµα 1 του Παραρτήµατος ΙΙ) προς το κατά τόπο αρµόδιο, µε βάση την δηλωθείσα έδρα 

της υπό σύσταση εταιρείας, Περιφερειακό Τµήµα του ΟΑΕΕ. 

2. Η απάντηση ότι οι εγγεγραµµένοι στον ΟΑΕΕ ιδρυτές είναι ασφαλιστικά ενήµεροι παρέχεται 

στην α΄ περίπτωση της παραγράφου 1 του παρόντος  άµεσα ηλεκτρονικά από το µητρώο, ενώ 

στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 1  το αρµόδιο Περιφερειακό Τµήµα του ΟΑΕΕ αποστέλλει 

µε τηλεοµοιοτυπία έγγραφο µε το οποίο πιστοποιεί  ότι συντρέχουν οι ανωτέρω προϋποθέσεις 

(υπόδειγµα 2 του Παραρτήµατος ΙΙ),  καθώς και βεβαίωση του άρθρου 63 του ν. 2084/1992 (163 

Α΄ ), όπως ισχύει, (υπόδειγµα 3 του Παραρτήµατος ΙΙ) για κάθε έναν από τους ιδρυτές, η οποία 

ισχύει για τη σύσταση της εταιρείας και  τη θεώρηση βιβλίων και στοιχείων στην ∆.Ο.Υ. Η 

ασφαλιστική ενηµερότητα χορηγείται υποχρεωτικά εντός της ηµέρας ή το αργότερο την εποµένη 

εργάσιµη από την υποβολή του αιτήµατος.  

3. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η χορήγηση ασφαλιστικής ενηµερότητας για κάποιον από 

τους ιδρυτές, η Υπηρεσία Μίας Στάσης, αµέσως µετά τη λήψη της σχετικής ειδοποίησης, ζητά  

από τον συγκεκριµένο ιδρυτή ή τον εκπρόσωπο αυτού να µεταβεί στο αρµόδιο τµήµα του ΟΑΕΕ 

και να προσκοµίσει την απαιτούµενη ασφαλιστική ενηµερότητα εντός συγκεκριµένης 

προθεσµίας που δεν µπορεί να υπερβαίνει τις δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες. 

4. Αν απαιτείται η ασφάλιση των εταίρων στον ΟΑΕΕ, η Υπηρεσία Μιας  Στάσης  αιτείται προς το 

αρµόδιο Περιφερειακό Τµήµα του ΟΑΕΕ την εγγραφή τους, ,  και την έκδοση Αριθµού Μητρώου 

Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ), εφόσον δεν διαθέτουν (υπόδειγµα  1 του Παραρτήµατος ΙΙ). 

5. Τα στοιχεία που διαβιβάζονται υποχρεωτικά από την Υπηρεσία Μιας Στάσης στον ΟΑΕΕ 

περιλαµβάνουν τουλάχιστον τον χρόνο που εισήχθη για πρώτη φορά ο ιδρυτής στο σύστηµα 

κοινωνικής ασφάλισης, τον φορέα κοινωνικής ασφάλισης στον οποίο είναι εγγεγραµµένος, το 

χρονικό διάστηµα που τυχόν είχε ασφαλιστεί στον ΟΑΕΕ κατά παρελθόν και τον ΑΜΚΑ, εφόσον 

διαθέτει  

6. Οι ιδρυτές, φυσικά  ή νοµικά πρόσωπα, που πρόκειται να συστήσουν  οµόρρυθµη, 

ετερόρρυθµη ή ΕΠΕ, εφόσον έχουν τις ιδιότητες  Α έως και Γ της παρ 2 του άρθρου 1 της ΥΑ 

Φ21/116/2000 (839 Β΄), όπως τροποποιήθηκε µε την  ΥΑ Φ21/156/2001 (287 Β΄), υποβάλλουν  

ΑΔΑ: 4ΑΗΟΦ-Θ



προς το ΙΚΑ- ΕΤΑΜ, µέσω της Υπηρεσίας Μιας Στάσης, αίτηση – υπεύθυνη δήλωση, 

προκειµένου να χορηγηθεί µε τηλεοµοιοτυπία ή ηλεκτρονικά µε αυτόµατο τρόπο, εφόσον είναι 

τεχνικά εφικτό, πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενηµερότητας σύµφωνα µε την ΥΑ 

Φ11321/24535/1580/02.12.2003 (1831 Β΄) (υπόδειγµα 5 του παραρτήµατος ΙΙ). Οι ιδρυτές, που 

δεν έχουν τις ως άνω ιδιότητες υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν.1599/1986 

στην υπηρεσία Μίας Στάσης και απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής ασφαλιστικής 

ενηµερότητας.  

7. Οι ιδρυτές που πληρούν τις προϋποθέσεις της ΥΑ Φ11321/26586/1706/05.12.2003 (1818Β΄ ), 

όπως ισχύει, µπορούν να λαµβάνουν τη σχετική βεβαίωση ασφαλιστικής ενηµερότητας 

ηλεκτρονικά µε αυτόµατο τρόπο.  

8. Η ασφαλιστική ενηµερότητα χορηγείται από το ΙΚΑ – ΕΤΑΜ υποχρεωτικά εντός της ηµέρας ή το 

αργότερο την εποµένη από την υποβολή του αιτήµατος.  

9. Αρµόδιο υποκατάστηµα για την έκδοση και χορήγηση του αποδεικτικού ασφαλιστικής 

ενηµερότητας είναι το Υποκατάστηµα στην ασφαλιστική περιοχή του οποίου βρίσκεται η έδρα 

της επιχείρησης ή εκείνου του τόπου που ασκείται η διοίκηση της επιχείρησης, αν δεν ορίζεται η 

έδρα. Για οικονοµοτεχνικά έργα του άρθρου 8 περ 5 γ, ε και στ του Α.Ν. 1846/51 (179 Α΄), όπως 

ισχύει, αρµόδιο είναι το Υποκατάστηµα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ απογραφής του έργου, όπως 

προβλέπεται από την ΥΑ Φ 21/116/2000 (839 Β΄), όπως ισχύει, σε συνδυασµό µε την ΥΑ Φ 

21/156/20.03.2001 (287 Β΄). Σε περίπτωση που η ασφαλιστική ενηµερότητα χορηγείται 

ηλεκτρονικά µέσω διαδικτύου, σε πιστοποιηµένους εργοδότες ή φορείς, ή προσωρινά µέσω 

τηλεοµοιοτυπίας αρµόδιος για την χορήγηση είναι ο προϊστάµενος της ∆ιεύθυνσης Εφαρµογών 

του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ ( Απόφ. ∆ιοικητή ΙΚΑ 090/4/2.8.2005, 1138Β΄). 

10. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η χορήγηση ασφαλιστικής ενηµερότητας, η Υπηρεσία Μιας 

Στάσης, αµέσως µετά τη λήψη της σχετικής ειδοποίησης, ζητά  για τον συγκεκριµένο ιδρυτή να 

µεταβεί στο αρµόδιο υποκατάστηµα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και να προσκοµίσει την απαιτούµενη 

ασφαλιστική ενηµερότητα εντός συγκεκριµένης προθεσµίας που δεν µπορεί να υπερβαίνει τις 

δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες.  

 

Άρθρο 8 

Φορολογική Ενηµερότητα  – Χορήγηση ΑΦΜ στους ιδρυτές της εταιρείας    
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1. Η Υπηρεσία Μιας Στάσης αιτείται τηλεφωνικά, µέσω πιστοποιηµένης τηλεφωνικής γραµµής, 

ηλεκτρονικά  ή ακόµη και µε τηλεοµοιοτυπία τη χορήγηση φορολογικής ενηµερότητας για κάθε 

έναν από τους ιδρυτές της υπό σύσταση εταιρείας. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η 

χορήγησή της, η Υπηρεσία Μιας Στάσης, αµέσως µετά τη λήψη της σχετικής ειδοποίησης, 

τάσσει προθεσµία έως και δέκα (10) εργάσιµων ηµερών εντός των οποίων προσκοµίζεται η 

φορολογική ενηµερότητα, αφού τακτοποιηθούν τυχόν φορολογικές εκκρεµότητες.  

2. Αν ο ιδρυτής, ηµεδαπό ή αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο ή αλλοδαπό νοµικό πρόσωπο δεν 

διαθέτει Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ), συµπληρώνει και υπογράφει ο ίδιος ή ο 

εκπρόσωπός του τις ακόλουθες δηλώσεις: 

α. Εάν πρόκειται για φυσικό πρόσωπο, έντυπο «∆ήλωση απόδοσης ΑΦΜ/µεταβολής 

ατοµικών στοιχείων» Μ1 και «∆ήλωση σχέσεων φορολογούµενου»  Μ7, όπου απαιτείται, τα 

οποία αποστέλλονται από την Υπηρεσία Μιας Στάσης στην αρµόδια ∆.Ο.Υ., µε 

τηλεοµοιοτυπία ή µε ηλεκτρονικά µέσα. 

Στη συνέχεια, το αργότερο την επόµενη εργάσιµη ηµεροµηνία από την υποβολή του 

αιτήµατος, η αρµόδια ∆.Ο.Υ. αποδίδει ΑΦΜ και αποστέλλει, µε τηλεοµοιοτυπία τη βεβαίωση 

απόδοσης Α.Φ.Μ. στην Υπηρεσία Μιας Στάσης. Εάν η απόδοση ΑΦΜ γίνεται ηλεκτρονικά 

µε αυτοµατοποιηµένο τρόπο, το ΑΦΜ αποδίδεται από το Υπουργείο Οικονοµικών και 

διαβιβάζεται άµεσα στην Υπηρεσία Μιας Στάσης.  

β. Εάν πρόκειται για αλλοδαπό νοµικό πρόσωπο καταχωρούνται και αποστέλλονται 

ηλεκτρονικά στο Υπουργείο Οικονοµικών τα στοιχεία των εντύπων «∆ήλωση 

έναρξης/µεταβολής εργασιών µη Φυσικού Προσώπου» Μ3, και «∆ήλωση σχέσεων 

φορολογούµενου» Μ7. 

Ο ΑΦΜ στα µέλη/εταίρους αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα αποδίδεται από το Υπουργείο 

Οικονοµικών ηλεκτρονικά και ενηµερώνεται άµεσα η Υπηρεσία Μιας Στάσης.  

3. Οι ιδρυτές της υπό σύσταση εταιρείας ή ο εκπρόσωπος αυτών συµπληρώνουν και υποβάλλουν 

δήλωση Φόρου Συγκέντρωσης Κεφαλαίου (ΦΣΚ), η οποία αποστέλλεται µε τηλεοµοιοτυπία ή µε 

ηλεκτρονικό ταχυδροµείο στην αρµόδια ∆.Ο.Υ. Άλλως, εφόσον είναι τεχνικά εφικτό, τα στοιχεία 

της δήλωσης καταχωρούνται στο σύστηµα της Υπηρεσίας Μιας Στάσης και αποστέλλονται 

ηλεκτρονικά µε αυτόµατο τρόπο στο Υπουργείο Οικονοµικών.  
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4.  Αν η αποστολή της ∆ήλωσης Φόρου Συγκέντρωσης Κεφαλαίου στην αρµόδια ∆.Ο.Υ γίνεται µε 

τηλεοµοιοτυπία, ο έλεγχος της δεν διακόπτει τη διαδικασία σύστασης και απόδοσης ΑΦΜ της 

εταιρείας και δεν απαιτείται η αποστολή οποιασδήποτε έγκρισης ή βεβαίωσης προς την 

Υπηρεσία Μιας Στάσης.  

5. Την  ευθύνη για την ειλικρίνεια των δηλωθέντων στοιχείων καθώς και για την ορθή 

συµπλήρωση των εντύπων φέρουν οι δηλούντες. Ο πρωτότυπες δηλώσεις καταχωρούνται στον 

φάκελο της εταιρείας και µπορούν να διαβιβάζονται στην αρµόδια ∆.Ο.Υ. πρωτότυπα ή 

αντίγραφα κατόπιν σχετικού αιτήµατος. 

 

Άρθρο 9 

Σύνταξη συµβολαιογραφικής πράξης Σύστασης- Πληρωµές 

1. Με την ολοκλήρωση των διαδικασιών που προβλέπονται στα άρθρα 5 έως 8 της παρούσας αν 

πρόκειται να συσταθεί εταιρεία που από τον νόµο απαιτείται ή τα µέρη συµφωνούν να γίνει µε 

τη σύνταξη συµβολαιογραφικής πράξης, ο συµβολαιογράφος, ο οποίος λειτουργεί ως Υπηρεσία 

Μιας Στάσης, προβαίνει στη σύνταξή της.  

2. Ακολούθως, γίνεται η είσπραξη, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα άρθρα 13 και 14 της παρούσας, 

των κάτωθι ποσών: 

α) Τέλους καταχώρισης Γ. Ε. ΜΗ 

β) Κόστους εγγραφής στο οικείο Επιµελητήριο 

γ) Εισφοράς υπέρ του Ταµείου Νοµικών και του Ταµείου Προνοίας ∆ικηγόρων 

δ) Φόρου Συγκέντρωσης Κεφαλαίου 

ε) ∆ικαιώµατος εγγραφής στον ΟΑΕΕ, εφόσον απαιτείται 

στ) τυχόν άλλες καταβολές που απαιτούνται     

και χορηγείται αναλυτική απόδειξη πληρωµής.   
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Άρθρο 10 

Καταχώρηση της Εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ     

1. Η Υπηρεσία Μιας Στάσης, καταχωρεί ηλεκτρονικά µε αυτόµατο τρόπο τα στοιχεία της εταιρείας, 

καθώς και το καταστατικό αυτής στη βάση δεδοµένων του Γ.Ε.ΜΗ, το οποίο χορηγεί τον αριθµό 

Γ.Ε.ΜΗ και επιστρέφει ηλεκτρονικά µε αυτόµατο τρόπο αυτόν καθώς και τον Κωδικό Αριθµό 

Καταχώρησης. 

2. Η ανωτέρω καταχώρηση, για τις Α.Ε. και Ε.Π.Ε., ανακοινώνεται ηλεκτρονικά στην αρµόδια 

Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ ή στο Τµήµα Γ.Ε.ΜΗ, µε ανακοίνωση που συντάσσει ο συµβολαιογράφος 

(υπόδειγµα 1 του Παραρτήµατος ΙΙΙ). 

3. Αν πρόκειται για Ανώνυµες Εταιρείες για τη σύσταση των οποίων απαιτείται έλεγχος 

νοµιµότητας της ∆ιοίκησης, σύµφωνα µε το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 2α του άρθρου 4 του 

κ.ν. 2190/1920 (37 Α΄), όπως ισχύει, το καταστατικό και τα νοµιµοποιητικά έγγραφα σύστασης 

αποστέλλονται ηλεκτρονικά µε αυτόµατο τρόπο ή µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, ή, εφόσον δεν 

είναι τεχνικά εφικτό, µε επιστολικό ταχυδροµείο στο αρµόδιο Τµήµα της Γενικής Γραµµατείας 

Εµπορίου του Υπουργείου Οικονοµίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Η αρµόδια Υπηρεσία 

υποχρεούται να ελέγξει τη νοµιµότητα της σύστασης και να εκδώσει τις απαιτούµενες εγκριτικές 

διοικητικές πράξεις, τις οποίες κοινοποιεί αυθηµερόν ηλεκτρονικά, µε αυτοµατοποιηµένο τρόπο, 

ή µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο  στην αρµόδια Υπηρεσία καταχώρισης στο ΓΕΜΗ προκειµένου 

αυτή να προβεί στις ενέργειες της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.     

 

Άρθρο 11 

Χορήγηση ΑΦΜ στη συσταθείσα εταιρεία και λοιπές εγγραφές 

   Η Υπηρεσία Μιας Στάσης αφού προβεί στην καταχώρηση της εταιρείας στο ΓΕΜΗ:  

α. Αν πρόκειται για Α.Ε. ή Ε.Π.Ε. ο συµβολαιογράφος, που λειτουργεί ως Υπηρεσία Μιας 

Στάσης συντάσσει ανακοίνωση για τη σύσταση Α.Ε. ή Ε.Π.Ε (υπόδειγµα 2 και 3 του 

Παραρτήµατος ΙΙΙ), την οποία αποστέλλει ηλεκτρονικά, µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου ή 

µε τηλεοµοιοτυπία προς το Εθνικό Τυπογραφείο, για τη δηµοσίευση της στο Τεύχος 

Ανωνύµων Εταιριών – Εταιριών Περιορισµένης Ευθύνης και Γενικού Εµπορικού Μητρώου.  

Το Εθνικό Τυπογραφείο αυθηµερόν ή το αργότερο την επόµενη εργάσιµη ηµέρα χορηγεί 
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Κωδικό Αριθµό ∆ηµοσίευσης (ΚΑ∆) και ενηµερώνει ηλεκτρονικά, µε αυτοµατοποιηµένο 

τρόπο ή µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, ή µε τηλεοµοιοτυπία την Υπηρεσία Μιας Στάσης 

(υπόδειγµα 4 του Παραρτήµατος ΙΙΙ)  

β. Αποστέλλει προς το αρµόδιο Περιφερειακό Τµήµα του ΟΑΕΕ, έντυπο αναγγελίας 

εγγραφής ή επανεγγραφής, για όσους εταίρους/ µετόχους δεν είναι εγγεγραµµένοι στον 

ΟΑΕΕ, καθώς και βεβαίωση ότι καταβλήθηκε το δικαίωµα εγγραφής (υπόδειγµα 4 του 

Παραρτήµατος ΙΙ). Με την παραλαβή των εγγράφων, ο ΟΑΕΕ εξετάζει τη συνδροµή των 

απαραίτητων προϋποθέσεων και εφόσον πληρούνται προβαίνει στην εγγραφή ή την 

επανεγγραφή των εταίρων/µετόχων και τους αποστέλλει ταχυδροµικά το σχετικό 

πιστοποιητικό. Αν οι εταίροι/µέτοχοι  δεν διαθέτουν Αριθµό Μητρώου Κοινωνικής 

Ασφάλισης (ΑΜΚΑ), αποστέλλεται µε τηλεοµοιοτυπία φωτοτυπία της αστυνοµικής 

ταυτότητας προς τον ΟΑΕΕ, ο οποίος προβαίνει στη χορήγησή του.  

γ. ∆ιαβιβάζει ηλεκτρονικά  στο Υπουργείο Οικονοµικών τα στοιχεία της παραγράφου 1 του 

άρθρου 8 του ν. 3853/2010 (90 Α΄), καθώς και τα στοιχεία της ∆ήλωσης έναρξης/µεταβολής 

εργασιών µη φυσικού προσώπου (έντυπο Μ3), της ∆ήλωσης σχέσεων φορολογουµένου 

(έντυπο Μ7), της ∆ήλωσης µελών µη φυσικού προσώπου (έντυπο Μ8), όπου απαιτείται, και 

της ∆ήλωσης δραστηριοτήτων επιχείρησης (έντυπο Μ6), όπου απαιτείται, για τη χορήγηση 

ΑΦΜ στη συσταθείσα εταιρεία. Ο ΑΦΜ αποδίδεται άµεσα από το Υπουργείο Οικονοµικών 

και αποστέλλεται ηλεκτρονικά στην Υπηρεσία Μιας Στάσης. Οι ∆ηλώσεις παραµένουν και 

φυλάσσονται στον φάκελο της εταιρείας στην αρµόδια Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ ή στο Τµήµα 

Γ.Ε.ΜΗ και µπορούν να διαβιβάζονται πρωτότυπες ή αντίγραφα στην αρµόδια ∆.Ο.Υ. 

κατόπιν αιτήµατος.  

δ. Αποστέλλει ηλεκτρονικά ή µε τηλεοµοιοτυπία αίτηµα εγγραφής της εταιρείας στα Μητρώα 

του αρµόδιου επιµελητηρίου (υπόδειγµα 5 του Παραρτήµατος ΙΙΙ).  Το Επιµελητήριο 

αυθηµερόν ή το αργότερο την επόµενη εργάσιµη ηµέρα αποστέλλει ηλεκτρονικά, µε 

αυτοµατοποιηµένο τρόπο ή µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, ή µε τηλεοµοιοτυπία στην 

Υπηρεσία Μιας Στάσης βεβαίωση εγγραφής της εταιρείας στα σχετικά Μητρώα (υπόδειγµα 

6 του Παραρτήµατος ΙΙΙ).  

δ. Καταχωρεί τον ΑΦΜ της νεοσυσταθείσας εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ και αναρτά την 

ανακοίνωση της περ. α του παρόντος άρθρου µε τον σχετικό ΚΑ∆ στο διαδικτυακό τόπο 

ΓΕΜΗ. 
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Άρθρο 12 

Χορήγηση βεβαίωσης σύστασης – ∆ιαβίβαση εγγράφων 

1. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας σύστασης της εταιρείας, όπως προβλέπεται στα άρθρα 

5 έως 11 της παρούσας, η Υπηρεσία Μιας Στάσης χορηγεί ατελώς βεβαίωση στην οποία 

αναφέρονται οι ενέργειες στις οποίες προέβη και το αποτέλεσµα το οποίο είχαν (υπόδειγµα 

7 του Παραρτήµατος ΙΙΙ). Ειδικότερα στη βεβαίωση κατ’ ελάχιστον αναφέρονται: Η 

ηµεροµηνία σύστασης της εταιρείας, η εταιρική µορφή αυτής, η επωνυµία και ο  διακριτικός 

τίτλος της, ο αριθµός ΓΕΜΗ και ο Κωδικός Αριθµός Καταχώρησης, ο ΑΦΜ της εταιρείας και 

η αρµόδια ∆.Ο.Υ και η εγγραφή της εταιρείας στα σχετικά µητρώα του Επιµελητηρίου. 

Εφόσον πρόκειται για ΑΕ ή ΕΠΕ στην βεβαίωση αναφέρεται και ο ΚΑ∆ του Εθνικού 

Τυπογραφείου.  

2. Ακολούθως, η Υπηρεσία Μιας Στάσης διαβιβάζει ηλεκτρονικά ή µε τηλεοµοιοτυπία την 

εκδοθείσα βεβαίωση ολοκλήρωσης της διαδικασίας σύστασης στα κατά τόπους αρµόδια 

Πρωτοδικεία για τις προσωπικές εταιρείες και τις ΕΠΕ και στις Περιφέρειες για τις Α.Ε., ενώ 

εντός δεκαπέντε (15) εργάσιµων ηµερών από τη σύσταση τους ακολουθεί και η διαβίβαση 

έντυπου αντιγράφου του καταστατικού της εταιρείας. Οµοίως, η Υπηρεσία Μιας Στάσης,  

διαβιβάζει εντός δεκαπέντε εργάσιµων (15) ηµερών από τη σύσταση της εταιρείας τον 

πλήρη φυσικό φάκελο αυτής, στο Τµήµα Γ.Ε.ΜΗ  ή στην κατά τόπο, µε βάση την έδρα της 

εταιρείας, αρµόδια Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Εφόσον η Υπηρεσία Μιας Στάσης είναι 

συµβολαιογράφος, ο φυσικός φάκελος που διαβιβάζεται περιλαµβάνει απλό αντίγραφο του  

καταστατικού και των επισυναπτόµενων σ’ αυτό εγγράφων και πρωτότυπα τα λοιπά 

έγγραφα και δηλώσεις.  

 

Άρθρο 13 

∆ιαδικασία Πληρωµών   

 

1. Η καταβολή των ποσών του Γραµµατίου Ενιαίου Κόστους Σύστασης, του ΦΣΚ, των 

δικαιωµάτων εγγραφής στον ΟΑΕΕ, καθώς και λοιπών πληρωµών για λογαριασµό τρίτων ή 

για χορήγηση αντιγράφων και βεβαιώσεων που αφορούν στην εταιρεία,  γίνεται τοις 

µετρητοίς ή εάν η αξία τους υπερβαίνει το ποσό των 1.500 € µε τραπεζική επιταγή, ή µε 
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κατάθεση του συνολικού ποσού στον τραπεζικό λογαριασµό της Κεντρικής Υπηρεσίας 

Γ.Ε.ΜΗ. και προσκόµιση του αποδεικτικού κατάθεσης της Τράπεζας. Εφόσον υπάρχει η 

τεχνική δυνατότητα, η καταβολή µπορεί να γίνει µέσω ηλεκτρονικών ή/και τηλεφωνικών 

τραπεζικών υπηρεσιών (web  ή/και phone banking),  πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας ή και 

διατραπεζικά.   

2. Η Υπηρεσία Μιας Στάσης για κάθε πληρωµή, η οποία γίνεται στην ίδια, εκδίδει εις διπλούν 

απόδειξη είσπραξης, στην οποία εκτός από το συνολικό ποσό είσπραξης αναγράφονται 

αναλυτικά και τα επιµέρους ποσά, καθώς και οι δικαιούχοι αυτών. Το πρώτο στέλεχος της 

απόδειξης δίδεται στον καταβάλλοντα, ενώ το αντίγραφο παραµένει και φυλάσσεται στον 

φάκελο της εταιρείας για δέκα (10) έτη.  

3. Σε περίπτωση που η σύσταση της εταιρείας δεν ολοκληρωθεί για λόγους που ανάγονται 

στο πρόσωπο των εταίρων και δεν καταχωρηθεί στο Γ.Ε.ΜΗ, επιστρέφεται το σύνολο των 

καταβληθέντων ποσών, εκτός του Γραµµατίου Κόστους Σύστασης Εταιρείας. Η επιστροφή 

του ποσού γίνεται εντός προθεσµίας τριάντα 30 ηµερών, η οποία άρχεται από την εποµένη 

εργάσιµη ηµέρα που λήγει η προθεσµία θεραπείας των ελλείψεων σύµφωνα µε την παρ. 3 

του αρ. 5, παρ. 3 του αρ. 6 και παρ. 3 του αρ. 7 του ν. 3853/2010.   

4. Τα ποσά τα οποία καταβάλλονται τοις µετρητοίς ή µε τραπεζική επιταγή στην Υπηρεσία 

Μιας Στάσης και έχουν εισπραχθεί για λογαριασµό τρίτων, κατατίθενται το αργότερο την 

εποµένη εργάσιµη ηµέρα από τον προϊστάµενο της Υπηρεσίας Μιας Στάσης ή εφόσον η 

Υπηρεσία Μιας Στάσης είναι συµβολαιογράφος, από τον ίδιο, ή από εξουσιοδοτηµένο προς 

τούτο υπάλληλο αυτών, στον τραπεζικό λογαριασµό που τηρείται από την Κεντρική 

Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.  

 

Άρθρο 14 

Γραµµάτιο Ενιαίου Κόστους Σύστασης Εταιρείας  

και λοιπά κόστη. 

Η Υπηρεσία Μιας Στάσης προβαίνει στην είσπραξη των ακόλουθων ποσών: 

1. Γραµµάτιο Κόστους Σύστασης Εταιρείας, το οποίο ανταποκρίνεται στο διοικητικό κόστος για 

τη σύσταση της εταιρείας από την Υπηρεσία Μίας Στάσης, και ορίζεται στο ποσό των 

πενήντα (50) ευρώ για τις προσωπικές εταιρείες και στο ποσό των εβδοµήντα (70) ευρώ για 
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τις Ε.Π.Ε. και ΑΕ. Αν οι ιδρυτές είναι πλέον των τριών (3), το ύψος του Γραµµατίου Κόστους 

Σύστασης Εταιρείας προσαυξάνεται κατά πέντε (5) ευρώ για κάθε επιπλέον ιδρυτή.   

2. Τέλος καταχώρησης Γ.Ε.ΜΗ, του άρθρου 8 του ν. 3419/2005, όπως τροποποιήθηκε µε το 

άρθρο 13 του ν. 3853/2010, το οποίο ορίζεται στο ποσό των δέκα (10) ευρώ, και 

καταβάλλεται από τον αιτούντα για κάθε καταχώρηση ή µεταβολή στο Γ.Ε.ΜΗ.  

3. Κόστος εγγραφής στο Επιµελητήριο, το οποίο υπολογίζεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην 

παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 2081/1992 (154 Α΄), όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 23 του 

ν.3419/2005 (297 Α΄).  

4. Τέλος υπέρ ταµείου Νοµικών, το οποίο σύµφωνα µε τη διάταξη της περ. ββ του εδ. ιστ της 

παραγράφου 1 του άρθρου 10 του ν.δ. 4114/1960 (164 Α΄), όπως ισχύει, ανέρχεται σε 

ποσοστό πέντε τοις χιλίοις (5%ο ) επί του κεφαλαίου των οµορρύθµων και ετερορρύθµων 

εταιρειών που αναγράφεται στο καταστατικό.  

5. Τέλος υπέρ του Ταµείου Προνοίας ∆ικηγόρων Αθηνών, το οποίο για τη σύσταση 

οµορρύθµων και ετερορρύθµων εταιρειών µε κεφάλαιο από 586,94 € και άνω ανέρχεται σε 

ποσοστό 1% επί του κεφαλαίου που αναγράφεται στο καταστατικό. Επιπλέον εισπράττεται 

χαρτόσηµο 3,6% επί του ανωτέρω 1%. Εάν το κεφάλαιο είναι έως 586,94 € εισπράττεται 

µόνο ποσό 5,80 €. Για τη σύσταση Ε.Π.Ε., ανεξαρτήτως ύψους του κεφαλαίου εισπράττεται 

ποσό 5,80€, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο π.δ. 273/95, (155 Α΄). 

6.  Για τη σύσταση ανωνύµων εταιρειών, τέλος υπέρ της Επιτροπής Ανταγωνισµού, το οποίο 

ανέρχεται σε ποσοστό 1%ο  επί του κεφαλαίου που αναγράφεται στο καταστατικό. 

7. Τέλος χορήγησης αντιγράφων και αποσπασµάτων σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην 

παράγραφο 2 του άρθρου 16 του ν. 3419/2005, όπως αντικαταστάθηκε µε την παράγραφο 

13 του άρθρου 13 του ν. 3853/2010, το οποίο ορίζεται στο ποσό των ευρώ τριών (3) ευρώ 

πλέον πενήντα λεπτών (0,50) για κάθε σελίδα. Εφόσον το αντίγραφο ή το απόσπασµα 

χορηγείται ηλεκτρονικά δεν καταβάλλεται πρόσθετο τέλος ανά σελίδα.    

8. Τέλος χορήγησης πιστοποιητικών σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην παράγραφο 2 του 

άρθρου 16 του ν. 3419/2005, όπως αντικαταστάθηκε µε την παράγραφο 13 του άρθρου 13 

του ν. 2853/2010, το οποίο ορίζεται στο ποσό των  τριών (3) ευρώ.  
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9. Τέλος για την παροχή εξ αποστάσεως πρόσβασης στα ηλεκτρονικά αρχεία του Γ.Ε.ΜΗ και 

αυτοδύναµης ανάκλησης των αποθηκευµένων δεδοµένων, για τους εγγεγραµµένους στο 

Γ.Ε.ΜΗ, σύµφωνα µε την παρ. 5 του άρθρου 16 του ν. 3419/2010, το οποίο ορίζεται στο 

ποσό των δεκαπέντε (15) ευρώ ετησίως. Στο κόστος αυτό συµπεριλαµβάνεται η χορήγηση 

κωδικού χρήστη και κωδικού πρόσβασης σύµφωνα µε την παράγραφο 7 του άρθρου 17 της 

παρούσας.  

10. Τα τέλη των παραγράφων 7 και 8  του παρόντος καταβάλλονται από τον ενδιαφερόµενο 

στην κατά περίπτωση αρµόδια υπηρεσία καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ. Τα τέλη της 

παραγράφου 7 αποδίδονται κατά το πάγιο ποσό τους στην Κεντρική Ένωση Επιµελητηρίων 

(Κ.Ε.Ε.) και κατά το ποσό που καταβάλλεται για κάθε σελίδα στην Υπηρεσία που χορηγεί το 

απόσπασµα ή το αντίγραφο. Εφόσον τα αντίγραφα και τα αποσπάσµατα χορηγούνται 

ηλεκτρονικά, το τέλος περιέρχεται εξ ολοκλήρου στην Κ.Ε.Ε. Το τέλος που καταβάλλεται για 

την χορήγηση πιστοποιητικών, σύµφωνα µε την παράγραφο 8 του παρόντος, περιέρχεται 

εξ ολοκλήρου στην Κ.Ε.Ε.   

11. Τα τέλη, καθώς και τυχόν άλλα ποσά που εισπράττονται από την Υπηρεσία Μιας Στάσης 

για λογαριασµό τρίτων, επιµερίζονται και αποδίδονται στους δικαιούχους εντός πέντε (5) 

εργάσιµων ηµερών από την επιτυχή καταχώρηση στο Γ.Ε.ΜΗ.. Η καταβολή γίνεται µε 

χρέωση του τραπεζικού λογαριασµού που τηρεί η Κεντρική Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ, σύµφωνα µε 

τις παραγράφους 1 και 4 του άρθρου 13 της παρούσας και πίστωση του τραπεζικού 

λογαριασµού των δικαιούχων µε ηλεκτρονικά µέσα. Η Κεντρική Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ 

αποστέλλει ηλεκτρονικά προς τους δικαιούχους τριµηνιαίες συγκεντρωτικές καταστάσεις 

στις οποίες περιγράφονται αναλυτικά τα εισπραχθέντα ποσά, η ηµεροµηνία είσπραξης, 

καθώς και τα ακόλουθα στοιχεία της καταβάλλουσας εταιρείας:  

α. Όνοµα και η επωνυµία    

β. Νοµική Μορφή  

γ.  ΑΦΜ  

δ. Αριθµός Γ.Ε.ΜΗ  

ε. Κεφάλαιο   
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στ. Ειδικά για τον ΟΑΕΕ, τα ονόµατα και ΑΦΜ των εταίρων για τους οποίους εισπράχθηκε 

δικαίωµα εγγραφής  

 

 

Μέρος Β΄  

Πληροφοριακά Συστήµατα  Γ.Ε.ΜΗ και Υπηρεσίας Μιας Στάσης 

 

Άρθρο 15 

∆ιαβίβαση στοιχείων  

1. Το πληροφοριακό σύστηµα Υπηρεσίας Μιας Στάσης διασυνδέεται ηλεκτρονικά µε την Βάση 

∆εδοµένων και το πληροφοριακό σύστηµα Γ.Ε.ΜΗ, προκειµένου να επικοινωνεί εξ 

αποστάσεως ηλεκτρονικά και να ανταλλάσσει δεδοµένα µε τις Υπηρεσίες του Υπουργείου 

Οικονοµικών,  του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, τις 

Περιφέρειες, τα ∆ικαστήρια, το Εθνικό Τυπογραφείο και τους Οργανισµούς Κοινωνικής 

Ασφάλισης για την σύσταση εταιρειών σύµφωνα µε τους  ν. 3419/2005 και ν. 3853/2010. 

Για την σύνδεση και την ανταλλαγή δεδοµένων, τηρούνται οι διεθνείς, ευρωπαϊκές και 

εθνικές προδιαγραφές για την ασφάλεια και την ακεραιότητα του δικτύου και των 

διαβιβαζόµενων δεδοµένων. Ειδικότερα, τα δεδοµένα διαβιβάζονται µε κρυπτογραφηµένο 

και ασφαλή τρόπο, σύµφωνα µε τα πρότυπα και τις προδιαγραφές που θέτει το Πλαίσιο  

Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, σύµφωνα µε το άρθρο 27 του ν. 

3731/2008 (263  Α΄) και τηρώντας τους κανόνες Πολιτικής Ασφάλειας Πληροφοριακών 

Συστηµάτων των διασυνδεόµενων υπηρεσιών. 

2. Η διαβίβαση  στοιχείων, η ανταλλαγή πληροφοριών και η χορήγηση βεβαιώσεων και 

πιστοποιητικών µεταξύ των Υπηρεσιών Μιας Στάσης και των ∆ηµόσιων Υπηρεσιών, 

δύνανται να διενεργούνται και µε τηλεοµοιοτυπία ή µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, 

σύµφωνα µε το άρθρο 14 του ν. 2672/1998 (290 Α΄) «Οικονοµικοί πόροι της Νοµαρχιακής 

Αυτοδιοίκησης και άλλες ∆ιατάξεις» και το π.δ. 342/2002 (284 Α΄) «∆ιακίνηση εγγράφων µε 

ηλεκτρονικό ταχυδροµείο µεταξύ των δηµοσίων υπηρεσιών, Ν.Π.∆.∆ και Ο.Τ.Α ή µεταξύ 

αυτών και των φυσικών ή νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου και ενώσεων φυσικών 
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προσώπων». Η διαβίβαση στοιχείων µε τα  ανωτέρω µέσα γίνεται σε κάθε περίπτωση 

αδυναµίας διασύνδεσης  της Υπηρεσίας Μιας Στάσης µε άλλα δηµόσια µητρώα. 

 

Άρθρο 16 

∆ιαδικτυακός Τόπος Γ.Ε.ΜΗ 

1. Η Κεντρική Υπηρεσία Γ.ΕΜΗ τηρεί τον ∆ηµόσιο ∆ιαδικτυακό τόπο Γ.Ε.ΜΗ, στον οποίο 

δηµοσιεύεται κάθε πληροφορία που είναι απαραίτητη για τη σύσταση εταιριών και τη 

δηµόσια χρήση του Γ.Ε.ΜΗ.  

2. Στο διαδικτυακό τόπο Γ.Ε.ΜΗ δηµοσιεύονται το Γενικό Ευρετήριο Επωνυµιών και η Μερίδα, 

σύµφωνα µε τα οριζόµενα την παρ. 9 του άρθρου 5 του ν. 3419/2005, όπως 

αντικαταστάθηκε µε την παρ. 4 του άρθρου 13 του ν. 3853/2010, καθώς και τα στοιχεία των 

εταιριών που υπόκεινται εκ του νόµου σε δηµοσιότητα. 

3. Στον διαδικτυακό τόπο Γ.Ε.ΜΗ αναρτώνται πληροφορίες σχετικά µε τις Υπηρεσίες Μιας 

Στάσης, όπως ενδεικτικά:  

α. η διεύθυνση, οι ώρες υποδοχής κοινού, τα στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο, 

τηλεοµοιότυπο, ηλεκτρονικό ταχυδροµείο), και οι τρόποι πληρωµής που κάθε µία απ’ αυτές 

υποστηρίζει. Οι Υπηρεσίες Μιας Στάσης µπορούν να κατατάσσονται µε γεωγραφικά 

κριτήρια, καθώς και µε βάση τη νοµική µορφή των εταιρειών που έχουν αρµοδιότητα να 

συστήνουν. Τα στοιχεία αυτά µπορούν να αναρτώνται όσον αφορά τους Συµβολαιογράφους 

που λειτουργούν ως Υπηρεσία Μίας Στάσης, και στο διαδικτυακό τόπο της Συντονιστικής 

Επιτροπής των Συµβολαιογραφικών Συλλόγων.  

β. τα δικαιολογητικά που απαιτούνται και οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι 

ενδιαφερόµενοι προκειµένου να συστήσουν εταιρεία µέσω των Υπηρεσιών Μιας Στάσης, 

καθώς  και τα κόστη σύστασης ανά εταιρικό τύπο.  

γ. κανονισµοί, εγκύκλιοι και αποφάσεις ∆ηµοσίων Υπηρεσιών και του  Εποπτικού 

Συµβούλιου του Γ.Ε.ΜΗ, που αφορούν τη διαδικασία σύστασης εταιρειών και τις 

καταχωρήσεις στο Γ.Ε.ΜΗ.  

4. Στο διαδικτυακό τόπο Γ.Ε.ΜΗ τηρείται λογισµικό που η χρήση του είναι ελεύθερη και 

δωρεάν, µέσω του οποίου οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υπολογίζουν το ακριβές κόστος 
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σύστασης εταιρείας σύµφωνα µε τον ν. 3853/2010, ανάλογα µε τον τύπο της εταιρείας και 

το κεφάλαιο αυτής. 

5. Η Κεντρική Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ είναι αρµόδια για την έγκαιρη ενηµέρωση του περιεχοµένου 

της διαδικτυακής πύλης Γ.Ε.ΜΗ. Ειδικά για τις πληροφορίες της παραγράφου 3 του 

παρόντος, οι απαραίτητες πληροφορίες παρέχονται στην Κεντρική Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ από 

το Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και τη 

Συντονιστική Επιτροπή των Συµβολαιογραφικών Συλλόγων για τα  ΚΕΠ και τους 

συµβολαιογράφους αντίστοιχα, καθώς και από τα Επιµελητήρια, που λειτουργούν ως 

Υπηρεσίες Μιας Στάσης. 

6. Η Κεντρική Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ διασφαλίζει την επαρκή διασύνδεση της διαδικτυακής πύλης 

µε τα πληροφορικά συστήµατα του Γ.Ε.ΜΗ και της Υπηρεσίας Μιας Στάσης για την παροχή 

των απαιτούµενων πληροφοριών και είναι αρµόδια για την τεχνική υποστήριξη του 

διαδικτυακού τόπου.     

 

Άρθρο 17  

Ασφαλής Πρόσβαση στα Πληροφοριακά Συστήµατα Γ.Ε.ΜΗ και Υπηρεσίας Μιας 

Στάσης 

1. Η πρόσβαση στο πληροφοριακό σύστηµα Γ.Ε.ΜΗ και στο πληροφοριακό σύστηµα  

Υπηρεσίας Μιας Στάσης γίνεται, σύµφωνα µε το Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής 

∆ιακυβέρνησης, σε κρυπτογραφηµένη και ασφαλή σύνδεση. Για την πρόσβαση στα 

ανωτέρω  συστήµατα απαιτείται η χορήγηση από την Κεντρική Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ κωδικού 

χρήστη και κωδικού πρόσβασης, οι οποίοι είναι προσωπικοί και χορηγούνται µόνο σε 

εξουσιοδοτηµένους χρήστες. Οι Υπηρεσίες Μιας Στάσης και οι υπόλοιπες δηµόσιες 

υπηρεσίες και φορείς προκειµένου να αποκτήσουν πρόσβαση στα  συστήµατα, όταν αυτή 

προβλέπεται, υποβάλλουν έγγραφη αίτηση στην οποία αναφέρουν τα στοιχεία, την ιδιότητα 

και την θέση των υπαλλήλων που ζητούν να οριστούν ως εξουσιοδοτηµένοι χρήστες.  Το 

ζεύγος κωδικού χρήστη και κωδικού πρόσβασης που χορηγείται σε κάθε χρήστη είναι 

µοναδικό και συνδέεται µαζί του µονοσήµαντα. Ο εξουσιοδοτηµένος χρήστης, οφείλει να 

τηρεί την µυστικότητα των κωδικών και είναι υπεύθυνος για κάθε καταχώρηση, µεταβολή 

και διαγραφή δεδοµένων που διενεργείται µε του κωδικούς που του έχουν χορηγηθεί. Η 

απόδοση των διαπιστευτηρίων (κωδικός χρήστη και κωδικός πρόσβασης) στους χρήστες 

ΑΔΑ: 4ΑΗΟΦ-Θ



των Υπηρεσιών Μίας Στάσης θα πρέπει να γίνεται µετά από  έλεγχο της ταυτότητάς τους 

από την Κεντρική Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Κάθε µεταβολή που αφορά το µητρώο Υπηρεσιών 

Μιας Στάσης γνωστοποιείται µε αυτόµατο τρόπο στις αρµόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου 

Οικονοµικών. Η πρόσβαση στις Υπηρεσίες του πληροφοριακού συστήµατος των 

Υπηρεσιών Μιας Στάσης για τα πιστοποιηµένα ΚΕΠ δύναται να πραγµατοποιείται και µέσω 

του συστήµατος των ΚΕΠ. Η ταυτοποίηση των χρηστών σε αυτή τη περίπτωση γίνεται µε 

ευθύνη των αρµοδίων υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και 

Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης µε βάση τις αρχές του Πλαισίου Παροχής Υπηρεσιών 

Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης. Στη περίπτωση πρόσβασης στο σύστηµα Υπηρεσιών Μιας 

Στάσης µέσω του συστήµατος των ΚΕΠ αποστέλλονται στο πληροφοριακό σύστηµα 

Υπηρεσίας Μιας Στάσης τα στοιχεία του υπαλλήλου που κάνει χρήση των Υπηρεσιών. 

Εφόσον η παραπάνω διασύνδεση δεν είναι τεχνικά εφικτή τα πιστοποιηµένα ως Υπηρεσία 

Μιας Στάσης ΚΕΠ χρησιµοποιούν το υφιστάµενο σύστηµα Υπηρεσίας Μιας Στάσης και 

πιστοποιούνται ως χρήστες σ’ αυτό. Η πρόσβαση στον φάκελο και η χορήγηση 

πιστοποιητικών και αντιγράφων δύναται να παρέχεται και µε τη χρήση στοιχείων 

ταυτοποίησης που προέρχονται από άλλο σύστηµα του ∆ηµοσίου, εφόσον αυτό είναι 

τεχνικά εφικτό και έχει υπάρξει προηγούµενη σχετική συµφωνία 

2. Το πληροφοριακό σύστηµα Υπηρεσίας Μιας Στάσης καταγράφει τις ενέργειες και τον χρόνο 

που τις πραγµατοποιεί ο εξουσιοδοτηµένος χρήστης. Η τήρηση των δεδοµένων αυτών 

γίνεται σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία για την προστασία προσωπικών δεδοµένων 

στον τοµέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Τα αρχεία καταγραφής ενεργειών και 

γεγονότων διατηρούνται για µεγάλο χρονικό διάστηµα για την περίπτωση αναδροµής σε 

ενέργειες του παρελθόντος. Αντίγραφο των αρχείων καταγραφής ενεργειών και γεγονότων 

πρέπει να τηρείται σε εφεδρικά αντίγραφα σε µη µεταβαλλόµενα αποθηκευτικά µέσα (write 

once read many) µε υψηλό χρόνο ζωής.  

3. Τα επιµελητήρια και οι συµβολαιογράφοι που λειτουργούν ως Υπηρεσία Μιας Στάσης, 

οφείλουν να διαθέτουν, πέρα από τους κωδικούς πρόσβασης, ηλεκτρονικό εξοπλισµό, 

τηλεφωνική σύνδεση, πρόσβαση και σύνδεση στο διαδίκτυο, τηλεοµοιότυπο και σαρωτή. 

Επίσης, οφείλουν να διαθέτουν λογισµικό που διασφαλίζει την αποτελεσµατική 

αντιµετώπιση ιών και λοιπών κακόβουλων επιθέσεων. Τέλος, πρέπει, να λαµβάνουν και να 

αποστέλλουν έγγραφα ψηφιακώς υπογεγραµµένα, µε ψηφιακά πιστοποιητικά που έχουν 

εκδοθεί σύµφωνα µε  τον κανονισµό πιστοποίησης της Αρχής Πιστοποίησης του Ελληνικού 
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∆ηµοσίου (ΚΥΑ Φ60/38/232, 799Β΄) ή τις προϋποθέσεις που θέτει το π.δ. 150/2001 (125 

Α΄). Η Κεντρική Ένωση Επιµελητηρίων και η Συντονιστική Επιτροπή των 

Συµβολαιογραφικών Συλλόγων, πιστοποιούν ότι τα Επιµελητήρια και οι Συµβολαιογράφοι 

αντίστοιχα, πληρούν τις προϋποθέσεις του παρόντος άρθρου και ότι είναι σε θέση να 

διακινούν έγγραφα και δεδοµένα µε υψηλή ασφάλεια.  

4. Το Εποπτικό Συµβούλιο, µετά από γνώµη της Κεντρικής Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ, καθορίζει τις 

διαδικασίες διαχείρισης των χρηστών και πιστοποίησης των Επιµελητηρίων και των 

Συµβολαιογράφων. Ενδεικτικά, µπορεί να εξειδικεύει τον τεχνικό και ηλεκτρονικό εξοπλισµό 

που πρέπει να διαθέτουν οι Υπηρεσίες Μιας Στάσης, τις προϋποθέσεις και τα απαραίτητα 

προσόντα τα οποία πρέπει να διαθέτουν τα πρόσωπα τα οποία ορίζονται ως 

εξουσιοδοτηµένοι χρήστες, τους λόγους διακοπής της πρόσβασης και τους κανόνες 

συµπεριφοράς των χρηστών και της χρήσης των πληροφοριών.  

5. Οι φορείς πιστοποίησης προβαίνουν σε ελέγχους των πιστοποιηµένων χρηστών και 

εφόσον διαπιστώσουν ότι δεν τηρούνται οι προϋποθέσεις πιστοποίησης, προβαίνουν στην 

άρση αυτής και ειδοποιούν την Κεντρική Υπηρεσία Γ. Ε. ΜΗ για τη διακοπή της πρόσβασης 

στα πληροφοριακά συστήµατα Γ. Ε. ΜΗ και Υπηρεσίας Μιας Στάσης. 

6. Η Κεντρική Υπηρεσία Γ. Ε. ΜΗ αναστέλλει άµεσα την πρόσβαση σε πιστοποιηµένο χρήστη, 

εφόσον διαπιστώσει κακόβουλη εισαγωγή ή µεταβολή δεδοµένων καθώς και παρακράτηση 

χρηµάτων και ζητά από τις αρµόδιες υπηρεσίες ελέγχου στις οποίες κατά περίπτωση 

υπάγονται οι Υπηρεσίες Μιας Στάσης, την άµεση διερεύνηση της υπόθεσης. Το πόρισµα 

κοινοποιείται στην Κεντρική Υπηρεσία Γ. Ε. ΜΗ, η οποία, βάσει αυτού. προβαίνει στη 

διακοπή της πρόσβασης οριστικά ή προσωρινά, ή την άρση της κατά τα ανωτέρω 

αναστολής.   

7. Η πρόσβαση, µέσω του διαδικτυακού τόπου του Γ.Ε.ΜΗ στα στοιχεία του φακέλου, για τους  

υπόχρεους του άρθρου 1 του ν. 3419/2005 είναι δυνατή, µε τη χρήση κωδικού χρήστη και 

κωδικού πρόσβασης που εκδίδονται από την Κεντρική Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ και χορηγούνται σ’ 

αυτούς, µετά από αίτησή τους και την καταβολή τέλους σύµφωνα µε την παράγραφο 9 του 

άρθρου 14 της παρούσας. Σε περίπτωση που ο υπόχρεος είναι νοµικό πρόσωπο, οι 

κωδικοί εκδίδονται στο όνοµα του νοµίµου εκπροσώπου του. Οι κωδικοί αυτοί επιτρέπουν 

την πρόσβαση αποκλειστικά στον φάκελο που αντιστοιχεί σε συγκεκριµένο αριθµό Γ.Ε.ΜΗ. 

Με τους κωδικούς αυτούς οι υπόχρεοι δύνανται να ζητούν και να λαµβάνουν ηλεκτρονικά 
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αντίγραφα από το περιεχόµενο του φακέλου, καθώς και πιστοποιητικά και βεβαιώσεις, 

καταβάλλοντας το αντίστοιχο τέλος, όπως αυτό ορίζεται  στις παραγράφους 7 και 8 του 

άρθρου 14 της παρούσας.  

8. Ειδικά για τις εταιρείες που συστήνονται από της Υπηρεσίες Μιας Στάσης, ο κωδικός 

χρήστη και ο κωδικός πρόσβασης χορηγούνται από αυτές αµέσως µετά την καταχώρηση 

στο Γ.Ε.ΜΗ. Εναλλακτικά, ο κωδικός χρήστη και ο κωδικός πρόσβασης δύνανται να 

αποστέλλονται από την Κεντρική Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ στον νόµιµο εκπρόσωπο της εταιρείας, 

στην έδρα της εταιρείας, εντός δεκαπέντε (15) εργάσιµων ηµερών από την καταχώρηση στο 

Γ.Ε.ΜΗ. Στην περίπτωση αυτή, η αποστολή τους πρέπει να γίνεται µε τρόπο που 

διασφαλίζει την παράδοση στον νόµιµο παραλήπτη και τη µυστικότητά τους. Ο Υπόχρεος 

είναι υπεύθυνος για την µυστικότητα των κωδικών και την ορθή χρήση αυτών από την 

παραλαβή τους.  

 

Άρθρο 18  

Παρατεταµένη Αδυναµία Πρόσβασης και Αποθήκευσης ∆εδοµένων 

1. Η Κεντρική Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ είναι αρµόδια για την τήρηση εφεδρικής βάσης δεδοµένων 

στην οποία αποθηκεύονται τα δεδοµένα του Γ.Ε.ΜΗ και η οποία υποστηρίζει και εξυπηρετεί 

τις Υπηρεσίες Μιας Στάσης σε περίπτωση αδυναµίας της κεντρικής βάσης δεδοµένων.  

2. Σε περίπτωση  παρατεταµένης µερικής ή ολικής αδυναµίας πρόσβασης στο πληροφοριακό 

σύστηµα της Υπηρεσίας Μιας Στάσης, οι Υπηρεσίες Μιας Στάσης παραλαµβάνουν και 

ελέγχουν τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, και αποστέλλουν και ζητούν από τους κατά 

περίπτωση αρµόδιους φορείς τις απαραίτητες δηλώσεις, βεβαιώσεις και πιστοποιητικά µε 

όποιον τρόπο είναι τεχνικά εφικτός.  Με την επαναφορά της λειτουργίας του συστήµατος 

καταχωρούνται τα στοιχεία που έχουν συλλεχθεί και αρχίζουν να µετράνε οι προθεσµίες του 

τίθενται για την καταχώρηση στο Γ.Ε.ΜΗ.. 

 

Άρθρο 19 

Τελικές  - Μεταβατικές ∆ιατάξεις 
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1. Από την έναρξη λειτουργίας του Γ.Ε.ΜΗ, όλες οι νεοσυσταθείσες εταιρείες καταχωρούνται 

σ’ αυτό κατά τα προβλεπόµενα στο ν. 3419/2005. Οι εταιρείες αυτές λαµβάνουν 

αποκλειστικά αρ. Γ.Ε.ΜΗ.  

2. Η µετάπτωση στη βάση δεδοµένων του Γ.Ε.ΜΗ των στοιχείων που αφορούν τα πρόσωπα 

της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3419/2005 γίνεται σταδιακά και πάντως εντός έτους από την 

έναρξη ισχύος της παρούσας. Η µετάπτωση των στοιχείων γίνεται µε ευθύνη της Κεντρικής 

Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ, η οποία για το σκοπό αυτό µπορεί να ζητά από τα επιµελητήρια και τις 

αρµόδιες διοικητικές και δικαστικές αρχές τη χορήγηση στοιχείων που τηρούνται σε 

ηλεκτρονική µορφή και την πρόσβαση στις βάσεις δεδοµένων τους. Η χορήγηση των 

στοιχείων και η πρόσβαση στις βάσεις δεδοµένων γίνεται χωρίς την καταβολή οποιοδήποτε 

τιµήµατος. Η πρόσβαση στα στοιχεία και η επεξεργασία αυτών γίνεται σύµφωνα µε τις 

διατάξεις του ν. 2472/1997, ως ισχύει.  

3. Για τα στοιχεία που τηρούνται αποκλειστικά σε έντυπη µορφή, η Κεντρική Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ 

σε συνεργασία µε τους φορείς όπου τηρούνται µπορεί να προχωρά σε ψηφιοποίηση και 

καταχώρησή τους στη βάση δεδοµένων του Γ.Ε.ΜΗ ή σε άλλη βάση δεδοµένων µε την 

οποία αυτό διασυνδέεται. Οι υπόχρεοι κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του ν. 

3419/2005 µπορούν, µετά από πρόσκληση της Κεντρικής Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ, να 

υποβάλλουν στην αρµόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ ή στο Τµήµα Γ.Ε.ΜΗ, σε ηλεκτρονική µορφή 

τα υφιστάµενα στοιχεία που καταχωρούνται στην Μερίδα και στον Φάκελο τους. Στην 

περίπτωση αυτή, οι Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ και το Τµήµα Γ.Ε.ΜΗ οφείλουν να ελέγχουν τα 

στοιχεία και µπορούν να ζητούν πρόσθετες διευκρινήσεις από τους υπόχρεους πριν 

προβούν σε ψηφιοποίηση και καταχώρηση στο Γ.Ε.ΜΗ.   

4. Μέχρι την πλήρη λειτουργία του πληροφοριακού συστήµατος Γ.Ε.ΜΗ και της Υπηρεσίας 

Μιας Στάσης, τα αντίγραφα των καταστατικών µαζί µε την βεβαίωση της παραγράφου 1 του 

άρθρου 12 της παρούσας διαβιβάζονται στα κατά τόπους αρµόδια Πρωτοδικεία και για τις 

Α.Ε. στις κατά τόπους αρµόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο 

πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 12. Η αναζήτηση των αντιγράφων αυτών 

από τα Πρωτοδικεία και τις υπηρεσίες της Περιφέρειας γίνεται µε τον αριθµό Γ.Ε.ΜΗ, ο 

οποίος αντικαθιστά τις αντίστοιχες καταχωρήσεις στα Μητρώα ή στα Βιβλία προσωπικών 

εταιρειών και Ε.Π.Ε. που τηρούνται στο Πρωτοδικείο και τον Αριθµό Μητρώου Α.Ε, για τις 

Ανώνυµες εταιρείες.   
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Άρθρο 20 

Παραρτήµατα 

Τα προσαρτώµενα Παραρτήµατα  αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας  Κοινής 

Υπουργικής  Απόφασης. Τα υποδείγµατα των παραρτηµάτων είναι δεσµευτικά µόνο κατά το 

περιεχόµενό τους και δεν περιορίζουν την δυνατότητα των αρµόδιων κατά περίπτωση 

υπηρεσιών να  εκδίδουν διαφορετικής µορφής αντίστοιχα έντυπα.   
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Άρθρο 21 

Έναρξη Ισχύος 

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει την 4η Απριλίου 2011. 

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ  

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

 

 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 

 

 

 

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΣΕΛΑΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 

 

 

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΟΒΛΙΑΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 

 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ 

∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ∆ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ  
ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 

 

 

 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙ∆ΗΣ 
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Πίνακες ∆ιανοµής: 

1. Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης 

• Γραφείο Υπουργού 

• Γραφείο Υφυπουργού 

• Γραφείο Γενικού Γραµµατέα 

2. Υπουργείο Οικονοµικών 

• Γραφείο Υπουργού 

• Γραφείο Υφυπουργού 

• Γραφείο Γενικού Γραµµατέα 

3. Υπουργείο Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας 

• Γραφείο Υπουργού 

• Γραφείο Υφυπουργού 

• Γραφείο Γενικού Γραµµατέα Εµπορίου 

• ∆/ νση ∆ιοικητικού για τη δηµοσίευση στο Εθνικό Τυπογραφείο 

• ∆/νση Εµπορικών Οργανώσεων Τµήµα Β’  (2)  

• ∆/νση Ανωνύµων Εταιριών και Πίστεως (1) 

4. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης 

• Γραφείο Υπουργού 

• Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού 

• Γραφείο Γενικού Γραµµατέα 

5. Υπουργείο ∆ικαιοσύνης ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων 

• Γραφείο Υπουργού 

• Γραφείο Υφυπουργού 

• Γραφείο Γενικού Γραµµατέα 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

 

ΕΞΟΥΣΙΟ∆ΟΤΗΣΗ- ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ 
 (άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το 
αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

 

ΠΡΟΣ
(1):  

Ο – Η Όνοµα :  Επώνυµο :  

Όνοµα και Επώνυµο Πατέρα :   

Όνοµα και Επώνυµο Μητέρας :  

Όνοµα και Επώνυµο Συζύγου :  

Ηµεροµηνία γέννησης(2) :  

Ηµεροµηνία γέννησης συζύγου(2)::  

Τόπος γέννησης :  

Αριθµός ∆ιαβατηρίου:  Αριθµός 
άδειας 
διαµονής: 

 

Αριθµός ∆ελτίου Ταυτότητας :  ΑΦΜ:  ΑΜΚΑ:  

Αριθµός άδειας ανεξάρτητης 
οικονοµικής δραστηριότητας : 

 Πρώτο έτος 
Ασφάλισης :  

 

Φορέας Ασφάλισης :  Τηλέφωνο:   

Υπόδειγµα 1 
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Τόπος κατοικίας :  Οδός :   Αριθ:  ΤΚ:  

Αριθ. FAX :  Email :  

 

             

 

 

Ηµεροµηνία 

    

 

Ο Εξουσιοδοτών 

 

 

Με ατοµική µου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 
6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 

Εξουσιοδοτώ τον                                                        όπως προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες 
που κατά νόµο απαιτούνται για τη σύσταση της εταιρείας µε τη νοµική µορφή 
…………..επωνυµία………………………………………..και διακριτικό τίτλο                                         .  

Συµπεριλαµβανοµένης της εντολής: 

Α. Να καταθέτει και υπογράφει για λογαριασµό µου όλα τα αναγκαία έγγραφα για τη σύσταση της 
εταιρείας, όπως αιτήσεις, δηλώσεις, υπεύθυνες δηλώσεις και βεβαιώσεις, εκτός από την υπογραφή του 
καταστατικού της εταιρείας

(4), και να παραλαµβάνει τα σχετικά έγγραφα, όπως βεβαιώσεις, 
πιστοποιητικά και αποδείξεις πληρωµής που χορηγεί η Υπηρεσία Μιας Στάσης. 

Β. Να προβαίνει σε συνεργασία µε την Υπηρεσία Μιας Στάσης στην τροποποίηση της επωνυµίας και 
του διακριτικού τίτλου της υπό σύσταση εταιρείας εφόσον αυτά προσκρούουν σε προηγούµενη 
καταχώρηση. 

Γ. Να χορηγεί προς την Υπηρεσία Μιας Στάσης την εντολή να προβεί σε αναζήτηση στοιχείων και 
πιστοποιητικών που είναι απαραίτητα για τη σύσταση της εταιρείας.  

∆. Να υποβάλλει συµπληρωµατικά στοιχεία και πρόσθετες διευκρινήσεις προς την Υπηρεσία Μιας 
Στάσης εφόσον ζητούνται. 

Ε. Να προβαίνει στην πληρωµή των απαραίτητων ποσών που είναι αναγκαία για τη σύσταση της 
εταιρείας, καθώς και για την εγγραφή µου στον αρµόδιο ασφαλιστικό οργανισµό, εφόσον απαιτείται.  

ΣΤ. Να υποβάλει αίτηµα για τη χορήγηση στη συσταθείσα εταιρεία κωδικού χρήστη και κωδικού 
πρόσβασης για την εξ’ αποστάσεως πρόσβαση στο πληροφοριακό σύστηµα του ΓΕΜΗ. 

Τέλος δηλώνω ότι εφόσον η εταιρεία δεν καταχωρηθεί στο Γ.Ε.ΜΗ τα επιστρεφόµενα ποσά, σύµφωνα 
µε την παρ. 3 του αρ. 5 ή την παρ. 3 του αρ. 6 ή την παρ. 3 αρ. 7 του ν. 3853/2010,  επιθυµώ να 
πιστωθούν στον µε αρ.              και ΙΒΑΝ              λογαριασµό που τηρείται 
στην…………………………………(5)  
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(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόµενο πολίτη η Υπηρεσία Μιας Στάσης  που απευθύνεται η αίτηση. 

(2) Αναγράφεται ολογράφως.  

(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά µε έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του 
άρθρου 8 τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών µηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει 
στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιµωρείται µε κάθειρξη 
µέχρι 10 ετών. 

(4) Για την υπογραφή από τρίτο πρόσωπο καταστατικού που συντάσσεται µε συµβολαιογραφικό έγγραφο απαιτείται η 
προσκόµιση ειδικού πληρεξουσίου.  

 (5) Ο αρ. λογαριασµού που δηλώνεται για την επιστροφή µέρους των καταβληθέντων ποσών, είναι ο ίδιος για  
όλους του ιδρυτές.    
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Υπόδειγµα 2 

(συµπληρώνεται από την Υπηρεσία Μιας Στάσης) 

Κατάλογος εγγράφων που κατατέθηκαν στην Υπηρεσία Μιας Στάσης για τη σύσταση της 
…….(τύπος εταιρείας) µε την επωνυµία …………………………και τον διακριτικό 

τίτλο…………………………….. 

 

 Έγγραφα Σύστασης Ναι Όχι   

 

∆εν απαιτείται Να 
αναζητηθεί 

1. Υπεύθυνη ∆ήλωση – 
εξουσιοδότηση για τον ορισµό 
εκπροσώπου (Υπόδειγµα 1) 

    

2. Παροχή εντολής – 
πληρεξουσιότητας προς την 
Υπηρεσία Μιας Στάσης για τη 
σύσταση της εταιρείας 
(Υπόδειγµα 3) 

    

3. Ορισµός Αντικλήτου 
(Υπόδειγµα 4) 

    

4. Καταστατικό ΟΕ ή ΕΕ     

5. Αστυνοµική Ταυτότητα ή 
ακριβές αντίγραφο αυτής  

    

6. ∆ιαβατήριο ή ακριβές 
αντίγραφο αυτού  

    

7. Ταυτότητα υπηκόων κρατών 
µελών της ΕΕ ή ακριβές 

αντίγραφο αυτής 

    

8. Άδεια διαµονής ή ακριβές 
αντίγραφο αυτής 

    

9. Άδεια διαµονής για άσκηση 
ανεξάρτητης οικονοµικής 

∆ραστηριότητας ή ακριβές 
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αντίγραφο αυτής 

10. Αποδεικτικό κατάθεσης στον 
τραπεζικό λογαριασµό Γ.Ε.ΜΗ 

    

11 Θεωρηµένο µισθωτήριο από 
∆.Ο.Υ. 

    

12 Αντίγραφο τίτλου κυριότητας     

13 Υπεύθυνη δήλωση για την 
δωρεάν παραχώρηση της 

χρήσης του ακινήτου 

    

14 Μ1     

15 Μ3     

16 Μ6     

17 Μ7     

18 Μ8     

19 ∆ήλωση Φόρου Συγκέντρωσης 
Κεφαλαίου 

    

20 Ακριβές αντίγραφο 
καταστατικού της εταιρείας 

    

21 Ειδικό Πληρεξούσιο ή 
εξουσιοδότηση για την 

υπογραφή του καταστατικού  
(στοιχ. Ββ. Της παρ. 1 του 

άρθρου 4) 

    

22 ΦΕΚ νόµιµης εκπροσώπησης 
της Α.Ε 

    

23 Απόφαση ∆.Σ Α.Ε     
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24 Απόφαση συνέλευσης των 
εταίρων 

 

    

25 Κυρωµένο αντίγραφο του 
καταστατικού µε apostile 

(αλλοδαπός ιδρυτής) 

    

26 Επίσηµη µετάφραση του 
καταστατικού της εταιρείας 

στην ελληνική γλώσσα 

    

27 Πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής 
της χώρας έδρας του νοµικού 

προσώπου για την ύπαρξη της 
εταιρείας, µε επίσηµη 

µετάφρασή του 

    

30 Επικυρωµένο αντίγραφο του 
εγγράφου πληρεξουσιότητας 

για το διορισµό νοµίµου 
εκπροσώπου ή αντιπροσώπου 
του νοµικού προσώπου- ιδρυτή  
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ΕΝΤΟΛΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ 

ΤΩΝ Ι∆ΡΥΤΩΝ Η΄ ΤΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ  ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ   

 (άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το 
αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

ΠΡΟΣ
(1):  ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ :  

Α ΕΤΑΙΡΟΣ 

Ο – Η Όνοµα : 

  

Επώνυµο : 

 

Όνοµα και Επώνυµο Πατέρα :   

Όνοµα και Επώνυµο Μητέρας :  

Όνοµα και Επώνυµο Συζύγου :  

Ηµεροµηνία γέννησης (2):  

Ηµεροµηνία γέννησης συζύγου(2)::  

Τόπος γέννησης :  

Αριθµός ∆ιαβατηρίου:  Αριθµός 
άδειας 
διαµονής: 

 

Αριθµός ∆ελτίου Ταυτότητας :  ΑΦΜ :  ΑΜΚΑ:  

Αριθµός άδειας ανεξάρτητης 
οικονοµικής δραστηριότητας : 

 Πρώτο έτος 
Ασφάλισης : 

 

Φορέας Ασφάλισης :  Τηλέφωνο:  

Τόπος κατοικίας :  Οδός :   Αριθ:  ΤΚ:  

                                                                              Υπόδειγµα 3 
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Αριθ. FAX :  Email :  

  

Β ΕΤΑΙΡΟΣ  

Ο – Η Όνοµα : 

  

Επώνυµο : 

 

Όνοµα και Επώνυµο Πατέρα :   

Όνοµα και Επώνυµο Μητέρας :  

Όνοµα και Επώνυµο Συζύγου :  

Ηµεροµηνία γέννησης(2) :  

Ηµεροµηνία γέννησης συζύγου(2)::  

Τόπος γέννησης :  

Αριθµός ∆ιαβατηρίου:  Αριθµός 
άδειας 
διαµονής: 

 

Αριθµός ∆ελτίου Ταυτότητας :  Τηλέφωνο :  ΑΦΜ :  

Αριθµός άδειας ανεξάρτητης 
οικονοµικής δραστηριότητας : 

 ΑΜΚΑ :  

Φορέας Ασφάλισης :  Πρώτο έτος Ασφάλισης :   

Τόπος κατοικίας :  Οδός :   Αριθ:  ΤΚ:  

Αριθ. FAX :  Email :  
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Γ. ΕΤΑΙΡΟΣ ΝΟΜΙΚΟ 
ΠΡΟΣΩΠΟ 

 

Επωνυµία: 

 

 

 

∆ιακριτικός Τίτλος:  

Νοµική Μορφή:  ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.   

ΑΡΜΑΕ (5)  Γενικός Αριθµός 
Μητρώου Πρωτοδικείου 
(6) 

 

Ειδικός Αριθµός Μητρώου 
Πρωτοδικείου (6) 

 Βιβλία Πρωτοδικείου (6)  

ΑΦM:  Ε∆ΡΑ:  

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

Ο – Η Όνοµα :  Επώνυµο :  

Όνοµα και Επώνυµο Πατέρα :   

Όνοµα και Επώνυµο Μητέρας :  

Ηµεροµηνία γέννησης (2):  

Τόπος γέννησης :  

Αριθµός ∆ιαβατηρίου:  Αριθµός 
άδειας 
διαµονής: 

 

Αριθµός ∆ελτίου Ταυτότητας :  ΑΦΜ :  

ΑΔΑ: 4ΑΗΟΦ-Θ



Αριθµός άδειας ανεξάρτητης 
οικονοµικής δραστηριότητας : 

 Τηλέφωνο:  

ΑΔΑ: 4ΑΗΟΦ-Θ



 

Νοµιµοποιητικό Έγγραφο
   

Τόπος κατοικίας :  Οδός :   Αριθ:  ΤΚ:  

Αριθ. FAX :  Email :  

 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ  ΤΩΝ 
Ι∆ΡΥΤΩΝ 

Ο – Η Όνοµα : 

  

Επώνυµο : 

 

Όνοµα και Επώνυµο Πατέρα :   

Όνοµα και Επώνυµο Μητέρας :  

Ηµεροµηνία γέννησης (2):  

Τόπος γέννησης :  

Νοµιµοποιητικά Έγγραφα: (4)  

Αριθµός ∆ιαβατηρίου:  Αριθµός 
άδειας 
διαµονής: 

 

Αριθµός άδειας ανεξάρτητης 
οικονοµικής δραστηριότητας: 

 

Αριθµός ∆ελτίου Ταυτότητας :  ΑΦΜ :  Τηλέφωνο:  

Τόπος κατοικίας :  Οδός :   Αριθ:  ΤΚ:  

Αριθ. FAX :  Email :  

 

 

Με ατοµική µου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της 
παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 
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Ενεργών ως (εκπρόσωπος/ πληρεξούσιος) δυνάµει της προσκοµιζόµενης  

 

Εξουσιοδότησης (στοιχεία) ή  

 

συµβολαιογραφικού πληρεξουσίου του/ ης Συµβ/ φου (περιοχή) µε αριθµό…. 

 

κατ’ εντολή και για λογαριασµό του/ των 

 

πλήρη στοιχεία (όπως ανωτέρω, για περισσότερα από ένα άτοµα) 

 

χορηγώ την εντολή και πληρεξουσιότητα προς την Υπηρεσία Μιας Στάσης: 

 

Οι ως άνω ιδρυτές της Οµόρρυθµης/ Ετερόρρυθµης Εταιρείας χορηγούµε την εντολή και 
πληρεξουσιότητα προς την Υπηρεσία Μιας Στάσης:  

 
• ΚΕΠ (στοιχεία) 

 

• Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ (στοιχεία) 

 

Ώστε να προβεί στις ενέργειες που περιγράφονται στα άρθρα 4 και 5 του Ν. 3853/ 2010 για τη 
σύσταση της: 

Οµόρρυθµης  

 

ετερόρρυθµης εταιρείας µε 

 

την επωνυµία (και λατινικά) 

 

και το διακριτικό τίτλο (και λατινικά) 
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κεφάλαιο 

 

εταίρους 

 

διαχειριστή 

 

νόµιµο εκπρόσωπο 

 

Και ειδικότερα όπως η Υπηρεσία Μιας Στάσης  

Α. προβεί στη συµπλήρωση  και υποβολή προς τις αρµόδιες αρχές, κάθε είδους αιτήσεων, 
δηλώσεων, δικαιολογητικών και βεβαιώσεων που είναι απαραίτητες, όπως: 

 

1) αίτηση προς το αρµόδιο Επιµελητήριο                                             (συµπλήρωση στοιχείων) για 
την καταχώρηση της επωνυµίας  και του διακριτικού τίτλου της υπό σύσταση ως άνω εταιρίας 
και την εγγραφή της σ’ αυτό  

2) αίτηση  καταχώρησης της σύστασης της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ 

 

3) αίτηση προς τους αρµόδιους κατά περίπτωση ασφαλιστικούς οργανισµούς για: 

 

τη λήψη ασφαλιστικής ενηµερότητας των εταίρων 

 

και την εγγραφή  φυσικού/ ών προσώπου/ ων 

 

στα µητρώα των κατά περίπτωση αρµόδιων οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης: 

 

Οργανισµό Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελµατιών (ΟΑΕΕ) 

 

Άλλο φορέα ασφάλισης 
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4) αίτηση για: 

 

α) λήψη φορολογικής ενηµερότητας εταίρων 

 

β) υποβολή δήλωσης Φόρου Συγκέντρωσης Κεφαλαίου  

 

γ) χορήγηση αριθµού φορολογικού µητρώου (ΑΦΜ) 

 

o Εταίρου, φυσικού προσώπου ή νοµικού (αλλοδαπού) προσώπου, εφόσον δεν διαθέτει ήδη  

 

o Του νοµικού προσώπου µετά τη σύστασή του 

 

Β) προβεί στην είσπραξη των ποσών 

 

o Φόρου Συγκέντρωσης Κεφαλαίου 

 

o Γραµµατίου Ενιαίου Κόστους Σύστασης Εταιρείας 

 

o ∆ικαιώµατος εγγραφής στον ΟΑΕΕ εφόσον απαιτείται 

 

Καθώς και κάθε άλλου ποσού η είσπραξη του οποίου θα απαιτηθεί κατά τη διαδικασία σύστασης 
της ανωτέρω εταιρείας και στην απόδοσή των ποσών στους τελικούς δικαιούχους αυτών 

 

Γ) αναζητήσει και παραλάβει τα σχετικά πιστοποιητικά και βεβαιώσεις από τις αρµόδιες 
Υπηρεσίες, Φορείς και Οργανισµούς 

∆) αιτηθεί από την Κεντρική Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ τη χορήγηση κωδικού χρήστη και κωδικού 
πρόσβασης για την εξ’ αποστάσεως πρόσβαση στο πληροφοριακό σύστηµα Γ.Ε.ΜΗ  

 Ε) προβεί σε κάθε άλλη απαιτούµενη ενέργεια ακόµη κι αν δεν αναφέρεται ρητά στην παρούσα, 
προκειµένου να συσταθεί σύµφωνα µε τα άρθρα 4 και 5 του ίδιου ως άνω νόµου η υπό σύσταση 
εταιρεία 
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Αριθµός λογαριασµού τραπέζης και ΙΒΑΝ 

 

 

……………. (τόπος) 

 

Ηµεροµηνία……………… 

 

Ο/Οι  Εντολ….  

…………….. (ονοµατεπώνυµο) 

………………. (υπογραφή) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόµενο πολίτη η Υπηρεσία Μιας Στάσης που απευθύνεται η αίτηση. 

(2) Αναγράφεται ολογράφως.  

(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά µε έγγραφη 
υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών µηνών. Εάν ο υπαίτιος 
αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος 
βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιµωρείται µε κάθειρξη µέχρι 10 ετών. 

(4) Αναφέρονται οι εξουσιοδοτήσεις βάσει του υποδείγµατος 1.του Παραρτήµατος I. 

(5) Συµπληρώνεται για ανώνυµες εταιρίες οι οποίες έχουν συσταθεί πριν τις 4 Απριλίου 2011. 

(6) Συµπληρώνεται για εταιρίες περιορισµένης ευθύνης, οµόρρυθµες και ετερόρρυθµες εταιρίες οι 
οποίες έχουν συσταθεί πριν τις 4 Απριλίου 2011 
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ΕΝΤΟΛΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ 

ΤΩΝ Ι∆ΡΥΤΩΝ Η΄ ΤΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥΣ  

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  ΜΕ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 

 (άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το 
αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

ΠΡΟΣ
(1) :  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ :  

Α ΕΤΑΙΡΟΣ 

Ό- Η Όνοµα : 

  

Επώνυµο : 

 

Όνοµα και Επώνυµο Πατέρα :   

Όνοµα και Επώνυµο Μητέρας :  

Όνοµα και Επώνυµο Συζύγου :  

Ηµεροµηνία γέννησης (2):  

Ηµεροµηνία γέννησης συζύγου(2)::  

Τόπος γέννησης :  

Αριθµός ∆ιαβατηρίου:  Αριθµός 
άδειας 
διαµονής: 

 

Αριθµός ∆ελτίου Ταυτότητας :  ΑΦΜ :  ΑΜΚΑ:  

Υπόδειγµα 4 
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Αριθµός άδειας ανεξάρτητης 
οικονοµικής δραστηριότητας : 

 Πρώτο έτος 
Ασφάλισης : 

 

Φορέας Ασφάλισης :  Τηλέφωνο:  

Τόπος κατοικίας :  Οδός :   Αριθ:  ΤΚ:  

Αριθ. FAX :  Email :  

  

Β ΕΤΑΙΡΟΣ  

Ο – Η Όνοµα : 

  

Επώνυµο : 

 

Όνοµα και Επώνυµο Πατέρα :   

Όνοµα και Επώνυµο Μητέρας :  

Όνοµα και Επώνυµο Συζύγου(2):  

Ηµεροµηνία γέννησης(2) :  

Ηµεροµηνία γέννησης συζύγου :  

Τόπος γέννησης :  

Αριθµός ∆ιαβατηρίου:  Αριθµός 
άδειας 
διαµονής: 

 

Αριθµός ∆ελτίου Ταυτότητας :  Τηλέφωνο :  ΑΦΜ :  

Αριθµός άδειας ανεξάρτητης 
οικονοµικής δραστηριότητας : 

 ΑΜΚΑ :  

Φορέας Ασφάλισης :  Πρώτο έτος Ασφάλισης :   

Τόπος κατοικίας :  Οδός :   Αριθ:  ΤΚ:  

Αριθ. FAX :  Email :  
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Γ. ΕΤΑΙΡΟΣ ΝΟΜΙΚΟ 
ΠΡΟΣΩΠΟ 

 

Επωνυµία: 

 

 

 

∆ιακριτικός Τίτλος:  

Νοµική Μορφή:  ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ  

ΑΡΜΑΕ (5)  Γενικός Αριθµός 
Μητρώου Πρωτοδικείου

(6) 
 

Ειδικός Αριθµός Μητρώου 
Πρωτοδικείου  (6) 

 Βιβλία Πρωτοδικείου
(6)  

ΑΦΜ:  Ε∆ΡΑ:  

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

Ο – Η Όνοµα :  Επώνυµο :  

Όνοµα και Επώνυµο Πατέρα :   

Όνοµα και Επώνυµο Μητέρας :  

Ηµεροµηνία γέννησης (2):  

Τόπος γέννησης :  

Αριθµός ∆ιαβατηρίου:  Αριθµός 
άδειας 
διαµονής: 

 

Αριθµός ∆ελτίου Ταυτότητας :  ΑΦΜ :  

Αριθµός άδειας ανεξάρτητης 
οικονοµικής δραστηριότητας : 

 Τηλέφωνο:  

Νοµιµοποιητικό Έγγραφο
   

ΑΔΑ: 4ΑΗΟΦ-Θ



Τόπος κατοικίας :  Οδός :   Αριθ:  ΤΚ:  

Αριθ. FAX :  Email :  

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ  ΤΩΝ 
Ι∆ΡΥΤΩΝ 

Ο – Η Όνοµα : 

  

Επώνυµο : 

 

Όνοµα και Επώνυµο Πατέρα :   

Όνοµα και Επώνυµο Μητέρας :  

Ηµεροµηνία γέννησης (2):  

Τόπος γέννησης :  

Νοµιµοποιητικά Έγγραφα: (4)  

Αριθµός ∆ιαβατηρίου:  Αριθµός 
άδειας 
διαµονής: 

 

Αριθµός άδειας ανεξάρτητης 
οικονοµικής δραστηριότητας: 

 

Αριθµός ∆ελτίου Ταυτότητας :  ΑΦΜ :  Τηλέφωνο:  

Τόπος κατοικίας :  Οδός :   Αριθ:  ΤΚ:  

Αριθ. FAX :  Email :  

 

Με ατοµική µου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της 
παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 

 

Ενεργών ως (εκπρόσωπος/ πληρεξούσιος) δυνάµει της προσκοµιζόµενης  

 

Εξουσιοδότησης (στοιχεία) ή  
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συµβολαιογραφικού πληρεξουσίου του/ ης Συµβ/ φου (περιοχή) µε αριθµό…. 

 

κατ’ εντολή και για λογαριασµό του/ των 

 

πλήρη στοιχεία (όπως ανωτέρω, για περισσότερα από ένα άτοµα) 

 

χορηγώ την εντολή και πληρεξουσιότητα προς τον/ την 

 

(στοιχεία Συµβολαιογράφου) 

 

Οι ως άνω ιδρυτές της κατωτέρω Εταιρείας χορηγούµε την εντολή και πληρεξουσιότητα προς 
τον/την συµβολαιογράφο:  

 

Ώστε να προβεί στις ενέργειες που περιγράφονται στα άρθρα 4,5, 6 και 7 του Ν. 3853/ 2010 για τη 
σύσταση της: 

 

Ανώνυµης Εταιρείας /A.E. µη Κερδοσκοπικής / Α.Ε Μονοπρόσωπης/ Α.Ε. ΟΤΑ 

 

Εταιρείας Περιορισµένης Ευθύνης / ΕΠΕ Μονοπρόσωπης/ ΙΜΕ ΕΠΕ/ ΙΜΕ ΕΠΕ Μονοπρόσωπης  

 

Οµόρρυθµης Εταιρείας 

 

Ετερόρρυθµης Εταιρείας/ Ε.Ε. κατά µετοχές 

 

Με  

 

την επωνυµία (και λατινικά) 
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και το διακριτικό τίτλο (και λατινικά) 

 

κεφάλαιο 

 

ιδρυτές 

 

νόµιµο εκπρόσωπο 

 

Και ειδικότερα όπως ο/η Συµβολαιογράφος 

A) προβεί στη συµπλήρωση και υποβολή προς τις αρµόδιες αρχές, κάθε είδους αιτήσεων, 
δηλώσεων, δικαιολογητικών και βεβαιώσεων, που είναι απαραίτητες. Όπως: 

 

1) αίτηση προς το αρµόδιο Επιµελητήριο                                ( συµπλήρωση στοιχείων) για την 
καταχώρηση της επωνυµίας  και του διακριτικού τίτλου της υπό σύσταση ως άνω εταιρίας και 
την εγγραφή της σ’ αυτό  

2) αίτηση  καταχώρησης της σύστασης της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ 

3) αίτηση προς τους αρµόδιους κατά περίπτωση ασφαλιστικούς οργανισµούς για: 

 

τη λήψη ασφαλιστικής ενηµερότητας ιδρυτών 

 

και 

 

την εγγραφή  

 

φυσικού/ ών προσώπου/ ων  

 

στα µητρώα των κατά περίπτωση αρµόδιων οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης: 

 

Οργανισµό Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελµατιών (ΟΑΕΕ) 
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Ίδρυµα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ) 

 

Άλλο φορέα ασφάλισης 

 

4) αίτηση για: 

 

α) λήψη φορολογικής ενηµερότητας ιδρυτών 

 

β) υποβολή δήλωσης Φόρου Συγκέντρωσης Κεφαλαίου  

 

γ) χορήγηση αριθµού φορολογικού µητρώου (ΑΦΜ) 

 

o Των ιδρυτών (φυσικών ή αλλοδαπών νοµικών προσώπων) που δεν διαθέτουν 

 

o νοµικού προσώπου µετά τη σύστασή του 

 

Β) προβεί στην είσπραξη των ποσών 

 

o Φόρου Συγκέντρωσης Κεφαλαίου 

 

o Γραµµατίου Ενιαίου Κόστους Σύστασης Εταιρείας 

 

o ∆ικαιώµατος εγγραφής στον ΟΑΕΕ εφόσον απαιτείται 

 

Καθώς και κάθε άλλου ποσού η είσπραξη του οποίου θα απαιτηθεί κατά τη διαδικασία σύστασης 
της ανωτέρω εταιρείας και στην απόδοσή των ποσών στους τελικούς δικαιούχους αυτών 

Γ) αναζητήσει και παραλάβει τα σχετικά πιστοποιητικά και βεβαιώσεις από τις αρµόδιες 
Υπηρεσίες, Φορείς και Οργανισµούς 
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∆) αιτηθεί από την Κεντρική Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ τη χορήγηση κωδικού χρήστη και κωδικού 
πρόσβασης για την εξ’ αποστάσεως πρόσβαση στο πληροφοριακό σύστηµα Γ.Ε.ΜΗ  

Ε) Επίσης, να προβεί σε κάθε άλλη απαιτούµενη ενέργεια ακόµη κι αν δεν αναφέρεται ρητά στην 
παρούσα, προκειµένου να συσταθεί σύµφωνα µε τα άρθρα 4, 5, 6 και 7 του ίδιου ως άνω νόµου η 
υπό σύσταση εταιρεία 

 

 

Αριθµός λογαριασµού τραπέζης…………………………………………. 

 

 

……………. (τόπος) 

 

Ηµεροµηνία……………… 

 

Ο/Οι  Εντολ….  

…………….. (ονοµατεπώνυµο) 

………………. (υπογραφή) 

 

 

 

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόµενο πολίτη η Υπηρεσία Μιας Στάσης που απευθύνεται η αίτηση. 

(2) Αναγράφεται ολογράφως.  

(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά µε έγγραφη 
υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών µηνών. Εάν ο υπαίτιος 
αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος 
βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιµωρείται µε κάθειρξη µέχρι 10 ετών. 

    (4) Αναφέρονται οι εξουσιοδοτήσεις βάσει του υποδείγµατος 1.του Παραρτήµατος I 

(5) Συµπληρώνεται για ανώνυµες εταιρίες οι οποίες έχουν συσταθεί πριν τις 4 Απριλίου 2011. 

(6) Συµπληρώνεται για εταιρίες περιορισµένης ευθύνης, οµόρρυθµες και ετερόρρυθµες εταιρίες οι 
οποίες έχουν συσταθεί πριν τις 4 Απριλίου 2011. 

  

 

ΑΔΑ: 4ΑΗΟΦ-Θ



∆ΗΛΩΣΗ 

 

ΠΡΟΣ(1):  

Επωνυµία υπό σύσταση Εταιρείας:  

∆ιακριτικός Τίτλος  

υπό σύσταση Εταιρείας: 

 

Εταιρική Μορφή:  

                                                        ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΩΝ 

Α. Εταίρου 

Όνοµα: 

  

Επώνυµο: 

 

Όνοµα και Επώνυµο Πατέρα:   

Β. Εταίρου 

Όνοµα  

 

                     Επώνυµο: 

Όνοµα και Επώνυµο Πατέρα:  

Γ. Εταίρου 

Όνοµα: 

 

                   Επώνυµο: 

Όνοµα και Επώνυµο Πατέρα:   
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∆. Εταίρου 

Όνοµα: 

 

                     Επώνυµο : 

Όνοµα και Επώνυµο Πατέρα:     

Ε. Εταίρου 

Όνοµα: 

 

                      Επώνυµο : 

Όνοµα και Επώνυµο Πατέρα:   

 

 

Στοιχεία επικοινωνίας αντικλήτου: (1)  

Τηλεοµοιοτυπία:  

Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο:  

Τηλέφωνο:  

 

 

 

 

 

Ηµεροµηνία 

 

Οι ∆ηλούντες 

      1. 

 

2. 

Ορίζουµε τον / την  ……………………………. του……………………………….και ως 
αντίκλητο και τον εξουσιοδοτούµε να επικοινωνεί µε την Υπηρεσία Μιας Στάσης και 
ιδίως:  

Α. να προσκοµίζει πρόσθετα έγγραφα και δικαιολογητικά, εφόσον του ζητηθούν, για τη 
σύσταση της Εταιρείας και την καταχώρησή της στο Γ.Ε.ΜΗ.,  

Β. Να παρέχει προφορικά ή εγγράφως διευκρινήσεις και πρόσθετες πληροφορίες, 

Γ. Να παραλαµβάνει από την Υπηρεσία Μιας Στάσης έγγραφα, όπως βεβαιώσεις, 
πιστοποιητικά και αποδείξεις πληρωµής που αφορούν στην υπό σύσταση εταιρεία.  

ΑΔΑ: 4ΑΗΟΦ-Θ



 

3. 

 

4. 

 

5. 

(1) Η επιτυχής αποστολή τηλεοµοιοτυπίας ή ηλεκτρονικού µηνύµατος από την Υπηρεσία Μιας Στάσης σε 

εργάσιµες ηµέρες και ώρες, τεκµαίρει τη λήψη της σχετικής πρόσκλησης από τον αντίκλητο. Εφόσον η 

αποστολή της πρόσκλησης έχει γίνει σε µη εργάσιµη ηµέρα και ώρα, ως χρόνος λήψης της σχετικής 

πρόσκλησης λογίζεται η επόµενη εργάσιµη ηµέρα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΔΑ: 4ΑΗΟΦ-Θ



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ – ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΑΡΜΟ∆ΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΟΑΕΕ 

 (άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το 

αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

 

Προς: (στοιχεία Περιφερειακού Τµήµατος) 

Ο – Η Όνοµα :  Επώνυµο :  

Όνοµα και Επώνυµο Πατέρα :   

Όνοµα και Επώνυµο Μητέρας :  

Όνοµα και Επώνυµο Συζύγου :  

Ηµεροµηνία γέννησης:  

Ηµεροµηνία γέννησης συζύγου :  

Τόπος γέννησης :  

Αριθµός ∆ιαβατηρίου:  Αριθµός 
άδειας 
διαµονής: 

 

Αριθµός ∆ελτίου Ταυτότητας :  Τηλέφωνο :  ΑΦΜ :  

Αριθµός άδειας ανεξάρτητης 
οικονοµικής δραστηριότητας : 

 ΑΜΚΑ :  

Φορέας Ασφάλισης :  Πρώτο έτος Ασφάλισης :   

ΑΔΑ: 4ΑΗΟΦ-Θ



Τόπος κατοικίας :  Οδός :   Αριθ:  ΤΚ:  

Αριθ. FAX :  Email :  

 
 
 

Με ατοµική µου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις 
της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 

 

Είχα προηγούµενη ασφάλιση στον ΟΑΕΕ από                                έως 

Ο πρώτος φορέας ασφάλισής µου είναι  Έτος πρώτης ασφάλισης 

Ο φορέας ασφάλισής µου σήµερα είναι 

Επιλέγω τον ΟΑΕΕ ως κύριο φορέα κοινωνικής ασφάλισης 

Είµαι συνταξιούχος στην Ελλάδα 

Είµαι συνταξιούχος στο εξωτερικό 

Αιτούµαι την εγγραφή µου ή την επανεγγραφή µου στον ΟΑΕΕ 

Αιτούµαι την έκδοση ΑΜΚΑ 

Αιτούµαι την χορήγηση ασφαλιστικής ενηµερότητας 

* Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ΑΜΚΑ απαραίτητο στοιχείο είναι η αποστολή φωτοτυπίας    
αστυνοµικής ταυτότητας για την έκδοσή του.  

 

 

        Ηµεροµηνία: 

                    Ο αιτών/ούσα                                                                Αρµόδια Υπηρεσία µίας          

                                                                                                                       Στάσης 
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Υπόδειγµα 2 

 

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 
 
 
 

   
 

 

 

ΕΙΝΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΟΑΕΕ    
 
 Α.Μ.  ΟΑΕΕ ……………………………………………    
 
ΕΙΝΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΕΝΗΜΕΡΟΣ    
                                                                            

∆ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΣΤΟΝ ΟΑΕΕ, ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ …….. € 

 

                                                                                          Ο/Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ/Η  
 ΤΟΥ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΑΜΚΑ :                              

ΕΠΩΝΥΜΟ:                                                ΟΝΟΜΑ:                               

ΠΑΤΡ/ΜΟ:                                                   ΜΗΤΡ/ΜΟ: 

ΗΜ/ΝΙΑ  ΓΕΝ:                                             ΤΟΠΟΣ ΓΕΝ: 

ΑΡ. ∆ΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ:                                           Α.∆.Τ : 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΕΝΑ (1)       ΧΡΟΝΟ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  & 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ                                                   Ηµεροµηνία …………………………                                                    
  

Αριθµός Πρωτ………………………….                                                                   
               Οργανισµός 
Ο.Α.Ε.Ε  Ασφάλισης  

                     Ελευθέρων  
     Επαγγελµατιών 
 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ……………………. 
ΤΜΗΜΑ ………………………… 
ΤΑΧ. ∆/ΝΣΗ ……………………. 
ΠΛΗΡ:…………………………… 
ΤΗΛ:……………………………… 
 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ Ν.2084/92 άρθρο 63  
Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της υπηρεσίας µας ο/η ασφαλισµένος /η ……………… 

………………………………………….µε  ΑΜΚΑ……………………………………….… 

Ε.Α.Μ…………………………………και  δραστηριότητα ……………………………..… 

στην περιοχή……………………………………………………………………………….... 

Έχει καταβάλλει ή ρυθµίσει όλες τις απαιτητές εισφορές. 

Τη βεβαίωση αυτή ζήτησε ο/η  ίδιος/α µε αίτηση  του/της προκειµένου να τη χρησιµοποιήσει 

για θεώρηση βιβλίων ή στοιχείων από την αρµόδια ∆.Ο.Υ  και µε ρητή επιφύλαξη του Ο.Α.Ε.Ε 

απέναντι του στην περίπτωση που από µελλοντικό έλεγχο διαπιστωθεί ότι οφείλονται 

εισφορές. 

Τελεί δε υπό ανάκληση ευθύς µόλις οι υπηρεσίες διαπιστώσουν ότι εξέλιπε ο ασφαλιστικός 

δεσµός η ότι οι εισφορές δεν έχουν καταβληθεί εµπρόθεσµα. 

 

 
 
 
 
 

                               Ο/Η  ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ/Η                                             
                                                                                                ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  

    
 
 
 
 
 
 

Ισχύει για σύσταση εταιρείας και θεώρηση 
βιβλίων-στοιχείων στην αρµόδια ∆ΟΥ. 
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ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Η΄ ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΤΑΙΡΟΥ 
∆ΕΛΤΙΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ 

 
                          
    

ΕΠΩΝΥΜΟ:                                                   ΟΝΟΜΑ:                               

ΠΑΤΡ/ΜΟ:                                                      ΜΗΤΡ/ΜΟ: 

ΗΜ/ΝΙΑ  ΓΕΝ:                                               ΟΙΚ. ΚΑΤ/ΣΗ: 

ΑΡ. ΤΑΥΤ.                                                      ΑΡ. ∆ΙΑΒ:                                                 

ΑΜΚΑ:                                                            Α.Φ.Μ: 

∆/ΝΣΗ 

ΚΑΤ/ΚΙΑΣ: 

 Ο∆ΟΣ:  ΑΡΙΘ:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεοµοιότυπου 

(Fax): 

 ∆/νση Ηλεκτρονικού 

Ταχυδροµείου 

(Email): 

 

 

ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ: 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ: 

Ο∆ΟΣ:                                                 ΑΡΙΘΜΟΣ:               Τ.Κ.                 ΠΟΛΗ: 

ΛΟΙΠΑ ΜΕΛΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ*: 

 

 

*Σε περίπτωση µελών ∆Σ Α.Ε. θα αναφέρεται και το ποσοστό συµµετοχής εκάστου στο 
µετοχικό κεφάλαιο. 
 

 

ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΕ ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΟΣΟ: ………………………..   € 

Α.Μ ΟΑΕΕ………………………………………………………………………… 

  

 

 

            Ο αιτών                                                               Η Αρµόδια Υπηρεσία Μιας    

                                                                                                           Στάσης 
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        ΠΡΟΣ : Το Υποκ/µα ΙΚΑ  
          Τµήµα Εσόδων 

     
Αριθ. Πρωτ. : 
 
Ηµεροµηνία : 
 

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ 

 
 Παρακαλώ να µου χορηγήσετε βεβαίωση ασφαλιστικής ενηµερότητας ή Υπηρεσιακό Σηµείωµα  

σε      αντίγραφα , προκειµένου να τα χρησιµοποιήσω για τη σύσταση εταιρείας 
 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ 
 

∆ηλώνω υπεύθυνα γνωρίζοντας τις συνέπειες του Ν. 1599/86, περί ψευδούς δήλωσης, ότι τα κατωτέρω 
στοιχεία είναι αληθινά. 

1) Είχατε ή έχετε άλλο κατάστηµα, γραφείο, εργοστάσιο κ.λ.π. στην ίδια ή σε άλλη περιοχή και σε 
ποια διεύθυνση ; 
ΑΠΑΝ:  

2) Υπήρξατε ή είστε µέλος Κοινοπραξίας, Αστικής Εταιρείας, ΟΕ, Οµόρρυθµο µέλος ΕΕ, 
εκπρόσωπος διοίκησης Νοµικού Προσώπου που ευθύνεται αστικά για τις ληξιπρόθεσµες οφειλές αυτού προς το 
ΙΚΑ: Αν ναι και σε ποια (επωνυµία ) και σε ποια περιοχή: 
ΑΠΑΝ: 

3) Η επιχείρηση λειτούργησε στο παρελθόν µε άλλη νοµική µορφή και αν ναι µε ποια; 
ΑΠΑΝ:  

4) Η επιχείρηση προήλθε από συγχώνευση ή µεταβίβαση άλλων επιχειρήσεων και αν ναι σε ποια 
περιοχή; 
ΑΠΑΝ:  

5) Τυγχάνετε κύριος οικοδοµικού έργου ή εργολάβος επί αντιπαροχή και σε ποια περιοχή; 
ΑΠΑΝ:  

6) Απασχολείτε προσωπικό ; Αν όχι από πότε ; 
ΑΠΑΝ:  
 
••••  
 

(Σφραγίδα – Υπογραφή – Ονοµ/µο ) 

 

 

Ονοµατεπώνυµο – Πατρώνυµο / Επωνυµία :  
 Α.Γ.Μ.:  
Α.Φ.Μ.:  Είδος Επιχείρησης :  
∆/νση Επιχ/σης :  ΤΗΛ :  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

Ι∆ΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 
ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 
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Υπηρεσία Μιας Στάσης 

για τη σύσταση εταιρειών 

Συµβολαιογράφος 

……………………. 

 

Ταχ. ∆/νση     :                     

Ταχ. Κώδικας :                                           

Τηλέφωνο      : 

Ηλ. Ταχ/µειο  : 

 

 

…………     ……-……- 201... 

                   

   

ΠΡΟΣ:  Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ…………… 

               /Τµήµα Γ.Ε.ΜΗ 

  

 

ΘΕΜΑ : Σύσταση ανώνυµης εταιρείας / εταιρείας περιορισµένης ευθύνης 

   Σας γνωρίζουµε ότι καταχωρήθηκε την ………-………-201.... στο Γενικό Εµπορικό Μητρώο, 

η µε αριθµό …..……………….. πράξη µου ίδρυσης  της ανώνυµης εταιρείας / εταιρείας 

περιορισµένης ευθύνης µε την  επωνυµία …………………………………… 

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

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………..… και το διακριτικό τίτλο ………………………………………..  

………………. που  έλαβε Αριθµό  Γ.Ε.ΜΗ   ………………………………………………και 

Κωδικό Αριθµό Καταχώρησης στο Γ.Ε.ΜΗ…………………………………………………………. 

  Ο πλήρης φάκελος της ανωτέρω εταιρείας θα σας διαβιβαστεί εντός 15 ηµερών, δηλαδή 

µέχρι την……………..201..  

 

   

                                                                     Η Υπηρεσία Μιας Στάσης 

                                                                                   Ο/Η Συµβολαιογράφος 

 

 

 

 

 

ΑΔΑ: 4ΑΗΟΦ-Θ
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Υπηρεσία Μιας Στάσης 

για τη σύσταση εταιρειών 

Συµβολαιογράφος 

………………………. 

Ταχ. ∆/νση     :  

Ταχ. Κώδικας :  

Τηλέφωνο      :  

Ηλ. Ταχ/µείο   : 

…………       …-…- 201.. 

 

 

 

ΠΡΟΣ: Το Εθνικό Τυπογραφείο 

            Καποδιστρίου 34 

            10432  Αθήνα 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Σύστασης της ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία «………» και καταχώρισης της σύστασής 

της στο Γενικό Εµπορικό Μητρώο. 

 

   Την ……-……-201… καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εµπορικό Μητρώο: 

    Η µε αριθµό ……………….… πράξη τ….. Συµβολαιογράφου ………….. …ίδρυσης της 

ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία …………………...................και το διακριτικό τίτλο 

…………………………….. και το καταστατικό της. 

   Η ως άνω ανώνυµη εταιρεία έλαβε αριθµό Γ.Ε.ΜΗ………………………………….και 

Κωδικό Αριθµό Καταχώρησης στο Γ.Ε.ΜΗ…………………………………………………. 

     Περίληψη του καταστατικού έχει ως εξής: 

   1. Επωνυµία - ∆ιακριτικός τίτλος: 

   2. Έδρα: 

   3. Σκοπός: 

   4. ∆ιάρκεια: 

   5. Ποσό και τρόπος καταβολής µετοχικού κεφαλαίου: 

   6. Μετοχές (αριθµός, είδος, ονοµαστική αξία): 

   7. Ηµεροµηνία λήξης εταιρικής χρήσης: 

   8. Αριθµός µελών ∆.Σ. και θητεία αυτού:                                                                  

   9. Πρώτο ∆.Σ. και θητεία αυτού: 

   10. Ελεγκτές πρώτης εταιρικής χρήσης: (όταν ορίζονται) 

    

 

 

 

                                                                     Υπηρεσία Μιας Στάσης για τη σύσταση εταιρειών 

                                                                                      Ο/Η Συµβολαιογράφος 
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ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΑΝ 

    ………………..  ….-….-201.. 

 Η Υπηρεσία Μιας Στάσης 

  Ο/Η Συµβολαιογράφος                             

        …………………………                                        

1. Φ.Σ.Κ. 

Αρ. απόδειξης: …………………………. 

Απαλλαγή: ………………………….. 

2. Τελών δηµοσίευσης στο ΤΑΕ-ΕΠΕ 

∆εν οφείλονται (παρ. 4 αρ. 3 ν. 

3853/2010) 

3. Τελών υπέρ ΤΑΠΕΤ 

∆εν οφείλονται (παρ. 4 αρ. 3 ν. 

3853/2010) 
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Υπηρεσία Μιας Στάσης 

για τη σύσταση εταιρειών 

Συµβολαιογράφος 

………………………. 

Ταχ. ∆/νση     :  

Ταχ. Κώδικας :  

Τηλέφωνο      :  

Ηλ. Ταχ/µείο   : 

…………       …-…- 201.. 

 

 

 

ΠΡΟΣ: Το Εθνικό Τυπογραφείο 

            Καποδιστρίου 34 

            10432  Αθήνα 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Σύστασης της εταιρείας περιορισµένης ευθύνης µε την επωνυµία «………» και καταχώρισης 

της σύστασής της στο Γενικό Εµπορικό Μητρώο. 

 

   Την ……-……-201… καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εµπορικό Μητρώο: 

Η µε αριθµό ……………….… πράξη τ….. Συµβολαιογράφου ………….. ίδρυσης της εταιρείας 

περιορισµένης ευθύνης µε την επωνυµία…………………………………….και το διακριτικό 

τίτλο…………………………………. και το καταστατικό της. 

   Η ως άνω εταιρεία περιορισµένης ευθύνης  έλαβε αριθµό Γ.Ε.ΜΗ 

………………………………….και Κωδικό Αριθµό Καταχώρησης στο Γ.Ε.ΜΗ 

…………………………………………………. 

      

ΣΥΣΤΑΣΗ Εταιρείας Περιορισµένης Ευθύνης µε την 
επωνυµία:.................................................................................... 
(Ε∆Ω ΓΡΑΦΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ) 
 
∆ια του υπ' αριθµ. ……………..συµβολαίου τ…. Συµβολαιογράφου..........................................  
συνεστήθη Εταιρεία Περιορισµένης Ευθύνης µε την επωνυµία «..............» (Ε∆Ω ΓΡΑΦΟΥΜΕ 
ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ) και έλαβε αριθµό Γ.Ε.ΜΗ 
………………………………….και Κωδικό Αριθµό Καταχώρησης στο Γ.Ε.ΜΗ 
…………………………………………………. 
 
 
περίληψη δε του καταστατικού έχει ως εξής: (Γράφουµε περιληπτικά τα 
άρθρα του συµβολαίου ή κατ’ αύξουσα σειρά ή το ένα κάτω από το άλλο) 
 
 
 
 
1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ............................................. 
2. ∆ΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ.............................. 
3. Ε∆ΡΑ...................................................... 
4. ΕΤΑΙΡΟΙ.................................................. 
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5. ΚΕΦΑΛΑΙΟ .............................................. 
6. ΣΚΟΠΟΣ................................................. 
7. ∆ΙΑΡΚΕΙΑ................................................ 
8. ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ............................................. 
9. .............................................................. 
 
 
 
(Τόπος), ……………… 201.. 
Η Υπηρεσία Μιας Στάσης για τη σύσταση εταιρειών 
Ο/ Η Συµβολαιογράφος 
 
 
 
 
 
 
ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΑΝ 

    ………………..  ….-….-200.. 

 Η Υπηρεσία Μιας Στάσης 

  Ο/Η Συµβολαιογράφος                             

        …………………………                                        

1. Φ.Σ.Κ. 

Αρ. απόδειξης: …………………………. 

Απαλλαγή: ………………………….. 

2. Τελών δηµοσίευσης στο ΤΑΕ-ΕΠΕ 

∆εν οφείλονται (παρ. 4 αρ. 3 ν. 

3853/2010) 

3. Τελών υπέρ ΤΑΠΕΤ 

∆εν οφείλονται (παρ. 4 αρ. 3 ν. 

3853/2010) 
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Υπόδειγµα 4 

 

 

 

 

Ελληνική ∆ηµοκρατία 

Εθνικό Τυπογραφείο  

Τµήµα Α1 

Παραλαβής ∆ηµ/τέας Ύλης 

 

Ταχ.∆/νση     : Καποδιστρίου 34 

Ταχ.Κώδικας: 104 32 Αθήνα 

Πληροφορίες: 

Τηλέφωνο    : 

 

 

 

 

Αθήνα,…………………….201.. 

 

 

Αριθµ. Πρωτ. … 

 

Προς: ……………………………… 

           Συµβολαιογράφο 

           Υπηρεσία Μιας Στάσης  

          για τη σύσταση εταιρειών 

 

 

Κοιν: Α.Ε /ΕΠΕ……… 

 

Θέµα: Κωδικός Αριθµός ∆ηµοσίευσης  

 

 Σας γνωρίζουµε ότι η Ανακοίνωση Σύστασης της ανώνυµης εταιρείας / εταιρείας 
περιορισµένης ευθύνης µε επωνυµία……………………….και αριθµό Γ.Ε.ΜΗ, έλαβε 
Κωδικό Αριθµό ∆ηµοσίευσης στο Τεύχος Ανωνύµων Εταιρειών – Εταιρειών 
Περιορισµένης Ευθύνης & Γενικού Εµπορικού Μητρώου…….. 

 

Ο Τµηµατάρχης 
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Υπόδειγµα 5 

 

Υπηρεσία Μιας Στάσης     /   /20 

για τη σύσταση επιχειρήσεων    Προς το Επιµελητήριο….. 

 

Ταχ. ∆ιεύθυνση: 

Ταχ Κωδικός   : 

Πληροφορίες: 

Ηλ. Ταχ/ µείο : 

 

 

 

ΑΙΤΗΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

 

Σας ανακοινώνουµε τη σύσταση της εταιρείας µε τη νοµική µορφή ……………µε την 
επωνυµία…………….και το διακριτικό τίτλο……………η οποία την / / 20  έλαβε Αριθµό 
Γ.Ε.ΜΗ ………………και Κωδικό Αριθµό Καταχώρισης ………………… και ΑΦΜ 
……………..και παρακαλούµε όπως την εγγράψετε στα µητρώα σας και µας 
αποστείλετε σχετική βεβαίωση. 

 

 

(Τόπος),………… 

Ηµεροµηνία………..201.. 

Η Υπηρεσία Μιας Στάσης  

για τη σύσταση επιχειρήσεων 
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Υπόδειγµα 6 

 

Επιµελητήριο …………      / /20 

      

Ταχ. ∆ιεύθυνση:    Προς την Υπηρεσία Μιας Στάσης 

Ταχ. Κώδικας  :                          …………………………… 

Πληροφορίες   :  

Ηλ. Ταχ/ µείο   : 

 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

 

Σας ανακοινώνουµε ότι κατόπιν του από ……………….αιτήµατός σας, η εταιρεία µε τη 
νοµική µορφή …………………………µε επωνυµία……………….., διακριτικό 
τίτλο…………………, Αριθµό ΓΕΜΗ……………………., Κωδικό Αριθµό Καταχώρισης 
………………..και ΑΦΜ…………………..καταχωρήθηκε στα µητρώα µας και έλαβε αρ. 
µητρώου…………………. 

 

 

                                                                          (Τόπος), / /201.. 

 

                                                                     Επιµελητήριο 
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Υπόδειγµα 7 

 

 
Υπηρεσία Μιας Στάσης 

για τη σύσταση εταιρειών 

….………………………. 

…………………………. 

 

Ταχ. ∆/νση     :  

Ταχ. Κώδικας :  

Τηλέφωνο      :  

Ηλ. Ταχ/µείο   : 

…………       …-…- 201.. 

 

 

 

 

ΠΡΟΣ: (στοιχεία εταιρείας) 

Υπόψη: (στοιχεία εκπροσώπου) 

 

            

 

 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ 

Την (ηµεροµηνία) συστήθηκε η εταιρεία µε τη νοµική µορφή…………, την επωνυµία 
…………………….και το διακριτικό τίτλο …………………….., µε τα ακόλουθα στοιχεία: 

Αριθµός Γ.Ε.ΜΗ…………… 

Κωδικός Αριθµός Καταχώρησης 

Αριθµός Φορολογικού Μητρώου 

Αρµόδια ∆.Ο.Υ 

Αριθµός Μητρώου Επιµελητηρίου 

Αριθµός Συµβολαιογραφικής Πράξης Σύστασης 

Κωδικός Αριθµός ∆ηµοσίευσης στο  

Τεύχος ΑΕ – ΕΠΕ & Γ.Ε.ΜΗ 

 

                                                                      (Τόπος),…………201.. 

Η Υπηρεσία Μιας Στάσης για τη σύσταση εταιρειών 
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Πρόσθετες Πράξεις στις οποίες προέβη η Υπηρεσία Μιας Στάσης για τη σύσταση της 

εταιρείας: 

 

1. Λήψη φορολογικής ενηµερότητας για τους ακόλουθους εταίρους: 

……………………………………………………………………………. 

2. Λήψη ΑΦΜ για τους ακόλουθους εταίρους: …………………………… 

3. Λήψη ασφαλιστικής ενηµερότητας από ΙΚΑ – ΕΤΑΜ για τους  ακόλουθους 

εταίρους: ……………………………………………… 

4. Λήψη ασφαλιστικής ενηµερότητας από τον ΟΑΕΕ για τους  ακόλουθους:  

α. εταίρους:………………………………………………. 

                  β. µέλη ∆Σ ΑΕ που είναι µέτοχοι µε ποσοστό άνω  του   3% 

…………………………………………………. 

5. Αναγγελία Εγγραφής ή Επανεγγραφής στον ΟΑΕΕ για τους ακόλουθους:  

 α. εταίρους:……………………………………… 

                   β. µέλη ∆Σ ΑΕ που είναι µέτοχοι µε ποσοστό άνω  του 3% 

…………………………………………………. 

 

 
 
 

                                                                      (Τόπος),…………201.. 

Η Υπηρεσία Μιας Στάσης για τη σύσταση εταιρειών 
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Υπηρεσία Μιας Στάσης για τη σύσταση εταιρειών 
(στοιχεία) 

 
Νο: 

Κατάθεση ευρώ…………………. 
 

Η εταιρεία µε την επωνυµία ………………….και τον διακριτικό 
τίτλο…………………………. (ΑΦΜ……………..) κατέβαλε το ποσό των 
ευρώ………………..στην Υπηρεσία Μιας Στάσης.  
 
Αναλυτικά καταβληθέντα ποσά: 
 
1. Γραµµάτιο Ενιαίου κόστους Σύστασης εταιρείας:  

• Τέλος Καταχώρησης Γ.Ε.ΜΗ:                                           ευρώ 
• Γραµµάτιο Κόστους Σύστασης Εταιρείας:                      ευρώ 
• Κόστος εγγραφής στο Επιµελητήριο:                             ευρώ 
• Εισφορά Υπέρ Ταµείου Νοµικών:                                    ευρώ 
• Εισφορά Υπέρ Ταµείου Προνοίας ∆ικηγόρων:               ευρώ 

              Σύνολο Γ.Ε.Κ.Σ.Ε                                                 ευρώ 
         Τρόπος Πληρωµής: 

1. Με µετρητά στην Υπηρεσία Μιας Στάσης 
2. Με τραπεζική επιταγή 
3. Με κατάθεση στον Τραπεζικό Λογαριασµό Γ.Ε.ΜΗ στην Τράπεζα………….. (Αρ. 

Παραστατικού κατάθεσης:……………………) 
4. Χρέωση Πιστωτικής Κάρτας  

 
2. Φόρος Συγκέντρωσης Κεφαλαίου:                                         ευρώ 
 
        Τρόπος Πληρωµής: 

1. Με µετρητά στην Υπηρεσία Μιας Στάσης 
2. Με τραπεζική επιταγή 
3. Με κατάθεση στον Τραπεζικό Λογαριασµό Γ.Ε.ΜΗ στην Τράπεζα………….. (Αρ. 

Παραστατικού κατάθεσης:……………………) 
4. Χρέωση Πιστωτικής Κάρτας  

 
3. Παράβολο υπέρ Επιτροπής Ανταγωνισµού (για ΑΕ)           ευρώ 
       
        Τρόπος Πληρωµής: 

1. Με µετρητά στην Υπηρεσία Μιας Στάσης 
2. Με τραπεζική επιταγή 
3. Με κατάθεση στον Τραπεζικό Λογαριασµό Γ.Ε.ΜΗ στην Τράπεζα………….. (Αρ. 

Παραστατικού κατάθεσης:……………………) 
4. Χρέωση Πιστωτικής Κάρτας  

                                                                             Σύνολο: 
 
Η παρούσα χορηγείται για φορολογική χρήση 
 
 

Ηµεροµηνία ………                                         
 
Η Υπηρεσία Μιας Στάσης                                       Ο/Η καταβαλ…  για    

                                                                                 την εταιρεία  
 
                                                                                (Στοιχεία, ΑΦΜ) 
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Υπηρεσία Μιας Στάσης για τη σύσταση εταιρειών 
(στοιχεία) 

 
 
 

Νο: 
 

 
Κατάθεση ευρώ…………………. 

 
                                                                    
 
 
 
Ο/Η………………………….. µε ΑΦΜ………………., εταίρος της εταιρείας µε την επωνυµία 
………………….και τον διακριτικό τίτλο………………………….κατέβαλε το ποσό των 
ευρώ………………..για την πληρωµή του δικαιώµατος εγγραφής του στον ΟΑΕΕ.  
 
Η παρούσα χορηγείται για φορολογική χρήση 
 

 
Ηµεροµηνία ………                                          
 
Η Υπηρεσία Μιας Στάσης                                              Ο/Η καταβάλ…. 
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