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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ- ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(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 Διαβατηρίου: Αριθμός
άδειας
διαμονής:

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας :  ΑΦΜ: ΑΜΚΑ:

Αριθμός άδειας ανεξάρτητης
οικονομικής δραστηριότητας : 

Πρώτο έτος
Ασφάλισης :

Φορέας Ασφάλισης :  Τηλέφωνο:   

Υπόδειγμα 1 
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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 Δεν απαιτείται Να
αναζητηθεί

1. Υπεύθυνη Δήλωση – 
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. Διαβατήριο 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
Δραστηριότητας ή ακριβές
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αντίγραφο αυτής

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

    

11 Θεωρημένο μισθωτήριο από
Δ.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 Δήλωση 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 Δ.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

    

*02004702403110056*



ΕΝΤΟΛΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΤΩΝ ΙΔΡΥΤΩΝ 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 Διαβατηρίου: Αριθμός
άδειας
διαμονής:

Αριθμός Δελτίου 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 Διαβατηρίου: Αριθμός
άδειας
διαμονής:

Αριθμός Δελτίου 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:

Διακριτικός Τίτλος:

Νομική Μορφή: ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.   

ΑΡΜΑΕ (5) Γενικός Αριθμός
Μητρώου Πρωτοδικείου
(6) 

Ειδικός Αριθμός Μητρώου
Πρωτοδικείου (6) 

Βιβλία Πρωτοδικείου (6) 

ΑΦM:  ΕΔΡΑ:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Ο – Η Όνομα : Επώνυμο : 

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα :  

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας : 

Ημερομηνία γέννησης (2):

Τόπος γέννησης : 

Αριθμός Διαβατηρίου: Αριθμός
άδειας
διαμονής:

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας : ΑΦΜ : 

Αριθμός άδειας ανεξάρτητης
οικονομικής δραστηριότητας : 

Τηλέφωνο:
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Νομιμοποιητικό Έγγραφο

Τόπος κατοικίας : Οδός : Αριθ: ΤΚ:

Αριθ. FAX : Email : 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΩΝ
ΙΔΡΥΤΩΝ

Ο – Η Όνομα : 
Επώνυμο : 

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα :   

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας :  

Ημερομηνία γέννησης (2):

Τόπος γέννησης :  

Νομιμοποιητικά Έγγραφα: (4)

Αριθμός Διαβατηρίου: Αριθμός
άδειας
διαμονής:

Αριθμός άδειας ανεξάρτητης
οικονομικής δραστηριότητας:

Αριθμός Δελτίου 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



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 6919

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 Δικαιώματος εγγραφής στον ΟΑΕΕ εφόσον απαιτείται

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

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

Δ) αιτηθεί από την Κεντρική Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ τη χορήγηση κωδικού χρήστη και κωδικο
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 παρούσ
προκειμένου να συσταθεί σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 5 του ίδιου ως άνω νόμου η υπό σύστασ
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 ΔΗΛΩΣΗ

ΤΩΝ ΙΔΡΥΤΩΝ 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 Διαβατηρίου: Αριθμός
άδειας
διαμονής:

Αριθμός Δελτίου 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 Διαβατηρίου: Αριθμός
άδειας
διαμονής:

Αριθμός Δελτίου 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:

Διακριτικός Τίτλος:

Νομική Μορφή: ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ

ΑΡΜΑΕ (5) Γενικός Αριθμός
Μητρώου Πρωτοδικείου(6) 

Ειδικός Αριθμός Μητρώου
Πρωτοδικείου  (6) 

Βιβλία Πρωτοδικείου(6) 

ΑΦΜ: ΕΔΡΑ:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Ο – Η Όνομα : Επώνυμο : 

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα :  

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας : 

Ημερομηνία γέννησης (2):

Τόπος γέννησης : 

Αριθμός Διαβατηρίου: Αριθμός
άδειας
διαμονής:

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας : ΑΦΜ : 

Αριθμός άδειας ανεξάρτητης
οικονομικής δραστηριότητας : 

Τηλέφωνο:

Νομιμοποιητικό Έγγραφο
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Τόπος κατοικίας : Οδός : Αριθ: ΤΚ:

Αριθ. FAX : Email : 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΩΝ
ΙΔΡΥΤΩΝ

Ο – Η Όνομα : 

Επώνυμο : 

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα :   

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας :  

Ημερομηνία γέννησης (2):

Τόπος γέννησης :  

Νομιμοποιητικά Έγγραφα: (4)

Αριθμός Διαβατηρίου: Αριθμός
άδειας
διαμονής:

Αριθμός άδειας ανεξάρτητης
οικονομικής δραστηριότητας:

Αριθμός Δελτίου 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 Δικαιώματος 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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Δ) 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. 



ΔΗΛΩΣΗ

ΠΡΟΣ(1):

Επωνυμία υπό σύσταση Εταιρείας:

Διακριτικός Τίτλος

υπό σύσταση Εταιρείας:

Εταιρική Μορφή:

Α. Εταίρου

Όνομα: Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:

Β. Εταίρου

Όνομα                      Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:

Γ. Εταίρου

Όνομα: Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:

Υπόδειγμα 5 
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Δ. 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 Δηλούντες

    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.
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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.




